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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. 
 

28/2020. (VI. 25.) határozat 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

megüresedett külső tagság betöltéséről. A változás a Szervezeti és Működési Szabályzat 

függelékében átvezetésre került.  

 

35/2020. (VI. 25.) határozat 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról készített éves értékelést. Eleget téve a tájékoztatási kötelezettségnek az anyag 

megküldésre került a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére.  

 

36/2020. (VI. 25.) határozat 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítását. 

A dokumentumban az adatok átvezetése megtörtént. 

 

37-38/2020. (VI. 25.) határozat 

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

valamint a Városgondnokság alapító okiratának módosítását. A változások törzskönyvi 

nyilvántartásban történő átvezetése céljából a dokumentumokat megküldtük a Magyar 

Államkincstár megyei szerve részére. 

 

40/2020. (VI. 25.) határozat 

A Képviselő-testület határozatában a Korpusz ’93 Kft. részére visszatérítendő támogatásról 

döntött. A támogatási szerződés aláírása megtörtént.  
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II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 
 

-  2020. június 29-én a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet Közgyűlésén 

vettem részt.  

-  Július 1-jén, Köztisztviselők Napja alkalmából köszöntöttem a polgármesteri hivatal 

munkatársait.  

-  Július 2-án és 3-án, valamint 7-től 20-ig szabadságomat töltöttem.  

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 2020. évi LXVIII. törvény módosította a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvényt. A módosítás a törvény több pontját érinti, többek között változtak a nemzetiségek 

alapvető és egyéni jogaira, a nemzetiségi oktatásra, a választásra és a nemzetiségi 

önkormányzat működésére, valamint az együttműködésre vonatkozó szabályok. 

 

A Kormány 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendeletében döntött a települési önkormányzatok által 

biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról. A 

központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára  

- a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésének, 

- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. 

rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemeléseinek ellentételezése 

érdekében.  

A kiegészítő támogatás felhasználásának határideje: 2020. december 31 

A települési önkormányzatot megillető kiegészítő támogatás 50%-át 2020. július 15-éig, ezt 

követően augusztus hónaptól öt egyenlő részletben minden hónap 15-éig kell folyósítani. A 

helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2020. december 31-i fordulónappal az éves 

költségvetési beszámolójában számol el. 

 

A Kormány 328/2020. (VII. 2.) Korm. rendelete tartalmazza a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről szóló kormányrendelet módosítását. A módosítás 

érinti az ügyiratok irattárba helyezésére, selejtezésére, valamint a megsemmisítésére vonatkozó 

szabályokat. 

 

A Kormány 335/2020. (VII. 4.) Korm. rendeletében módosította a járványügyi készültségi 

időszak utazási korlátozásáról szóló 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletét. A jogszabály 

tartalmazza a külföldről érkező nem magyar állampolgár tartózkodására és egészségügyi 

vizsgálatára vonatkozó szabályokat, illetve a Magyarországon átutazó személyekre vonatkozó 

szabályokat.  

 

A 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet tartalmazza a járványügyi készültségi időszak utazási 

korlátozásáról szóló rendelkezéseket. A rendelet a magánútlevéllel, valamint egyéb úti 

okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépés szabályait tartalmazza.  

 

A belügyminiszter 24/2020. (VII. 13.) BM rendelete vonatkozik a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
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törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes 

rendeleteknek módosításáról szóló belügyminiszteri rendelet módosításáról. A rendelet 

értelmében a helyszíni bírság során kitöltött nyomtatvány eredeti példányát a helyszíni bírság 

kiszabására jogosult két évig megőrzi.  

 

A 2020. évi LXXVI. törvény tartalmazza a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról szóló rendelkezéseket. A törvény összesen 44 törvény módosítását érinti.  

 

A 2020. évi LXXXVII. törvény módosította a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényt.  

 

A Kormány 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendeletében döntött a tizenharmadik havi ellátásról. A 

kormányrendelet meghatározza a jogosultak körét, az ellátás összegét, mely utóbbi megegyezik 

a havi ellátásra jogosító ellátások együttes összegének 

- 2021. évben a 25%-ával, 

- 2022. évben az 50 %-ával 

- 2023. évben a 75 %-ával 

 A rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.  

 

Magyarország 2021. évi központi költségvetését tartalmazza a 2020. évi XC. törvény. 

 

A belügyminiszter 27/2020. (VII. 17.) BM rendelete tartalmazza az iskolaőrökre vonatkozó 

szabályokat. A jogszabály többek között tartalmazza az egészségügyi alkalmassági vizsgálatra, 

a fizikai állóképesség vizsgálatára, a pszichológiai alkalmasság vizsgálatára, a ruházati ellásra 

vonatkozó szabályokat   

 

A belügyminiszter 28/2020. (VII. 17.) BM rendeletében rendelkezett az iskolaőrök képzéséről, 

kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható 

szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről.  

Az iskolaőr képzés időtartama 120 óra, amely elméleti és gyakorlati képzésből áll, melynek a 

végén modulzáró vizsgát kell tenni.  

 

Polgár, 2020. július 22. 

Tisztelettel: 

            

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

Határozati javaslat 

…../2020. (VII. 30.)  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 


