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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 

 

83/2015. (VII. 30.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a város közbiztonságának helyzetéről szóló 

rendőrségi beszámolót. A határozatot megküldtük Hajdúnánás rendőrkapitányának és a helyi 

őrsparancsnoknak.  

 

84/2015. (VII. 30.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 

szóló tájékoztatót. A határozatot – mely tartalmazta a város köznyugalma érdekében kifejtett 

tevékenységért való elismerést és köszönetet – megküldtük az egyesület elnöke részére. 

 

86/2015. (VII. 30.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett Tiszaújváros Város Önkormányzata és Polgár 

Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás aktualizálásával. A határozatról 

tájékoztattuk Tiszaújváros Város Önkormányzatát.  

 

87/2015. (VII. 30.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tagi kölcsön 

szerződéseinek módosításával. A szerződés módosítások aláírása megtörtént.  

 

89/2015. (VII. 30.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgár, Hajnal u. 2583/3 hrsz-ú beépítetlen terület 

értékesítéséről. Az értékesítésről szóló hirdetmény kifüggesztésre került.  
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92/2015. (VII. 30.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában támogatta pályázat benyújtását a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében, rendkívüli 

szociális támogatás igénylésére. A pályázat határidőben benyújtásra került.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- 2015. július 31-én a Hajdúnánáson második alkalommal megrendezett Hajdúk 

Világtalálkozóján vettem részt.  

- Augusztus 1-jén a „Polgári 3-as foci” sportrendezvényt nyitottam meg, illetve adtam át 

elismeréseket a díjazottak részére.  

- Augusztus 9-én a Polgári Strandfürdőn megtartott V. Sárkányhajó Fesztiválon és a 

Vámpírok éjszakája alkalomból rendezett véradási programon vettem részt.  

- Augusztus 13-án bűnmegelőzési fórumon vettem részt Hajdúnánáson.  

- Augusztus 15-én résztvevője voltam a XXIV. Hajdú-Bihar Megyei Vadásznap és XIII. 

Hajdúnánási Vállalkozó Nap rendezvénynek.   

- Augusztus 16-án a Római Katolikus Egyház rendezvényén vettem részt, melynek 

keretében megtörtént a felújított Szent István szobor felavatása.  

- Augusztus 18-án megnyitottam a Tiszaújvárosban az Ady Endre Művelődési Központ 

és Könyvtár által rendezett „Polgár Város Bemutatkozik” kiállítást. 

- Augusztus 19-én részt vettem Tiszaújvárosban a testvérvárosok találkozóján, illetve 

városunkban a Szent István napi rendezvényen mondtam ünnepi beszédet.  

- Augusztus 25-én a Hajdúszoboszlói Egészségnapok keretében az „Egészségre nevelő 

és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” program szakmai napján 

vettem részt.  

- Augusztus 28-án a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. projektzáró rendezvényén mondtam 

ünnepi beszédet.  

- Augusztus 29-én részt vettem a Hajdúdorogon rendezett hagyományőrző Slambucfőző 

Fesztiválon, melyen városunk is képviseltette magát főzőcsapattal. 

- Szeptember 8-án a TÖOSZ elnökségi ülésén voltam jelen.  

- Szeptember 12-én „Hajdúk a Szigeten” rendezvényen képviseltem városunkat.  

- Szeptember 14-én részt vettem a Debrecenben megtartott közfeladat fejlesztési projekt 

előkészítése és megvalósítása tárgyú tájékoztató fórumon. 

- Szeptember 15-18-ig a TÖOSZ „Manorka” program keretében szakmai úton veszek 

részt Norvégiában.  

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány 200/2015. (VII. 23.) rendeletével módosította a hadigondozásról szóló rendeletét. 

A módosítás szerint a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt 

rendszeres havi járadékára kérelmet lehet benyújtani. A jogszabály tartalmazza az ellátás 

megállapításához szükséges kérelem nyomtatványt is.  
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A 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosította a kormányablakokról szóló rendeletet. A 

módosítás a jogszabály mellékleteire terjed ki, melyben a kormányablakok hatáskörét 

kiegészítette.  

 

A 223/20156. (VIII. 7.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 

jogszabályt módosította. A módosítás kiterjed a halvédelmi bírság mértékére és az eltiltás 

időtartamára. 

 

A 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szabályozza a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályait, mely a hulladék gyűjtésével, szállításával, közvetítésével 

és tárolásával, valamint a kezelésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.  

 

A 230 és a 231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendeletek tartalmazzák a természetes személyek 

adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről 

szóló szabályokat, valamint az adósságrendezési eljárásban az adós vagyona forgalmi értékének 

meghatározásáról szóló rendelkezéseket.  

 

Szintén az adósságrendezési eljárással kapcsolatos szabályokat tartalmazza a 15 és 16/2015. 

(VIII. 28.) IM rendelet, mely az eljárás kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről, annak 

mellékleteiről, valamint a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők közötti 

kapcsolattartásról szól.  

 

Szintén a természetes személyek adósságrendezési eljárását szabályozza a 19/2015. (VIII. 31.) 

IM rendelet és a 21/2015. (IX. 2.) IM rendelet. Ez utóbbi jogszabály szerint a természetes 

személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány 

elvégzésével kapcsolatos feladatok szerepelnek, melyben a Családi Csődvédelmi Szolgálat 

területi szerve és a Családi Vagyonfelügyelő mellett a jegyzőnek is feladata van a 

környezettanulmány elkészítésében.  

 

Az 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat vonatkozik az építésügy átalakítását célzó intézkedési 

tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról. A kormányhatározat alapján az ügyintézés 

hatékonyabbá tétele érdekében az általános építésügyi hatáskört a járási székhely jegyzőjétől a 

járási hivatalba kell integrálni. Valamennyi járásban legalább egy építési hatóságot létre kell 

hozni. Felül kell vizsgálni az Építésügyi Szolgáltatási Pontok helyét, mennyiségét, a létesítés 

feltételeit és javaslatot kell tenni az igényekhez igazodó korszerűsítésre.  

 

A Kormány 247/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete módosította a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletet. A 

módosítás értelmében a közlekedőképesség minősítését a közlekedési kedvezmény tárgyában 

hozott, a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának hiányára alapozott elutasító döntés 

jogerőre emelkedését, vagy a rehabilitációs hatóság vagy rehabilitációs szakértői szerv 

közlekedőképesség minősítésére vonatkozó szakvéleménye kiállítását követő 12 hónapon belül 

csak akkor kell elvégezni, ha a kezelőorvos igazolja, hogy az igénylő állapota az elutasítás óta 

rosszabbodott, egyébként a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.  

 

A Kormány 248/2015. (IX. 8.) Korm. rendelete vonatkozik a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

módosítására. A módosítás többek között kiterjed a köznevelési intézményben pedagógus-

munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 
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meghatározására, a szakmai gyakorlatra, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás tartalmára, a 

minősítő vizsgára és a minősítő eljárásra történő jelentkezésre, annak eredményére, 

jogorvoslatra, a gyakornoki időre és a mentorra vonatkozó szabályokra.  

 

 

Polgár, 2015. szeptember 14. 

 

 

 

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2015. (IX. 24.) 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. 

 

 


