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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. 

 

- Február 5-én részt vettem a Derecskei Disznótor és a Hajdú-Bihar Megyei Téli Vásár 

programon. 

- Február 9-én Tiszaújváros polgármesterével egyeztettem a két város 2022. évi  

fejlesztési terveiről, együttműködési lehetőségekről. 

- Február 11-én fogadtam a Kiss Ernő úti lakosok képviselőit, akik aggályaikat fejezték 

ki, a TOP-4.3.1. pályázat keretében megvalósítandó beruházással kapcsolatban. 

- Február 15-én megbeszélést folytattam Dr. Tiba István országgyűlési képviselővel a 

települést érintő pályázati témákról, valamint tolmácsoltam felé a TOP-4.3.1. pályázat 

kapcsán érkezett 170 fő helyi lakos aláírását tartalmazó nyilatkozatot. 

- Február 16-án egyeztetést kértem Pajna Zoltántól, a Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének elnökétől a TOP-Plusz pályázatok előkészítése témában. 

 
 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

3/2022. (I. 27.) határozat 

A képviselő-testület határozatában döntött a HUNG-2022 „nemzeti értékek és hungarikumok 

gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 

támogatására” tárgyú pályázat benyújtásáról. A pályázat határidőben benyújtásra került.  

 

4/2022. (I. 27.) határozat 

A képviselő-testület határozatában döntött az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására” kiírt pályázat keretében útfelújításról. A pályázati dokumentáció 

határidőben benyújtásra került.  

 

5-6/2022. (I. 27.) határozat 

A képviselő-testület határozataiban önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásáról, illetve 

értékesítéséről döntött. Az ajánlattételi felhívások közzététele megtörtént.  

 



II. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 38/2022. (II. 11.) Korm. rendelet tartalmazza az egyes lejárt okmányok érvényességének 

veszélyhelyzettel összefüggő meghosszabbítását. A rendelkezés értelmében a 2020. március 

11. napján vagy azt követően 2022. május 31. napjáig lejárt vagy lejáró személyazonosító 

igazolvány, vezetői engedély és útlevél 2022. június 30. napjáig érvényes. 

 

Az igazságügyi miniszter 5/2022. (II. 11.) IM rendeletében módosította az országgyűlési 

képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos 

népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendeletet. A módosítás a közös eljárásban használandó 

nyomtatványokra vonatkozik.  

 

 

Polgár, 2022. február14. 

Tisztelettel: 

        

 

 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…../2022. (II. 24.)  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 
 


