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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. 

27/2022. (III. 24.) határozat 

A képviselő-testület határozatában ismételten a Barankovics tér 7. sz. alatti önkormányzati 

tulajdonú ingatlanrész bérbeadással történő meghirdetéséről döntött. A felhívásra beérkezett 

ajánlat elbírálása a zárt ülés napirendjét képezi.  

 

29/2022. (III. 24.) határozat 

A képviselő-testület határozatában a TOP-4.3.1-16 kódszámú pályázat keretében tervezett 

szociális lakás projektelem megvalósítási helyszínének módosításáról, illetve a TOP-5.2.1-16 

kódszámú projekt műszaki tartalom megváltoztatásáról döntött. A határozatot megküldtük a 

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság részére.   

 

32/2022. (III. 24.) határozat 

A képviselő-testület határozatában az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírásról döntött. A pályázati 

felhívás a határozatában foglaltaknak megfelelően közzétételre került.  

 

36/2022. (III. 24.) határozat 

A képviselő-testület határozatában meghatározta a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodai 

felvételi körzethatárát. A határozatról a Köznevelési Információs Rendszeren keresztül 

értesítettük az Oktatási Hivatalt.  

 

39/2022. (III. 24.) határozat 

A képviselő-testület határozatában támogatta a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Zrt. Alapszabály módosítását. A határozatot megküldtük az igazgatóság elnöke részére.  

 

41/2022. (III. 24.) határozat 

A képviselő-testület határozatában döntött a Hajdú u. 38. sz. alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlan bérbeadásáról. A bérleti szerződés megkötése folyamatban van.  

 

 

 



II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Március 25-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 

által a polgármesteri hivatalban megtartott gazdafórumon köszöntöttem a 

megjelenteket.  

- Március  26-án részt vettem Görbeházán, az Ízek Fesztiválja rendezvényen.  

- Március 31-én az országgyűlési választás és országos népszavazás lebonyolításában 

résztvevő szavazatszámló bizottság tagjaitól vettem ki az esküt.  

- Április 9-én részt vettem és megnyitottam a VII. „Polgári Hurka-Pite” Fesztivál városi 

rendezvényt.  

- Április 12-én a Megyeházán átvettem a Polgár város részére jóváhagyott 500.000.000 

Ft TOP Plusz pályázati támogatásáról szóló Tanúsítványt.  

- Április 13-án önkormányzati képviselőkkel közösen megtekintettük a Phoenix Pharma 

gyógyszerlerakat új beruházásaként elkészült raktárát.  

- Április 20-22-ig (pozitív covid teszt miatt) szabadságomat töltöm.  

 

 

II. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A köztársasági elnök a 107/2022. (IV. 19.) KE határozatában döntött az Országgyűlés alakuló 

ülésének időpontjáról, 2022. május 2.  

 

 

 

Polgár, 2022. április 20. 

Tisztelettel: 

        

 

 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…../2022. (IV. 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 
 

 


