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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. 

101/2021. (VI. 24.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában döntött az orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozóan 

az Országos Mentőszolgálattal együttműködési megállapodás megkötéséről. A megállapodás 

aláírásra került.  

 

104/2021. (VI. 24.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában egyetértett az I-Labor Tudásközponthoz történő 

csatlakozással és kinyilvánította azon szándékát, hogy az I-Lab projekt megvalósításában részt 

kíván venni. A döntésről értesítettük a Fejlett Stratégiai Tervezés Nonprofit Kft-t.  

 

107/2021. (VI. 30.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában eredményessé nyilvánította a kerékpárút projekt kivitelezése 

tárgyú közbeszerzési eljárást. A szerződés aláírásra került  a Szilvási Építő Kft-vel mint nyertes 

ajánlattevővel.  

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 
 

- Június 30-án a kerékpárút projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 

lezárása és eredményhirdetés céljából összehívott soron kívüli képviselő-testületi ülést 

vezettem. 

- Szintén ezen a napon a Polgári Őszi rózsa Nyugdíjas Egyesület közösségi rendezvényén 

vettem részt. 

- Július 2-án a Pétegisz Nonprofit Zrt. fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett 

jubileumi ünnepségen képviseltem az önkormányzatot.  

- Július 7-én a Hortobágyi LEADER munkaszervezet vezetőivel folytattunk szakmai 

egyeztetőt.  
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- Július 13-án az önkormányzat nevében részvétet fejeztem ki Gödön, Megyesi László 

városunk „Lokálpatrióta összefogás” díj elismerésben részesített volt polgári lakos 

temetésén.  

- Július 14-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei 

Államkincstár vezetőivel folytattunk egyeztetést a kerékpárút megvalósításáról.  

- Július 15-20-ig szabadságon voltam.  

- Július 23-án egyeztető megbeszélést tartottunk az érintett polgármesterekkel a 

Víziközmű Zrt. jövőjéről.  
 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

Magyarország 2022. évi költségvetését tartalmazza a 2021. évi XC. törvény. 

 

A Kormány 368/2021. (VI. 30.) Korm. rendelete rendelkezik a veszélyhelyzet ideje alatt az 

alapellátásához kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezésének eltérő szabályairól. A 

kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátásáról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti, az alapellátáshoz 

kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról megállapodás 

megkötésével az Országos Mentőszolgálat útján is gondoskodhat.  

 

A 414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 

kormányrendeletek módosítását tartalmazza, 7 jogszabályt érintően.  

 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről rendelkezik a 419/2021. (VII. 15.) Korm. 

rendelet. A rendelet hatálya többek között kiterjed a településfejlesztési és településrendezési 

tervre,  a fejlesztési terv és rendezési terv, a közterület-alakítási terv, a településképi arculati 

kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésének, egyeztetésének, elfogadásának és 

módosításának rendjére.  

 

A családokért felelős tárca nélküli miniszter 6/2021. (VII. 19.) CSTNM rendelte a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a 

bölcsődei ellátással összefüggő módosítását tartalmazza. A jogszabály melléklete alapján 

módosul a bölcsődei ellátás kötelező eszközeire és felszereléseire vonatkozó jegyzék.  

 

A 438/2021. (VII. 21.) Korm. rendelet tartalmazza az országos népszavazás 

megrendezhetőségének szabályait. A jogszabály értelmében a koronavírus-világjárvány elleni 

védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 4. §-a azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy országos 

népszavazás kezdeményezhető. A kormányrendelet 2021. július 21-én lépett hatályba.  

 

Polgár, 2021. július 28. 

Tisztelettel: 

        

            

         Tóth József  

         polgármester 
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Határozati javaslat 

…../2021. (VIII. 5.)  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 


