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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. 
 

35/2020. (VI. 25.) határozat 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról készített éves értékelést. Eleget téve a tájékoztatási kötelezettségnek az anyag 

megküldésre került a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, mely a következő 

megállapításokat tette:  

„A beszámoló a jogszabály által meghatározott tartalmi elemeket tartalmazza, azok szakszerű 

és részletes kidolgozásának köszönhetően megfelelő képet nyújtanak a településen működő 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, tevékenységekről. 

Mindenképpen említésre méltó, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjban a 2019. évben 36 fő felsőoktatási hallgató részesült 3.500 Ft/hó összegben, 10 

hónapon keresztül. Kiemelendő, hogy étkezési kedvezményben 499 fő részesült, ebből 100%-os 

kedvezmény 460 főt illetett, 50%-os kedvezmény pedig 30 főt.” 

 

51/2020. (VII. 30.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a Csemete Szolgáltató Start Szociális 

Szövetkezettel kötött Haszonkölcsön szerződések módosítását. A dokumentumok aláírása 

megtörtént.  

 

57/2020. (VII. 30.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy megkeresésében kérje 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjét, a zöldhulladék kezelésének 

megoldása érdekében. A téma a képviselő-testület ülésén napirenden szerepel.  

 

61/2020. (VII. 30.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elvi támogatást adott a „Trianon 100 kopjafa” emlékmű 

felállítására, két helyszín megjelölésével. A határozatról értesítettük a kérelmezőt.  
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II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 
 

- Július 31-én a Főnix Patika átadó ünnepségén, majd a Polgári Őszi rózsa Nyugdíjas 

Egyesület  alakuló ülésén vettem részt. 

- Augusztus 13-án a „Polgár Városért” Alapítvány kuratóriumi ülésén voltam jelen.  

- Augusztus 14-én részt vettem a temetőn kialakított közösségi tér műszaki átadásán. 

- Augusztus 18-án a debreceni Farmer-Expo megnyitó rendezvényén vettem részt.  

- Augusztus 20-án részt vettem az Államalapító Szent István király és az Új Kenyér Ünnepe 

alkalmából a Római Katolikus Templomban megtartott városi ünnepségen.  

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány 357/2020. (VII. 23.) Korm. rendeletében egyes építési tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról döntött. A rendelkezés többek között érinti a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

kiegészítését. A jogszabály értelmében a polgármester nem folytat le településképi bejelentési 

eljárást a vonatkozó jogszabály alapján meghatározott egyszerű bejelentéshez nem kötött 

kutatási, vizsgálatai, kiállítási célt szolgáló és lakó rendeltetést bemutató épület építése esetén.  

 

A 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos 

Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) 

Korm. rendelet módosítását tartalmazza a  362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet.  

A kormányrendelet meghatározza a népszámlálás területi előkészítésében és az adatfelvétel 

végrehajtásában résztvevők körét, azok feladatait, a helyi népszámlálási felelős (jegyző) 

segítőinek számát lakosságszám arányában, a népszámlálási nyomtatvány adattartalmát, 

valamint a feladatban közreműködők díjtételeit és normatíváit.  

 

A Kormány 1427/2020. (VII. 23.) Korm. határozatában döntött az önkormányzatok adósságot 

keletkeztető, valamint kezesség, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történtő 2020. 

májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról. A határozat értelmében 2021. évre vonatkozóan 

a Kormány hozzájárul, Polgár Város Önkormányzata esetében közutak, hidak építése felújítása 

fejlesztési cél érdekében 92.894.600 Ft kölcsön ügylethez.  

 

A 25/2020. (VII. 30.) EMMI rendelet tartalmazza a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéseiről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VII. 4.) SZCSM rendelet 

módosítását. A jogszabály értelmében a 2018. július 1-jén kezdődő továbbképzési időszakban 

a rendeletben meghatározott munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettséget 2022. 

december 31-ig kell teljesíteni.  

 

A Kormány 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendeletében döntött a szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról. A módosítás 

érinti az egyéb- és a magánszálláhely fogalommeghatározását, valamint kiegészült a jogszabály 

a szálláshely-közvetítői tevékenység fogalomkörrel.  

 

A 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik a határellenőrzés ideiglenes 

visszaállításáról. 
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A 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza a járványügyi készültségi időszak utazási 

korlátozásait.  

 

A 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza a közneveléssel összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosítását. Módosult többek között a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet is. A 

jogszabály értelmében az óvodapedagógus munkakör betölthető konduktor-óvodapedagógusi 

végzettséggel is. Kiegészült a rendelet azzal is, hogy ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a 

délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más kifejezetten nevelési jellegű 

foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja.  

 

 

Polgár, 2020. szeptember 2. 

 

 

 

Tisztelettel: 

            

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2020. (IX. 10.)  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 


