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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. 

85/2019. (IX. 12.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról. A pályázat közzététele megtörtént.  

 

86/2019. (IX. 12.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásáról döntött. 

A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtására nem volt 

lehetősége önkormányzatunknak, mivel a központi orvosi ügyeletet nem társulás formájában 

látják el az érintett települések. A Magyar Államkincstáron keresztül kért szakmai állásfoglalás 

szerint több önkormányzat által közösen ellátott tevékenységeknél kizárólag a társulási 

formában történő működtetés esetén van e támogatás igénylésére lehetőség, s a támogatott 

feladathoz kapcsolódó kifizetés csak számla alapján történhet. Így Polgár Város 

Önkormányzata nem jogosult rendkívüli támogatás benyújtására. 

 

88/2019. (IX. 12.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában művelés alól kivett zártkerti terület értékesítéséről döntött. 

Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént. 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- 2019. november 5-én egyeztetést folytattunk a Polgári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökével. 

- November 7-én soron kívüli képviselő-testületi ülést tartottam. 

- November 8-án részt vettem a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén. 

- November 11-én a Debrecenben megtartott BM Önkormányzati Fejlesztések Projekt 

munkacsoport ülésén voltam résztvevő.  

- November 12-én Budapesten, a TÖOSZ cikluszáró ünnepi ülésén voltam jelen.  
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- November 13-án a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Hajdúnánáson megrendezett 

szakmai napján voltam jelen. 

- November 14-én részt vettem a helyi Kulturális Kerekasztal megbeszélésen. 

- November 15-én a Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésén vettem részt.  

- November 16-án a Polgári Városi Sportegyesület évzáró rendezvényén vettem részt.  

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

A 237/2019. (X. 16.) Korm. rendelet tartalmazza a 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más 

ellátások után járó egyszeri juttatásról szóló rendelkezéseket. A Kormányrendelet szerint 2019. 

novemberében egyszeri juttatásra jogosult az a személy, aki 2019. novemberében nyugdíjban, 

vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül.  

 

A 238/2019. (X. 16.) Korm. rendelet a nyugellátások, és egyes más ellátások 2019. novemberi 

kiegészítéséről rendelkezik. A rendelet értelmében kiegészítésben részesülnek az öregségi 

nyugdíjban és a más nyugdíjszerűrű ellátásban részesülők. A jogszabály rendelkezik az 

egyösszegű kifizetés részletszabályairól és időpontjáról.  

 

A 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet szabályozza az elektromobilitás szolgáltatás egyes 

kérdéseit. A rendelet szerint az elektromos töltőberendezések üzemeltetési engedélyezését a 

Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal végzi. Az engedély iránti kérelemre 

vonatkozó szabályokat tartalmazza a rendelet, valamint az elektromos töltőberendezés 

üzemeltető feladatait. A jogszabály tartalmazza továbbá az elektromobilitás szolgáltató 

feladatait, az elszámolás szabályait, az ár meghatározására vonatkozó szabályokat.  

 

A Kormány 244/2019. (X..22.) Korm. rendelete tartalmazza az egyszerű bejelentés 

intézményének felülvizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosítását. A 

rendelet értelmében módosult többek között az építésfelügyeleti bírságról szóló, a fiatalok, 

valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló, az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről szóló, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

kormányrendelet.  

A jogszabály alapján az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit, vagy annak 

egyes munkafázisait saját, vagy hozzátartozó részére vállalkozó kivitelezői tevékenység 

végzésére nem jogosult személy is végezheti szakirányú szakképesítés nélkül, a szakmai 

szabályok betartása mellett.  

 

A Kormány 1612/2019. (X. 24.) Korm. határozatában az Integrált Jogalkotási Rendszer 

bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról döntött.  

A Kormány a minőségi jogalkotás folyamatának magasabb szintű kiszolgálása és a kormányzati 

döntés-előkészítési és döntéshozó folyamatok, valamint egyes kapcsolódó hatósági 

tevékenységek egységes és kizárólagos informatikai támogatása érdekében kialakítja az 

Integrált Jogalkotási Rendszert (IJR), mely éles üzembe, legkésőbb 2020. augusztus 1-jével lép. 

A Kormányhatározat értelmében az igazságügyi miniszter és a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter feladata az IJR önkormányzati alrendszer 2020. február 1-jével történő próbaüzem 

beindítása, majd ezt követően az éles üzem bevezetése, melybe történik majd az önkormányzati 

rendeletek rögzítése is.  
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A 260/2019. (XI. 7.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítását tartalmazza. A módosítás értelmében a helyi 

iparűzési adó alanya, az önkormányzati adóhatóság előtt helyi iparűzési ügyben eljárni jogosult 

állandó meghatalmazottra vonatkozó bejelentését az erre a célra rendszeresített elektronikus 

űrlapon is megteheti, hitelesített elektronikus irat egyidejű csatolásával. Változás továbbá, hogy 

az adózó a fennálló fizetési kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé elektronikus 

fizetéssel is teljesítheti. Ha az adószámla tartozást vagy túlfizetést mutat, 

- az állami adó-és vámhatóság ötezer forintot meghaladó összegű tartozás vagy túlfizetés 

esetén október 31-ig, 

- az önkormányzati adóhatóság ezer forintot meghaladó összegű tartozás vagy túlfizetés 

esetén szeptember 10-ig, az adózó adószámlájának adónemenkénti egyenlegéről, 

valamint annak részletezéséről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékróll az 

adózó részére értesítést ad ki.  

Az állami adó- és vámhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után 

felszámított késedelmi pótlékról, valamint a közösségi vámjog szerinti késedelmi kamatról 

nem értesíti azt az adózót, aki benyújtására, adatszolgálttás teljesítésére elektronikus úton 

kötelezett. Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, 

késedelmi pótlékról elektronikusan a hivatalos elérhetőségén értesíti azt az adózót, aki az 

adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint 

elektronikusan nyújtotta be bevallását.  

Nevesíti a jogszabály az adóigazgatási eljárásban alkalmazott eljárási költségek fajtáit, 

valamint felsorolja a telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer útján intézhető 

ügyeket is. A Kormányrendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.  

 

A Kormány 1627/2019. (XI. 8.) Korm. határozatában döntött a magyar mikro-, kis- és 

középvállalkozások megerősítésének 2019-2030 évekre vonatkozó stratégia elfogadásáról.  
 

 

Polgár, 2019. november 20. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…../2019. (XI. 28.) sz. határozat 

 

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. 
 
 


