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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. 

 

26/2019. (III. 28.) sz. határozat 

A Képviselő-testület határozatában döntött az alapítványok részére nyújtott 2019. évi 

önkormányzati támogatás mértékéről. A határozatról a kuratórium elnökeit értesítettük.  

 

28/2019. (III. 28.) sz. határozat 

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

2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót. A határozatban foglaltaknak megfelelően 

megtörtént a dokumentum közzététele, illetve megküldésre került a megyei könyvtár részére.  

 

29-30/2019. (III. 28.) sz. határozat 

A Képviselő-testület határozataiban jóváhagyta a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és 

Működési Szabályzatának, illetve továbbképzési programjának módosítását. A változások 

átvezetése mindkét dokumentum esetében megtörtént.  

 

31/2019. (III. 28.) sz. határozat 

A Képviselő-testület határozatában a Napsugár Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatárát 

Polgár város közigazgatási területében határozta meg. A határozatról a Köznevelési 

Információs Rendszeren (KIR) keresztül értesítettük az Oktatási Hivatalt.  

 

32/2019. (III. 28.) sz. határozat 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét. 

A közbeszerzési terv közzététele megtörtént.  

 

33/2019. (III. 28.) sz. határozat 

A Képviselő-testület határozatában nem támogatta Tiszacsege Város Önkormányzata, Polgári 

Központi Orvosi Ügyelethez történő csatlakozását. A döntésről értesítettük Tiszacsege Város 

Önkormányzatát.  

 

 

 

 



2 
 

35/2019. (III. 28.) sz. határozat 

A Képviselő-testület határozatában külterületi ingatlan elnevezéséről döntött. A döntésről 

értesítettük a kérelmezőt, az elnevezés nyilvántartásba vétele folyamatban van.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

 

- Április 1-jén részt vettem a „Polgár Városért” Alapítvány kuratóriumi ülésén. 

- Április 2-án a földtulajdonosi közösségek képviselőjeként jelen voltam a 09-900250 és 

a 09-900350 kódszámú vadászterületek földtulajdonosi közössége ülésén.  

- Április 6-án részt vettem és megnyitottam a VI. „Polgári Hurka-Pite” Fesztivál városi 

rendezvényt.  

- Április 9-én a TÖOSZ Országos Elnökségi ülésén vettem részt Budapesten.  

- Április 10-én szabadságomat töltöttem.  

- Április 11-én Görbeházán, a Közösségi Ház átadó ünnepségén voltam jelen, majd 

csatlakoztam az Újszentmargitán megrendezett Versmaraton rendezvény szereplői 

közé.  

- Április 12-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén vettem részt.  

- Április 16-án a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulás végelszámoló taggyűlésén 

képviseltem az önkormányzatot.   

 

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány 75/2019. (IV. 9.) Korm. rendeletével módosította az önkormányzati ASP 

rendszerről szóló rendeletét. A módosítás kiterjed az interfészes csatlakozás esetén a csatlakozó 

önkormányzatok feladataira. A rendelet tartalmazza az önkéntes csatlakozásra vonatkozó 

különös szabályokat is.  

 

A 2019. évi XXXII. törvény a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges 

törvénymódosításokat tartalmazza. Módosult a személyi jövedelemadóról szóló törvény, mely 

mellékletében adómentes támogatásnak minősül a babaváró támogatásról szóló 

kormányrendelet szerinti kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás, valamint a 

nagycsaládok személygépkocsi szerzési támogatása.  

 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása szerint az állam 

meghatározott feltételek mellett kézfizető kezesként felel a központi költségvetés terhére a 

hitelintézettől igényelt 2019. július 1. és 2022. december 31. között megkötött hitelszerződés 

alapján folyósított kormányrendeletben meghatározott babaváró támogatással nyújtott 

kölcsönnel. A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a kezességvállalás részletes szabályait 

rendeletben szabályozza.  
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A 2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében 

86 törvény módosításáról tartalmaz rendelkezéseket.  

 

 

Polgár, 2019. április 16. 

Tisztelettel: 

        

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2019. (IV. 25.) 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. 

 


