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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. 

48/2019. (V. 30.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

éves tevékenységéről szóló beszámolót. Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve az 

anyagot megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztálya részére.  

 

49/2019. (V. 30.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Polgári CSEMETE Szolgáltató és 

Kereskedelmi Szociális Szövetkezet alapszabály módosításával. A módosított alapszabály 

aláírása megtörtént. 

 

50/2019. (V. 30.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában támogatta a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. Társasági szerződés módosítását. A határozatot megküldtük a Kft. részére 

 

 

52/2019. (V. 30.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában fejlesztési célú hitel felvételéről döntött. A hitelszerződés 

aláírása megtörtént.  

 

53/2019. (V. 30.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában beépítetlen ingatlanok haszonbérletbe adásáról döntött. A 

bérlővel a haszonbérleti szerződés megkötésre került.  
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II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 
 

- Május 31-én Hajdúböszörményben, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Társulás 

tanácsülésén képviseltem az önkormányzatot.  

- Június 3-án helyszíni látogatásra fogadtam a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat 

pályázat Bíráló Bizottság tagjait.  

- Június 4-én a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

jogi képviselőjével és tagintézmény vezetőjével tekintettük át a vagyonhasználati 

szerződést.  

- Június 13-án a Polgár Városi Sportegyesület elnökségi ülésén és a bajnokcsapat PIAC 

éremátadó ünnepségén vettem részt.  

- Június 14-én a városi táncgála ünnepségen köszöntöttem a Polgári Mazsorett csoport 

fellépőit és a rendezvény résztvevőit.  

- Június 18-án a Napsugár Óvoda és Bölcsőde tanévzáró értekezletén vettem részt, majd 

a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. műszaki vezetőivel folytattunk 

egyeztetést a szennyvízhálózat működési problémáiról.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

 

A Kormány 121/2019. (V. 27.) Korm. rendeletében döntött egyes kormányrendeletek 

területrendezéssel összefüggő módosításáról. Módosult többek között az országos 

településrendezési és építési követelményekről, a területrendezési hatósági eljárásokról, a 

településfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terve tartalmi 

követelményeiről, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő 

dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 

kormányrendelet.  

 

A Kormány 1313/2019. (V. 30.) Korm. határozata tartalmazza a naperőművek termőföldeken 

való telepítésére vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát, valamint a napelemes beruházások 

fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket. A határozatban az agrárminiszter feladatba kapta, 

hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon  

- a kisteljesítményű naperőművek termőföldeken való telepítésére vonatkozó jogszabályi 

környezet felülvizsgálatáról, 

- a naperőművek hálózatcsatlakozásával kapcsolatos szabályozás és az engedélyköteles 

kötelező átvétel alá eső, megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával 

termelt villamosenergia-termelők menetrendtartásával és pótdíjazásával kapcsolatos 

szabályozás felülvizsgálatáról. 

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladata, hogy gondoskodjon a 

megújulóenergiaforrás-bázisú villamosenergia-termelők hálózati csatlakozása érdekében 

szükséges átviteli és elosztóhálózati fejlesztések megvalósításáról, melyre a 2020. évi központi 

költségvetésben kell tervezni a fedezetet.    

 

Az agrárminiszter 22/2019. (V. 31.) AM rendelete rendelkezik a szőlőültetvényekben végzett 

zöldszüretre igényelhető támogatásról. A támogatás a szőlőültetvényekben végzett zöldszüret 

keretében a szőlőfürtök tőkéről történő közvetlen eltávolítási költségére, valamint az 

eltávolításból adódó bevételkiesésre igényelhető. A támogatás tényleges összegét a 2017. és 
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2018. évben szüretelt szőlő mennyiségének átlaga és a támogatható területnagyság hányadosa 

alapján kell meghatározni, melyre vonatkozóan a rendelet melléklete tartalmaz iránymutatást. 

Támogatásra az jogosult, aki a szőlővel beültetett terület jogszerű használója.  

 

A Kormány 135/2019. (VI. 11.) Korm. rendeletében döntött a szakképzési megállapodásról. A 

rendelet tartalmazza a szakképzési megállapodás célját és megkötésének feltételeit, a 

megállapodás megkötésére, tartalmára, felülvizsgálatára, módosítására és megszüntetésére 

vonatkozó szabályokat.  

A szakképzési megállapodás a nem állami fenntartású szakképző iskola fenntartója számára 

három tanév időtartamra biztosítja az álam által finanszírozott szakképzésben való részvételre 

jogosult tanulók számára szervezett képzések költségvetési hozzájárulás terhére történő 

elindításának lehetőségét azzal, hogy az  ezen időtartamon belül elindult képzés esetében az 

állam a szakképzésről szóló törvény alapján a képzés teljes időtartamára biztosítja a 

költségvetési hozzájárulást. A szakképzési megállapodás kizárólag az OKJ szerinti 

szakképesítésre, valamint ágazati szakgimnáziumi képzésre köthető, amelyre vonatkozóan a 

fenntartó szakképző iskolája működési engedéllyel rendelkezik.  

A fenntartó szakképző iskolája államilag támogatott szakképzést akkor hirdethet, valamint a 

felvételi eljárásba akkor kapcsolódhat be, ha a fenntartója rá vonatkozóan hatályos szakképzési 

megállapodással rendelkezik, és a meghirdetett szakképzés ágazata vagy a szakképesítés 

megnevezése a tervezett beiskolázással érintett tanévre vonatkozóan szerepel a szakképesítési 

megállapodásban. A szakképzési megállapodást a tervezett képzés kezdő tanévét megelőző 

október 15-éig kell megkötni.  

 

A Kormány 137/2019. (VI. 11.) Korm. rendelete tartalmazza a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 

módosítását. Módosult a rendelet többek között az űrlapbenyújás-támogatási szolgáltatás, a 

biztonságos kézbesítési szolgáltatás, az elektronikus tájékoztatás, az elektronikus ügyintézés, 

az elektronikus ügyintézési felügyelet meghatározásokkal. A módosítás értelmében a 

közfeladatot ellátó szerv az iratkezelési feladatokat saját maga láthatja el, vagy annak 

támogatására a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást vagy központi elektronikus 

ügyintézési szolgáltatást biztosító szolgáltató által nyújtott egyes elektronikus iratkezelési 

feladatokat ellátó szolgáltatásokat vehet igénybe.  

 

A Kormány 1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozata rendelkezik a 2021. évi népszámlálás 

előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról. A Kormány, 

kiemelten fontosnak tartja a társadalmi változások nyomon követését, a valós és friss adatokon 

alapuló döntéshozatalt, így a 2021. évi népszámlálás előkészítésével és végrehajtásával 

összefüggő feladatok megvalósításához legfeljebb 22.344.000.000 forint központi 

költségvetési forrást biztosít a KSH részére három ütemezéi évben (2020, 2021, 2022).  

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelete rendelkezik a 

területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról, melyben 

különböző övezeti besorolások kerültek meghatározásra.  

 

A Kormány 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelete tartalmazza az egészségügyi szakdolgozók és 

védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedések valamint a 

Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról. A rendeletmódosítás során módosult az egyes egészségügyi 

dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz 

kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló kormányrendelet is. A 
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módosítás szerint az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni az érvényes 

finanszírozási szerződéssel rendelkező a helyi önkormányzat fenntartásában álló védőnői 

szolgáltató által foglalkoztatott védőnőkre, melynek havi alapbére nem lehet kevesebb a 

rendelet 7. mellékletében meghatározott összegnél. A védőnőt foglalkoztató védőnői 

szolgáltató 2019. július hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez és annak szociális 

hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult, melyet 2019. június 30-áig lehet 

benyújtani a NEAK felé. A támogatás kizárólag a 2019. július hónaptól alkalmazandó 

béremelésre és az ahhoz kapcsolódó mozgóbéri elemek összegére használható fel.  

 

A 140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet tartalmazza többek között a támogató szolgáltatás és a 

közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet 2019. évi minimálbér-

kompenzációval összefüggő módosításait. A rendelet értelmében a 2019. évi minimálbér és a 

garantált  bérminimum kompenzációja céljából a tárgyévi fejezeti kezelésű előirányzat összege 

megemelésre kerül, valamint sor került a hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező 

fenntartónak a 2019. évre megállapított működési támogatás összegének a megemelésére.  

 

A Kormány 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozata a minimálbér és a garantált bérminimum 

emelésével kapcsolatos intézkedéseket tartalmazza. A Kormány 1 milliárd 608 millió forintot 

biztosít az önkormányzatoknak a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának 

kompenzációjára, mely az idei költségvetés „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezetet 

egészíti ki. A kormányhatározat 2. melléklete szerint Polgár Város Önkormányzata 19.207 e 

forint költségvetési támogatásba részesül, melynek felhasználási határideje 2019. december 31.   

 

 

Polgár, 2019. június 20. 

 

Tisztelettel: 

        

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2019. (VI. 27.) 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. 
 


