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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. 

59/2022. (V. 26.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

2021. évi átfogó értékeléséről szóló beszámolót. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a 

beszámolót a határozattal együtt megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális 

és Gyámügyi Osztálya részére, aki az alábbi megállapítást tette: 

„Elismerendő, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatként települési támogatás 

formájában bérlettámogatásban részesíti azokat a középiskolás gyermekeket, akik 

lakóhelyüktől távoli intézményben tanulnak.” 

 

60-61/2022. (V. 26.) határozat 

 

A képviselő-testület határozataiban elfogadta a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet 

2021. évi tevékenységéről, és a végelszámolásáról szóló beszámolót. A határozatokat 

megküldtük a szövetkezet részére. 

 

63/2022. (V. 26.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában döntött az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

intézményvezetői álláspályázat kiírásáról. A pályázati felhívás a határozatban foglaltaknak 

megfelelően megjelentetésre került.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Május 31-én a Hajdúkerületi Hajdúvárosok Egyesülete taggyűlésén, a Hajdúkerületi és 

Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. közgyűlésén és a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Társulás tanácsülésén vettem részt Hajdúböszörményben.  

- Június 1-jén a Patika Nap ünnepi rendezvényen köszöntöttem a résztvevőket.  

- Június 2-3-án a Fonyódligeti Üdülőben a tulajdonos önkormányzatok polgármestereivel 

szezon előtti állapotfelmerést tartottunk, illetve a hosszútávú fejlesztési elképzelésekről 

folytattunk egyeztetést.  

- Június 9-én Dr. Tiba István Országgyűlési Képviselővel az önkormányzati feladatellátás 

és a városfejlesztés aktuális témáiról egyeztettünk.  
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- Június 12-én részt vettem a „Fogadj örökbe fát és virágot” városi kezdeményezésen.  

- Június 14-én a TÖOSZ Országos Elnökségi ülésén vettem részt Budapesten.  

- Június 15-én, valamint június 22-24-ig szabadságon voltam. 

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletében az Ukrajna területén fennálló fegyveres 

konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 

következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki.  

 

A Kormány 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről rendelkezik. A kormányrendelet 2022. június 1-jén 

lépett hatályba.  

 

A Magyar Közlöny 84. száma tartalmazza a Magyarország Alaptörvényének tizedik 

módosítását.  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvényt módosította a 2022. évi III. törvény.  

A módosítás során a törvény kiegészül azzal, hogy a Kormány szomszédos országban fennálló 

fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa magyarországi 

következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzetben az élet-, egészség-, 

személyi-, vagyon- és jogbiztonság, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása 

érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi 

rendelkezésektől eltérhet és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozta. 

 

A Kormány 212/2022. (VI. 15.) Korm. rendelete tartalmazza a villamos energiáról szóló 2007. 

évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásának szabályait. A 

jogszabály értelmében a villamos energia árszabályozási cikluson belül évenkénti 

ármegállapítás első időpontja:  

- az átvételi díjra vonatkozóan 2022. július 1-je, azzal, hogy a díjmegállapítás során a 

2022. január 1. és a 2022. június 30. közötti időszak korábbival azonos árszintjét 

figyelembe kell venni. Ezen időszakban a 2021. december 31-én hatályos átviteli díj 

alkalmazandó. 

- az elosztási díjra és a közvilágítási elosztási díjra vonatkozóan 2023. január 1-je azzal, 

hogy a díjmegállapítás során a 2022. január 1. és a 2022. december 31. közötti időszak 

árszintjét figyelembe kell venni. Ezen időszakban a 2021. december 31-én hatályos 

elosztási díj és közvilágítási elosztási díj alkalmazandó. 

 

 

Polgár, 2022. június 23. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 
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Határozati javaslat 

…../2022. (VI. 30.)  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 


