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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. 

 

149/2021. (XII. 16.) határozat 

 

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

működési körzetének kijelölésére vonatkozó tervezettel. A határozatot megküldtük a 

Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatójának.  

 

153/2021. (XII. 16.) határozat 

 

A képviselő-testület elfogadta a Fonyódligeti Üdülő 2021. évi üzemeltetéséről szóló szakmai 

beszámolót és támogatta a 2022. évre vonatkozó szolgáltatási díjakat. A 2022. évre vonatkozó 

tulajdonosok közötti üzemeltetési szerződés aláírása folyamatban van. 

 

157/2021. (XII. 16.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában számlavezető pénzintézet kiválasztásáról döntött. A 

határozatban foglaltaknak megfelelően a Polgári Bank Zrt-vel a szerződés megkötésre került.  

 

158/2021. (XII. 16.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntött. 

Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- 2022. január 1-jén újévköszöntő ünnepségen köszöntöttem a város lakosságát.  

- Január 4-én a Nyírségvíz Zrt. vezetőivel egyeztettünk a szolgáltatóváltás 

menetrendjéről. 

- Január 7-én részt  vettem a Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület 

évértékelő rendezvényén. 
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- Január 13-án évnyitó munkamegbeszélést tartottam a képviselő-testületi és bizottsági 

tagok, valamint az intézményvezetők részvételével. 

- Január 18-án a HIPA megkeresésére az Infogroup menedzsmentjével befektetői 

megkeresésre prezentációt tartottunk. 

- Január 19-én a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti tervének egyeztető 

megbeszélésén vettem részt.  

 

 

II. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete tartalmazza a kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapítását. A rendelet értelmében 2022. január 1-

től a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező 

legkisebb összege (minimálbér) 200.000 Ft, a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy 

középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott garantált bérminimum 

összege 260.000 Ft.  

 

A Kormány 704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete tartalmazza a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával 

kapcsolatos kormányrendeletek módosítását. A jogszabály értelmében a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes 

munkaidő teljesítése esetén a minimálbér 50%-a, munkavezető esetében 110%-a. 

A legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén 

a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése 

esetén a garantált bérminimum 50%-a, munkavezető esetében 110%-a.  

 

A köztársasági elnök 7/2022. (I. 11.) KE határozatában az országgyűlési képviselők 2022. évi 

általános választását 2022. április 3. napjára tűzte ki.  

 

A köztársasági elnök 8/2022. (I.11.) KE  határozatában az országos népszavazás időpontját 

2022. április 3. napjára tűzte ki.  

 

Az igazságügyi miniszter 1/2022. (I.11.) IM rendeletében döntött a 2022. április 3. napjára 

kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és 

határnapjainak megállapításáról. A jogszabály értelmében a szavazatszámláló bizottság tagjait 

a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2022. március 14-én 16.00 óráig 

választja meg. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 

óráig lehet bejelenteni. A választási kampányidőszak 2022. február 12-től 2022. április 3-án 

19.00 óráig tart.  

 

A 2/2022. (I. 11.) IM rendelet tartalmazza a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési 

képviselő-választás és országos népszavazás költségeinek normatíváit, tételeit, azok 

elszámolási és belső ellenőrzési rendjét.  

 

A Kormány 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelete a települési önkormányzatok által biztosított egyes 

közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról rendelkezik. A 

jogszabály alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési 

önkormányzatok számára 

a) a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelésének, 
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b) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. 

rendelet szerinti, 2022. január 1-jétől hatályba lépő pótlékemelés, 

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével 

összefüggő módosításáról szóló 646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2022. 

január 1-jétől hatályba lépő bölcsődei pótlékemelés  

ellentételezése érdekében.  

 

 

Polgár, 2022. január 17. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2022. (I. 27.)  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 


