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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. 

64/2020. (IX. 10.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról. A pályázat közzététele megtörtént.  

 

68/2020. (IX. 10.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában a települési zöldhulladék elszállítására vonatkozóan hozott 

döntést. A közszolgáltatóval történt egyeztetést követően zöldhulladék gyűjtő hely került 

kialakításra a Polgár, Bem u. 1. sz. alatti önkormányzati ingatlanon.  

 

69/2020. (IX. 10.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában döntött a „Leromlott városi területek rehabilitációja” és a 

„Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű 

pályázatokra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtásáról. A pályázatok határidőben 

benyújtásra kerültek.  

 

72/2020. (IX. 10.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában döntött a Hajdú utca 38. sz. alatt lévő önkormányzati 

tulajdonú ingatlan további hasznosításáról. Az ajánlattételi felhívások közzététele megtörtént, 

a téma az október 29-ei ülésen napirenden szerepel.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 
 

- Szeptember 16-án a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás ülésén 

vettem részt Hajdúböszörményben.  

- Szeptember 18-án jelen voltam Tiszagyulaházán, az útátadó ünnepségen. 
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- Szeptember 23-án a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. ülésén 

képviseltem az önkormányzatot.  

- Október 2-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kihelyezett ülésén 

voltam Hortobágyon.  

- Október 15-én 2 család állampolgársági eskütételében közreműködtem. 

- Október 16-án közfoglalkoztatási szakmai fórumon vettem részt Egyeken.  

- Október 17-én a Hajdúnánás, Kendereskertben megrendezett Behajtási Ünnepségen 

vettem részt.  

- Október 20-án a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás ülésén 

képviseltem az önkormányzatot.  

- Október 21-én az első lakáshoz jutók támogatásban részesültek szerződésaláírása történt 

meg.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány 421/2020. (IX. 3.) Korm. rendeletében módosította a helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 

kormányrendeletét. A módosítás a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésében résztvevők 

képzését végző szervet érintette, mely feladat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól 

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósághoz került.  

 

A köztársasági elnök 420/2020. (IX. 14.) KE határozatában döntött a Nemzeti Választási Iroda 

elnökének kinevezéséről. A döntés értelmében 2020. szeptember 15-ei hatállyal kilenc évig 

terjedő időtartamra a Nemzeti Választási Iroda elnöke dr. Nagy Attila Mihály.  

 

A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete tartalmazza a járványügyi készültségi időszak 

védelmi intézkedésekre vonatkozó szabályokat. A jogszabály rendelkezik a száj és az orr 

kötelező eltakarására, a köznevelési és szakképzési védelmi intézkedésekre, a zenés, táncos 

rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására, a védekezést elősegítő 

orvostechnikai eszköz vagy egyéni védőeszköz beszerzésére vonatkozó előírásokról.  

 

A Kormány 433/2020. (IX. 18.) Korm. rendeletében módosította a térítési díj ellenében igénybe 

vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló kormányrendeletet. A 

rendelkezés szerint az influenza megbetegedés elleni védőoltáshoz az oltóanyag 2020. és 2021. 

évben térítésmentesen igényelhető. A jogszabály meghatározta a SARS-CoV-2 RT-PCR 

mintavétel és laboratóriumi vizsgálat térítés ellenében történő igénybevétel díját 19.500 Ft 

összegben.  

 

A 439/2020. (IX. 23.) Korm. rendelet tartalmazza az adóhatóságok tevékenységével összefüggő 

kormányrendeletek módosítását. A jogszabály többek között módosította az adóigazgatási 

eljárás részletszabályairól szóló kormányrendeletet is, melynek 66. §-át kiegészítette azzal, 

hogy „Azon önkormányzati adóhatóság esetében, amely az elektronikus fizetés lehetőségét az 

önkormányzati ASP rendszer útján biztosítja, a Magyar Államkincstár végzi el a kifizetés 

teljesíthetőségének előzetes igazolását”.  

 

A Kormány 445/2020. (X. 1.) Korm. rendeletében döntött egyes kormányrendeleteknek a 

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő 

módosításáról. E körben módosult az önkormányzati ASP rendszerről szóló kormányrendelet, 
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mely az önkormányzati ASP rendszer működtetésére vonatkozóan egészült ki az ipar- és 

kereskedelmi rendszer személyes adatot nem tartalmazó adattartalmának továbbíthatóságára 

vonatkozó szabállyal.  

 

 

 

Polgár, 2020. október 22. 

 

 

 

Tisztelettel: 

            

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2020. (X. 29.)  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 


