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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. 

 

29/2018. (III. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött az alapítványok 2018. évi támogatásáról. A 

határozatról értesítettük az érintetteket.  

 

30/2018. (III. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

szakmai tevékenységéről szóló beszámolót. A határozatban foglaltaknak megfelelően a 

dokumentumok megküldésre kerültek a megyei könyvtár részére.  

 

31/2018. (III. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét. 

A terv a város honlapján közzétételre került.  

 

32/2018. (III. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodai felvételi 

körzethatárát Polgár város közigazgatási területében határozta meg. A döntésről értesítettük az 

Oktatási Hivatalt.  

 

35/2018. (III. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában támogatta a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Móricz 

úti telephelyének maximális létszáma 2018. szeptember 1-jétől történő csökkentését, valamint 

a Zólyom u. 14. sz. alatti feladatellátási helyen a Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei 

Alapfokú Művészeti Iskola új telephelyének létesítését, zeneművészeti tanszak beindításához. 

A határozatot megküldtük a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatója részére.   

 



36/2018. (III. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításával. A módosított szerződés aláírása 

megtörtént.  

 

40/2018. (III. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a 096 hrsz-ú, kivett vásártér művelési ágú 

önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről. Az adásvételi szerződés aláírása folyamatban 

van.  

 

41/2018. (III. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött „Ifjúság- és lakosságmegtartó programok 

támogatása” című projekt keretében a Szent István napi Hagyományőrző Fesztivál 

megvalósításához pályázat benyújtásáról. A pályázat határidőben benyújtásra került.  

 

42/2018. (III. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában értékesítette a Polgár, Gorkíj fasor 17. sz. alatti, kivett 

beépített területet. Az adásvételi szerződés aláírásra került.  

 

43/2018. (III. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában vételi ajánlatról döntött a Polgár, Hősök u. 25. sz. alatti 

ingatlan megvásárlására. A döntésről tájékoztattuk a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat 

végelszámolóját. A Társulat Felügyelő Bizottsága a vételi ajánlathoz kapcsolódóan kérte 

bemutatni a vételár kifizetésének módját és ütemezését. Az erre vonatkozó előterjesztés az 

április 26-ai ülésen napirenden szerepel.   

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- 2018. április 3-án az országgyűlési választások képviselőjelöltjeinek fórumát vezettem.  

- Április 4-én fogadtam a Belügyminisztérium közmunka koordinátorát, aki helyszíni 

látogatást tett, valamint ellenőrizte a programmal kapcsolatos dokumentumokat.  

- Április 10-én a Hajdúszoboszlón megrendezett TÖOSZ Akadémia 2018 – OTP 

Business támogatásával” szakmai napon vettem részt.  

- Április 12-én a Berger Házak cég meghívását elfogadva részt vettem a Hungexpo 

Construma építőipari kiállításon Budapesten.  

- Április 16-án a TÖOSZ elnökségi ülésén voltam jelen.  

 

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Polgár, 2018. április 19. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2018. (IV. 26.) 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. 

 


