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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. 

2/2018. (I. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a 2018. évi munkatervét. Az egyes napirendi 

pontok témafelelőseit tájékoztattuk a képviselő-testületi ülés időpontjairól. 

 

4/2018. (I. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában nem értett egyet a Gorkij fasor és az Úttörő utcák 

átnevezésével. A döntésről tájékoztattuk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt.  

 

5/2018. (I. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári 

CSEMETE Szociális Szövetkezet között létrejött haszonkölcsön szerződés módosítását. A 

módosított szerződés aláírása megtörtént.  

 

6/2018. (I. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári 

CSEMETE Szociális Szövetkezet közötti haszonkölcsön szerződés II. megkötését. A 

haszonkölcsön szerződés aláírásra került.   

 

8/2018. (I. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

működési körzetének Polgár város közigazgatási területében történő megállapításával. A 

határozatot megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére.  

 

13/2018. (I. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában meghatározta a vásártér értékesítési árát. Az értékesítési 

árról értesítettük az ERNŐKER Kereskedelmi Kft-t.  



 

14/2018. (I. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában összeg meghatározásával vételi ajánlatot tett a 

Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat tulajdonában lévő Polgár, Hősök u. 25. sz. alatti 

ingatlan megvásárlására. A határozatról tájékoztattuk a Hortobágymenti Vízgazdálkodási 

Társulat végelszámolóját. 

 

15/2018. (I. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában földrészlet tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos 

állásfoglalásra vonatkozóan beérkezett kifogás elutasításáról döntött. A határozatról az 

érintetteket értesítettük.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Január 31-én a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tulajdonosi gyűléséven vettem részt, majd 

délután évzáró-évnyitó fogadáson köszöntöttem a város közéletének képviselőit. 

- Február 4-én részt vettem a Déri Múzeumban megrendezett Bocskai István Fejedelem 

hadi lobogójának ünnepi búcsúztató eseményén.  

- Február 6-án tárgyalást folytattam a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető 

igazgatójával a hulladékszállítással kapcsolatos változásokról, valamint részt vettem a 

megyei  foglalkoztatási paktum projektindító ünnepségén.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítását tartalmazza. A jogszabály többek 

között meghatározza a nem ágazatinak minősülő feltételeknek való megfelelés szempontjait, 

rendelkezik az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatási feladatokról, valamint kiegészíti 

a kríziskezelő szolgáltatás szabályaival.  

 

Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban 

egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek 

módosítását tartalmazza a 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet. A rendelet értelmében az 

egészségügyi kiegészítő pótlék 2018. január 1-től  alkalmazandó.  

 

Az emberi erőforrások minisztere 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelete egyes szociális tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról rendelkezik. A jogszabály összesen 10 rendeletet módosít, 

többek között  

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről,  

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működési feltételeiről,  

- a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról,  

- a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális 

szakvizsgáról szóló SZCSM rendeleteket.  



 

Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról 

rendelkezik a 2/2018. (II. 5.) NFM rendelet. A rendelet módosítja a közúti járművek műszaki 

megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet, mely kiegészíti a közúti 

ellenőrzéshez kapcsolódó fogalomkört.  

Módosítja továbbá a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 

műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet, mely a rakomány rögzítésére 

vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételeket írja elő.  

 

 

Polgár, 2018. február 8. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2018. (II. 15.) 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. 

 

 


