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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. 

 

110/2021. (VIII. 5.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában támogatta a Polgár és Térsége Egészségügyi Központban a 

szakorvosi és nem szakorvosi óraszámokban történő átcsoportosítást. A határozatot 

megküldtük a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. részére. 

 

113/2021. (VIII. 5.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában döntött a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Mátyás 

utca felújítás” tárgyú fejlesztéshez szükséges beruházási kölcsönről. A kölcsönszerződés 

aláírása folyamatban van.  

 

114-115/2021. (VIII. 5.) határozat 

 

A képviselő-testület határozataiban elfogadta a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Zrt. alapszabály módosítását. A határozatokat megküldtük a Zrt. részére. 

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 
 

- Augusztus 6-án Hortobágyon, a LEADER pályázatok záró projektbemutató 

rendezvényén vettem részt.  

- Szintén ezen a napon Hajdúnánáson, a Hajdúk Világtalálkozója rendezvényen 

képviseltem Polgárt, mint történelmi hajdúvárost.  

- Augusztus 10-13. között évi rendes szabadságomat töltöttem.  

- Augusztus 14-én Balmazújvárosban a Kastélykerti Esték ünnepi rendezvényen vettem 

részt.  

- Augusztus 19-én ünnepi beszédet mondtam az Államalapító Szent István király és az 

Új Kenyér Ünnepe alkalmából megtartott városi ünnepségen. 

- Augusztus 24-27. között évi rendes szabadságomat töltöttem.  
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- Szeptember 6-án a Polgári Települési Értéktár Bizottság ülésén vettem részt.  

- Szeptember 7-én a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közgyűlésén képviseltem az 

önkormányzatot.  

- Szeptember 8-án résztvevője voltam Hajdúböszörményben, a Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat 2021-27-es Integrált Településfejlesztési Program és a TOP Plusz 

felhívás tervezetek témában tartott rendezvényen.  

 
 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet tartalmazza a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi 

választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváit, tételeit, elszámolási és 

belső ellenőrzési rendjét.  

 

Az emberi erőforrások minisztere a 38/2021. (IX. 1.) EMMI rendeletében döntött a 

közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 

EMMI rendelet módosításáról. A módosítás értelmében a közétkeztető minden, általa 

biztosított étkezéshez étlapot készít, és azt az intézmény az étkezők – bölcsődékben, mini 

bölcsődékben, valamint nevelési-oktatási intézményekben a szülők – által is jól látható helyen 

kifüggeszti, és elektronikus formában is elérhetővé teszi, ha az ehhez szükséges feltételek az 

intézménynél rendelkezésre állnak. Diétás étkeztetés esetén a diétás étrendet tartalmazó étlap 

kifüggesztésétől el lehet tekinteni, ha annak elektronikus formában történő közzététele 

biztosított. A diétás étrendet tartalmazó étlapon a közzétételt követően végrehajtott 

módosításokat minden esetben a közzététellel megegyező formában elérhetővé kell tenni azzal, 

hogy nevelési-oktatási intézmény házirendje a szülő, törvényes képviselő tájékoztatására 

további közvetlen értesítési formát is meghatározhat. 

A fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátást, gyermekvédelmi szakellátást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó 

intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt 

diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell 

biztosítani. 

A nevelési-oktatási intézményben, amennyiben a közétkeztetés keretében nem biztosítható a 

gyermek és a tanuló diétás étkezése, – a szülő, más törvényes képviselő írásbeli nyilatkozata 

alapján – a gyermek és a tanuló által az intézménybe bevitt, vagy a szülő, más törvényes 

képviselő által az intézménybe rendelt étel intézményben történő elfogyasztásának lehetővé 

tételével is biztosítható. Ennek érdekében a nevelési-oktatási intézmény vezetője köteles 

biztosítani a hűtés, a melegítés és a fogyasztás megfelelő feltételeit a hatályos jogszabályok és 

szakmai ellátások betartásával.  

 

Az 508/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet rendelkezik a köznevelési feladat-ellátásához kapcsolódó 

védelmi intézkedések veszélyhelyzeti szabályairól. A rendelet szerint az Elektronikus 

Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetője a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához 

szükséges védelmi intézkedések megtétele céljából napi rendszerességgel az érintettek 

Társadalombiztosítási Azonosító Jelének összevetése útján megismerhetővé teszi a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti, a Kormány által az oktatásért felelős 

miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt számára az 

adat megismerhetővé tételének napján az oltottsággal vagy egyéb módon védettséggel 
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rendelkező személyeknek a vírus elleni védőoltás tényére vagy a védettségi időtartamra 

vonatkozó adatát. 

 

 

 

Polgár, 2021. szeptember 9. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2021. (IX. 16.)  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 


