
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2018. május 31-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő: Tóth József polgármester 

  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  Molnár Jánosné titkársági előadó 

Iktatószám:  I/82-5/2018. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 

történt fontosabb eseményekről az alábbiakat jelentem. 

 

 

I. 

 

47/2018. (IV. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgár, Zólyom u. 5. sz. alatti földszinti épületrész 

bérbeadásáról. A bérleti szerződés megkötése folyamatban van.  

 

48/2018. (IV. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó pályázat benyújtásáról döntött, melynek során a Kárpát utca útburkolata kerülhet 

felújításra. A pályázat határidőben benyújtásra került.  

 

49/2018. (IV. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgár, Hősök u. 25. sz. alatti ingatlan vételéhez 

szükséges forrás átcsoportosításról. A határozatot megküldtük a Hortobágymenti 

Vízgazdálkodási Társulat végelszámolója részére. Az adásvételi szerződés előkészítése 

folyamatban van.  

 

50-51/2018. (IV. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozataiban ingatlan övezeti besorolásának módosításáról döntött. Az 

övezeti besorolás átminősítése folyamatban van.  

 

53/2018. (IV. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen 

benyújtott kifogás elutasításáról döntött. A határozatot megküldtük az érintettek részére.  

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

- Május 1-jén a XII. BELÁHAPI Fesztivál városi rendezvényt nyitottam meg és a 

programokon helyezést elértek részére adtam át a díjakat.   

- Május 4-én a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

ballagási ünnepségén Molnár János alpolgármester vett részt és nyújtotta át az 

elismeréseket. 
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- Május 6-án a meghívást elfogadva a Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület képviselőinek 

kíséretében részt vettem Nagykárolyban az RMDSZ majális ünnepségén.  

- Május 7-én a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet taggyűlésén képviseltem az 

önkormányzatot.  

- Május 8-án a TÖOSZ elnökségi ülésén vettem részt.  

- Május 9-én a Tiszaújváros-Polgár kerékpárút projekt egyeztető megbeszélésén vettem 

részt Tiszaújvárosban.  

- Május 15-én a KORPUSZ 93 Kft. taggyűlésén képviseltem az önkormányzatot.  

- Május 16-17-én szabadságomat töltöttem.  

- Május 18-án a Tavaszi Zsongás városi ünnepségen köszöntöttem a résztvevőket.  

- Május 19-én a Start Közmunkaprogram anyák napi ünnepségén vettem részt.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete vonatkozik a helyi közszolgáltatás információs 

rendszerről. A helyi közszolgáltatás információs rendszert (a továbbiakban: IKIR) a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter működteti.  

Az IKIR elemei: 

a) adattárház, 

b) szakmai modulok, 

c) karbantartó, adatátviteli és támogató funkciók.  

Az IKIR szolgáltatásait a települési önkormányzatok regisztrált felhasználói vehetik igénybe.  

 

A 3, 4 és 5/2018. (V. 8.) OGY határozatok tartalmazzák az Országgyűlés tisztségviselőinek 

megválasztását, az Országgyűlés háznagyának megválasztását és az Országgyűlés 

bizottságainak létrehozását, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztását.  

 

A 6/2018. (V. 10.) OGY határozat rendelkezik a miniszterelnök megválasztásáról.  

 

A 2018. évi V. törvény szól Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról. A törvény I. Fejezete tartalmazza Magyarország 

minisztériumait. A minisztériumok mellett a miniszterelnök politikai munkaszervezeteként 

működik a Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a miniszterelnök kormányzati igazgatási 

munkaszervezeteként Miniszterelnöki Kormányiroda működik.  

 

A köztársasági elnök 194/2018. (V. 18.) KE határozatában döntött a miniszterek kinevezéséről. 

 

 

Polgár, 2018. május 24. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

Határozati javaslat 

…../2018. (V. 31.) 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. 


