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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. 

 

4/2020. (I. 23.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Fonyódligeti Üdülő üzemeltetéséről szóló 2019. 

évi szakmai beszámolót. A határozatot megküldtük Egyek Község Önkormányzata, mint 

üzemeltető részére.  

 

5/2020. (I. 23.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Hajdúsági és Bihari Vízközmű Szolgáltató 

Társulás társulási megállapodás módosítását. A határozatot megküldtük a társulás részére.  

 

6/2020. (I. 23.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító 

Társulás társulási megállapodás módosítását. A határozatot megküldtük a társulás részére 

 

9/2020. (I. 23.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Barankovics tér 7. sz. alatti önkormányzati 

tulajdonú ingatlanrész bérbeadásáról. A bérleti szerződés aláírása megtörtént.  

 

10/2020. (I. 23.) határozat 

 

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

Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást, melyet idő közben 

a nemzetiségi önkormányzat is elfogadott.  
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II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Január 30-án a Városházán megrendezett Évzáró-évnyitó rendezvényen fogadtam a 

vállalkozókat, gazdasági szereplőket. 

- Január 31-én részt vettem a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatója által - a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában tapasztalt problémák miatt – 

kezdeményezett megbeszélésen.  

- Február 4-én jelen voltam a „Polgár Városért” Alapítvány kuratóriumi ülésén.  

- Február 6-án részt vettem a Csömörön megtartott Kisvárosi Programok kidolgozását 

végző munkacsoport ülésén.  
 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

Az emberi erőforrások minisztere a 4/2020. (II. 6.) EMMI rendeletében egyes szociális és 

fogyatékosságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról döntött, összesen öt rendeletet 

érintően. Többek között módosult a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, melynek 

során kiegészült az általános személyi feltételt szabályozó rész.  

 

A Kormány 9/2020. (I. 31.) Korm. rendeletében egyes közbeszerzési tárgyú 

kormányrendeleteket módosított. A módosítás összesen nyolc kormányrendeletet érint. A 

közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló kormányrendeletben 

módosultak az ajánlattevőre és az ajánlatkérőre vonatkozó szabályok.  

 

A Kormány 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelete az egyes eljárások egyszerűsítése és 

elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló törvényhez kapcsolódó 

kormányrendeletek módosítására vonatkozik. A jogszabály összesen 19 kormányrendelet 

módosítását tartalmazza. Módosult a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló rendeletben az adatszolgáltatás igénylésére vonatkozó szabályozás.  

Módosult a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendelet is, miszerint a 

miniszter a központi címregiszterben nyilvántartott címadatokat jogszabályban meghatározott 

feladata ellátása céljából felhasználhatja. 

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet a módosítás során 

kiegészült többek között az Egységes Digitális Kapu fogalom meghatározással, valamint az 

egységes digitális kapuhoz való csatlakozással és annak működtetésével kapcsolatos 

szabályokkal.  

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet 

módosítása az Elektronikus Anyakönyvi rendszerhez való hozzáférési jogosultságra vonatkozó 

szabályokat érinti.  

 

 

Polgár, 2020. február 13. 

Tisztelettel: 

        

            

         Tóth József  

         polgármester 
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Határozati javaslat 

…../2020. (II. 20.) 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. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

    dr. Sivák Anita jegyző 
 


