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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. 

 

12/2019. (II. 14.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában folyószámla hitel igénybevételéről döntött. A 

hitelszerződés aláírása folyamatban van. 

 

14/2019. (II. 14.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a 2019. évi városi rendezvénytervet, melynek 

megvalósítására 12.000.000 Ft áll rendelkezésre az önkormányzat költségvetésében. A 

döntésről az Ady Endre Művelődési Központ és  Könyvtár igazgatóját értesítettük.  

 

17/2019. (II. 14.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. többletkapacitás 

befogadásáról szóló pályázat benyújtásával. A dokumentáció aláírása megtörtént, a pályázat 

benyújtásra került.  

 

19-20/2019. (II. 14.) sz. határozatok 

 

A Képviselő-testület határozataiban földgáz és villamos energia csoportos közbeszerzéshez 

történő csatlakozásáról döntött. Az energia kereskedelmi szerződések a Sourcing Hungary 

Szolgáltató Kft-vel aláírásra került.  

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Március 6-án a Polgármesterek Szakmai Fórumán vettem részt Lajosmizsén. 

- Szintén ezen a napon részt vettem a „Polgár Városért” Alapítvány Kuratóriumi ülésén, 

melyen a VI. „Polgári Hurka-Pite” Fesztivál programja került véglegesítésre. 

- Március 7-én a TÖOSZ Nőtagozati rendezvényén vettem részt Szorgalmatoson.   

- Március 8-án, a Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntöttem a városi nőnapi ünnepség 

résztvevőit. 

-  Március 15-én részt vettem az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója 

alkalmából rendezett városi megemlékezésen.  
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- Március 18-án részt vettem a TeSzedd! Országos Hulladékgyűjtő Akció polgári 

eseményén.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 2019. évi II. törvény a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény 

hetedik módosításával összefüggő módosítását tartalmazza.  

Az új szabályozás szerint a jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály ne 

tartalmazzon indokolatlanul olyan rendelkezést, amely  

- a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges, 

- normatív tartalommal nem rendelkezik, 

- felhatalmazás alapján olyan más jogszabályban is megalkotható, amely a jogszabállyal 

az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes, vagy  

- közjogi szervezetszabályozó eszközben is megalkotható.  

A jogszabály alkotására adott felhatalmazásban meg kell határozni a felhatalmazás jogosultját, 

tárgyát és kereteit. Nem lehet felhatalmazást adni olyan tárgykör szabályozására, amelyet a 

felhatalmazást adó jogszabály nem szabályoz.  

Nem lehet módosítani vagy - a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül – hatályon 

kívül helyezni  

- a jogszabály megjelölését, 

- a rendelet bevezető részét, 

- a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését. 

A jogszabály szakmai tartalmát a szabályozási cél sérelme nélkül lehetőség szerint úgy kell 

kialakítani, hogy a jogszabály címzettjei számára egyszerűbb, gyorsabb, kevésbé költséges 

eljárásokat eredményezzen, továbbá érvényesüljön a jogi kötelezettségek és adminisztratív 

terhek számának csökkentése, illetve a jogrendszer túlszabályozottságának mérséklése. A 

jogszabály szakmai tartalmát lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy ha a jogszabály 

- új adminisztratív kötelezettséget,  

- új fizetési kötelezettséget, vagy 

- egyéb módon a jogszabály címzettjeinek költségeit növelő új kötelezettséget vezet be, 

valamely már fennálló ilyen kötelezettség megszüntetéséről vagy arányos enyhítéséről 

is rendelkezni kell.  

A törvény 2019. március 15-én lépett hatályba.  

 

A 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális 

javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül 

helyezését és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezéseket tartalmazza. A kormányrendelet 

szabályozza a folyamatban lévő és a megismételt eljárások lefolytatásának szabályait is. 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az igénylő által előterjesztett okiratokat és egyéb 

bizonyítékokat megvizsgálja. Azokat a tényeket és körülményeket veszi figyelembe, amelyek 

alapján az igénylő tulajdonjoga kétséget kizáróan bizonyítható. Az állami tulajdonjog 

gyakorlója az igény bejelentését követően 10 napon belül megkeresi az érintett 

közgyűjteményt, amely 30 napon belül szolgáltatja az igényelt, őrzésében lévő vagyontárgyak 

listáját, illetve az azokra vonatkozó iratokat. A vagyontárgy visszaadásáról a miniszter dönt, 

melyet a közgyűjtemény köteles 3 napon belül az igénylő birtokába adni.  

 

A Kormány 23/2019. (II. 25.) Korm. rendelete vonatkozik a rendeltetésmódosítási eljárás során 

alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról. 

A 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű építmény vagy annak valamely 400 m2 vagy 

azt meghaladó bruttó alapterületű önálló rendeltetési egysége változtatására, átalakítására, 
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rendeltetésmódosítási eljárást kell alkalmazni. A kormányrendelet tartalmazza továbbá a 

rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit is.  

 

A Kormány 1064/2019. (II. 25.) Korm. határozatában döntött a 2021-2027 programozási 

időszakra való felkészülés keretében új forráselosztási eszközök kidolgozásáról.  

A kormányhatározat meghatározza az innovációért és technológiáért felelős miniszter, 2021-

2027 programozási időszak sikeres végrehajtásával kapcsolatos feladatait.  

 

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosítását tartalmazza a 

4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet. 

A rendelet keretében módosult a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet. A rendelet módosításával bevezetésre került 

az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás, melyet a család és gyermekjóléti központok 

biztosítanak.  

Kiegészült a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatáról szóló 

SZCSM rendelet, mely a szociális diagnózis készítésére vonatkozik. A szociális diagnózist 

készítő esetmenedzser feladata a járás területén elérhető szociális szolgáltatások, gyermekjóléti  

alapellátások, egészségügyi, munkaerőpiaci,  karitatív és egyéb szolgáltatások feltérképezésére 

és  a rájuk vonatkozó információk évenkénti aktualizálása.  

Kiegészült az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről szóló ESZCSM rendelet is a 

támogató szolgálat, a közösségi pszichiátriai ellátás, az óvodai és iskolai szociális segítő és a 

szociális diagnózist készítő esetmenedzser képzésekkel.  

 

A Köztársasági elnök 93/2019. (III. 1.) KE határozatával 2019. május 26. napjára tűzte ki az 

Európai Parlament tagjainak választását.  

 

Az igazságügyi miniszter 4/2019. (III. 1.) IM rendeletével megállapította az Európai Parlament 

tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választás eljárási határidőit és határnapjait.  

 

A 38/2019. (III. 6.) Korm. rendelet a településtervezéssel összefüggésben az örökségvédelmi 

feladatellátás egyszerűsítését szolgáló kormányrendeletek módosítását tartalmazza. A 

módosítás összesen 5 kormányrendeletet érint, köztük a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet. A 

módosítás szerint, ha a polgármester a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi 

hatáskörben eljáró járási hivatala által megállapított követelményekkel nem ért egyet, vagy 

álláspontja szerint az nincs összhangban az előzetes adatszolgáltatás tartalmával, akkor a 

vélemények a települési önkormányzattal történő közlését követő 15 napon belül a 

polgármester szakmai egyeztetést kezdeményezhet. Az egyeztetés eredményessége esetén  a 

polgármester az egyeztetést követő 8 napon belül a kulturális örökség védelméért felelős 

miniszternél a járási hivatal véleményének felülvizsgálatát kezdeményezheti.  

 

A Kormány 44/2019. (III. 12.) Korm. rendeletében döntött a babaváró támogatásról. A 

Kormány a gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatása érdekében a rendelet alapján 

nyújtott kölcsönhöz kapcsolódóan a rendeletben meghatározott feltételekkel állami 

támogatásként  

- kamattámogatás és  

- gyermekvállalási támogatás 

(együtt: babaváró támogatás) vehető igénybe.  

A kölcsön és a babaváró támogatás igénybevételéről szóló kölcsönszerződés 2022. december 

31-éig köthető meg. A rendelet szerinti eljárásokban első fokon a járási hivatal jár el, melynek 
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ügyintézési határideje 30 nap. A rendelet meghatározza a kamattámogatásra vonatkozó 

kölcsönszerződés igénybevételének feltételeire, a kölcsönkérelem elbírálására, a 

kölcsönszerződésre vonatkozó szabályokat.  

Kölcsönszerződés megkötését a házaspár többek között akkor igényelheti, ha a kölcsönkérelem 

benyújtásának időpontjában  

- a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét,  

- mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel, 

- legalább az egyik házasfél legalább 3 éve folyamatosan  

társadalombiztosítási szempontból biztosított.  

A kölcsönkérelmet hitelintézetnél kell benyújtani.  

A támogatott személyek a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő  

- második gyermekük esetén még fennálló, a rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának 

megfelelő összegű, 

- harmadik gyermekük esetén a rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak 

megfelelő összegű  

vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.  

A gyermekvállalási támogatás a várandóság legalább 12 hetét betöltött magzat után 

igényelhető.  

A jogosulatlanul igény vett babaváró támogatást késedelmi kamattal növelt összegben kell 

visszafizetni, illetve megfizetni.  

A babaváró támogatásokat a hitelintézet számolja el a kincstárral.  

 

A Kormány 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelete tartalmazza a nagycsaládosok 

személygépkocsi-szerzési támogatására vonatkozó szabályokat. A rendelet értelmében a 

gyermekvállalás segítése és a gyermeknevelés támogatása, valamint a három- vagy 

többgyermekes családok megfelelő befogadóképességű személygépkocsihoz jutásának 

elősegítése érdekében vissza nem térítendő személygépkocsi-szerzési támogatás vehető 

igénybe. Szerzési támogatásra jogosult a nagycsaládos, ha  

- ő, vagy a támogatással érintett személy „B” kategóriára érvényesített vezetői 

engedéllyel rendelkezik,  

- nincs nyilvántartott köztartozása, 

- büntetőjogi felelősségét bíróság nem állapította meg jogerősen, 

- nem részesült korábban szerzési támogatásban, 

- Magyarország területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.  

A kérelem benyújtására 2019. július 1. és 2022. december 31. között van lehetőség. 

A szerzési támogatás iránti kérelmet a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon a 

Kincstárnál vagy kormányablaknál lehet benyújtani. A rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.  

 

A Kormány 46/2019. (III. 12.) Korm. rendeletében módosított egyes otthonteremtési tárgyú 

kormányrendeleteket. A módosítás érinti az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletet is, melynek során változott az 

új lakás definíciója, valamint az otthonteremtési kedvezmény iránti kérelemre vonatkozó 

szabály.  

Módosult a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési 

kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet. A kormányrendelet többek között 

kiegészült a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatására vonatkozó 

szabályokkal.  

A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről 

szóló 337/2017. (XI. 24.) Korm. rendelet is módosult. A rendelet értelmében a támogatás 

összege második gyermek esetén 1.000.000 Ft, harmadik vagy további gyermekek esetén 

4.000.000 Ft.  
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A 2019. évi XIII. törvény tartalmazza a vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó szabályokat. 

A törvény hatálya azokra az alapítványokra terjed ki, amelyeket e törvény rendelkezéseinek 

megfelelően létesítettek, vagy amelyeknek alapító okiratát e törvény rendelkezéseinek 

megfelelően módosították, és amely alapítványokat a bíróság vagyonkezelő alapítványként 

nyilvántartásba vett. A vagyonkezelő alapítvány az alapíró által rendelt vagyon kezelésére és 

az ebből származó jövedelemnek az alapító okiratban megjelölt feladatok megvalósítása, 

valamint a kedvezményezettként megjelölt személy, illetve személyek javára történő vagyoni 

juttatás céljából alapítható. Vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez az alapítvány javára 

legalább 600 millió forintnak megfelelő vagyont kell rendelni. Vagyonkezelő alapítvány 

közérdekű célra is alapítható.  

 

A Kormány 55/2019. (III. 18.) Korm. rendeletében döntött a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 

rendelet módosításáról. A módosítás a rendelet 2. sz. mellékletét érinti, mely a keresetek, 

jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámokat tartalmazza a 2019. 

január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások szerint. 

 

 

 

Polgár, 2019. március 20. 

Tisztelettel: 

        

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2019. (III. 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. 
 


