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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 

 

 

 

83/2014. (VII. 31.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

intézményvezetői feladat ellátására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről. A pályázati 

felhívás megjelent a Nemzeti Közigazgatási Hivatal internetes oldalán, a PolgárTárs 

havilapban és a város honlapján.  

 

86/2014. (VII. 31.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában 240.000 Ft támogatásban részesítette a Polgári Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola DSE Gimnasztráda csoportját. Az összeg átutalása megtörtént. 

 

87/2014. (VII. 31.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Római Katolikus Egyházközség részére 241.300 

Ft támogatási összeg biztosításáról, a templomlépcső felújítási munkálataihoz. A támogatási 

összeg átutalása megtörtént.  

 

91/2014. (VII. 31.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában személyi javaslatot tett a Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat által adományozható kitüntető díjakra vonatkozóan. A határozatot megküldtük 

a megyei önkormányzat részére.  

 

 

 

 

 

 



II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

-  Augusztus 1-jén részt vettem a koszorúzással egybekötött I. világháború 100 éves 

évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen. 

-  Augusztus 2-án részt vettem a Hajdúnánáson első alkalommal megrendezett Hajdúk 

Világtalálkozója rendezvényen.  

-  Augusztus 9-én a polgármesteri hivatal csapatával részt vettem a Strandfürdőn 

megrendezett IV. Sárkányhajó fesztiválon. 

-  Augusztus 15-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén voltam jelen, 

valamint részt vettem a Hajdúböszörményi III. Hajdúsági Expo rendezvényen. 

-  Augusztus 18-án részt vettem a Tiszaújváros Városnapi és partnervárosi találkozón. 

-  Augusztus 19-én ünnepi beszédet mondtam a Szent István napi városi ünnepségen.  

-  Augusztus 27-én a buszmegállóban működő vállalkozók részére konzultációt 

tartottam.  

-  Augusztus 28-án a Belügyminisztérium főosztályvezetőjét fogadtam, aki az új típusú 

szociális szövetkezet működéséről tájékozódott.  

-  Augusztus 29-én köszöntőt mondtam a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

tanévnyitó  ünnepségén.  

-  Augusztus 30-án részt vettem Újszentmargitán a megújult óvoda átadási ünnepségén, 

valamint a Hajdúnánási Gyógyfürdőben rendezett Megyei Vadásznap rendezvényen.  

-  Szeptember 2-án a Hajdúnánás Rendőrkapitányság új épületének átadási ünnepségén 

vettem részt.  

-  Szeptember 3-án a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola projektindító rendezvényen 

voltam jelen.  

-  Szeptember 5-én a TVK nyugdíjas klub meghívásának tettem eleget.  

-  Szeptember 6-án egyeztető megbeszélést folytattam a Kiss Ernő utcai társasház 

lakóival.  

-  Szeptember 9-én a buszmegálló beruházás műszaki átadásán vettem részt.           

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány 186/2014. (VII. 25.) Korm. rendeletével módosította a föld tulajdonjogának 

átruházását vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó, papír 

alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló rendeletét. A 

módosítás szigorításokat tartalmaz a mezőgazdasági igazgatási szervhez benyújtandó 

dokumentumok tartalmára vonatkozóan.  

 

A Kormány 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendeletével módosította a mezőgazdasági vagy 

erdészeti szakirányú képzettségekről szóló rendeletét.  

Ehhez a módosításhoz kapcsolódik a Kormány 188/2014. (VII. 25.) rendelete, amely a 

földművesekről, a mezőgazdasági termelő szervezetekről, valamint a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályait módosítja. A módosítás szerint a 

természetes személynek földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolni 

kell a jogszabályban meghatározott igazoló okiratokat, kamarai igazolást, szakképesítést, és 

adóhatósági igazolást.  

 



A 216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza a központi címregiszter kialakításához 

szükséges adatellenőrzési feladatokat. A jogszabály szerint a jegyző, az ellenőrzött 

adatállományt 2014. november 15-ig vizsgálja felül. A központi szerv a jegyzékben szereplő 

címeket 2014. szeptember 1-ig kell, hogy a jegyző rendelkezésére bocsássa, a mai napig ez 

nem történt meg.  

 

A 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet szabályozza a vízigazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölését. A jogszabály 2014. szeptember 10-

én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság a vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörök tekintetében az 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség jogutódja. Vízvédelmi 

hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében a Hajdú- Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.  

 

 

 

Polgár, 2014. szeptember 10. 

 

 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2014. (IX. 18.) 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. 

 

 


