Előterjesztés
a Képviselő-testület 2015. november 26-án tartandó ülésére
Tárgy:

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról és a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előkészítő: Tóth József polgármester
dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
Iktatószám: 2826-8/2015.
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
111/2015. (X. 29.) sz. határozat
A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Központi Orvosi Ügyelet Működési
Szabályzatát. A szabályzatot megküldtük az ügyeleti szolgálat ellátási területébe tartozó
települések részére.
112/2015. (X. 29.) sz. határozat
A Képviselő-testület határozatában egyetértett a közétkeztetési reform tapasztalatairól készített
tájékoztató anyaggal, illetve megfogalmazta észrevételeit, javaslatait. A határozat 2. pontja
értelmében a döntést tartalmazó kezdeményezést, javaslatot megküldtük az Emberi Erőforrások
Minisztériuma felé, valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez.
113/2015. (X. 29.) sz. határozat
A Képviselő-testület határozatában döntött külterületi ingatlan elnevezéséről. Az elnevezés
nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok ellátása megtörtént.
115/2015. (X. 29.) sz. határozat
A Képviselő-testület határozatában döntött mezőőri kinevezésekről. Az alkalmazási feltételként
előírt vizsgakövetelmények teljesítése folyamatban van.
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II.
A két ülés közötti időben történt fontosabb események

-

-

2015. október 30-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén vettem részt.
November 5-én az önkormányzatok részére rendezett konferencián vettem részt
Budapesten.
November 9-én a Debrecenben megtartott Klebelsberg-Napon vettem részt, melyen a
Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola diákjai Country tánc műsorral léptek fel.
November 12-én közbeszerzési szakmai napon vettem részt Budapesten.
November 13-án a Hajdúnánási Rendőrkapitányság szervezésében megtartott Járási
Közbiztonsági Egyeztető Fórumon voltam jelen.
November 17-én a TÖOSZ elnökségi ülésén voltam Budapesten.
November 18-án ünnepélyes keretek között aláírásra került a Tiszaújváros Város
Önkormányzata és Polgár Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás.
Szintén ezen a napon részt vettem a KLIK Hajdúnánási Tankerülete által szervezett és
Polgáron megtartott Tankerületi Pedagógiai Napok szakmai rendezvényen, a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Társulás tanácsülésén Hajdúböszörményben, valamint LEADER
tanácskozáson Balmazújvárosban.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy dr. Mogyoróssy Mónika, a 0140. sz. praxis
háziorvosa 2015. október 28. napjával a megállapodásban foglaltak szerint felmondta a
feladatellátási megállapodást a praxisra vonatkozóan.
Ezzel egyidejűleg tájékoztatott arról, hogy a praxis értékesítéséig – amelyre a törvény 6 hónapos
határidőt biztosít – helyettesítéssel kívánja megoldani a betegek ellátását.
A jogszabály helyettesítés esetén a rendelési idő 50%-ának lefedését írja elő, amelyet 2015.
november 23-ig három orvossal látott el a praxis tulajdonosa, majd 2015. november 23-tól dr.
Hollósvölgyi Péter fogja ellátni a körzetet a következők szerint:
Hétfő:
13.00-15.00 óráig
Kedd:
8.00- 10.00 óráig
Szerda:
13.00-15.00 óráig
Csütörtök:
8.00-10.00 óráig
Péntek:
8.00-10.00 óráig
A rendelési idő megváltozásáról a betegek folyamatosan tájékozódhatnak a rendelőintézetben.

III.
Jogszabályi tájékoztató
A 44-45/2015. (XI. 2.) MVM rendelet a közbeszerzési eljárás és a közbeszerzési döntőbizottság
eljárásának szabályait rendezi.
A 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer szabályait
tartalmazza.
A 73/2015. (XI. 6.) FM rendelettel szabályozták a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
szaktanácsadó tevékenységet, mely előírja a szaktanácsadói képesítés feltételeit, és az arról
szóló nyilvántartási szabályokat.
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A 320-323/2015. (X. 30.) Korm. rendeletek a közbeszerzési törvény végrehajtási rendeleteit
tartalmazzák a közbeszerzések központi ellenőrzéséről, az építési beruházások részletes
szabályairól, valamint az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
rendelkezik.
A 2015. évi CLXIII. törvény módosította az egészségügyről szóló törvényt, mely a tömeges
bevándorlás okozta válsághelyzetben a kötelező szűrővizsgálat elvégzését szabályozza.
A Kormány 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelete vonatkozik a közfoglalkoztatottak
elhelyezkedési juttatásáról. A rendelet értelmében elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére
azt,
- akinek legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya azért szűnt meg,
mert a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társasággal, vagy az egyéni
vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadónál, vízi
társulatnál, valamint erdőgazdálkodónál a fővárosi és megyei kormányhivatal állami
foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalának közvetítésével, vagy anélkül,
határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt
létesített és
- aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül legalább 180 napig
közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.
Az elhelyezkedési juttatás további feltétele, hogy a fent meghatározott munkaviszonyban a
munkaidő eléri a legalább napi hat, megváltozott munkaképességű személy esetében a legalább
napi négy órát és a munkaviszony folyamatosan fennáll, ameddig a közfoglalkoztatási
jogviszony munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna.
Nem illeti meg elhelyezkedési juttatás azt, akinek esetében a munkavégzés helye a
foglalkoztató azon a telephelyén van, ahol a közfoglalkoztatottként a munkáját végezte.
Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak, a
közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó időtartamra
számított összegével, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony fennállt volna.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét,
- a közfoglalkoztató, valamint a munkaadó megnevezését,
- a közfoglalkoztatási jogviszony, valamint a munkaviszony időtartamának megjelölését.
A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
Az emberi erőforrások minisztere 50/2015. (XI. 12.) EMMI rendelete rendelkezik az orvosi
bélyegzők használatáról, a bélyegző tartalmáról, cseréjéről, pótlásáról.
Az egyes jogállású törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXV. törvény módosította a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt. A módosítás többek között
kiterjed a közigazgatási szervnél a tárgyévben munkaszerződéssel foglalkoztatott személyek
arányára, mely nem haladhatja meg az éves átlagos statisztikai állományi létszám 10 %-át. A
10 %-os mérték alól a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős
miniszter indokolt esetben mentesítést adhat.
A Kormány 344/2015. (XII. 14.) Korm. rendeletében a 2015. november 13-ai párizsi
terrortámadásokban elhunyt áldozatok emlékére 2015. november 15-ét nemzeti gyásznappá
nyilvánította.

3

A belügyminiszter 60/2015. (XI. 16.) BM rendelete rendelkezik a részleges határzár magyarhorvát határon történő ismételt elrendeléséről. A rendelet értelmében a közbiztonság védelme
érdekében a Magyarország és Horvát Köztársaság közötti határszakaszon Magyarország
államhatára nem léphető át
- a Murakeresztúr - Kotor vasúti határátkelőhelyen,
- a Gyékényes - Kapronca vasúti határátkelőhelyen, valamint
- a Magyarbóly – Pélmonostor vasúti határátkelőhelyen.
A részleges határzár időtartama 30 nap.
A Nemzeti Választási Bizottság 137/2015. (XI. 16.) NVB határozatában hitelesítette a
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezést az „Egyetért-e Ön azzal,
hogy a kiskereskedelmi üzletek vasárnap zárva tarthassanak?” tárgyban.

Polgár, 2015. november 18.

Tóth József
polgármester

Határozati javaslat
…../2015. (XI. 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.

4

