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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. 

75/2022. (VII. 28.) határozat 

A képviselő-testület határozatában elfogadta a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

Polgár város 2021. évi tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolóját. A döntésről értesítettük a 

tűzoltó-parancsnokságot. 

 

76-79/2022. (VII. 28.) határozat 

A képviselő-testület határozataiban hozzájárult a háziorvosi rendelési idő módosításához. A 

feladatellátási szerződés módosításának aláírása megtörtént.  

 

81/2022. (VII. 28.) határozat 

A képviselő-testület határozatában hozzájárulását adta, hogy a Civis Szociális Étkezési 

Központ Polgáron népkonyhai szolgáltatást nyújtson. A döntésről értesítettük a szolgáltatót.  

 

82/2022. (VII. 28.) határozat 

A képviselő-testület határozatában önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő 

kijelöléséről döntött. Az ingatlanok, ingatlanforgalmi szakértő általi értékbecslése megtörtént.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Július 30-án részt vettem a Gólyafesztivál programjain Tiszagyulaházán.  

- Augusztus 3-án a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szakmai stábját fogadtam és 

folytattunk egyeztető megbeszélést a víziközmű szolgáltatásról. 

- Augusztus 10-én az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. vezetőivel 

tartottunk konzultációt a víziközmű szolgáltatásról.  

- Augusztus 13-án részt vettem a Strandfürdőn megrendezett Vízi sport- és Sárkányhajó 

Fesztiválon.  

- Augusztus 18-án a Megyeházán egyeztettem a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnökével az önkormányzat pályázati terveiről. 

- Augusztus 19-én ünnepi beszédet mondtam az Államalapító Szent István király és az 

Új Kenyér Ünnepe alkalmából megtartott városi ünnepségen. 

- Augusztus 24-én fogadtam, a városunkba látogatott Szapáry György közgazdászt, a 

Magyar Nemzeti Bank főtanácsadóját, majd személye mellett pedagógusok jelenlétében 

kerekasztal megbeszélést folytattunk a közoktatás problémáiról.   
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III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről a 2022. évi XXV. törvény rendelkezik.  

 

 

 

 

Polgár, 2022. szeptember 1. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2022. (IX. 8.)  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 


