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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. 

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása 

 

 

15/2017. (II. 16.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a településfejlesztési koncepció véleményezési 

dokumentációját. A településfejlesztési koncepció tervezete megküldésre került a 

véleményezési eljárásban részvételi szándékot jelzettek részére.  

 

16/2017. (II. 16.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában módosította az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár alapító okiratát. A módosítások törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése 

céljából a dokumentumokat megküldtük a Magyar Államkincstár részére.  

 

19/2017. (II. 16.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 

elnevezésű pályázati felhíváson való részvételről. A támogatási kérelem határidőben 

benyújtásra került.  

 

20/2017. (II. 16.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 

haszonkölcsön szerződés módosításával. A módosított szerződés aláírása megtörtént.  

 

21/2017. (II. 16.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Tiszapalkonya 2591 hrsz-ú ingatlan térítésmentes 

átvételéről. Az ajándékozási szerződés aláírása megtörtént.  

 

26-27/2017. (III. 1.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozataiban döntött földgáz, valamint villamos energia beszerzésre 

önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozásról. Az energia kereskedelmi 
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szerződések aláírásra. A szindikátusi szerződések aláírásra kerültek és az eljárások 

megindultak.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

-  Február 17-én részt vettem a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és az 

Országos Polgárőr Szövetség együttes elnökségi ülésén Budapesten. 

-  Február 21-én a Belügyminisztérium által önkormányzati fejlesztések témában kiírt 

pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatón vettem részt Budapesten. Szintén ezen a 

napon a Polgári Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálatának éves beszámolóján 

köszöntöttem a jelenlévőket.  

-  Február 22-én az „Ezüsthíd Tanoda” megnyitó programon vettem részt.  

-  Február 23-án jelen voltam a Polgári CSEMETE Szolgáltató és Kereskedelmi Szociális 

Szövetkezet Felügyelő Bizottsági ülésén, valamint közgyűlésén.  

-   Február 24-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén vettem részt. 

-  Február 25-én, a meghívásnak eleget téve részt vettem a Római Katolikus Egyházközség 

által szervezett Jótékonysági Keresztény Bálon.  

-  Február 27-én a Közbiztonsági fórum tanácskozását vezettem. 

-  Március 2-án a Fonyódligeti Üdülővel kapcsolatos egyeztető megbeszélésen vettem 

részt Tiszacsegén. 

-  Március 6-án részt vettem a „Polgár Városért” Alapítvány Kuratóriumi ülésén. 

-  Március 7-én az Egerben megrendezett önkormányzati szakmai napon vettem részt.  

-  Március 8-án, a Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntöttem a városi nőnapi ünnepség 

résztvevőit. 

-  Március 15-én részt vettem az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója 

alkalmából rendezett városi megemlékezésen.  

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozatában döntött a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség 

kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes 

fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról. A fejlesztési térséget 105 

település alkotja. A határozat melléklete tartalmazza a térség európai uniós finanszírozású 

fejlesztéseit is.  

 

A 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról szóló rendelkezéseket tartalmazza. A 

törvény 2018. január 1-jével lép hatályba.  

 

A 2017. évi II. törvény szabályozza a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek 

és díjak megszüntetéséről szóló rendelkezéseket. Az illetékekről szóló törvény módosítása 

kapcsán illetékmentes eljárásnak minősül az anyakönyvi kivonat kiállítása, az 

egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása, az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásában szereplő adatokról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása, a szociális 

szövetkezet, a Kft., az egyéni cég, a Kkt. és a Bt. bejegyzésére irányuló eljárás.  
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Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni 

lap másolat lekérdezése a gondnokság alá helyezési perben, illetve a törvényszéki végrehajtó a 

Magyar Államot illető végrehajtandó összeg iránti végrehajtási ügyben.  

Évente két alkalommal díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles 

tulajdoni lap másolat lekérdezése természetes személy számára.  

Illetékmentes a 65. életévet betöltött személy magánútlevele. Illetékmentes és igazgatási 

szolgáltatási díjmentes az engedély alapján épített legfeljebb 300 m2 összes hasznos 

alapterületű új lakólépület használatbevételi engedélyezési és szakhatósági eljárása.  

 

A Kormány 40/2017. (III. 7.) Korm. rendelete egyes építésügyi és örökségvédelmi tárgyú 

rendeleteket módosított. A településfejlesztési koncepcióról az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

jogintézményekről szóló rendeletet kiegészítette azzal, hogy helyi védelem alatt álló építményt, 

építményrészt a településképi rendelet hatálybalépéséig az építésügyi hatóság vagy az 

építésfelügyeleti hatóság által elrendelt bontás kivételével nem lehet lebontani.  

 

 

 

Polgár, 2017. március 14. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2017. (III. 23.) sz. határozat 

 

1./ 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. 


