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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. 

 

82/2017. (VI. 22.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárt érintően 

közalkalmazotti kinevezésről és intézményvezetői megbízásról döntött. A változás törzskönyvi 

nyilvántartáson történő átvezetése megtörtént.  

 

85/2017. (VI. 22.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában eredménytelennek nyilvánította a területi védőnői pályázati 

eljárást. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés 

b) pontja alapján a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető, ha a munkakör haladéktalan 

betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a 

folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem 

biztosíthatók. A törvényi szabályozásnak megfelelően 2017. augusztus 1-től határozott időre, 

próbaidő kikötéssel sikerül a megüresedett védőnői álláshelyet betölteni, frissen diplomázott 

védőnővel.  

 

88/2017. (VI. 22.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a közvilágítási lámpatestek korszerűsítése 

érdekében indított közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. A határozatban 

foglaltaknak megfelelően a vállalkozási szerződés aláírásra került a MEZEI-VILL 

Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel.  

 

89/2017. (VI. 22.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Zrt. Alapszabály módosítását. A határozatról megküldtük a Zrt. igazgatósága részére.  

 

 

 



2 

 

91/2017. (VI. 22.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a települési önkormányzatok rendkívüli szociális 

támogatásának 2017. évi igény benyújtásáról. A pályázat benyújtása határidőben megtörtént.  

 

92/2017. (VI. 22.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a vásártér napelem park létrehozása céljából a 

terület bérbeadásáról. Az önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázati 

felhívás közzétételre került, melyre egy ajánlat érkezett.   

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Július 1-jén részt vettem a hajdúnánási Hagyományos Aratók Találkozója 

rendezvényen.  

- Július 5-én szabadságomat töltöttem.  

- Július 6-án hivatalunkban fogadtam Létavértes Polgármesteri Hivatal apparátusát.  

- Július 7-én szabadságomat töltöttem.  

- Július 8-án a meghívásnak eleget téve részt vettem a Görbeházán megrendezett 

Falunapon, a balmazújvárosi motoros találkozó és az újszentmargitai Sokadalom 

programokon.  

- Július 12-én fogadtam a Virágos Magyarország pályázat zsűri képviselőit, akikkel 

helyszíni szemlét tartottunk.  

- Július 13-án részt vettem a Közalkalmazottak Nyugdíjas Klubjának rendezvényén. 

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényeket 

tartalmaz a 2017. évi LXXII. törvény.  

 

A 2017. évi LXXXIX. törvény tartalmazza egyes törvényeknek a módosítását, a közérdekű 

nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával kapcsolatosan. Így módosult a foglalkoztatás 

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, a szociális igazgatásról, a munkavédelemről, a 

munkaügyi ellenőrzésről, a személyi jövedelemadóról, a társasági adóról szóló törvény. 

Kiegészült a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény is, a közérdekű nyugdíjas 

szövetkezetre vonatkozó szabályozással.  

 

Módosult Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény. A 

módosítás szerint kiegészül a költségvetési törvény a településképi arculati kézikönyv 

elkészítésének támogatásával, mely 1 millió forint/település, a 10.000 lakos alatti, 32.000 Ft 

egy lakosra jutó adóerőképességet el nem érő települési önkormányzatok részére.  

Újra szabályozza a törvény az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának 

meghatározására vonatkozó rendelkezéseket. 

Kiegészítő támogatást állapít meg a törvény az óvodapedagógusok és a pedagógus 

szakképzettséggel rendelkező segítő minősítésből adódó többletkiadásokra.  
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Kiegészült a törvény a felhalmozási célú támogatások keretében a helyi érdekű települési 

fejlesztések alponttal, mely 4.700.000 e Ft összegű előirányzat, a helyi érdekű önkormányzati 

tulajdonban álló ingatlanok, közterületek fejlesztésére, ingóságok beszerzésére. A támogatás 

igénylésének, döntési rendszerének, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait a 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter állapítja meg.  

 

A 2017. évi XCII. törvény módosította az anyakönyvi eljárásól szóló és a konzuli védelemről 

szóló törvényeket.  

 

A 2017. évi XCIII. törvény a titkos információgyűjtés szabályairól rendelkezik, melyben a bírói 

engedélyhez kötött, a bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés szabályait írja elő. 

Módosult a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény, a gyermekvédelem 

rendszerének megerősítése érdekében. 

Változott a szociális igazgatásról szóló törvény is mely szerint meg kell szüntetni az aktív 

korúak ellátására vonatkozó jogosultságát annak a személynek, akinek az ellátás folyósítása 

egy évet meghaladó időtartamban egybefüggően szünetel. A jogszabálymódosítás kiterjed a 

gyermekjogi képviselő, a nevelőszülői foglalkoztatás, a gyermekvédelmi gyámra vonatkozó 

szabályokkal. 

 

A 2017. évi C. törvény tartalmazza Magyarország 2018. évi központi költségvetését.  

 

A 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet a járási hivatalok további megerősítésével összefüggő 

kormányrendeleteket módosította. A módosítás érinti többek között a társadalombiztosítási 

nyugellátásra, a kötelező egészségbiztosításra, a családok támogatására, a fogyatékossági 

támogatás folyósítására vonatkozó kormányrendeleteket. 

 

A 2017. évi CIV. törvény módosította a településkép védelméről szóló törvényt. A törvény 

kiegészült a közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó 

különös szabályokkal, mely a reklám és plakát elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket 

tartalmazza.  

 

A Kormány 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendeletével szabályozza az anyakönyvvezető és az 

anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről valamint az anyakönyvezéshez szükséges 

felételekről szóló rendelkezéseket. A jogszabály tartalmazza az anyakönyvvezető és 

anyakönyvi szervekre vonatkozó, valamint a képesítési feltételekre vonatkozó szabályozást.  

 

Az 1440/2017. (VII. 4.) Korm. határozat rendelkezik a 2016. évi költségvetési maradványok 

egy részének felhasználásáról, mely szerint a szociális humánszolgáltatók részére biztosított 

szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő 

támogatások terhére a kormány 90 millió forintot csoportosított át, sporttevékenység 

támogatására.  

 

A 189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet módosította a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló rendeletet. Ezzel kapcsolatosan módosult a 

hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 

feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, melyet a 37/2017.(VII. 6.) FM rendelet 

tartalmaz.  
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Megjelent a 191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet is, mely módosította a településkép védelméről 

szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletet. A jogszabály kiegészítésével szabályozza a közpénzekkel 

való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó különös rendelkezéseket.  

 

 

 

Polgár, 2017. július 13. 

 

Tisztelettel: 

            

         

Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2017. (VII. 20.) 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. 

 


