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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. 

 

56/2018. (V. 31.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Polgári Szociális Központ 2017. évi munkájáról 

szóló beszámolót. A határozatról értesítettük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi 

és Igazságügyi Főosztályát. 

 

57/2018. (V. 31.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról készített éves értékelést. Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve a határozatról 

értesítettük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályát 

 

62/2018. (V. 31.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a Polgári CSEMETE Szolgáltató és 

Kereskedelmi Szociális Szövetkezet módosított alapszabályát. A határozatot megküldtük a 

szövetkezet elnökének.  

 

64/2018. (V. 31.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában pályázat benyújtásáról döntött „a nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 

gondozásának támogatására” tárgyú felhívásra. A pályázat elkészült, de időközben forráshiány 

miatt lezárták a benyújtási lehetőséget. 

 

 

 

 

 

 

 



II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Június 5-8-ig szabadságon voltam. 

- Június 11-én a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet igazgatósági ülésén és a 

Felügyelő Bizottság alakuló ülésén voltam jelen.  

- Június 12-én a Napsugár Óvoda és Bölcsőde tanévzáró értekezletén vettem részt.  

- Június 13-án a Kecskeméten megrendezett Együttműködési – Partnerségi Országos 

Konferencián vettem részt. 

- Június 16-án a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ballagási ünnepségén vettem 

részt, amelyen elismeréseket nyújtottam át.   

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány 1254/2018. (V. 31.) Korm. határozatában döntött a központi költségvetési 

szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-

átcsoportosításról. A határozat értelmében a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi 

C. törvényben meghatározott céltartaléknak, a központi költségvetési szerveknél 

foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében 7.545.464.704 forint 

egyszeri átcsoportosítását rendelte el.  

 

A 99/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal feladataival, valamint a 

településkép védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosítását tartalmazza. A 

településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben változás, hogy a jogszabályban 

meghatározott szervezetek (így a helyi önkormányzat is) által elhelyezett vagy elhelyeztetett 

reklám esetére vonatkozó szabályokat 2019. december 31. napjáig nem kell alkalmazni.  

 

Egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosítását tartalmazza a 103/2018. (VI. 11.) Korm. 

rendelet. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a 

haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 

szóló kormányrendelet is módosult. A módosítás értelmében a rendeletben meghatározott 

eljárás során a jegyző hatósági hatáskört nem gyakorol. A jegyző, az iratjegyzékkel együtt a 

hozzá benyújtott adás-vételi szerződéseket, és az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait a 

Földforgalmi törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben, az ott 

meghatározottak részére megküldi. Ha az adás-vételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási 

szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző a közzétételi kérelem másolati példányát is megküldi a 

mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az iratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére 

történő megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről – azzal egyidejűleg – értesíti az 

eladót.  

 

Az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendeletében rendelkezett a 

2018/2019. tanév rendjéről. A 2018/2019. tanévben a tanítási év első napja 2018. szeptember 

3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek). A tanítási napok száma 181 nap. A 

tanítási év lezárását követően az iskola tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához 

nem kapcsolódó foglalkoztatásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló 

esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti. A 2018/2019. 

évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás 



keretében résztvevő tanulók a 2018/2019. tanévre 2018. szeptember 1-jét követően is 

beiratkozhatnak.  

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2018. november 5. (hétfő). A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). A tavaszi szünet előtti 

utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. 

(szerda).  

Az iskola a szünetek mellett a tanítási év kezdő és befejező napjának napját módosíthatja, heti 

pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. A szünetek 

napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. 

A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. 

 

A Kormány 105/2018. (VI. 15.) Korm. rendeletében döntött  a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.  

Módosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. 

(XII. 31.) Korm. rendelet is. A módosítás érinti az elkülönített hulladék gyűjtésével kapcsolatos 

szabályokat, melynek ösztönzésére és hatékonyságának növelésére a közszolgáltató az 

ingatlanhasználót folyamatosan tájékoztatja. A szabályozás értelmében tájékoztatási 

kötelezettsége van: a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött, a zöldhulladék, a biohulladék, a 

lombhulladék, valamint ha arra a közszolgáltatási szerződés kiterjed, a háztartásban képződő 

veszélyes hulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről. Tájékoztatja 

továbbá a zöldhulladék házi komposztálásának lehetőségéről, esetleges feltételeiről a települési 

és lakókörnyezeti jellemzőktől függően. A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési 

hulladékot szükség szerinti gyakorisággal, a vegyes, továbbá más fajtájú, jellegű vagy típusú 

hulladéktól elkülönítve szállítja el, elkerülve azok keveredését. 

 

A Kormányrendelet módosította az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 

létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az 

adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. 

rendeletet is. A módosítás érinti a közszolgáltató megfelelőségi véleményének hatályát, 

melynek értelmében a vélemény visszavonásig, de legfeljebb egy évig hatályos. Rendelkezik 

továbbá a közszolgáltatási díjról is, melyre vonatkozó számlát a Koordináló szerv negyedévente 

állítja ki, legalább 15 napos fizetési határidővel.  

 

 

Polgár, 2018. június 19. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

Határozati javaslat 

…../2018. (VI. 28.) 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. 

 


