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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. 

 

134/2017. (XII. 14.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában működési célú visszatérítendő támogatás nyújtásáról 

döntött a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. részére. A támogatási szerződés aláírására nem került sor, 

mivel időközben a Zrt. pénzügyi helyzete megoldódott.   

 

139/2017. (XII. 14.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában módosította az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési 

tervét. A határozatban foglaltaknak megfelelően a terv közzététele megtörtént.  

 

140/2017. (XII. 14.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában módosította a fogorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási 

szerződést. A szerződés aláírása megtörtént.  

 

141/2017. (XII. 14.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Kolozsvári és Mátyás utcák teljes felújítása 

érdekében támogatási kérelem benyújtásáról. A kérelem megküldésre került a 

Belügyminisztérium felé, és a döntés alapján Polgár Város Önkormányzata belterületi utak, 

járdák, hidak felújítása jogcímen 13.235.294 Ft támogatásban részesül.  

 

142/2017. (XII. 14.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgár, Barankovics tér 7. sz. alatti és a Zólyom 

u. 5. sz. alatti önkormányzati ingatlanok földszinti épületrészek bérbeadásának újbóli 

meghirdetéséről. A bérbeadásra vonatkozó felhívás megjelentetésre került a Szuperinfóban, a 

Tiszaújvárosi Krónikában, a PolgárTárs újságban és a város honlapján.  
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145/2017. (XII. 14.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Polgári Csemete Szociális Szövetkezet 

Alapszabályának módosításával. A határozat megküldésre került a szövetkezet elnöke részére.  

 

146/2017. (XII. 14.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület a határozatban foglaltaknak megfelelően a Polgár, Wesselényi u. 16. sz. 

alatti ingatlan hasznosításáról szóló nyilatkozatot megküldte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. részére.   

 

147/2017. (XII. 14.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a közvilágítási lámpatestek korszerűsítésére 

vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról. A módosított vállalkozási szerződés aláírásra 

került.  

 

148/2017. (XII. 14.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgár, Hősök u. 25. sz. alatti ingatlan vételi 

szándékáról. Az ingatlan megvásárlására vonatkozó tárgyalások folyamatban vannak.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- 2017. december 17-én a III. Advent, Karácsonyváró városi ünnepségen mondtam 

köszöntőt.  

- December 23-án részt vettem a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület és a 

Vöröskereszt Helyi Szervezete közös adománygyűjtő programján, valamint a IV. 

Advent gyertyagyújtó városi rendezvényen. 

- 2018. január 1-jén újévköszöntő ünnepségen köszöntöttem a város lakosságát.  

- Január 4-én a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat igazgatóságával folytattunk 

egyeztető tárgyalást.  

- Január 11-én részt vettem a „Polgár Városért” Alapítvány kuratóriumi ülésén, melyen 

többek között szó volt az idei év városi rendezvényeiről. 

- Január 15-én a KEHOP program keretében megvalósítandó szennyvíztisztító telep és 

csatornahálózat fejlesztése tárgyban a tervezési/előkészítési munkálatokra vonatkozó 

munkaterület átadás-átvételi eljáráson vettem részt Budapesten.  

- Január 16-án Budapesten, a TÖOSZ elnökségi ülésén voltam jelen. 

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló új 

szabályokat tartalmazza. Az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a nyilvános könyvtár, 

közművelődési intézmény (a továbbiakban: kulturális intézmény) közalkalmazotti vagy 

munkaviszony alapján szakmai munkakörben legalább 6 órában foglalkoztatott közép és 
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felsőfokú végzettségű szakemberei továbbképzésének tervezésére, lebonyolítására, 

finanszírozására. A képzési tervet az 5 éves időszak első évében május 31-ig kell elkészíteni és 

szükség esetén évente március 31-ig felül kell vizsgálni. Minden naptári évre vonatkozóan 

beiskolázási tervet kell készíteni, melyek határideje első alkalommal 2018. május 31.  

 

A Kormány 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete az országos statisztikai adattfelvételi program 

kötelező adatszolgáltatásairól rendelkezik. A rendelet melléklete tartalmazza azokat a 

statisztikai jelentéseket, amelyeket meghatározott gyakorisággal és adatszolgáltatási 

határidővel, az adatszolgáltatók meghatározásával továbbitani kell.  

 

A 396/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosította az egyes közigazgatási és rendészeti 

vizsgákkal kapcsolatos kormányrendeleteket. Többek között rendelkezik a közigazgatási és 

ügykezelői alapvizsgáról, a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről.  

 

A Kormány 1952/2017. (XII. 13.) Korm. határozatában meghatározta a közfoglalkoztatás 2018. 

évi céljait. 

 

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével 

összefüggő törvények módosításáról rendelkezik a 2017. évi CLXXXVI. törvény. A törvény 

többek között módosította a nemzeti köznevelésről szóló törvényt, melyben továbbra is 

lehetővé teszi az óvodai csoportok maximális létszámának 20%-kal átléphető fenntartói 

engedéllyel történő emelését.  

 

A 2017. évi CXXXVI. törvény módosította a hulladékról szóló törvényt. A törvény 

meghatározza a közszolgáltatói alvállalkozó fogalmát. Rendelkezik arról is, hogy a települési 

önkormányzat képviselő-testülete, önkormányzati rendeletben állapítja meg a közszolgáltató 

tagjai, illetve a közszolgáltatói alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, 

továbbá a tagoknak, illetve a közszolgáltatói alvállalkozónak, a közszolgáltatás egészéhez 

viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve közszolgáltatói 

alvállalkozó végzi.  

 

A 2017. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági 

eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvényeket módosított. Az illetékekről szóló törvény 

módosításával bővítette a tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások körét, így évente egy 

alkalommal, az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány, a lakáscélú állami támogatás igénylésével kapcsolatos hatósági eljárások, az első 

sikeres nyelvvizsga, a fiatalok „B” kategóriás közúti járművezetői engedélyének 

megszerzéséhez nyújtott támogatás megállapítására irányuló hatósági eljárás illetékmentes.  

Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott, nem hiteles tulajdoni 

lap másolat lekérdezése, ha azt lakásépítéshez, vásárláshoz, vagy bővítéshez szükséges állami 

támogatás igényléséhez kérik.  

Módosult a társasházakról szóló törvény is, mely szerint a közgyűlés által megválasztott közös 

képviselő tevékenységét csak akkor láthatja el, ha nyilvántartásba van véve.  

 

A 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet a közművelődési és közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyáról szóló 150/1992. (XII. 20.) Korm. rendeletet 

módosította. A rendelet szabályozza a gyakornoki időre vonatkozó szabályokat, a magasabb 

vezető és egyéb magasabb vezető beosztás ellátásával kapcsolatos feltételeket. A jogszabály 

rendelkezik a pályázat lebonyolításának szabályairól is, és tartalmazza a jogszabály 

alkalmazásához szükséges definíciókat.  
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A 419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására 

irányuló eljárás részletes szabályait. A jogszabály szerint a kérelem papír alapú űrlap, postai 

kereskedelmi áruként, a posta felvételi pontjain szerezhető be. A kérelem ügyfélkapun keresztül 

egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével elektronikus úton is előterjeszthető. Az 

ügyintézési határidő a bűnügyi nyilvántartó szerv által működtetett ügyfélszolgálaton 

személyesen előterjesztett kérelem esetén 5 nap, minden más esetben 8 nap.  

 

2017. december 21. napján lépett hatályba a 2017. évi CCI. törvény, a nemzetiségek jogairól. 

Törvényi szabályozást nyert, hogy a magyarországi nemzetiségek jogosultak az országgyűlés, 

nemzetiségek érdekeit, jogait érintő törvényalkotási munkájában képviselő útján részt venni. 

Módosult a köznevelési intézmény átvételére vonatkozó szabály, mely értelmében a települési 

nemzetiségi önkormányzatok olyan köznevelési intézményfenntartói jogát is átvehetik, ahol a 

gyermekek legalább 75%-a vesz részt nemzetiségi nevelésben, vagy nevelés-oktatában.  

A 2019. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 4 főről legfeljebb 5 főre 

emelkedik a település nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek száma, ahol legalább 100 

fő a választások kitűzésének napján a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok 

száma. Változás, hogy a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által megkötött 

együttműködési megállapodásban szereplő helységhasználatot havonta igény szerint, de 

legalább 32 órában kell biztosítani. Az együttműködési megállapodásban szabályozni 

szükséges a belső ellenőrzési feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.  

 

A 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes 

szabályairól rendelkezik.  

 

A 2068/2017. (XII. 28.) Korm.  határozat egyes település önkormányzati feladatellátásának 

támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításokról szól. A Kormány, a forráshiány 

miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása címmel, Polgár Város 

Önkormányzata részére belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen 75%-os támogatási 

intenzitással 13.235.294 Ft támogatásról döntött.  

 

A 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 

hatálybalépésével összefüggően 302 kormányrendeletet módosított.  

 

A 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek 

foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról rendelkezik.  

 

A 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályait tartalmazza. A 

rendelet az ügyintézési határidőre, a változásbejelentésre, a köztartozásmentes adózói 

adatbázisba történő felvételre, az adóhatósági igazolások kiállítására és ezek részletes 

szabályaira vonatkozik, valamint az adóügyek elektronikus ügyintézésének speciális 

szabályaira.  

 

Az 1/2018. (I. 23.) IM rendelet módosította az országgyűlési képviselők választásán, a 

választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának szabályairól, a választási 

eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási 

eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek egyes 

módosításáról szóló rendeleteket.  
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A 2/2018. (I. 3.) IM rendelet az országgyűlési képviselők választása költségeinek normatíváiról, 

tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről tartalmaz szabályozást.  

 

A Köztársasági elnök 2/2018. (I. 11.) KE határozatában az országgyűlési képviselők 2018. évi 

általános választását, 2018. április 8. napjára tűzte ki.  

 

A 3/2018. (I. 11.) IM rendelet tartalmazza a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési 

képviselő választás eljárási határidőit és határnapjait.  

 

 

 

 

Polgár, 2018. január 18. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2018. (I. 25.) 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. 

 

 


