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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. 

120/2019. (XII. 19.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában jóváhagyta a Csemete Szolgáltató Start Szociális 

Szövetkezet módosított alapszabályát. A határozatról értesítettük a szövetkezet elnökét.  

 

121/2019. (XII. 19.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. részére nyújtandó működési 

célú visszatérítendő támogatásról döntött. Időközben rendeződött a Zrt. pénzügyi helyzete, így 

a támogatási szerződés megkötésére nem került sor.  

 

 

125/2019. (XII. 19.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában a Barankovics tér 7. sz. alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlanrész bérbeadásáról döntött. Az ajánlattételi felhívás közzététele megtörtént.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- 2020. január 1-jén újévköszöntő ünnepségen köszöntöttem a város lakosságát.  

- Január 2-án jelen voltam a jegyzői munkakör átadás-átvételén. 

- Január 5-én Dobó Imréné polgári lakost köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából. 

- Január 7-én  Tiszaújváros Város Önkormányzatának vezetésével egyeztettük a 2020. 

évi testvérvárosi programokat. 

Szintén ezen a napon a Fonyódligeti Üdülő működtetésével kapcsolatban folytattunk 

egyeztetést a tulajdonos önkormányzatok vezetőivel Egyeken.  

- Január 14-én a PÉTEGISZ Zrt. közgyűlésén vettem rész, melyen jóváhagyásra került az 

intézmény szakmai terve.  
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III. 

Jogszabályi tájékoztató 

A közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvény 

az egyszerűsítés és az adminisztratív terhek csökkentése jegyében több területen is egyszerűsíti 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szabályait 2020-tól. Szűkül azon esetek 

köre, amelyek fennállása esetén az ún. támogatott szervezeteknek közbeszerzési eljárást kell 

lefolytatniuk és azon adatok köre, amelyeket az eljárást megindító felhívásban fel kell 

tüntetniük az ajánlatkérőknek. Rövidülnek egyes határidők, módosulnak az iratbetekintés 

szabályai, kiegészülnek a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó előírások és megszűnik 

az összefoglaló tájékoztatással induló eljárás. Ennek eredményeként főszabállyá válik nemzeti 

eljárásrendben a hirdetmények alkalmazása az eljárások megindítása során. 

A 2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvény 

módosítását tartalmazza.  

Módosult a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény, melynek értelmében az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához 

szükséges igazolólap egy példányát a munkaadó az utolsó munkában töltött napon átadja a 

munkavállalónak, a másik példányát pedig öt évig megőrzi.  

Módosult a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény részmunkaidőre 

vonatkozó része is.  

Változott a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény pénzbeli 

ellátásokra, az ápolási díjra, a szociális szolgáltatásokra vonatkozó részek szabályozása.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény is több 

ponton változott, többek között az otthont nyújtó ellátásra, a nevelésbe vételre, az adatkezelés 

és nyilvántartás szabályaira vonatkozóan.  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása során változott a 

szülési szabadság és a fizetés nélküli szabadságra vonatozó rész. A módosítás értelmében a 

kormánytisztviselő a gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából - 

fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a kormánytisztviselő kérésének megfelelő 

időpontban kell kiadni. A kormánytisztviselő a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

törvény szerinti gyermekgondozási díj időtartalmára fizetés nélküli szabadságra jogosult.  

 

A 2019. évi CXXVII. törvény egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások 

megteremtésével összefüggő módosításokat tartalmazza, összesen 78 törvényt összefoglalóan.  

Módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek 

többek között az önkormányzati feladat- és hatáskörök szabályai résznél az önkormányzat által 

állami feladat ellátására vonatkozó rendelkezés. Érinti a módosítás az önkormányzati képviselő 

összeférhetetlenségének szabályait is.  

Módosult a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben a fellebbezés és a bírósági 

felülvizsgálati kérelem, valamint a választással kapcsolatos alkotmányjogi panasz elbírálására 

vonatkozó szabályozás. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása érintette az 

adatkezelésre, a határozat és végzés adattartalmára, a jogorvoslatra vonatkozó szabályokat.  

Módosult az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény.  A törvény módosítása alapján az 

anyakönyvi szerv helyett az anyakönyvvezető hatáskörébe kerülnek az ismeretlen holttest 

anyakönyvezésével összefüggő hatáskörök, az anyakönyvvezető jegyzi be a nyilvántartásba az 

elhunyt személy személyazonosító igazolványa és lakcímét igazoló hatósági igazolványa 

érvénytelenítésének tényét. 2020. január 1-től az anyakönyvvezető a nem magyar állampolgár 



3 
 

anyakönyvi eseményéről szóló értesítést közvetlenül küldi meg az érintett állampolgársága 

szerinti állam magyarországi külképviselete részére. 

 

A pénzügyminiszter 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletében rendelkezett a költségvetési szervnél 

és köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál belső ellenőrzési tevékenységet végzők 

nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek 

vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről.  

A rendelet tartalmazza többek között  a belső ellenőrre vonatkozó szakmai követelményeket, a 

nyilvántartással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj mértékét, a kötelező szakmai 

továbbképzésre, a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső 

kontrollrendszer témájú továbbképzésére vonatkozó szabályokat.  

 

A 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott 

szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának 

szabályait tartalmazza. A módosítás értelmében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

törvény alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló 

egészségügyi szolgáltatók 2019. december 31. napján fennállt lejárt tartozásállománya 

rendezése központosított adósságrendezései eljárás útján történik.  

 

A 359/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

módosítását tartalmazza. A módosítás értelmében a 2019. október 1-jén járóbeteg-szakellátásra 

hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatót a 2018. november – 

2019. július közötti időszakban meghatározott degresszió alapján csökkentett alapdíjjal 

elszámolt teljesítményei, valamint az el nem számolható tényleges többletteljesítménye alapján 

2019. decemberében egyszeri díjazás illeti meg.  

Az egészségügyi szolgáltatók közül azok, amelyek a 2019. december 31-i állapot szerint lejárt 

tartozásállománnyal nem rendelkeznek, a támogatás felhasználásához szakmai tervet 

készítenek, amelyet 2020. január 15-ig benyújtanak a fenntartóik részére. A támogatás 

felhasználására a szakmai terv fenntartó általi jóváhagyását követően kerülhet sort.  

 

A Kormány 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosítását tartalmazza. 

A rendelkezés összesen 201 kormányrendelet módosítását fogja össze. 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításával 

bővülnek a jegyző gyámhatósági feladatai. 2020. január 1-től a települési önkormányzat 

jegyzője került kijelölésre családvédelmi koordinációért felelős szervként, így a hozzátartozók 

közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény alapján a 

jegyző jár el a hozzátartozók közötti erőszak megelőzésével és ártalmainak csökkentésével 

kapcsolatban 

 

A 34/2019. (XII. 30.) EMMI rendelet rendelkezik a közneveléssel összefüggésben egyes 

miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről.  

Módosult a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 

NM rendelet bölcsődei ellátásra vonatkozó részére. A módosítás szerint a bölcsőde vezetője, 

minden év április 15-éig tájékoztatást küld az Oktatási Hivatalnak azon harmadik életévüket 

betöltött gyermekekről, akikről a szülő egyetértésével megállapították, hogy óvodai nevelésre 

nem érett. 
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A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézményeik névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  módosítása többek között érinti az óvodai felvétel 

és a jogviszony létesítésére vonatkozó szabályokat, mely szerint az Oktatási Hivatal az 

adatszolgáltatást a fenntartó felé tárgyév március 1-éig küldi meg, illetve április 16-áig értesítést 

küld azon gyermekek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége 

megkezdődött.  

Szintén e rendeleten belül változtak a kötelező felvételt biztosító iskola kijelölésével 

kapcsolatos szabályok is. A módosítás alapján az illetékes tankerületi központ a vélemény és 

egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a 

települési önkormányzatokat.  

 

A Kormány 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete tartalmazza a kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) és a garantált bérminimum  összegét. A rendelet értelmében 2020. január 1-től a 

kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 161.000 Ft, a garantált bérminimum összege 

210.600 Ft.  

 

A belügyminiszter 1/2020. (I. 8.) BM rendeletében döntött az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról. Az 

irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagokat tételekre tagolva, az 

önkormányzat szervezetéhez, feladat- és határköréhez igazodó rendszerezésben sorolja fel és 

meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok időtartamát, illetve a nem 

selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. A rendelet 2020. január 9-én lépett hatályba. 

 
 

Polgár, 2020. január 15. 

Tisztelettel: 

        

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…../2020. (I. 23.) 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. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

    dr. Sivák Anita jegyző 
 


