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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. 

 

3/2019. (I. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában hozzájárulását adta a Polgári Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola egyházi fenntatásba történő átvételéhez, amennyiben a jogszabályban meghatározott 

feltételek teljesülnek. A határozatot megküldtük a kezdeményezést tevő Római Katolikus 

Egyházközség részére.  

 

6/2019. (I. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

működési körzetének Polgár közigazgatási területében történő megállapításával. A határozatról 

értesítettük a Debreceni Járási Hivatalt.  

 

7/2019. (I. 24.) sz. határozata 

 

A Képviselő-testület határozatában kiegyenlítő bérrendezési alapból történő pályázat 

benyújtásáról döntött. A pályázat határidőben benyújtásra került.  

 

8/2019. (I. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában módosította az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. 

A módosítás a dokumentumon átvezetésre került.  

 

9/2019. (I. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött az illegális hulladéklerakók felszámolása témában 

kiírt pályázat benyújtásáról. A pályázat határidőben benyújtásra került.  

 

10/2019. (I. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a mezőőri állás betöltésére vonatkozó pályázati 

kiírást. Az álláspályázat közzétételre került.  



II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 
 

- 2019. január 25-én a Budapesten megrendezett AGROmashExpo kiállításon vettem 

részt.  

- Szintén ezen a napon a meghívást elfogadva részt vettem a köztisztviselők és 

közalkalmazottak nyugdíjas közössége évnyitó rendezvényén.  

- Január 30-án a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet húsboltjának 

megnyitó rendezvényén voltam jelen.  

- Január 31-én a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Közgyűlésén képviseltem az önkormányzatot, 

majd az Évzáró-évnyitó rendezvényen fogadtam a vállalkozókat, gazdasági szereplőket. 

- Február 1-jén a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén vettem részt.  

 

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A belügyminiszter 3/2019. (I. 31.) BM rendelet tartalmazza az egyes közigazgatási hatósági 

eljárásokban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült költség mértéke 

megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályait. A rendeletet alkalmazni kell  

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálya alá tartozó közigazgatási 

hatósági eljárásokban, valamint  

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálya alól kivett olyan 

közigazgatási hatósági eljárásokban, ahol törvény az elővezetés elrendelését lehetővé 

teszi.  

A fenti eljárásban elrendelt, és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által 

foganatosított elővezetés során felmerült és igazolt költség összegének megállapítása, valamint 

megtérítése során a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-

végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének 

részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet elővezetésre vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni. A rendelet 2019. február 2-án lép hatálya.  

 

 

 

Polgár, 2019. január 7. 

Tisztelettel: 

        

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

Határozati javaslat 

…../2019. (II. 14.) 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. 
 


