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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. 

 

66/2022. (VI. 30.) határozat 

A képviselő-testület határozatában eredményesnek nyilvánított az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárást, és ötéves 

időtartamra döntött az intézményvezető megbízásáról. A változás bejelentése megtörtént a 

Magyar Államkincstár felé. 

 

69/2022. (VI. 30.) határozat 

 

A képviselő-testület határozatában döntött az orvosi ügyeleti szolgálat ellátására az Országos 

Mentőszolgálattal megkötött együttműködési megállapodás meghosszabbításáról. Az 

együttműködési megállapodás és a haszonkölcsön szerződés aláírása megtörtént.  

 

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Július 5-én a 35-ös és a 3324-es számú utak kereszteződési csomópontjának átépítéséről 

folytattunk tervezői egyeztetést a Magyar Közút Zrt-nél.  

- Július 7-én fogadtam a Virágos Magyarország verseny zsűrizési feladatait végző stábot.  

- Július 9-én a meghívásnak elege téve részt vettem a Hajdúnánáson megrendezett 

Aratónap rendezvényen, valamint Görbeházán, a közösségi tér átadó ünnepségen.  

- Július 13-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén vettem részt.  

- Július 14-én egyeztetést folytattunk a Nyírségvíz Zrt. képviselőivel a várost érintő 

víziközmű szolgáltatás további ellátásáról.  

- Július 15-20-ig szabadságomat töltöm.  
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III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

 

A Kormány 247/2022. (VII. 11.) Korm. rendeletében döntött a közfoglalkoztatási jogviszony 

veszélyhelyzet alatti időtartamának szabályairól. A jogszabály értelmében  a veszélyhelyzet 

ideje alatt fennálló közfoglalkoztatási jogviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 

I. törvény 192. § (2) bekezdése szerint számított időtartama meghaladhatja a tíz évet.  

 

 

 

 

 

 

Polgár, 2022. július 14. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2022. (VII. 28.)  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 


