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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. 

 

119/2022. (XII. 15.)  határozat 

A képviselő-testület határozatában egyetértett a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola kijelölt 

iskolai körzet tervezetével. A határozatot megküldtük a  Hajdúböszörményi Tankerületi 

Központ részére.  

120/2022. (XII. 15.) határozat 

A képviselő-testület határozatában döntött a Polgár, Gábor Áron utca 20. szám alatti népies 

stílusú lakóház helyi védelem alá vételéről. Az eljárás megindítása megtörtént. 

 

122/2022. (XII. 15.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában a Fonyódligeti Üdülő 2022. évi üzemeltetéséről szóló 

szakmai beszámolót - megjelölt kivétellel - elfogadta. A döntésről értesítettük az üdülő 

üzemeltetőjét.   

 

124/2022. (XII. 18.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában döntött az orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozóan az Országos 

Mentőszolgálattal megkötött együttműködési megállapodás meghosszabbításáról. A 

dokumentumok aláírása folyamatban van.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- 2023. január 1-jén újévköszöntő ünnepségen köszöntöttem a város lakosságát.  

- Január 11-én Egyeken, a Fonyódligeti Gyermeküdülő üzemeltetéséről folytattam 

egyeztetést a tulajdonos önkormányzatok képviselőivel.  
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Szintén ezen a napon részt vettem a Hortobágyi Nemzeti Park 50 éves jubileumi 

ünnepségén.  

- Január 12-én az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. vezetőjével 

egyeztettünk a szolgáltatóváltásról. 

- Január 17-én a Kulturális Kerekasztal keretében egyeztettünk a város 2023. évi 

kulturális életéről, rendezvényekről. 

 

 

II. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány 524/2022. (XII. 16.) Korm. rendelete tartalmazza a pedagógusok előmeneteli 

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

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

módosítását. A jogszabály alapján, a pedagógusok előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó 

foglalkoztatott a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye – a korábbi húsz 

százalék helyett - harminckettő százaléknak megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult.  

 

Az egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást és postaügyet érintő 

törvények módosításáról szóló 2022. évi LXVIII. törvény módosította a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 

törvényt. A módosítás alapján, ha a tulajdonos állam vagy önkormányzat a forgalmi értéket a 

vételi jog jogosultjával hat hónapon belül nem közli, úgy a vételi jog jogosultjának kérésére a 

lakás fekvése szerint illetékes kormányhivatal szakértőt rendel ki a forgalmi érték megállapítása 

érdekében.  Ez esetben az állam részéről ezzel kapcsolatosan felmerült költségeket a tulajdonos 

önkormányzat téríti meg.  

 

A 2022. évi LXXIII. törvény tartalmazza az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosítását. 

A módosítás többek között érintette az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvényt. Kiegészült a törvény az egészségügyi alapellátás körében végzendő állami 

feladatokkal, mely tartalmazza, hogy az állami mentőszolgálat gondoskodik az egészségügyi 

alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról 2023. január 1-

től.  

2023. július 1-jén lép hatályba az a rendelkezés, mely szerint az állam az egészségügyi 

alapellátás körében gondoskodik a védőnői ellátásról. A védőnői ellátás biztosításáért a 

Kormány által rendeletben kijelölt állami intézményfenntartó szerv felelős azzal, hogy  

- az ellátás jogszabályban előírt tárgyi feltételeit az állam a települési önkormányzattal kötött 

megállapodás útján is biztosíthatja, és  

- a Kormány által rendeletben kijelölt állami intézményfenntartó szerv a települési 

önkormányzat részére tájékoztatásul megküldi a védőnői ellátás megszervezésével összefüggő, 

a személyi és tárgyi feltételek biztosítására vonatkozó döntéseket.  

A települési önkormányzat által a védőnői ellátás biztosítása érdekében 2023. július 1-jét 

megelőzően kötött szerződés 2023. június 30-i zárónappal hatályát veszti. Az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő és a védőnői ellátás körében foglalkoztatott 

személy tekintetében a munkáltatói jogokat 2023. július 1-től az az irányító vármegyei 

intézmény gyakorolja, amely területileg illetékes az érintett védőnői körzet tekintetében. A 

települési önkormányzat az általa 2023. június 30. napjáig biztosított védőnői ellátás 

finanszírozására jogosult. A települési önkormányzat 2023. július 1. napjával biztosítja az állam 

számára a 2023. június 30. napján a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az 

ingyenes használatát.  
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A Kormány 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendeletében döntött a kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. A jogszabály értelmében 2023. 

január 1-jétől a minimálbér összege 232.000 Ft, a garantált bérminimum összege pedig 296.400 

Ft.   

 

 

Polgár, 2023. január 19. 

 

 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2023. (I. 26.)  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 
 


