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Iktatószám:  I/623-4/2020. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

történt fontosabb eseményekről az alábbiakat jelentem. 
 

I. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a veszélyhelyzet 

fennállása alatt az alábbi döntéseket hoztam:  

 

sorszám határozat száma határozat tárgya 

1 1/2020. (III. 22.) 
részleges kijárási tilalomról 

2 2/2020. (III. 24.)  
önkormányzati támogatás a sportszervezetek részére 

3 3/2020. (III. 24.) 
önkormányzati támogatás civil szervezetek részére 

4 4/2020. (III. 24.) 
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi 

beiskolázási tervének jóváhagyása 

5 5/2020. (III. 24.) 
települési támogatás megállapítás(160 fő) 

6 6/2020. (III. 24.)  
temetési támogatás megállapítása (2 fő) 

7 7/2020. (III. 24.) 
szociális étkezés támogatás megállapítása (6 fő) 

8 8/2020. (III. 24.) 
házi segítségnyújtás támogatás megállapítása (4 fő) 

9 9/2020. (III. 24.)  
lakókörnyezet rendbetétele támogatás megállapítása (17 

fő) 

10 10/2020. (III. 26.) 
a 24/2020. (III. 15.) KT határozat és az 1/2020. (III. 22.) 

polgármesteri határozat meghosszabbítása 

11 11/2020. (III. 26.)  
polgármesteri jelentés 

12 12/2020. (III. 26.) 
civil és sportszervezetek 2019. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató elfogadása 
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13 13/2020. (III. 26.)  
alapítványok 2019. évi működéséről szóló tájékoztató 

elfogadása és a Polgár Városért Alapítvány részére 

önkormányzati támogatás jóváhagyása (1.000.000 Ft) 

14 14/2020. (III. 26.) 
adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó döntés 

15 15/2020. (III. 26.) 
védőnői körzetek módosítása 

16 16/2020. (III. 26.) 
Napsugár Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatár 

jóváhagyása 

17 17/2020. (III. 26.) 
Napsugár Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának 

jóváhagyása 

18 18/2020. (III. 26.) 
Napsugár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 

módosítása 

19 

 

19/a/2020. (III. 26.) 
Általános iskola felvehető tanulói létszám csökkentésének 

jóváhagyása (Zólyom utca) 

19/b/2020. (III. 26.) 
Általános iskola felvehető tanulói létszám csökkentésének 

jóváhagyása  (Móricz utca) 

20 20/2020. (III. 26.) 
fejlesztési célú hitel felvétel jóváhagyása  

21 21/2020. (III. 26.) 
az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyása  

22 22/2020. (III. 26.) 
Hajdúböszörmény megyei jogú városi cím támogatása 

23 23/2020. (III. 26.) 
az 1/2020. (III. 22.) és a 10/2020. (III. 26.) polgármesteri 

határozat visszavonása  

24 24/2020. (III. 30.)  
Polgári Védekezési Stáb létrehozása 

25 25/2020. (IV. 2.) 
Polgári Virtuális Piac létrehozása, közterületi kukázás 

tiltása, próbafertőtlenítés végzése 

26 26/2020. (IV. 9.) 
pályázathoz nyilatkozat 

27 27/2020. (III. 23.) 
költségvetés általános tartalékra, illetve a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó döntés 

28 28/2020. (III. 23.) 
költségvetés általános tartalékára, illetve a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó döntés 

29 29/2020. (IV. 9.) 
a 24/2020. (III. 15.) KT határozat hosszabbítására, 

közterület fertőtlenítésére, védőeszköz viselésére, 

adománygyűjtő számla nyitására, szemetelés tiltására 

vonatkozó döntés 

30 30/2020. (IV. 16.) 
közterületi fertőtlenítésre, a lakosság részére maszk és 

virág juttatására, ingatlanokról kommunális hulladék 

elszállítására, közterületi tartózkodás korlátozására 

vonatkozó döntés  

31 31/2020.(IV. 23.) 
polgármesteri intézkedések: (óvodai ügyelet biztosítása, 

művelődési központ zárva tartása, piac zárva tartása, 

virtuális piac működése, temetési szertartás zárt tértben 

történő tiltása, idősek nappali ellátásának szünetelése, 

hivatali ügyfélfogadás korlátozása, a város közösségi 

terein történő tartózkodás korlátozása) 
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32 32/2020. (IV. 23.) 
EFOP pályázat – képzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megindító felhívás jóváhagyása  

33 33/2020. (IV. 23.) 
EFOP pályázat- rendezvényre vonatkozó közbeszerzési 

eljárást megindító felhívás jóváhagyása  

34 34/2020. (IV. 27.)  
települési támogatás (37 fő) 

35-40 35-40/2020. (IV. 

27.) 

települési támogatás iránti kérelem elutasítása (6 fő) 

41 41/2020. (IV. 27.)  
temetési támogatás megállapítása ( 2 fő) 

42 42/2020. (IV. 27.) 
házi segítségnyújtás megállapítás (1 fő) 

43 43/2020. (IV. 27.) 
lakókörnyezet rendbetételéhez támogatás megállapítása ( 

10 fő) 

44 44/2020. (IV. 27.) 
pályázathoz (köztemető) többletforrás biztosítása 

45 45/2020. (IV. 28.) 
képviselői és bizottsági tagok által lemondott tiszteletdíjak 

átalános tartalékba helyezése 

46 46/2020. (IV. 38.) 
tiszteletdíj felhasználására vonatkozó döntés  

47 47/2020. (IV 29.) 
rendkívüli támogatás (1 fő) 

48 48/2020. (IV. 29.) 
rendkívüli támogatás (1 fő) 

49 49/2020. (IV. 29.) 
önkormányzati ingatlanok bérleti díjának módosítása 

50 50/2020. (IV. 30.) 
polgármesteri intézkedések: (31-es határozat 

meghosszabbítása, piac korlátozásokkal történő 

látogatása) 

51 51/2020. (V. 7.) 
a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány részére  

100.000 Ft támogatás jóváhagyása 

52 52/2020. (V. 14.)  
polgármesteri intézkedések: (óvodai ügyelet biztosítása, 

művelődési központ zárva tartása, temetési szertartás zárt 

tértben történő tiltása, idősek nappali ellátásának 

szünetelése, hivatali ügyfélfogadás korlátozása, a város 

közösségi terein történő tartózkodás korlátozása) 

53 53/2020. (V. 21.) 
polgármesteri intézkedések: (óvodai ügyelet biztosítása, 

művelődési központ zárva tartása, temetési szertartás zárt 

tértben történő tiltása, idősek nappali ellátásának 

szünetelése, hivatali ügyfélfogadás korlátozása, a város 

közösségi terein történő tartózkodás korlátozása) 

54 54/2020. (V. 26.)  
települési támogatás megállapítása (39 fő) 

55-62 55-62/2020. (V. 26.) 
települési támogatás iránti kérelem elutasítása ( 8 fő) 

63 63/2020. (V. 26.) 
lakókörnyezet rendbetételére vonatkozó támogatás 

megállapítása (11 fő) 

64 64/2020. (V. 26.)  
szociális étkeztetés támogatás megállapítása (2 fő) 
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65 65/2020. (V. 26.)  
temetési támogatás megállapítása (1 fő) 

66 66/2020. (V. 28.) 
Városgondnokság munkavállaóiból alakult munkacsoport 

díjazása (4 fő) 

67 67/2020. (VI. 16.) 
település támogatás megállapítása (14 fő) 

 

 

sorszám rendelet száma rendelet tárgya 

1 4/2020. (III. 27.) 
Polgár város településképének védelméről szóló 20/2018. 

(IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 

2 5/2020. (III. 27.)  
az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 

16/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelet módosítása 

3 6/2020. (IV. 28.) 
a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 

28.) önkormányzati rendelet módosítása 

4 7/2020. (IV. 30.) 
az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 

16/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelet módosítása 

5 8/2020. (IV. 30.) 
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 

31.) önkormányzati rendelet módosítása 

6 9/2020. (IV. 30.)  
Polgár város településképének védelméről szóló 20/2018. 

(IX. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 

7 10/2020. (V. 6.) 
a Polgári Piac látogatásának eltérő szabályairól 

8 11/2020. (V. 22.) 
a települési hulladékgazdálkodásról szól 27/2014. (XI. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

9 12/2020. (VI. 12.)  
a közterületek használatáról szóló 21/2018. (IX. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 
 

A veszélyhelyzet időtartama alatt történt fontosabb eseményekről szóbeli tájékoztatást nyújtok.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról 

rendelkezik a 2020. évi XXX. törvény. A törvény összesen 50 db törvény módosítását 

tartalmazza, mint például a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló, a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, az 

anyakönyvi eljárásról szóló törvények módosítását.  

 

A 2020. évi XXXI. törvény rendelkezik az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő 

szabályozás módosításáról. A törvény 37 törvény módosítását foglalja magában.  

E körben módosult a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény is, melynek értelmében 

a fúrt kutakra vonatkozóan korábban előírt vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás 

határidejét 2023. december 31-ig meghosszabbította.  
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Módosult a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény. A módosítás értelmében a 

felügyelő a jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során vagy egyéb jogszerű 

intézkedés céljából a törvényben, továbbá az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 

tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító 

módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket 

alkalmazhat.  

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény is módosult. Kiegészült a törvény azzal a 

szabályozással, hogy az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a 

közfoglalkoztatásból, ha  

- közvetlen lakókörnyezetének rendezetlen állapot miatt,  

- a jegyző a helyi önkormányzati rendeletben előírt kötelezettségek nem teljesítését 

állapította meg.  

A közfoglalkoztatásból történő kizárásról a jegyző öt napon belül adatot szolgáltat az állami 

foglalkoztatási feladatot ellátó járási hivatal részére.  

 

A 2020. évi XXXII. törvény tartalmazza a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egye kulturális tárgyú törvények  

módosításáról szóló rendelkezéseket. A törvény értelmében a kulturális intézményben 

foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-jei hatállyal munkaviszonnyá 

alakul át. 2020. július 1-től új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető.  

A munkáltató 2020. augusztus 15-éig írásban közli a közalkalmazottal a további foglalkoztatást 

biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. A közalkalmazott és a 

munkáltató a munkaviszony keretei között történő további foglalkoztatásra irányuló 

munkaszerződést 2020. október 31-éig köti meg. Az intézmény alapító okiratában 

bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételére a törvény hatályba lépését 

követő 60 napon belül kell elvégezni (2020. augusztus 31.) 

 

A Kormány a 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendeletében döntött az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 

(III. 3.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet értelmében az egészségügyi és 

egészségügyben dolgozó rendkívüli juttatásra  jogosult. A rendkívüli juttatásra való jogosultság 

feltétele, hogy a munkavállaló a munkáltatóval 2020. április 1-jén és az igénylés kezdetének 

időpontjában jogviszonyban álljon. A rendkívüli juttatás összege dolgozónként bruttó 500.000 

Ft, melyet 2020. július 1. napán kell kifizetni a jogosult részére. A munkáltató a rendkívüli 

juttatáshoz támogatásra jogosult, mely igényt 2020. június 19-ig lehet benyújtani.   

 

A Kormány a 279/2000. (VI. 13.) Korm. rendeletében döntött a nyilvános könyvtárak 

megnyitásáról 2020. június 15. napjától.  

 

A 2020. évi LVII. törvény rendelkezik a veszélyhelyzet megszüntetéséről. A törvény hatályon 

kívül helyezi a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényt. 

 

A Kormány 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletében döntött a 2020. március 11-én kihirdetett 

veszélyhelyzet megszüntetéséről. A kormányrendelet hatályon kívül helyezi a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletet.  

 

A Kormány 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletében a járványügyi készültség bevezetéséről 

döntött. A jogszabály értelmében a Kormány Magyarország egész területére egészségügyi 

válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be, melyet 3 havonta felülvizsgál.  
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A Kormány 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete tartalmazza a járványügyi készültségi időszak 

védelmi intézkedéseit. A Kormányrendelet értelmében a tömegközlekedési eszközön, valamint 

az üzletben történő vásárlás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt a hatodik életévét be nem 

töltött kiskorú kivételével mindenki köteles viselni. Vendéglátó üzlet belső zárt részében az ott 

dolgozók kötelesek szájat és orrot  eltakaró eszközt viselni.  

Zárt helyen vagy nem zárt helyen tartott megtartott zenés, táncos rendezvényt abban az esetben 

lehet megtartani, ha a részvevők létszáma nem haladja meg az 500 főt.  

 

 

Polgár, 2020. június 18. 

Tisztelettel: 

        

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2020. (VI. 25.)  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 
 

 


