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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. 

 

16/2020. (II. 20.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

2019. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót. A határozat második pontjában 

foglaltaknak megfelelően a szakmai dokumentum megküldésre került a megyei könyvtár 

részére.  

 

19/2020. (II. 20.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában támogatta a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Zrt. Alapszabály módosítását. A határozatot megküldtük a Zrt. részére.  

 

 

20/2020. (II. 20.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 

Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást. A határozatot 

megküldtük a társulás részére.  

 

21/2020. (II. 20.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ által 

a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolára vonatkozóan megállapított felvételi körzet 

meghatározással. A határozatot megküldtük a tankerületi igazgató részére.  
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II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 
 

- Március 4-én részt vettem a „Polgár Városért” Alapítvány Kuratóriumi ülésén.  

- Március 8-án, a Nemzetközi Nőnap alkalmából rendezett városi ünnepségen 

köszöntöttem a résztvevőket. 

- Március 15-én rendkívüli Képviselő-testületi ülést hívtam össze a kialakult 

járványhelyzet következtében megteendő intézkedések miatt. 

-  A nemzeti ünnep alkalmából március 16-án elhelyeztük a megemlékezés koszorúját az 

1848/49-es Forradalom és Szabadságharc emlékművénél.  
 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány a 17/2020. (II. 18.) Korm. rendeletében döntött a nyugellátásokban és egyes 

ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról szóló jogszabály 

módosításáról. A módosítás az egyes határidőket érinti, közte az utalvány felhasználási 

határidejét, mely 2020. május 31-re változott.   

 

A 18/2020. (II. 19.) Korm. rendelet tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítását. A jogszabály a 

2020. január 1-jétől alkalmazandó szociális ágazati pótlék, valamint a bölcsődei pótlék mértékét 

tartalmazza.  

 

A Kormány a 30 és a 31/2020. (II. 29.) Korm. rendeleteiben a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról döntött. 

A két kormányrendelet összesen 62 jogszabály módosítását tartalmazza, melyek nagyrészt 

hatáskör változás miatt módosultak.  

 

A Kormány 37/2020. (III. 5.) Korm. rendelet tartalmazza a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 

kiegészítését. A jogszabály értelmében közfoglalkoztatási garantált bér illeti meg azt az állam 

által elismert szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat, aki nem 

rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel, feltéve hogy az állam által elismert szakképesítést 

fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya alatt szerezte meg. Erre a bérre a közfoglalkoztatott 

egy alkalommal, az állam által elismert szakképesítés megszerzését követő első olyan 

közfoglalkoztatási jogviszony első hat hónapjában jogosult, amely szakképesítést igénylő 

munkakör betöltésére irányul.  

 

A 7/2020. (III. 10.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást 

nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet módosítását 

tartalmazza. A jogszabály kiegészül a vezetőképzésben való részvételi kötelezettség alóli 

felmentésben részesülők körével. Nem vonatkozik a kötelezettség 

- arra a személyre, aki a vezetőképzésben való részvételi kötelezettsége keletkezésének 

napján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy öt éven belül betölti,  

- a szociális szakvizsgával rendelkező személyre,  
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- a felsőfokú szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervezető 

vagy szociális menedzser végzettséggel és tudományos fokozattal rendelkező 

személyre. 

 

A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki.  

 

A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzet során teendő intézkedéseket tartalmazza. A jogszabály rendelkezik a 

határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint 

Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán. Tartalmazza továbbá a zárlati kötelezettség 

alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett 

elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályokat.  

 

Az emberi erőforrások minisztere 8/2020. (III. 12.) EMMI rendelete vonatkozik az emberi 

felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és a kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) 

ESZCSM rendelet módosítására. A jogszabály tartalmazza, hogy elektronikus vény esetében a 

gyógyszer kiadását a gyógyszer kiadója az elektronikus vény egyedi azonosítója alapján, a 

felírási igazolást bemutató személy számára teljesíti. Felírási igazolás hiányában a gyógyszer 

kiadása kizárólag a beteg, a beteg képviselője, vagy meghatalmazottja számára történhet.  

Kiegészült a rendelet azzal a szabályozással, hogy a fentiekben foglaltaktól eltérően a Kormány 

által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás 

nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ számát közli és saját természetes 

személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolja.  

 

A Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészének és életének megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szól. A jogszabály tartalmazza a rendkívüli 

ítélkezési szünet elrendelését, valamint felhatalmazza a polgármestert a bölcsődei és az óvoda 

ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünet elrendelésére.  

Rendelkezik a jogszabály az egészségügyi dolgozóműködési nyilvántartásának érvényességi 

idejéről is, amennyiben az a veszélyhelyzet idején jár le, a nyilvántartása érvényességi ideje a 

rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a veszélyhelyzet lejártát követő 90 nappal 

meghosszabbodik.  

 

A 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelete a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes 

egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosítását fogja össze.  

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló rendelet kiegészült azzal, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama 

alatt a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése a veszélyhelyzet 

megszűnéséig elhalasztásra kerül.  

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló rendelet kiegészül azzal a 

rendelkezéssel, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás 

keretében csak a rendeletben meghatározott sürgősségi ellátás nyújtható. A veszélyhelyzet 

időtartama alatt a keresőtevékenységről szóló, a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi 
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elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerinti igazolásokat nem kell 

kéthetenként kiállítani.  

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet 

módosítása során kiegészült a jogszabály azzal, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet időtartama 

alatt a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek  

társadalombiztosítási támogatásba való befogadására, illetve az emelet és kiemelt támogatással 

rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok 

érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését 

követően 90 napig. Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt 

lejárt, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a vészhelyzetre tekintettel 

ideiglenesen meghosszabbításra kerül a szakorvosi javaslat.  

 

A Kormány 1101/2020. (III. 14.) Korm. határozatában döntött a koronavírus elleni védekezés 

kapcsán szükséges további intézkedésekről, azokra vonatkozóan Akciócsoportok felállításáról.  

 

Az 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat tartalmazza a koronavírus miatt a köznevelési és 

szakképzési intézményekben új munkarend bevezetését. A határozat alapján 2020. március 16. 

napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül 

megszervezésre. 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján a területileg illetékes 

tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a területileg illetékes szakképzési centrum 

munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.  

 

A Kormány 1104/2020. (III. 14.) Korm. határozata tartalmazza a rendkívüli kormányzati 

intézkedésekre szolgáló tartalékokból történő előirányzat-átcsoportosítást. A határozat 

értelmében a Kormány a koronavírus járvány elleni védekezés érdekében 2.000.000.000 forint 

egyszeri átcsoportosítását rendelte el.  

 

A 2020. évi VII. törvény módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényt. A módosítás érint a helyi önkormányzati képviselők megbízatásának 

keletkezésére és megszűnésére, az összeférhetetlenségre, valamint a polgármester 

összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat.  

 

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete tartalmazza az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömege megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedéseket (III.). A jogszabály rendelkezik 

a vendéglátó üzletek nyitvatartási idejéről, a zenés, táncos rendezvényeken való tartózkodás 

tiltásáról, sportrendezvények zártkörű megtartásáról, előadó-művészeti, mozi és kulturális 

intézmények látogatásának a tiltásáról, illetve a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény 2.§ 27. pontja szerinti üzletek nyitvatartásáról.  

 

 

Polgár, 2020. március 19. 

Tisztelettel: 

        

            

         Tóth József  

         polgármester 
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Határozati javaslat 

…../2020. (III. 26.)  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 
 

 


