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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. 

 

117-118/2021. (IX. 16.) határozat 

 

A képviselő-testület határozataiban jóváhagyta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. szakmai tervének, 

valamint a térítési díjról szóló szabályzatának módosítását. A határozatokat megküldtük a Zrt. 

vezérigazgatója részére.  

 

121/2021. (IX. 16.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról. A pályázat közzététele megtörtént.  

 

122/2021. (IX. 16.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában egyetértett a VPP Solar Kft. kezdeményezésével, mely 

napelemes kiserőmű elhelyezésére vonatkozott. A szerződés megkötésre került.  

 

124/2021. (IX. 16.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérleti díjának 

mérsékléséről döntött. A határozatról értesítettük az érintetteket.  

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Szeptember 20-24-ig szabadságomat töltöttem. 

- Október 1-jén az Önkormányzatok Napja alkalmából megrendezett köztisztviselők, 

közalkalmazottak ünnepségén köszöntöttem a jelenlévőket és átadtam az 

önkormányzati kitüntetéseket és polgármesteri elismeréseket. 

- Október 2-án az Idősek Világnapja alkalmából rendezett városi ünnepségen 

köszöntöttem nyugdíjasainkat.  
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- Október 6-án az alpolgármester társaságában az aradi vértanúk tiszteletére elhelyeztük 

a megemlékezés koszorúját a kopjafánál. 

- Október 7-én a földtulajdonosok gyűlésén képviseltem az önkormányzatot. 

- Október 8-án szabadságon voltam. 

- Október 9-én a Folyás-Szilmeg Vadásztársaság rendezvényén vettem részt.  

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

 

A 35/2021. (X. 14.) BM rendelet módosította az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló10/1997. 

(VII. 17.) KHVM rendeletet, valamint a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének 

egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendeletet. Az árvíz- és belvízvédekezésről 

szóló rendelet módosítása érinti a helyi vízkárelhárítási tevékenységre vonatkozó 

önkormányzati és vízügyi igazgatósági feladatokat. A rendelet kiegészült a helyi 

vízkárelhárításra és a vízhiány elleni védekezésre vonatkozó szabályokkal.  

 

 

Polgár, 2021. október 20. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2021. (X. 28.)  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 


