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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. 

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása 

 

 

3/2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött arról, hogy csatlakozik a Sourcing Hungary Kft. 

által szervezett önkormányzati csoport keretében megindítandó földgáz energia közbeszerzési 

eljárásához. A szindikátusi, valamint a földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatására 

vonatkozó szerződések aláírása megtörtént.  

 

11/2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában módosította a Szociális Szolgáltató Központ támogató 

szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási területét. Az intézmény működési 

engedélyének megkérése folyamatban van. 

 

12/2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában földhasználati díj megfizetését állapította meg, melyre 

vonatkozó megállapodás aláírásra került.  

 

13/2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elutasította a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

támogatási kérelmét. A határozatot megküldtük a nemzetiségi önkormányzat elnökének.  

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Január 30-án  a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén, valamint szintén 

ezen a napon a Polgári Városi Sportegyesület tisztújító közgyűlésén vettem részt.  

- Február 4-én a Polgár Városért Alapítvány kuratóriumi ülését tartottam.  

- Február 5-én jelen voltam a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet közgyűlésén.  



- Február 10-én a Lajosmizsén megtartott TÖOSZ elnökségi ülésén vettem részt.  

- Február 14-én a Római Katolikus Egyház Kereszténybál rendezvényén vettem részt. 

- Február 17-én a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. vezetőivel folytattam egyeztető 

megbeszélést.  

- Február 18-án a Fonyódligeti Üdülő tulajdonosi megbeszélésén voltam jelen 

Tiszacsegén.   

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Magyar Közlöny 5. számában jelent meg az 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet, mely a 

közművelődési feladatellátás szakfelügyeletéről rendelkezik. A rendelet értelmében a kultúráért 

felelős miniszter közművelődési szakfelügyelet létrehozásáról döntött. A rendelet hatálya 

kiterjed a közművelődési feladatellátásra kötelezett helyi önkormányzatok közművelődési 

intézmények szakfelügyeletére is. A szakfelügyelet vizsgálandó tárgykörei közé tartozik többek 

között a közművelődési intézmények működésének, tevékenységére vonatkozó jogszabályok 

végrehajtásának, szakmai követelmények betartásának, a költségvetési támogatások 

rendeltetésszerű felhasználás ellenőrzésének, az egyes közművelődési munkakörök 

betöltéséhez szükséges képesítési feltételek, foglalkoztatási előírások betartásának, a szervezeti 

működés hatékonysága értékelésének ellenőrzése.  

A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletét a miniszter irányítja és a Nemzeti 

Művelődési Intézet szervezi.  

 

A Kormány 3/2015. (I. 28.) Korm. rendelete vonatkozik a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítására. A kormányrendelet 

módosítása az átlagbér alapú támogatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.  

 

Az emberi erőforrások minisztere 6/2015. (I. 28.) EMMI rendeletével módosította az egyes 

gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteket. A személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV. 30) NM rendelet módosításával kiegészítette a 

jogszabályt a gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó, a védelembe vétel, a védelembe vételhez 

kapcsolódó szolgáltatási feladatok új szabályaival.  

Ugyanez a rendelet tartalmazza a bölcsődei ellátásra vonatkozó új rendelkezéseket is.  

 

A 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti 

döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra 

jogosító szakképesítésekről szóló rendelkezéseket tartalmazza.  

A fenti szabályozást a kormányrendelet négy melléklete sorolja fel.  

 

A Kormány 17/2015. (III. 16.) Korm. rendelete tartalmazza a jegyző hatáskörébe tartozó 

birtokvédelmi eljárás szabályait. A jogszabály értelmében birtokvédelmi kérelmet annál a 

jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a 

birtoksértő magatartás megvalósul. A kérelemnek tartalmaznia kell a birtokvédelmet kérő 

nevét, lakcímét, aláírását, annak a félnek a nevét, lakcímét, vagy székhelyét, akivel szemben a 

birtokvédelmet kérik, a tényállás ismertetését, a jegyző illetékességét megalapozó tények 

megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást, a birtoksértés 

időpontját, a jegyző döntésére irányuló kérelmet. A kérelem benyújtásához csatolni kell a 

kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat is. A jegyző az eljárás lefolytatása 

után határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő 



magatartástól eltiltja, illetve a jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha azt nem találta 

megalapozottnak, nincs rá hatásköre, illetékessége, ha az eljárás okafogyottá vált, a kérelmet 

nem az arra jogosult terjesztette elő. Az eljárási határidő 15 nap.  

A kormányrendelet tartalmazza továbbá a határidő számításra, a képviseletre, a tényállás 

tisztázására, a határozathozatalra és annak végrehajtására, valamint az eljárási költség 

viselésére vonatkozó szabályokat.  

 

A Magyar Közlöny 17. számában jelent meg az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról szóló 20/2015. (II. 17.) Korm. rendelet. A jogszabály többek 

között módosítja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendeletet, mely érinti 

az alapító okiratok tartalmára vonatkozó szabályokat is.  

 

 

 

 

Polgár, 2015. február 18. 

 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2015. (II. 26.) sz. határozat 

 

1./ 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. 

 

 


