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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. 

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása 

 

 

44/2014. (IV. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában támogatta a Napsugár Óvoda és Bölcsőde IPR-14 pályázat 

benyújtását. A pályázat határidőben benyújtásra került.  

 

45/2014. (IV. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgár, Nagyváradi u. 34. sz. alatti ingatlan 

értékesítéséről. A döntésről az érintett ügyfelet értesítettük, az adásvételi szerződés aláírása 

folyamatban van.  

 

46/2014. (IV. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület egyetértett a Polgár, Kiss E. u. 5. sz. alatti garázzsal beépített 

felépítmény alatti földterület értékesítéséről. Az adásvételi szerződés aláírásra került.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

 

- 2014. április 25-én a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet közgyűlésén vettem 

részt. 

- Április 29-én a Rendőrség Napja megyei ünnepségen, Tanyi Szilárd törzszászlósnak 

tárgyjutalmat adtam át. 

- Április 30-án részt vettem a Strandfürdő területén létesített játszópark ünnepélyes 

átadásán, a III. Hagyományőrző Fesztivál aznapi programján, valamint a József Attila 

Gimnázium és Szakképző Iskola ballagási ünnepségén.  

- Május 1-jén a BELAHAPI és a III. Hagyományőrző Fesztivál városi rendezvényen 

vettem részt. 

- Május 7-én a TÖOSZ megyei tagozat fórumán vettem részt Hajdúszoboszlón. 
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- Május 13-án a TÖOSZ országos elnökségi ülésén voltam jelen. 

- Május 16-án a Közösségi közlekedés projektindító sajtótájékoztatóján vettem részt 

Debrecenben. 

Szintén ezen a napon Újszentmargita település Szociális Intézményének átadási 

ünnepségén képviseltem az önkormányzatot.  

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 31/2014. (V. 5.) KIM rendelet módosította az országgyűlési képviselők és az európai 

parlament tagjainak megválasztásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 

végrehajtásának részletes szabályairól szóló rendeletet. A módosítás szerint a 

szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető 7.00, 9.00 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, és 18.30 órakor adatot szolgáltat a Helyi Választási Iroda részére a 

szavazókörben megjelent választópolgárok számáról.  

 

A 41/2014. (V. 5.) ME határozat a kormánymegbízott megbízatása megszűnésének 

megállapításáról szól, mely szerint az országgyűlési képviselőnek megválasztott 

kormánymegbízottak – 10 fő – megbízatása megszűnt, közöttük a Hajdú-Bihar megyei 

kormánymegbízotté is.  

 

A Magyar Közlöny 66. száma tartalmazza az 1/2014. (V. 6.) NVB közleményt, mely az 

országgyűlési képviselők 2014. évi választásának eredményeit tartalmazza.  

 

A 11-12-13/2014 (V. 6.) OGY határozat az országgyűlés tisztségviselőinek, háznagyának, 

bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról, valamint a 

miniszterelnök megválasztásáról szól.  

 

A 2014. évi XVIII. törvény módosította az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényt 

és az egyes kapcsolódó törvényeket.  

A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása az önálló, és nem önálló 

tevékenységeket határozza meg. A törvény szerint önálló tevékenység minden olyan 

tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely e törvény 

szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. Ide tartozik az egyéni vállalkozó, a 

mezőgazdásági őstermelő, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenysége, az európai 

parlamenti, valamint a helyi önkormányzati képviselői tevékenység. Nem önálló tevékenység 

többek között a munkaviszonyban folytatott, a közfoglalkoztatási jogviszonyban végzett 

tevékenység, társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése, a 

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység, az országgyűlési képviselői 

tevékenység, valamint a nemzetiségi szószólói tevékenység.  

 

Az ügyvédekről szóló törvény módosítása szerint az országgyűlési képviselői, nemzetiségi 

szószólói, vagy a polgármesteri megbízatás időtartama alatta az ügyvédi tevékenységet 

szüneteltetni kell.  

 

Az Országgyűlésről szóló törvény módosítása alapján a képviselői megbízatás 

összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati és gazdasági tisztséggel, vagy 

megbízatással. A képviselő a tudományos, egyetemi oktatói, főiskolai oktatói, művészeti, 
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lektori, szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet kivéve más kereső 

foglalkozást nem folytathat és egyéb tevékenységéért díjazást nem fogadhat el.  

 

A képviselő főpolgármesteri, főpolgármester-helyettesi, megyei közgyűlési elnöki, megyei 

közgyűlési alelnöki, polgármesteri, alpolgármesteri, helyi önkormányzati képviselői és 

nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatást láthat el. A képviselő polgármesteri 

megbízatása alatt polgármesteri megbízatásból származó tiszteletdíjra, illetményre, egyéb 

díjazásra, illetve megbízatásával összefüggő költségtérítésre, költségátalányra nem jogosult. A 

törvény módosítása kiterjed az üzemanyag kártya, az irodai elhelyezés biztosítására, annak 

költségei megtérítésére, a segítő alkalmazottakra vonatkozó szabályozásra is.  

 

 

 

Polgár, 2014. május 20. 

Tisztelettel: 

        

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2014. (V. 29.) sz. határozat 

 

1./ 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. 


