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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. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel a veszélyhelyzet fennállása 

alatt hozott polgármesteri döntések:  

HATÁROZATOK 

2020. novembertől 2020. december 31-ig 

határozat száma 

 

határozat tárgya 

 

70/2020. (XI.24.) a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 

megállapítása 

71/2020. (XI.24.) a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj elutasítása 
 

72/2020. (XI.24.) a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj elutasítása 
 

73/2020. (XI. 24.) települési támogatás megállapítása 
 

74/2020. (XI. 24.) települési támogatási kérelem elutasítása 

75/2020. (XI. 24.) települési támogatási kérelem elutasítása 

76/2020. (XI. 24.) települési támogatási kérelem elutasítása 

77/2020. (XI. 24.) települési támogatási kérelem elutasítása 

78/2020. (XI. 24.) települési támogatási kérelem elutasítása 

79/2020. (XI. 24.) települési támogatási kérelem elutasítása 

80/2020. (XI. 24.) települési támogatási kérelem elutasítása 

81/2020. (XI. 24.) temetési támogatás megállapítása 

 

82/2020. (XI. 24.) házi segítségnyújtás támogatás megállapítása 
 

83/2020. (XI.26.) Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi 

költségvetési koncepciójának elfogadása 
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84/2020. (XI.26.) az önkormányzat Gazdasági Programja 2020-2025 

struktúrája, illetve a tartalom jegyzéke elfogadása 

 

85/2020. (XI.26.) az étkezési nyersanyagnorma megállapítása 

 

86/2020. (XI.26.) önkormányzat és intézményei földgáz energia 

beszerzésének önkormányzati csoportos 

közbeszerzéshez történő csatlakozás 
 

87/2020. (XI.26.) önkormányzat és intézményei villamos energia 

beszerzésének önkormányzati csoportos 

közbeszerzéshez történő csatlakozás 
 

88/2020. (XI.26.) Polgár, Wesselényi u. 16. szám alatti ingatlan 

hasznosítása 

89/2020. (XII. 1.)  települési támogatás megállapítása 

90/2020. (XII. 15.)  települési támogatás megállapítása 

91/2020. (XII. 15.)  települési támogatási kérelem elutasítása 

92/2020. (XII. 15.)  települési támogatási kérelem elutasítása 

93/2020. (XII. 15.) települési támogatási kérelem elutasítása 

94/2020. (XII. 15.)  települési támogatási kérelem elutasítása 

95/2020. (XII. 15.) szociális étkezés támogatás megállapítása 

96/2020. (XII. 15.) temetési támogatás megállapítása 

97/2020. (XII. 17.) 2021. évi belső ellenőrzési terv  

98/2020. (XII. 17.) PolgárTárs önkormányzati havilap szerkesztői 

feladatainak átadása 

99/2020. (XII. 17.) Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

100/2020. (XII. 17.) Fonyódligeti Üdülő 2020. évi üzemeltetéséről 

beszámoló elfogadása 

101/2020. (XII. 17.) évvégi jutalmazás irányelveiről 

102/2020. (XII. 17.)  Napsugár Óvoda és Bölcsőde Közalkalmazotti 

Szabályzatának elfogadása 

103/2020. (XII. 21.) települési támogatás megállapítása 

104/2020. (XII. 21.) 1/2020. (I. 15.) határozat módosítása 

105/2020. (XII. 21.) PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működési célú 

visszatérítendő támogatás nyújtására 
 

RENDELETEK 

2020. novembertől 2020. december 31-ig 

rendelet száma 

 

rendelet tárgya 

 

20/2020. (XI.27.) a közterületek használatáról szóló 21/2018. (IX. 

28.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

21/2020. (XI.27.) a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. 

(VII. 31.) önkormányzati rendelet módosítására 
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22/2020. (XI.27.) a talajterhelési díjról szóló 6/2014. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

23/2020. (XI.27.) és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. 

(VII.31.) rendelet módosítására 
 

24/2020. (XI. 27.) 

 

A helyi adókról szóló 1/2014. (I. 31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

25/2020. (XII. 18.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

3/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

26/2020. (XII. 18.) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

elfogadásáig végrehajtandó átmeneti 

gazdálkodásról 

27/2020. (XII. 18.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2015. (X. 

30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

28/2020. (XII. 18.) a helyi adókról szóló 1/2014. (I. 31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

29/2020. (XII. 18.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

30/2020. (XII. 18.) a város környezetvédelméről szóló 22/2015. (VI. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a veszélyhelyzet fennállása 

alatt 2021. januártól az alábbi döntéseket hoztam:  

 

HATÁROZATOK 

határozat száma 

 

határozat tárgya 

 

1/2021. (I. 26.)  óvodai beíratás, bölcsődei előjegyzés időpontjának 

meghatározása 

2/2021. (I. 26.) Napsugár Óvoda és Bölcsőde éves nyitvatartási 

ideje, nyári takarítási szünet időpontjának 

meghatározása 

3/2021. (I. 26.) települési támogatás megállapítása 

 

4/2021. (I. 26.) települési támogatási kérelem elutasítása 

5/2021. (I. 26.) települési támogatási kérelem elutasítása 

6/2021. (I. 26.) települési támogatási kérelem elutasítása 

7/2021. (I. 26.) települési támogatási kérelem elutasítása 

8/2021. (I. 26.) bérlettámogatás megállapítása 

9/2021. (I. 26.) szociális étkeztetés támogatása megállapítása 

10/2021. (I. 26.) temetési támogatás megállapítása 

11/2021. (I. 26.) házi segítségnyújtás támogatása 
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12/2021. (I. 28.)  Képviselő-testület 2021. évi munkaterve 

13/2021. (I. 28.)  Fonyódligeti Üdülő 2021-től történő hasznosítása 

14/2021. (I. 28.) 2019. évi maradvány korrekció 

15/2021. (I. 28.) általános iskolai körzet véleményezése 

16/2021. (II.03.) Polgár, Zólyom u. 5. sz. alatti ingatlanrész bérleti 

díjkedvezményére  

17/2021. (II.03.) Polgár, Barankovics tér 7. sz. alatti ingatlanrész 

bérleti díjkedvezményére 

18/2021. (II.17.) 2021. évi közbeszerzési terv elfogadása  

19/2021. (II.23.) települési támogatás megállapítása 

20/2021. (II. 23.) települési támogatási kérelem elutasítása 

21/2021. (II. 23.) települési támogatási kérelem elutasítása 

22/2021. (II. 23.)  települési támogatási kérelem elutasítása 

23/2021. (II. 23.)  bérlettámogatás megállapítása 

24/2021. (II. 23.) szociális étkezés támogatás megállapítása 

25/2021. (II. 23.)  lakókörnyezet rendezettsége támogatás 

megállapítása 

26/2021. (II. 23.) házi segítségnyújtás támogatás megállapítása 

27/2021. (II. 25.) határozat visszavonása 16/2021. (II. 3.) 

28/2021. (II. 25.)  2021. évi városi rendezvényterv 

29/2021. (II. 25.) Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2020. 

évi szakmai beszámoló 

30/2021. (II. 25.) Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  2021. 

évi Munkaterve és szolgáltatási terve 

31/2021. (II. 25.)  PolgárTárs helyi közéleti havilap Szabályzatának 

felülvizsgálata 

32/2021. (II. 25.) Napsugár Óvoda és Bölcsőde továbbképzési 

programjának felülvizsgálata 

33/2021. (II. 25.) Polgári Települési Értéktár Bizottság 2020. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló 

34/2021. (II. 25.) PTÉB működési szabályzat módosítása 

35/2021. (II. 25.) HUNG-2021 pályázat benyújtása 

36/2021. (II. 25.) Polgár, Zólyom u. 5. sz. alatti ingatlan bérbeadása 

időtartamának meghosszabbítása 

37/2021. (II. 25.) sportpark helyszín módosítás 

38/2021. (II. 25.) Polgári Csemete Szolgáltató Start Szociális 

Szövetkezet haszonkölcsön szerződés módosítása 

39/2021. (II. 26.) Pétegisz Nonprofit Zrt. működéséről 

40/2021. (II. 26.) Pétegisz Nonprofit Zrt. működéséről 

41/2021. (II. 26.) Pétegisz Nonprofit Zrt. térítési díj szabályzatának 

jóváhagyásáról 

42/2021. (III. 3.) az „Önkormányzat feladatellátást szolgáló 

fejlesztésekhez” kapcsolódó pályázat benyújtásáról 

43/2021. (III. 12.) a saját bevételek és az adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettségek 

meghatározására vonatkozó javaslatról 

44/2021. (III. 12.) nappali ellátásban nyújtott szolgáltatások rendjéről 

45/2021. (III. 23.)  települési támogatás megállapításáról 
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46/2021. (III.23.) települési támogatás elutasításáról 

47/2021. (III.23.) települési támogatás elutasításáról 

48/2021. (III.23.) települési támogatás elutasításáról 

49/2021. (III.23.) szociális étkezés támogatás megállapításáról 

50/2021. (III.23.) lakókörnyezet rendezettsége támogatás 

megállapításáról 

51/2021. (III. 25.)  rendőrségi beszámoló elfogadása 

52/2021. (III. 25.) Polgári Polgárőr Egyesület tájékoztatójának 

elfogadása 

53/2021. (III. 25.)  mezei őrszolgálat beszámoló elfogadása 

542021. (III. 25.) óvoda felvételi körzethatár megállapítása 

55/2021. (III. 29.) Művelődési Központ beiskolázási tervének 

jóváhagyása  

56/2021. (III. 30.) Városgondnokság SzMSz módosítása 

57/2021. (IV. 7.) 2021. évi karbantartási céltartalék felhasználása 

58/2021. (IV. 7.) Strandfürdő hasznosításával kapcsolatos döntés 

59/2021. (IV. 13.) települési támogatás megállapítása 

60/2021. (IV. 22.) dr. Borók Levente rendelési idő módosítása 

61/2021. (IV. 22.) ingyenes tóhasználati jog 

62/2021. (IV. 27.) szociális előirányzat I. negyedév felhasználás 

63/2021. (IV. 27.) települési támogatás megállapítása 

64/2021. (IV. 27.) települési támogatási kérelem elutasítása 

65/2021. (IV. 27.) temetési támogatás megállapítása 

66/2021. (IV. 27.) lakókörnyezet rendezettsége támogatás 

megállapítása 

67/2021. (IV. 27.) az 59/2020. (VII. 30.) határozat módosítása 

68/2021. (IV. 29.) 2020. évi közfoglalkoztatási beszámoló elfogadása 

69/2021. (IV. 29.) polgármesteri hivatal 2020. évi tevékenységéről 

beszámoló elfogadása 

70/2021. (IV. 29.) Csibi Lajos intézményvezetői feladatok 

ellátására megbízás 

71/2021. (IV. 29.) Polgár, Nyárfa utca forgalmi rend módosítás 

72/2021. (IV. 29.) templomfelújítás támogatása 

73/2021. (IV. 29.) Polgár Városi Sportegyesület támogatása 

74/2021. (IV. 29.) Hágen József közszolgálati tevékenységének 

elismerése 

75/2021. (IV, 29.) fejlesztési hitel felvétel 

76/2021. (IV. 29.) Strandfürdő üzemeltetésére pályázati felhívás 

jóváhagyása 

77/2021. (V. 6.) HBVSZ alapszabály módosítása 

78/2021. (V. 13.) települési támogatás lakásvásárláshoz 

79/2021. (V. 27.) települési támogatás megállapítása 

80/2021. (V. 27.)  települési támogatás iránti kérelem elutasítása 

81/2021. (V. 27.) temetési támogatás megállapítása 

82/2021. (V. 27.) bérlettámogatás megállapítása 

83/2021. (V. 27.) lakókörnyezet rendezettségéhez támogatás 

megállapítása 

84/2021. (V. 27.) házi segítségnyújtás támogatás megállapítása 
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85/2021. (V. 27.) beszámoló a 2020. évi belső ellenőrzési 

munkaterv teljesítéséről 

86/2021. (V. 27.) beszámoló a 2020. évi gyámügyi és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

87/2021. (V. 27) beszámoló a Korpusz ’93 Kft. 2020. évi 

tevékenységéről 

88/2021. (V. 27.) beszámoló a Csemete Szolgáltató Start 

Szociális Szövetkezet 2020. évi 

tevékenységéről 

89/2021.(VI. 3.) Strandfürdő pályázati felhívás  

90/2021. (VI. 3.) települési támogatás megállapítása 

91/2021. (VI. 4.) gyermek háziorvosi rendelési idő módosítása 

92/2021. (VI. 9.) települési támogatás megállapítása 

93/2021. (VI. 10.) települési támogatás megállapítása 

94/2021. (VI. 10.) Strandfürdő pályázat elbírálása 

95/2021. (VI. 11.) gyermek háziorvos rendelési idő módosítása 

96/2021. (VI. 11.) polgármesteri hivatal SzMSz módosítása 

 

RENDELETEK 

rendelet száma 

 

rendelet tárgya 

 

1/2021. (I. 5.)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

2/2021. (I. 5.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2015. (X. 

30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

27/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 

hatályba nem lépéséről  

3/2021. (I. 29.) a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

4/2021. (I. 29.) a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

5/2021. (I. 29.) a lakáscélú támogatásról szóló 25/2016. (X. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

6/2021. (II. 26.) a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 4/2021. (I. 29.) 

önkormányzati rendelet eltérő tartalommal történő 

hatálybalépéséről 

7/2021. (III. 4.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

8/2021. (III.26.) a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról 
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9/2021. (IV. 30.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2015. (X. 

30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

10/2021. (V. 13.) a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról 

11/2021. (V. 29.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

3/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

12/2021. (V. 29.) 

 

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 
 

A veszélyhelyzet időtartama alatt történt fontosabb eseményekről szóbeli tájékoztatást nyújtok.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 2021. évi XL. törvény tartalmazza a koronavírus-világjárvány ellenei védekezésről szóló 

2021. évi I. törvény módosítását. A jogszabály értelmében a törvény nem érinti a Kormány azon 

jogkörét, hogy a veszélyhelyzetet a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 

15. napot megelőzően megszüntesse.  

 

A Kormány 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendeletében döntött a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról. A jogszabály tartalmazza, hogy 2021. június 15-től a 

települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek 

bizottsága feladat- és hatáskörét gyakorolhatja.  

 

A 314/2021. (VI. 8.) Korm. rendelet tartalmazza a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet zenés, táncos 

rendezvények megrendezésével összefüggő módosításokat. A jogszabály értelmében zenés, 

táncos rendezvény helyszínén kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a 

felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodhat. Tilos 

tartózkodnia annak a tizennyolcadik életévét betöltött személynek, aki nem védett a koronavírus 

ellen. Tilos zenés, táncos rendezvényt tizennyolcadik életévét betöltött, koronavírus ellen nem 

védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket 

toborozni.  

 

A Kormány 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendeletében döntött a hiteltörlesztési moratórium 

veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) 

Korm. rendelet módosításáról. A jogszabály értelmében a fizetési moratórium 2021. 

szeptember 30. napjáig tart.  
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A 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet rendelkezik az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt 

alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról. 

A módosítás értelmében a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban 

eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az 

adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett 

adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.  

 

A Kormány 327/2021. (VI. 10.) Korm. rendelete tartalmazza a SARS-CoV-2 koronavírus-

világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat megillető 

pótszabadságot. A rendelet értelmében pótszabadság illeti meg 

- az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerinti jogviszonyban,  

- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományában jogviszonyban, 

- a honvédek jogállásáról szóló törvény alapján hivatásos vagy szerződéses 

jogviszonyban,  

- a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti 

jogviszonyban,  

- a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, 

hálózatnál, illetve javítóintézetnél, 

- a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, valamint a járási hivataloknál  

foglalkoztatott személy. A pótszabadság mértéke 10 munkanap, melynek jogosultságát a 

munkáltató állapítja meg. A pótszabadság pénzben nem váltható meg. A pótszabadságot az 

esedékesség évét követő második év végégi lehet igénybe venni. A pótszabadságot a 

foglalkoztatott többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani.  

 

A Kormány 335/2021. (VI. 11.) Korm. rendeletében módosította a veszélyhelyzet idején 

alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 

Kormányrendelet rendezvényekre vonatkozó szabályait.  

A jogszabály kiegészítése alapján nem minősül rendezvények a versenyrendszerben 

szervezett verseny vagy mérkőzés közterületen elhelyezett kivetítőn történő közvetítése. Az 

ilyen helyszínen való tartózkodásra, szolgáltatásnyújtására a rendeletnek a vendéglátó üzlet 

kerthelyiségére vagy teraszára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

Polgár, 2021. június 17. 

Tisztelettel: 

        

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

Határozati javaslat 

…../2021. (VI. 24.)  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 


