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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. 

 

52/2019. (V. 30.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában a Kárpát utca útfelújításához fejlesztési célú hitel 

felvételéről döntött. A hitelszerződés aláírása megtörtént.  

 

76/2019. (VII. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött az „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” 

keretében rendkívüli szociális támogatás igényléséről. A pályázat határidőben benyújtásra 

került. 

 

80/2019. (VII. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

Polgáron” című projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. 

A közbeszerzés megindításra került. 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 
 

- Július 27-én részt vettem a Tiszagyulaházán megtartott Megyei Polgárőr Napon.  

- Augusztus 3-án a Tisza szigeten megrendezett Halászlé főző fesztiválon képviseltem az 

önkormányzatot.  

- Augusztus 9-én  a szennyvízberuházás projektindító rendezvényén voltam jelen. 

- Augusztus 17-én részt vettem a IX. Polgári Sárkányhajó Fesztiválon és a polgármesteri 

hivatal családi nap rendezvényén.  

- Augusztus 18-án részt vettem a felújított Mária szobor avató ünnepségén és az azt 

követő ünnepi szentmisén a Római Katolikus Templomban.  

- Augusztus 19-én ünnepi beszéd keretében köszöntöttem az Államalapító Szent István 

király és az Új Kenyér Ünnepe alkalmából rendezett városi megemlékezés résztvevőit, 

valamint részt vettem Tiszaújvárosban a testvérvárosok találkozója programon.  
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- Augusztus 29-én a felújított Piactér átadó ünnepségén köszöntöttem a jelenlévőket. 

- Augusztus 31-én a Hajdú-Bihar Megyei Vadásznapon vettem részt Tiszacsegén.   

- Szintén ezen a napon a felújított sporttelep és épületének átadó, pálya avató  - Polgár-

Görbeháza - mérkőzésén vettem részt. 

- Szeptember 2-án a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola és a BSZC József Attila 

Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanévnyitó ünnepségein voltam 

jelen.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 19/2019. VII. 29. IM rendelet tartalmazza a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választási eljárási határidőinek és 

határnapjainak megállapításáról szóló rendelkezéseket.  

 

A 21/2019. (VII. 31) IM rendelet a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. 

napjára kitűzött választási eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról rendelkezik.  

 

A 22/2019. (VII. 31.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek 

általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása 

költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szól.  

 

A 183/2019. NVB határozata rendelkezik a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi 

általános választásának 2019. október 13. napjára történő kitűzéséről.  

 

A 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő 

személyek részére juttatandó rezsi utalványról rendelkezik. A rendelet célja, annak biztosítása, 

hogy az évtizedeken át tartó és az ország gyarapodását szolgáló munkájuk elismeréseként a 

nyugdíjasok is részesülhessenek a magyar állampolgárok közös erőfeszítésének köszönhetően 

erősödő magyar gazdaság eredményeiből. A jogosultakat 2019. szeptemberében egyszeri 

juttatásként egy alkalommal személyenként 9.000 forint értékű három darab 3. 000 forint 

címletű rezsi utalvány illeti meg, mely adómentes juttatás. A rezsi utalványt tartalmazó 

küldemény jogosultak részére történő kézbesítésére postai szolgáltatás keretében kerül sor, 

melyet kizárólag egyszer kísérel meg a posta. Ismételt kiküldés iránti kérelmet a Magyar 

Államkincstárnál kell előterjeszteni 2019. november 30-ig. Az utalványt 2020. március 31-ig 

használhatják fel.  

 

A Kormány 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelete a közfoglalkoztatáshoz nyújtható 

támogatásokról szól. A rendelet szerint a 2019. augusztus 1-jén közfoglalkoztatási 

jogviszonyban álló személyt, egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás illeti meg, 

amennyiben 2019. január és július 31. napja között legalább 90 napig közfoglalkoztatási 

jogviszonyban állt. Az egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás összege bruttó 81.530 Ft. 

A közfoglalkoztató, közfoglaltatási bérként fizeti meg a fenti összeget, legkésőbb szeptember 

20-ig.  

 

Polgár, 2019. szeptember 3. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 



3 
 

 

 

Határozati javaslat 

…../2019. (IX. 12.) sz. 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. 
 
 

 


