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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. 

 

61/2019. (VI. 27.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a településkép védelméről szóló önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatáról és módosításához kapcsolódó döntések meghozataláról. A 

határozatról értesítettük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt, aki idő közben a rendelet 

felülvizsgálatára meghatározott határidőt meghosszabbította 2020. január 31-ig. 

 

64/2019. (VI. 27.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában 311.100 Ft önkormányzati támogatásról döntött a Polgár és 

Térsége Egészségügyéért Alapítvány részére. A támogatási szerződés megkötésre került.  

 

65/2019. (VI. 27.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában 494.000 Ft önkormányzati támogatásról döntött a Polgári 

Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület részére. A támogatási szerződés megkötése megtörtént, az 

összeg átutalásra került.  

 

68/2019. (VI. 27.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában lakáscélú támogatás iránti fellebbezés elutasításáról döntött. 

A határozatról az érintetteket értesítettük.  

 

69/2019. (VI. 27.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában lakáscélú támogatás iránti fellebbezést jóváhagyva 200.000 

Ft vissza nem térítendő támogatásról döntött. A határozatról az érintetteket értesítettük.  
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II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Június 28-án a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat pályázat Gödöllőn megrendezett 

országos döntőjén vettem részt. 

- Július 2-án a polgármesteri hivatal munkavállalóival szakmai napon vettem rész 

Baktalórántházán. 

- Július 4-én Hajdúböszörményben a Tungsram gyárfejlesztés vállalkozói fórumán 

vettem részt.  

- Július 6-án a Hajdúnánáson megrendezett Hagyományőrző Aratók Találkozója 

rendezvényen, valamint Görbeházán, a Hagyományőrző Kulturális Falunapon voltam 

jelen. 

- Július 8-án a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság finanszírozásával földi 

szúnyoggyérítés volt a településen. 

- Július 9-én szabadságon voltam.  

- Július 10-én részt vettem a Polgári Települési Értéktár Bizottság ülésén.  

- Július 11-12-ig szabadságon voltam.  

- Július 15-én a részt vettem a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságán 

tartott Területi- és Településfejlesztési Operatív Program projektegyeztetőn.  

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 2019. évi LXVI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról szóló 58 törvény módosítását tartalmazza. Többek között kiegészült a 

szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény a start szociális szövetkezetre vonatkozó 

rendelkezésekkel.  

Változott a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 51. §-a, mely szerint a 

választás kitűzésének napján, ha a névjegyzékben legalább 100 fő szerepel 5 fő képviselőt kell 

választási az eddigi 4 helyett.  

Módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény is a vagyongazdálkodásról 

szóló fejezetben. A módosítás szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a helyi 

önkormányzati vagyon tulajdonjogának a törvény 108. §-a szerinti ingyenes átruházására vagy 

a nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó döntés. A fenti szabálytól 

eltérően az önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatárig dönthet a tulajdonában álló 

ingóság tulajdonjogának ingyenes átruházásról, mely az önkormányzat feladatellátását nem 

veszélyeztetheti.  

Módosult a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény is, az adósságkezelésre 

vonatkozó szabályokkal.  

Módosult a temetőkről és temetkezésről szóló törvény is, melyben a szociális temetésre 

vonatkozó szabályok alkalmazását 2022. évre módosította.  

Módosultak az adózással kapcsolatos törvények, így az adózás rendjéről, az adóigazgatási 

rendtartásról és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásról.  

 

A Kormány 168/2019. (VII. 9.) Korm. rendeletével módosította a TB ellátásra és a 

magánnyugdíjra jogosultakról szóló rendeletét , melyben a TAJ számmal rendelkező személyek 

nyilvántartásáról rendelkezik.  
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Az agrárminiszter 33/2019. (VII. 9.) AM rendeletével módosította a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint ezek ellenőrzésének szabályait.  

 

A 2019. évi LXI. törvény rendelkezik a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatályba 

lépésének elhalasztásáról.  

 

A 2019. évi LXII. a babaváról támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok 

személygépkocsi szerzési támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentessége érdekében 

módosította az illetéktörvényt.  

 

A 2019. évi LXV. törvény a képviselők mentelmi jogával összefüggésben módosított egyes 

törvényeket, mely szerint ha a képviselők választásán jelöltként igazolt személy az igazolást 

megelőzően elrendelt személyi szabadságot érinti bírói engedélyes kényszerintézkedés hatálya 

alatt áll, vagy vele szemben az igazolást megelőzően vádat emeltek, nem illeti meg ez a jog.  

 

A 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza a közszférabeli szervezetek honlapjainak és 

mobil alkalmazásainak akadálymentesítéséről és ezek ellenőrzésének részeletes szabályairól 

szóló rendelkezéseket.  

 

A Kormány az ellenőrzési és végrehajtási feladatok ellátására a Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökséget jelöli ki, mely a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig éves 

akadálymentesítési ellenőrzési tervet készít. A terv elkészítése előtt egyeztetést folytat le a 

fogyatékkal élő személyeket képviselő társadalmi szervezetekkel.  

 

A 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről szól, mely szerint ebben a 

tanévben a tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2., utolsó tanítási napja 2020 június 

15. A tanítási napok száma 180 nap.  

 

A 155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet módosította a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel 

kapcsolatos egyes kormányrendeleteket. A módosítás a nem üzleti célú közösségi szabadidős 

szálláshely-szolgáltatásról szóló kormányrendeletre vonatkozóan arról rendelkezik, hogy azon 

szolgáltató, amely folyamatosan vagy időszakosan a kereskedelemről szóló törvény szerinti 

szálláshely szolgáltatási tevékenységet is végez, a tevékenység megkezdését követő öt napon 

belül a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál köteles regisztrálni.  

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely 

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet módosítása újra 

szabályozza a fogalmakat. Egyebek között az egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-

szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely szolgáltatási céllal 

hasznosított épületrész. Új fogalom a falusi szálláshely, a kemping, a közösségi szálláshely, 

magán szálláshely és panzió meghatározása is. A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen 

folytatható, amely rendelkezik szálláshely kezelő szoftverrel. A jogszabály a jegyzőnek 

ellenőrzési kötelezettséget is előír, melyet a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig küld 

meg a Nemzeti Turisztikai Adatszolgálató Központ üzemeltetőjének. A jegyző a szálláshely 

üzemeltetési tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést közli a magánszálláshely 

szolgáltatás bejelentésének kivételével: a fogyasztóvédelmi hatósággal, a munkavédelmi 

hatósággal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjével.  

 

A 2019. évi LV. törvény az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítésével összefüggésben 12 

törvényt módosított.  
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A 2019. évi XLIX. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és 

megakadályozása érdekében módosította azt a határidőt, mely a pénzintézetek ügyfeleinek 

átvilágítására vonatkozott, így az 2019. október 31-re módosult.  

 

A 2019. évi XLVIII. törvény módosította a szociális hozzájárulási adó mértékét 19,5 %-ról 17,5 

%-ra.  

 

 

Polgár, 2019. július 18. 

 

Tisztelettel: 

        

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2019. (VII. 25.) sz. határozat 

 

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. 
 
 


