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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 

történt fontosabb eseményekről az alábbiakat jelentem. 

 

I. 

 

112/2018. (X. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában javaslatot tett a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

felvételi körzethatár megállapításához. A határozatról értesítettük a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatalt.  

 

115/2018. (X. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában földrészlet tulajdonjogának átruházása ügyben benyújtott 

kifogás elutasításáról döntött. A határozatról értesítettük az érintetteket.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Október 28-án részt vettem az I. világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából 

rendezett megemlékezésen. 

- Október 31-én a Korpusz 93’ Kft. taggyűlésén képviseltem az önkormányzatot. 

- November 5-én a Református Egyház képviselőivel folytattunk egyeztetést a Taskó úti 

ingatlannal kapcsolatban.  

- November 6-7-én részt vettem a Hajdúszoboszlón megtartott polgármesteri szakmai 

napon. 

- November 9-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése városunkban 

megtartott kihelyezett ülésére érkezőket fogadtam és köszöntöttem, illetve vettem részt 

a közgyűlés munkájában.  

- November 15-én Budapesten, a Kongresszusi Központban megrendezett, BM Kutatási 

Platform Nemzetközi Konferencián voltam.  

- November 16-án részt vettem a Virágos Magyarország pályázat Nagykőrösön 

megrendezett országos eredményhirdető és díjkiosztó ünnepségen, ahol átvettem a 

város részére megítélt Arany Rózsa díjat.     

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozata tartalmazza a közigazgatás modernizációja 

érdekében szükséges intézkedéseket. A Kormány kiemelt célja a hatékony állam, ezért évek óta 
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több eszközzel is csökkenti a bürokráciát. A cél az, hogy kizárólag annyian dolgozzanak a 

központi közigazgatásban, mint amennyire feltétlenül szükség van, tehát kevesebb tisztviselő 

legyen, de magasabb bérért. Ennek részeként a Kormány egyetért azzal, hogy a minisztériumok 

és a miniszterek irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek 2019. január 1. napjától 

kizárólag a feladataik ellátásához elengedhetetlenül szükséges létszámmal rendelkezzenek. A 

fenntartható kormányzati létszámgazdálkodás kialakításával párhuzamosan megtörténik a 

béremelés előkészítése is. A fentiek értelmében a Kormány 2019. január 1. napjától 2.600 

munkakörre kiterjedő létszámcsökkentést rendel el, minisztériumi szinten. A miniszterek 

irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknél a feladatok folyamatos és magas színvonalú 

fenntartása mellett a foglalkoztatottak körében 4.210 munkakörre kiterjedő létszámcsökkentést 

rendelt el a Kormány 2019. január 1. napjával.   

 

A Kormány 1562/2018. (XI. 10.) Korm. határozatában döntött a kincstári könyvvezetési 

szolgáltatás kialakításáról. A határozat értelmében a Kormány egyetért a helyi önkormányzat 

és az általa alapított költségvetési szerv, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa 

alapított költségvetési szerv számára biztosítandó kincstári szolgáltatás lehetőségének 

vizsgálatával. A határozat tartalmazza, hogy ASP rendszeren keresztül, a Magyar 

Államkincstár útján, az IdomSoft Zrt. bevonásával, biztosítsa a kincstári könyvvezetési 

szolgáltatás lehetőségét a pilot projektben részt vevő, háromezer fő lakosságszámot el nem érő 

települési önkormányzatok és költségvetési szervek, a nemzetiségi önkormányzatok és 

költségvetési szerveik, valamint az önkormányzati társulások és költségvetési szerveik 

számára. A kincstári könyvvezetési szolgáltatás országos kiterjesztésének lehetőségéről 

javalatot kér a Kormány a pénzügyminisztertől, melynek határidejét 2020. június 30-ban 

határozta meg.   

 

A 207/2018. (XI. 10.) Korm. rendelet tartalmazza az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, és a Magyar Államkincstárról szóló 

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítását. A módosítás érinti a Kincstár területi és 

központi szerveire vonatkozó feladatellátást.  

 

A 209/2018. (XI. 13.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítását tartalmazza. A 

módosítás értelmében a kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem 

haladhatja meg 

- két gyermek esetén 2.600.000 Ft összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe 

vevő személy esetében a 10.000.000 Ft-ot, 

- három vagy több gyermek esetén 10.000.000 Ft összegű családi otthonteremtési 

kedvezményt igénybe vevő személy esetében a 15.000.000 Ft-ot,  

 

Polgár, 2018. november 22. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

Határozati javaslat 

…../2018. (XI. 29.) sz. határozat 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés közötti időben történt fontosabb 

eseményekről szóló polgármesteri jelentést, melyet a bizottsági 

elnökök tájékoztatójával együtt elfogadott. 


