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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. 

 

140/2021. (XI. 25.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában megerősítette a mezei őrszolgálat további fenntartását és 

működtetését. A döntésről értesítettük a beadványtevőt.  

 

143/2021. (XI. 25.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában nyilatkozott a Polgár, Wesselényi u. 16. sz. alatti ingatlan 

hasznosításáról. A határozatot megküldtük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.  

 

145/2021. (XI. 25.) határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntött. 

A döntésről értesítettük a vételi ajánlatot tevőt.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- November 26-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ülésén vettem részt, ahol a 35-

ös út és a 3324-es számú út kereszteződésének biztonságossá tétele érdekében szólaltam 

fel.  

- November 28-án az I. Adventi gyertyagyújtó ünnepségen vettem részt.  

- November 30-án a BMSK Sportpark program megvalósításának területátadásán vettem 

részt. 

- December 2-án Dr. Tiba István országgyűlési képviselővel egyeztettem a város 

fejlesztési terveiről.  

- December 3-án Egyeken, a Fonyódligeti Gyermeküdülő üzemeltetéséről folytattam 

egyeztetést a tulajdonos önkormányzatok képviselőivel.  

- December 4-én részt vettem a Tércsodáló városi programon. 

- December 5-én a II. Adventi gyertyagyújtó ünnepséget tekintettem meg.  
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- December 6-án a Városi Mikulásnapi programon vállaltam közreműködést.  

- December 7-én szakmai megbeszélést hívtam össze a 35-ös út és a 3324-es számú út 

kereszteződésének biztonságossá tétele érdekében. 

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Magyar Közlöny 208. számában 12 törvény módosítása jelent meg. 

A 2021. évi CXVII. törvény egyes választási tárgyú törvények módosítását tartalmazza. A 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása értelmében ha több választást 

azonos napon kell megtartani, azokat egy eljárásban (a továbbiakban: közös eljárás) kell 

lebonyolítani. A közös eljárás esetén a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelem és az 

adatkiadás megtiltása iránti kérelem, valamint az átjelentkezésre irányuló kérelem a  közös 

eljárás minden szakaszára vonatkozik.  

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a 

népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosítása érintette többek 

között az aláírás gyűjtésére, a szavazólap tartalmára, a jogorvoslatra vonatkozó szabályokat.    

 

A Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete rendelkezik a veszélyhelyzet idején 

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

rendelet módosításáról. A jogszabály a maszkviselés általános szabályaival egészült ki.  

Kiegészítés továbbá, hogy a rendelkezés értelmében a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény 

vezetője határozza meg a vezetése alatt álló intézmény területén a maszkviselés szabályait.  

 

A Kormány 635/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete módosította a koronavírus elleni védőoltásnak 

az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező 

igénybevételéről szóló 599/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítását. A rendelet értelmében 

-amennyiben a polgármester elrendelte a kötelező oltást - 2021. december 15. napjától nem 

hozható létre új foglalkoztatási jogviszony olyan személlyel, aki a védőoltást nem vette fel.  

 

A Kormány 636/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete tartalmazza az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban és a hivatásos szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat érintő egyes 

veszélyhelyzeti szabályokat. A rendelkezés alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

szóló törvény hatálya alá tartozó egészségügyi foglalkoztatónál foglalkoztatott egészségügyi 

dolgozó és egészségügyben dolgozó az egészségügyi szolgáltatónál fennálló jogviszonyát – az 

azonnali hatályú felmondás kivételével – nem szüntetheti meg.  

 

A Kormány 645/2021. (XI. 30.) Korm. rendelete rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében 

foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról. A jogszabály a bölcsődében 

foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, valamint a bölcsődei dajkák 

vonatkozásában a 2022. január 1-jétől alkalmazandó pótlékok összegét tartalmazza. 

 

Az Országgyűlés 32/2021. (XI. 30.) OGY határozatával döntött az országos népszavazás 

elrendeléséről. A határozat tartalmazza az országos népszavazás négy kérdéskörét.  
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A Kormány 663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelete tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban 

foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosítását. A rendelet meghatározza a speciális 

és különleges otthoni pótlékra jogosultak körét és a pótlék mértékét, valamint módosította a 

szociális ágazati összevont pótlék összegére vonatkozó táblázatot.  

 

Polgár, 2021. december 9. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2021. (XII. 16.)  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 


