
Előterjesztés 

a képviselő-testület 2022. május 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő: Tóth József polgármester 

  dr. Sivák Anita jegyző 

  Molnár Jánosné vezető-főtanácsos  

Iktatószám:  I/541-5/2022. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 

történt fontosabb eseményekről az alábbiakat jelentem. 

 

I. 

 

43/2022. (IV. 28.) határozat 

A képviselő-testület határozatában elfogadta a város közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi 

beszámolót. A határozatot megküldtük a Hajdúnánási Rendőrkapitányság vezetője részére.  

 

44/2022. (IV. 28.) határozat 

A képviselő-testület határozatában elfogadta a Polgári Polgárőr Egyesület éves tevékenységéről 

szóló tájékoztatót. A döntésről értesítettük az egyesület elnökét. 

 

47/2022. (IV. 28.) határozat 

A képviselő-testület határozatában elfogadta a Polgári Települési Értéktár Bizottság 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót. A határozatot megküldtük a bizottság elnöke részére.  

 

49/2022. (IV. 28.) határozat 

A képviselő-testület határozatában döntött a Polgár külterületi 0301/18 hrsz-ú ingatlant érintő 

kiemelt fejlesztési területrészre vonatkozó környezeti vizsgálat szükségességének eseti 

eldöntésre kötelezett körbe tartozásáról. A határozatot megküldtük az állami főépítész részére. 

 

50/2022. (IV 28.) határozat 

A képviselő-testület határozatában a Polgár, külterületi 0301/18 hrsz-ú területre vonatkozó 

településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetést lezárta. A végső 

szakmai véleményezési eljárás időpontjának meghatározására a kezdeményezés megtörtént a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnál. 

 

51/2022. (IV. 28.) határozat 

A képviselő-testület határozatában jóváhagyta a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. társasági szerződés módosítását. A határozatot megküldtük a cég ügyvezetője részére. 

 

53/2022. (IV. 28.) határozat 

A képviselő-testület határozatában döntött a Polgár, Barankovics tér 7. sz. alatti önkormányzati 

tulajdonú ingatlanrész bérbeadásáról. A bérleti szerződés megkötésre került. 

 

54/2022. (IV. 28.) határozat 

A képviselő-testület határozatában a Városgondnokság intézményvezetői feladatainak 

ellátására kiírt pályázati eljárást eredményessé nyilvánította és Csibi Lajos pályázót ötéves 



időtartamra megbízta az intézményvezetői feladatok ellátására. A változás az intézmény 

törzskönyvi nyilvántartásában átvezetésre került. 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- 2022. április 29-én részt vettem a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén.  

- Április 30-án a Nyárindító Fesztivál városi rendezvényt nyitottam meg a Strandfürdőn 

és a programokon helyezést elértek részére adtam át a díjakat.   
- Május 4-én a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet Felügyelő Bizottság 

ülésén vettem részt.  

Szintén ezen a napon, mint földtulajdonosi képviselő voltam jelen a földtulajdonosok 

gyűlésén. 

- Május 5-én 13 család részére adtam át az első lakáshoz jutók támogatására vonatkozó 

dokumentumot.  

- Május 6-án szabadságon voltam.  

- Május 9-én részt vettem a „Polgár Városért” Alapítvány Kuratóriumának ülésén.  

- Május 12-én egyeztetést folytattunk Egyek település polgármesterével a Fonyódligeti 

Üdülő üzemeltetésére vonatkozóan. 

- Május 17-én a Korpusz 93’ Kft. Közgyűlésén képviseltem az önkormányzatot.  

- Május 18-án a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet Közgyűlésén 

képviseltem az önkormányzatot.  

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Magyar Közlöny 74. száma tartalmazza az Országgyűlés elnökének, alelnökének, a 

törvényalkotásért felelős alelnökének, valamint jegyzőinek,  háznagyának megválasztásáról, 

valamint bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőnek megválasztásáról szóló 

OGY határozatokat. 

 

A 13/2022. (V. 16.) OGY határozat tartalmazza a miniszterelnök megválasztását.  

 

Polgár, 2022. május 18. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…../2022. (V. 26.)  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 


