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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. 

 

105/2022. (X. 27.) határozat 

A képviselő-testület határozatában elfogadta a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. 2021. évben városunkban végzett hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló 

tájékoztatót. A döntésről értesítettük a közszolgáltatót.  

 

106/2022. (X. 27.) határozat 

A képviselő-testület határozatában elfogadta a Polgári Strandfürdő 2022. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót. A határozatot megküldtük a fürdő üzemeltetését végző BÉRES-AQUA Kft. 

ügyvezetőjének. 

 

108/2022. (X. 27.) határozat 

A képviselő-testület határozatában tudomásul vette a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolája 2021/2022. tanévi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

A határozatról értesítettük a tankerület igazgatóját.  

 

109/2022. (X. 27.) határozat 

A képviselő-testület határozatában elfogadta a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József 

Attila Szakképző Iskola 2021/2022. tanévi tevékenységéről szóló tájékoztatót. A határozatról 

értesítettük a fenntartó intézményt.  

 

110/2022. (X. 27.) határozat 

A képviselő-testület határozatában döntött az orvosi ügyelet ellátására az Országos 

Mentőszolgálattal megkötött együttműködési megállapodás 2022. december 31. napjáig történő 

meghosszabbításáról. A módosított dokumentumok aláírása folyamatban van. 

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- 2022. november 4-én előadást tartottam a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 

- November 8-án részt vettem a TÖOSZ elnökségi ülésén. 

- November 10-11-ig szabadságon voltam. 

- November 15-én a földtulajdonosok gyűlésén képviseltem az önkormányzatot. 
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III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelete tartalmazza a különleges jogállású szerveknél 

és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre 

alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokat. A jogszabály értelmében a kormányzati igazgatási 

szervek esetében meghatározott időpontban (2022. december 22-től 2023. január 6-ig) 

lehetőséget nyújt a helyi önkormányzat képviselő-testületének is az igazgatási szünet 

elrendelésére. Az igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra szabadságot kell kiadni.  

Az igazgatási szünet időtartama alatt a polgármesteri hivatal feladatait nem látja el, és az 

ügyfélfogadás nem működik.  

 

A Kormány 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendeletében döntött a veszélyhelyzet során a 

közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról. A Kormányrendelet felhatalmazást ad 

a települési önkormányzat képviselő-testületének, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a település 

közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket rendeletben 

szabályozza. A megalkotott rendeletben figyelemmel kell lenni a közvilágításra vonatkozó 

helyi működési rend, közbiztonsági vagyon- és személyvédelem, valamint a közútbiztonsági 

szempontokra.  

 

 

Polgár, 2022. november 17. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

Határozati javaslat 

…../2022. (XI. 24.)  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 


