
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2021. november 25-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy:  Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő: Tóth József polgármester 

  dr. Sivák Anita jegyző 

  Molnár Jánosné vezető-főtanácsos  

Iktatószám:  I/7001-5/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 

történt fontosabb eseményekről az alábbiakat jelentem. 
 

I. 

 

128/2021. (X. 28.) határozat 

A képviselő-testület határozatában elfogadta a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Polgári 

Vásárhelyi Pál Általános Iskola 2020/2021. tanévi tevékenységéről szóló tájékoztatót. A 

döntésről szóló határozatot megküldtük a tankerületi igazgató és az iskola intézményvezető-

helyettese részére. 

129/2021. (X. 28.) határozat 

A képviselő-testület határozatában elfogadta a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József 

Attila Szakképző Iskola 2020/2021. tanévi tevékenységéről szóló tájékoztatót. A határozatot 

megküldtük a főigazgató és az intézményeség-vezető részére.    

131/2021. (X. 28.) határozat 

A képviselő-testület határozatában elfogadta a Strandfürdő üzemeltetési tevékenységéről szóló 

beszámolót. A határozatról értesítettük az üzemeltetési  feladatokat  ellátó    BÉRES AQUA 

Kft-t.  

132/2021. (X. 28.)  határozat 

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

Zrt. 2020. évben Polgáron végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót és a Polgár város 

víziközműveire vonatkozó gördülő fejlesztési tervet. A határozatot megküldtük a Zrt. 

igazgatósága részére.  

133/2021. (X.28.) határozat 

A képviselő-testület határozatában elfogadta a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. 2020. évben Polgáron végzett hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló tájékoztatót. A 

határozatról a közszolgáltatót értesítettük.   
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135/2021. (X. 28.) határozat 

A képviselő-testület határozatában nem támogatta az I-LAB-Ifjúsági Labor Tudásközpont 

eszközeinek Polgáron történő tárolására irányuló kérést. A határozatról tájékoztattuk a 

tudásközpontot. 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- November 10-én Járási Közbiztonsági Fórumon vettem részt Hajdúnánáson.  

- November 11-én Hajdúböszörményben, a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. tulajdonosi gyűlésén képviseltem az önkormányzatot.  

- November 13-án a Polgári Polgárőr Egyesület évértékelő gyűlésén voltam jelen.  

- November 15-én a Megyeházán megtartott, TOP Plusz Programok információs napon 

vettem részt.  

- November 18-án aláírtuk az első lakáshoz jutók támogatási szerződését, valamint a 

döntésről szóló határozatokat adtam át.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

 

Az agrárminiszter 40/2021. (X. 27.) AM rendelete rendelkezik a mezőőrök és a hegyőrök 

szolgálati viszonyáról. A rendelet tartalmazza az ágazati képzésre,  az ágazati továbbképzésre 

és az ágazati vizsgára, a mezőőri szolgálati viszonyra, valamint a mezei őrszolgálatok 

nyilvántartására vonatkozó szabályokat. A jogszabály értelmében a mezőgazdasági igazgatási 

szerv a mezőőrként foglalkoztatni kívánt személy számára ágazati képzést és ágazati vizsgát 

szervez, mely díjmentes. Az ágazati képzésre való részvétel feltétele a mezei őrszolgálatot 

létrehozni kívánó helyi önkormányzat szándéknyilatkozata az adott személy mezőőrként 

történő foglalkoztatásáról, vagy a mezei őrszolgálat létrehozásáról. Az ágazati továbbképzésen 

történő részvételről a mezőgazdasági igazgatási szerv tanúsítvány állít ki. A továbbképzés 

időtartama 8 óra. A mezőőr munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnése esetén 

haladéktalanul köteles a szolgálati igazolványt és a szolgálati jelvényt a munkáltató részére 

átadni, aki megküldi a rendőrségnek.  

 

Az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet tartalmazza a koronavírus elleni védőoltásnak az állami 

és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő igénybevételéről szóló 

szabályokat. A jogszabály alapján a rendeletben foglaltak alkalmazásának elrendeléséről a 

polgármester dönt.  

 

A Kormány 608/2021. (XI. 5.) Korm. rendeletében módosította a népszámlálás elhalasztásával 

összefüggő rendelkezésekről szóló 67/2021. (II. 19.) Korm. rendeletet. A módosítás értelmében 

a kormányrendelet kiegészült a számlálóbiztos feladataival, módosultak az internetes 

önkitöltésre vonatkozó szabályok és a népszámlálás települési munkáiban résztvevők 

feladatainak díjtételei és normatívái.  

 

A 611/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezik a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és 

gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről 
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szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet értelmében a veszélyhelyzet 

megszűnéséig az egészségi állapottól, személyiségállapottól vagy fogyatékosságtól függő 

ellátások felülvizsgálata nem végezhető el, a felülvizsgálathoz irat megküldése nem kérhető, 

erre hivatkozva az ellátás, kedvezmény, mentesség a veszélyhelyzet megszűnését követő 

második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg. A módosítás kiegészíti továbbá a 

kormányrendeletet a megváltozott munkaképességű személyek ellátására vonatkozó 

szabályokkal.  

 

A Kormány 617/2021. (XI. 8.) Korm. rendelete tartalmazza a Széchenyi Pihenő Kártya 

kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 

módosítását. A rendelet értelmében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak átjárhatósága 

2022. szeptember 30-ig meghosszabbításra került.  

 

A 2021. évi CXIII. törvény egyes közjogi tárgyú törvények módosítását tartalmazza. A 

módosítás érinti többek között a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásáról szóló törvényt, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  törvényt, a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló törvényt, a közbeszerzésekről szóló törvényt.  

 

Polgár, 2021. november 18. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2021. (XI. 25.)  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 


