
 
 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

1/2020. (III. 22.) polgármesteri határozat 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve az Alaptörvény 

53. cikkében foglaltakra tekintettel, a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt 

veszélyhelyzetre vonatkozó sajátos irányítási szabályokra figyelemmel hatáskörömben eljárva 

2020. március 23. napjától 2020. március 30. napjáig 

 

részleges kijárási tilalmat rendelek el. 

 

A fentiek értelmében otthonmaradásra köteles: 

- az önkormányzat azon munkavállalója (közalkalmazott, köztisztviselő, közfoglalkoztatott és 

az egyéb munkaviszonyban lévő) akit az önkormányzat pótszabadság biztosításával mentesített 

a heti munkavégzés alól, 

- az önkormányzat szociális ellátásában részesülő (szociális gondozásban, házi 

segítségnyújtásban, szociális étkezésben) 70 év fölötti polgári lakos 

- az oktatás-nevelési intézményekben elrendelt szünet kapcsán otthon maradó óvodás, valamint 

az otthoni tanulásra kötelezett általános iskolás és szakiskolás tanuló 

A fenti rendelkezés alól kivételt jelent: a napi élelmiszerek és gyógyszerek vásárlása, az 

egészségügyi és járványmegelőzési feladatok teljesítése, valamint a napi munkába járás. 

Az indokolatlannak tűnő közterületi jelenlétet az önkormányzat közbiztonsági csoportja 

ellenőrzi, s az alábbiakban leírtak szerint, a fokozatosság elvét betartva intézkedhetnek: 

Tájékoztatnak, figyelmeztetésben részesítenek, feljegyzéseket készítenek, illetve ha ez 

szükséges jelzéssel élhetnek az oktatás-nevelési intézmény fenntartója, a szociális ellátást 

nyújtó intézmény vezetője, valamint az érintett személy munkáltatói joggyakorlója felé. 

Az otthonmaradási kötelezettség megszegőivel szemben az önkormányzati intézmények 

vezetői eljárhatnak. 

 

Jelen határozat 2020. március 23-tól lép hatályba. A határozat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (1) bejkezdése alapján a helyben 

szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerül közzétételre. 

 

 

Polgár, 2020. március 22. 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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2/2020. (III. 24.) polgármesteri határozat 

a sportszervezetek 2020. évi önkormányzati támogatására 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre 

tekintettel, a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság és a Képviselő-testület tagjainak 

egyetértése mellett a  civil és sportszervezetek 2020. évi önkormányzati támogatási 

keretének felosztására vonatkozóan az alábbi döntést hozom:  

 

1./ Sportszervezet megnevezése   Támogatási összeg  
 

  Polgár Városi Sport Egyesület   5.625.000 Ft  

  

  Polgári Vízi Sportegyesület        447.000 Ft  

       

  FUKU-DO Sportegyesület        600.000 Ft     

  Összesen:       6.672.000 Ft 

 

2./ A  versenyrendszerben elért eredményekre való  tekintettel,  az évközben 

jelentkező egyedi  kérelmekre a támogatás folyósítására, elszámolására 

vonatkozóan, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  3/2020. (II.21.) 

önkormányzati rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 

 

 

 

Polgár, 2020. március 24.  

 

        Tóth József 

        polgármester 
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3/2020. (III. 24.) polgármesteri határozat 

a civilszervezetek 2020. évi önkormányzati támogatására 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre 

tekintettel, a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság és a  Képviselő-testület tagjainak 

egyetértése mellett a  civilszervezetek 2020. évi önkormányzati támogatási keretének 

felosztására vonatkozóan az alábbi döntést hozom:  

 

1./ Civil szervezet megnevezése         Támogatás összege   
 

Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület    400.000 Ft 

 

Polgári Polgárőr Egyesület                  500.000 Ft 

     

Élet Virága Egészségvédő Egyesület      300.000 Ft 

 

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei   

Szervezet, helyi  szervezete       300.000 Ft  

     

Polgáriak Polgár Város  Közéletéért és 

Fejlődéséért Egyesület                  250.000 Ft 

 

Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület                600.000 Ft 

 

Polgári Roma Hagyományőrző Zene- és Tánc Egyesület       149.000 Ft  

 

Összesen:                2.499.000 Ft 

 

 

 

 

Polgár, 2020. március 24.  

 

        Tóth József 

        polgármester 
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4/2020. (III. 24.) polgármesteri határozat 

az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évre vonatkozó 

beiskolázási tervének jóváhagyásáról 

 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottság és a Képviselő-testület tagjainak egyetértése mellett az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évre vonatkozó beiskolázási tervére vonatkozóan az 

alábbi döntést hozom:  

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évre vonatkozó beiskolázási tervét a 

határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.  

 

   

 

 

 

 

Polgár, 2020. március 24.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 
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4/2020. (III. 24.) polgármesteri határozat melléklete 

 

BEISKOLÁZÁSI TERV 
 

a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján 

 

Érintett időszak: 2020. év 

 

I. Az intézmény alapadatai 
 

Intézmény megnevezése:  Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

Intézmény székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 6. 

Intézmény vezetőjének neve: Bíró István 

Telefonszám: 06/52/573-420 

E-mail cím: polgar.muvkozpont@gmail.com 

Beiskolázási terv összeállítójának neve: Bíró István 

Beiskolázási terv összeállítójának beosztása: igazgató 

Telefonszám: 06/52/573-420 

E-mail cím: polgar.muvkozpont@gmail.com 



 
 

 

II. Részletes beiskolázási terv 
 

A 2020. évben beiskolázásra kerülő alkalmazottakra/munkavállalókra, valamint az egyes képzésekre vonatkozó adatok részletezése 
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Képzés 

fedezete3 

A képzéssel 

összefüggés

-ben 

biztosított 

munkaidő-

kedvezmény 

időtartama2 

1 Ferenczné 

Fajta Mária 

könyvtár-

vezető 

főiskola Óvodape-

dagógus 

Könyvtári 

szakember 

Kulturális 
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tési 

szakember 

Kulturális 

örökség 

tanulmá-

nyok / 
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tási 

mesterkép-

zés (MA) 

Kulturális 

örökség 

tanulmányok 

4 félév, 
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kredit 

2017. 09. 

01. 

2020.06.30. - - 80.000 Intéz-

ményi 

költség-
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40 óra 

2. Derzsényi 

Dénes 

közmű-

velődési 

munkatárs 

érettségi Vendéglátó 

szakmened-

zser 

szakmai 
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08.01. 
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1 tanfolyam jellegű (KAB) szakmai továbbképzés/ nyelvvizsgával záruló nyelvi képzés/OKJ/felsőoktatási alapképzés (BA)/felsőoktatási mesterképzés (MA)/felsőoktatási 

osztatlan mestertanári képzés (OMA)/ felsőfokú szakirányú továbbképzés/nemzetközi program alapján szervezett szakirányú továbbképzés/doktori képzés 
2 Amennyiben releváns. 
3 Központi költségvetési támogatás, intézményi támogatás, EU-s pályázati támogatás, kombinált, dolgozói költségviselés részbe vagy egészben 



 
 

4. Bacsa-Kiss 
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III. Képzési költségek elszámolásának módja és határideje 

 

III./1. A képzéshez kapcsolódó költségek elszámolásának módja:  

 

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (OKJ) képzés esetében a képző intézménnyel kötött 

szerződés és a képző intézmény által kiállított számla. 

Egyetemi képzés esetében a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás, ill. a képzési díj befizetéséről szóló 

bizonylat hitelesített másolata. 

Nyelvi képzés esetén az oktatóval kötött szerződés alapján kiállított számla. 

 

 

III./2. A képzéshez kapcsolódó költségek elszámolásának határideje: 2020. 12. 31. 

 

 

III./3. A képzés elvégzésének igazolására benyújtandó dokumentumok:  

- a képzést folytató szervezet és a képzésben részt vevő munkavállaló között létrejött 

felnőttképzési szerződés 

- a képzés elvégzését igazoló dokumentum,  

- nyelvvizsga bizonyítvány 

 

III./4. A költségvállalásról szóló igazolás: 

 

Az Intézmény 2020. évi költségvetését a 3/2020 (II. 21.) sz. Önkormányzati rendelettel elfogadta a 

Képviselő – testület, melyben az intézmény személyi kiadásai között 300.000 Ft-ot hagyott jóvá az 

alkalmazottak továbbképzésére. 

 

 

Készült:  

Polgár, 2020. 03. 05. 

  

  Beiskolázási terv készítőjének aláírása 

   

   

Jóváhagyva:             

A 4/2020. (III. 24.) polgármesteri 

határozattal                                                                           

 

 

Polgár, 2020. 03. 24. 

  

                          Tóth József  

                       polgármester 

  Intézmény vezetője 

   

P.H. 
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5/2020. (III. 24.) polgármesteri határozat 

települési támogatás megállapításáról 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 10 §-a alapján, a Képviselő-testület és a Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, települési támogatás megállapítására vonatkozóan az 

alábbi döntést hozom: 

 
1. Fekete Istvánné Polgár, Kiss E. u. 9/B. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

2. Mészáros Balázsné Polgár, Kölcsey u. 7. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

3. Sári Józsefné Polgár, Vereckei u. 39. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapítok meg. 

 

4. Márton István Polgár, Fenyő u. 9. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapítok meg. 

 

5. Takács Károly Polgár, Rozmaring u. 2. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapítok meg. 

 

6. Béke Gyuláné Polgár, Zólyom u. 4. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

7. Polonkai Gáborné Polgár, Szabolcs u. 4. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

8. Simon Zsófia Polgár, Deli M. u. 37. szám alatti lakos részére 30.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

9. Murvai Lajosné Polgár, Aradi u. 27. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

10.Bajzáth Zoltán Polgár, Táncsics u. 50. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

11. Rácz Sándorné Polgár, Ságvári u. 9. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 
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12. Balogh Dezső Polgár, Dankó u. 27. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

13. Siroki Endre Polgár, Dankó u. 5. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

14. Jónás Irma Polgár, Lehel u. 64. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri települési 

(rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

15. Kapcsos Balázsné Polgár, Botond u. 55/A. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

16. Rontó Istvánné Polgár, Bem u. 61. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

17.Dobsi Zsoltné Polgár, Kölcsey u. 5. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

18. Sándor Antal Polgár, Csokonai u. 7. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

19. Rácz Szabina Polgár, Ságvári u. 11. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 

 

20. Papp János Miklósné Polgár, Vereckei u. 11/A. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 

egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

21. Filep Jánosné Polgár, Bajza u. 40. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

22. Kiss Andrásné Polgár, Veres P. u. 2. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

23. Dankóné Varga Marianna Polgár, Virág u. 9. szám alatti lakos részére 30.000.-Ft 

egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

24. Szilvási János Polgár, Deák F. u. 12/A. szám alatti lakos részére 30.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

25. Dudás Józsefné Polgár, Deák F. u. 4. szám alatti lakos részére 30.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 

 

26. Mecsei Dezsőné Polgár, Kolozsvári u. 19. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 

 

27. Kui István Polgár, Toldi u. 93. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri települési 

(gyógyszer) támogatást állapítok meg. 

 

28.Bódi István Polgár, Kassa u. 1. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri települési 

(rendkívüli) támogatást állapítok meg. 



 
 

 

 

29. Farkas Lukácsné Polgár, Taskó u. 104. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 

 

30. Vámosi Istvánné Polgár, Táncsics u. 62. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 

 

31. Szabó Gyula Polgár, Vörösmarty u. 10. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 

 

32. Bujdosó László Polgár, Vereckei u. 13. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 

 

33. Szőke Józsefné Polgár, Táncsics u. 50. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 

 

34. Kabókné Oláh Terézia Polgár, Ságvári u. 55. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 

egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

35. Tóthné Rónai Ildikó Polgár, Csaba u. 9. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

36. Ferenczi István Polgár, Csokonai u. 24. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

37.  Kecső Mátyás Polgár, Vasvári u. 26. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

38. Szabó István Polgár, Kárpát u. 52. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

39. Belhouariné Farkas Beatrix Polgár, Taskó u. 93. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 

egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

40. Balogh Józsefné Polgár, Toldi u. 14. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

41. Tóth Józsefné Polgár, Botond u. 51. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

42. Varga Csaba Andrásné Polgár, Géza fejedelem u. 5. szám alatti lakos részére 10.000.-

Ft egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

43.Tar Miklós Polgár, Lehel u. 3. szám alatti lakos részére 30.000.-Ft egyszeri települési 

(rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

44. Molnár Miklósné Polgár, Munkácsy u. 1. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 

 



 
 

 

45. Tréki Lászlóné Polgár, Mikes u. 17. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

46. Horváth Tibor Lászlóné Polgár, Hajnal u. 15/*A. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft 

egyszeri települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

47. Dankóné Szabó Marianna Polgár, Taskó u. 156. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft 

egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

48. Négyesi Ildikó Polgár, Kassa u. 11. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

49. Sugár Istvánné Polgár, Kossuth u. 6. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

50. Lukács Jánosné Polgár, Ságvári u. 34. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.08.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos  kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

51. Asztalosné Kovács Szabina Polgár, Bajcsy u. 8/A. szám alatti lakos részére 

2020.03.01. napjától – 2020.08.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással 

kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

52. Molnár Szabina Polgár, Munkácsy u. 1. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.08.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos  kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

53. Simon Tünde Polgár, Bacsó u. 23. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.08.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

54. Márton Imréné Polgár, Kossuth u. 15. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.08.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

55. Szarkáné Makó Edina Polgár, Ady u. 7. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.08.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

56. Vámosi Katalin Polgár, Rózsa u. 2/A. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.08.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

57. Oláhné Bíró Mária Polgár, Botond u. 23. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.08.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

58. Hornyák Judit Polgár, Ságvári u. 5. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.08.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 



 
 

 

 

59. Rontó Gáborné Polgár, Hajnal u. 12. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

 napjától – 2020.08.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

60. Kacsa Judit Polgár, Kassa u. 15. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.08.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

61. Gulyás Erzsébet Polgár, Szabadság u. 23. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.08.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

62. Bari Zoltánné Polgár, Deli M. u. 32. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.08.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

63. Kiss Szandra Polgár, Vereckei u. 9. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.08.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

64. Kun Szibilla Polgár, Ságvári u. 38. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.08.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

65. Szarka József Polgár, Wesselényi u. 25. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.08.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

66. Ládi Kristóf Polgár, Bessenyei u. 12. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.08.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

67. Bajzáth Zoltánné Polgár, Táncsics u. 50. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.08.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

68. Mecsei Józsefné Polgár, Szőlő u. 24. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.08.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

69. Horváth Katalin Polgár, Kiss E. u. 3/A. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.08.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

70. Balogh Adrienn Polgár, Nagyváradi u. 34. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.08.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

 



 
 

 

71. Halász Julianna Polgár, Rákóczi u. 36. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.08.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

72. Suhajda Lászlóné Polgár, Taskó u. 75. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.08.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

73. Pappné Krajczár Melinda Polgár, Fenyő u. 12. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.08.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

74. Gálné Sipos Anita Polgár, Szőlő u. 28. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.08.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

75. Pallaginé Varga Julianna Polgár, Selypesköz tanya 3. szám alatti lakos részére 

2020.03.01.  napjától – 2020.08.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással 

kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

76. Mitru Zsoltné Polgár, Kárpát u. 11. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.08.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

77. Kósáné Mecsei Anikó Polgár, Ady u. 43. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.08.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

78. Szilágyi Istvánné Polgár, Kárpát u. 26/A. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

79. Molnár Tiborné Polgár, Deli M. u. 12. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

80. Bán Andrásné Polgár, Vereckei u. 42. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

81. Rácz Józsefné Polgár, Bajza u. 7. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

82. Nagyné Molnár Rozália Polgár, Hunyadi u. 15/A. szám alatti lakos részére 

2020.03.01. napjától – 2020.03.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással 

 kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

 

 



 
 

 

83. Krajczár Henrietta Polgár, Toldi u. 90. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

84. Zámbó Anita Polgár, Árpád u. 25. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

85. Kóti Hajnalka Polgár, Bocskai u. 4. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

86. Takács Tímea Polgár, Táncsics u. 28. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

87. Löki Antal Polgár, Dante u. 6. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

88. Antek Tamás Polgár, Hajnal u. 21. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

89. Rácz Henrietta Polgár, Bajcsy u. 38. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

90. Antek Béláné Polgár, Hajnal u. 21. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

91. Makóné Sándor Valéria Polgár, Taskó u. 39 szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

92. Balogh Zoltán Polgár, Dankó u. 20. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

93. Berki Ferenc Polgár, Ady u. 38. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

94. Kalóz László Polgár, Lehel u. 29. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

 

 



 
 

 

95. Toldi Miklós Polgár, Lehel u. 71. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

96. Pöstényi László Polgár, Kiss E. u. 1/A. szám alatti lakos részére 2020.04.01. napjától 

– 2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

97. Balogh Márk Polgár, Lehel u. 10. szám alatti lakos részére 2020.04.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

98. Izsvákné Makó Márta Polgár, Iskola u. 13. szám alatti lakos részére 2020.04.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

99. Ráczné Balogh Zsanett Polgár, Dankó u. 6. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

100. Papp Zoltán Polgár, Aradi u. 26. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

101. Varga Zoltán Polgár, Szabadság u. 70. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.05.31. napjáig havi 25.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

102. Bódi István Polgár, Lehel u. 82. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 25.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

103. Kiss Gyuláné Polgár, Bem u. 44. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

104. Tóth Sándor Polgár, Dante u. 23. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

105. Balogh Géza Polgár, Bem u. 69. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

106. Balogh Kálmán Polgár, Toldi u. 89. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

 

 



 
 

 

107. Krajczár Ottó Polgár, Taskó u. 134. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

108. Barna Norbert Polgár, Kossuth u. 4. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

109. Rontó Csaba Polgár, Vereckei u. 55. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

110. Veres Attila Polgár, Lehel u. 73. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

111. Rézműves Tiborné Polgár, Dankó u. 12. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

112. Vadász Lajos Polgár, Dankó u. 8. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

113. Balogh József Polgár, Toldi u. 14. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

114. Balogh József Polgár, Dante u. 16. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

115. Balogh Iván Polgár, Ady u. 5. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

116. Bancsók Ferencné Polgár, Arany J. u. 27. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

117. Hankó Aladárné Polgár, Toldi u. 82. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

118. Mészárosné Vadász Margit Polgár, Dankó u. 3. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

 

 



 
 

 

119. Roha Róbertné Polgár, Ságvári u. 27. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

 napjától – 2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

120. Rontó Anikó Polgár, Ady u. 5. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

121. Rontóné Bori Anikó Polgár, Vereckei u. 55. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapít meg. 

 

122. Földvári Dénes Polgár, Veres P. u. 15/A. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

123. Tóth Zoltán Polgár, Kolozsvári u. 1. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

124. Tyukodi Ernő Polgár, Kölcsey u. 1. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

125. Krajczár Aladár Polgár, Lehel u. 50. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

126. Loksa Andrásné Polgár, Selypesköz tanya 14. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

127. Vajda Margit Polgár, Veres P. u. 11. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

128. Juhász László Polgár, Nagyváradi u. 14. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

129. Tar Krisztina Polgár, Gorkij fasor u. 79. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

130. Bártfai Ferenc Gáborné Polgár, Táncsics u. 31. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

 

 



 
 

 

131. Balogh József Polgár, Toldi u. 14. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

132. Mocsár Zoltán Polgár, Veres P. u. 13/A. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

133. Kiss Ferencné Polgár, Arany J. u. 21. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

134. Józsi Miklós Polgár, Kárpát u. 69. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

135. Krajczár Aladárné Polgár, Lehel u. 50. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

136.  Szabó Zoltán Polgár, Táncsics u. 31. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

137. Lakatos Iván Polgár, Wesselényi u. 23. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

138. Caprar Felícia Polgár, Ady u. 18/A. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

139. Simon Éva Erika Polgár, Lehel u. 69. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

140. Hadházi Istvánné Polgár, Veres P. u. 15. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

141. Baloghné Rácz Katalin Polgár, Botond u. 47. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

142. Rézműves Dávid Polgár, Toldi u. 88. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

 

 



 
 

 

143. Rontó Zsoltné Polgár, Ady u. 9. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

144. Szőke Béla Polgár, Benczúr u. 19. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

145. Bártfai Ferencné Polgár, Bem u. 83. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

146. Rontó Mónika Polgár, Vereckei u. 59. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától 

– 2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

147. Zsiga Lajosné Polgár, Nagyváradi u. 15. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

148. Rácz Jánosné Polgár, Gorkij fasor u. 41. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

149. Rontó Gizella Polgár, Lehel u. 95. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

150. Sipos Melinda Polgár, Lehel u. 46. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

151. Szitai Jánosné Polgár, Toldi u. 54. szám alatti lakos részére 2020.03.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapítok meg. 

 

152. Hadháziné Balogh Irén Polgár, Hajnal u. 15. szám alatti lakos részére 2020.03.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

153. Rácz Olga Polgár, Veres P. u. 13/A. szám alatti lakos részére 2020.01.01.-2020.12.31. 

időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapítok meg az előre fizetős mérőóra 

feltöltésének utalására. 

 

154. Lukács Emil Polgár, Rákóczi u. 150. szám alatti lakos részére 2020.01.01.-

2020.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapítok meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 



 
 

 

155. Rácz Jánosné Polgár, Gorkij fasor u. 41. szám alatti lakos részére 2020.01.01.-

2020.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapítok meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

156. Vadász Beáta Polgár, Toldi u. 85. szám alatti lakos részére 2020.02.01.-2020.12.31. 

időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapítok meg az előre fizetős mérőóra 

feltöltésének utalására. 

 

157. Bari László Polgár, Úttörő u. 4. szám alatti lakos részére 2020.02.01.-2020.12.31. 

időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapítok meg az előre fizetős mérőóra 

feltöltésének utalására. 

 

158. Rézműves Andor Polgár, Csokonai u. 53. szám alatti lakos részére 2020.02.01.-

2020.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapítok meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

159. Raduly Tamásné Polgár, Aradi u. 18. szám alatti lakos részére 2020.03.01.-

2020.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapítok meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

160. Rézműves Ágnes Polgár, Dankó u. 21. szám alatti lakos részére 2020.03.01.-

2020.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapítok  meg az előre 

fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 

 

 

 

Polgár, 2020. március 24.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 

  



 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

6/2020. (III. 24.) polgármesteri határozat 

temetési támogatás megállapításáról 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet alapján, a Képviselő-testület és a Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, a települési támogatáson belül temetési támogatásra 

vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./ Filep Józsefné Polgár, Széchenyi u. 17. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft települési 

(temetési) támogatást állapítok meg. 

 

2./ Tar Krisztina Polgár, Gorkij fasor u. 79. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft települési 

(temetési) támogatást állapítok  meg. 
 

 

 

 

 

 

Polgár, 2020. március 24.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

7/2020. (III. 24.) polgármesteri határozat 

szociális étkezés támogatás megállapításáról 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 13. § (1)-(5) bekezdése alapján, a Képviselő-testület és a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, a települési támogatáson belül 

szociális étkezés támogatásra vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1. 2020. február 1. – 2020. december 31. napjáig a szociális étkeztetés támogatását állapítom 

meg a következő személyek részére 100.-Ft/adag összegben: 

 

1. Dobóné Szabó Márta Polgár, Botond u. 56.  

2. Nagy Imre Polgár, Bercsényi u. 7.  

3. Bodnár Gabriella Polgár, Botond u. 21.  

 

2. 2020. március 1. – 2020. december 31. napjáig a szociális étkeztetés támogatását 

állapítom meg a következő személyek részére 100.-Ft/adag összegben: 

 

1. Fekete István Polgár, Kiss E. u. 9/B. 

2. Megyesi Gáspárné Polgár, Vereckei u. 10.  

3. Megyesi László Polgár, Vereckei u. 10.  

 

 

Polgár, 2020. március 24.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

 

8/2020. (III. 24.) polgármesteri határozat 

házi segítségnyújtás támogatás megállapításáról 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 13. § (6)-(7) bekezdése alapján, a 

Képviselő-testület és a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, a 

települési támogatáson belül házi segítségnyújtás támogatásra vonatkozóan az alábbi döntést 

hozom: 

  

2020. február 1. – 2020. december 31. napjáig a házi segítségnyújtás szolgáltatási díjának 50 

%-os mértékű támogatását állapítok meg az alábbi személyeknek.  

 

Ssz. Név Lakcím 

(Polgár) 

Születési idő Térítési 

díj/támogatás 

összege 

1 Szőke Lászlóné Alkotmány u. 24/A. 1937. 09. 27. 8.800.-/4.400.- 

2 Vámosi Dezső Szabadság u. 55. 1926. 04. 05. 8.800.-/4.400.- 

3 Török Lászlóné Dózsa Gy. u. 13. 1937. 03. 10. 4.400.-/2.200.- 

4. Mészáros Balázsné Kölcsey u. 7. 1939. 04. 27. 8.800.-/4.400.- 

 

Polgár, 2020. március 24.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

9/2020. (III. 24.) polgármesteri határozat 

lakókörnyezet rendbetétele támogatás megállapításáról 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján, a Képviselő-testület és a Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, a települési támogatáson belül lakókörnyezet 

rendbetétele támogatásra vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1. 2020. február 1. napja és 2020. december 31. napja között 10.000.-Ft értékben térítésmentes 

szolgáltatás támogatásban részesítem:  

1. Vámosi Lászlóné Polgár, Iskola u. 18. 

2. Bolgár Jánosné Polgár, Rákóczi u. 93. 

 

2. 2020. március 1. napja és 2020. december 31. napja között 10.000.-Ft értékben térítésmentes 

szolgáltatás támogatásban részesítem:  

1. Vajas István Polgár, Dózsa u. 56. 

2. Tállai Balázsné Polgár, Hunyadi u. 18. 

3. Csuhai Antalné Polgár, Nagyváradi u. 22. 

 

3. 80 %-os támogatásban részesítem 2020. február  1. napjától 2020. december 31. napjáig: 

1. Szarka Bertalanné Polgár, Toldi u. 79. 

2. Polonkai Gáborné Polgár, Botond u. 19.  

3. Hegyi József Polgár, Ságvári u. 49. 

4. Pöstényi Balázsné Polgár, Szabadság u. 53. 

5. Zöldi Lászlóné Polgár, Ady u. 31. 

6. Bolgár Jánosné Polgár, Rákóczi u. 93.  

 

4. 80 %-os támogatásban részesítem 2020. március 1. napjától 2020. december 31.napjáig: 

1. Lovász Vladimir Sándorné Polgár, Gorkij fasor u. 21. 

2. Tállai Balázsné Polgár, Hunyadi u. 18. 

 

5. 70 %-os támogatásban részesítem 2020. február 1. napjától 2020. december 31. napjáig: 

1. Vámosi Lászlóné Polgár, Iskola u. 18. 

 

6. 70 %-os támogatásban részesítem 2020. március  1. napjától 2020. december 31. napjáig: 

1. Székely Istvánné Polgár, Szabadság u. 60.  

2. Vajas István Polgár, Dózsa Gy. u. 56.  

3. Csuhai Antalné Polgár, Nagyváradi u. 22.  

 

Polgár, 2020. március 24.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

 

11/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két 

ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri jelentésről 

 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 

tagjainak egyetértése mellett a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri 

jelentésre vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

  

 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti 

időben történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri jelentésben foglaltakat 

jóváhagyom.   

 

   

 

 

 

 

Polgár, 2020. március 26.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

12/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 

a civil és sportszervezetek 2019. évi tevékenységére vonatkozóan 

 

 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 

tagjainak egyetértése mellett a civil és sportszervezetek 2019. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztató alapján az alábbi döntést hozom: 

 

A civil és sportszervezetek 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót jóváhagyom.  

 

   

 

 

 

Polgár, 2020. március 26.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

13/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 

az alapítványok tevékenységére vonatkozóan 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 

tagjainak egyetértése mellett az alapítványok 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóval 

kapcsolatban és  2020. évi önkormányzati támogatásra vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./ Az alapítványok 2019. évi működéséről és a 2019. évben nyújtott önkormányzati 

támogatás elszámolásáról szóló tájékoztatót elfogadom.  

 

2./ Az alapítványok 2020. évi támogatására, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendeletében jóváhagyott 1.500.000 Ft 

keretösszegből  „Polgár Városért” Alapítvány részére 1.000.000 Ft összeget hagyok 

jóvá.    

 

         

 

          

 

 

Polgár, 2020. március 26.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

14/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 

az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó döntés  

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 

tagjainak egyetértése mellett az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódóan az alábbi 

döntést hozom: 

 

 

1./ A Képviselő-testület 13/2020. (II. 20.) határozatának 1. melléklete jelen határozat 1. 

melléklete szerinti tartalommal módosul.  
         

 

 

 

 

Polgár, 2020. március 26.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 

 

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

1. melléklet a 14/2020. (III. 26.) polgármesteri határozathoz     adatok Ft-ban 

Megnevezés 

S
o

rs
z
á

m
 

 2020. év 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő 

1. évben 2. évben 3. évben 

1 2 3 4 5 6 

Helyi adók 1 375 874 781 376 250 656 376 626 907 377 003 534 

Tulajdonosi bevételek 2 0       

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 3 2 637 624 2 640 262 2 642 902 2 645 545 

Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése  4 3 708 228 0 0 0 

Részesedések értékesítése és rész. megszűnéséhez kapcs.bevételek 5 0 0 0 0 

Privatizációból származó bevételek 6 0 0 0 0 

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 7 0 0 0 0 

Saját bevételek (01…+07) 8 382 220 633 378 890 918 379 269 809 379 649 079 

Saját bevételek 50 %-a 9 191 110 317 189 445 459 189 634 905 189 824 540 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…17) 10 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 0 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 0 0 0 0 

Adott váltó 14 0 0 0 0 

Pénzügyi lízing 15 0 0 0 0 

Halasztott fizetés 16 0 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 0 0 0 0 

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség (19+…25) 

18 3 000 000 8 967 095 13 289 460 13 289 460 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 3 000 000 8 967 095 13 289 460 13 289 460 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 0 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0 0 0 0 

Adott váltó 22 0 0 0 0 

Pénzügyi lízing 23 0 0 0 0 



 
 

 

Halasztott fizetés 24 0 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 3 000 000 12 967 095 17 289 460 17 289 460 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26) 27 188 110 317 176 478 364 172 345 445 172 535 080 

  



 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

15/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 

a védőnői körzetekről 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 

tagjainak egyetértése mellett a védőnői körzetekre vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./  Polgár településen 2020. április 1. napjától a védőnői körzetek 4 vegyes körzetté 

alakulnak, megszüntetve az önálló iskolavédőnői körzetet.  

 

2./  A védőnői körzetek átalakításához kapcsolódóan felszabaduló 116.952 Ft összegű 

önkormányzati saját forrás összege a költségvetés általános tartalékának előirányzatát 

növeli.  

         

 

          

 

 

Polgár, 2020. március 26.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

16/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 

a Napsugár Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatárának megállapításáról  

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 

tagjainak egyetértése mellett a Napsugár Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatárára 

vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./   A  4090 Polgár, Bessenyei u. 4 - 5.  szám alatti székhellyel működő Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde gyermeklétszáma a 2019/2020-as nevelési évben 265 fő. Az intézménybe a 

jegyzői nyilvántartás alapján 48 fő hátrányos helyzetű és 16 fő halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermek jár. 

 

2./  A  Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodai  felvételi  körzethatárát, Polgár város 

közigazgatási területében határozom meg.  

  

         

 

          

 

 

Polgár, 2020. március 26.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

17/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 

a Napsugár Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjára  

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 

tagjainak egyetértése mellett a Napsugár Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjára 

vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./ A Napsugár Óvoda és Bölcsőde  2018 - 2023 évre vonatkozó továbbképzési programját 

a határozat 1-3.  melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.  

 

  

         

 

          

 

 

Polgár, 2020. március 26.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

17/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 1. melléklete 

3/a. melléklet 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

2020/21-es nevelési év 

Beiskolázási terv 

Továbbképzések, szakvizsga 

 

Név Továbbképzés megnevezése 
Kezdési 

idő 
Befejezési idő Távollét ideje Helyettesítés Finanszírozás Megjegyzés 

Török Józsefné 30 órás továbbképzés 
2020. 

szeptember 
2021. május Tanrend szerint 

Ésszerű 

munkaátszervezés

sel 

Önköltséges, 

ingyenes 
- 

Baráth Zoltánné 

Természetvédelem az óvodában, 

v. 

tehetséggondozás 

 

2020. 

szeptember 
2021. május Tanrend szerint 

Ésszerű 

munkaátszervezés

sel 

Önköltséges, 

ingyenes 
- 

Őzse Anita 

Természetvédelem az 

óvodában,v. 

tehetséggondozás 

2020. 

szeptember 
2021. május Tanrend szerint 

Ésszerű 

munkaátszervezés

sel 

Önköltséges, 

ingyenes 
- 

Tóthné Halász 

Krisztina 

Gyógypedagógia  

II.évf. 

(Pszichopedagógia, tanulásban 

akadályozott gyerekek) 

2020. 

szeptember 
2023. május Tanrend szerint 

Ésszerű 

munkaátszervezés

sel 

Önköltséges - 

Boros Katalin 
Óvodapedagógus képzés  

I. évf. 

2020. 

szeptember 
2023. május Tanrend szerint 

Ésszerű 

munkaátszervezés

sel 

Államilag 

finanszírozott 
- 

Bártfai Tímea 
Óvodapedagógus képzés  

I. évf. 

2020. 

szeptember 
2023. május Tanrend szerint 

Ésszerű 

munkaátszervezés

sel 

Államilag 

finanszírozott 
- 

Tacsi Zsoltné 
Óvodapedagógus képzés  

I. évf. 

2020. 

szeptember 
2023. május Tanrend szerint 

Ésszerű 

munkaátszervezés

sel 

Államilag 

finanszírozott 
- 

 

Polgár, .......... év ................ hó ........ nap                                 

 



 
 

 

____________________________ 

intézményvezető 

 

__________________________                                                             __________________________ 

intézményvezető helyettes                                                                           közalkalmazotti tanács  elnöke 

                                      

 

                  

 

  



 
 

 

17/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 2. melléklete 

3/b melléklet 

 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

2020/21-es nevelési év 

 

Beiskolázási terv 

OKJ-s képzések 

 

Név 
Továbbképzés 

megnevezése 
Kezdési idő Befejezési idő Távollét ideje Helyettesítés Finanszírozás Megjegyzés 

Nagy Edit Bölcsődei dajka 
2020. 

szeptember 
2021. május Tanrend szerint 

Ésszerű 

munkaátszervez

éssel 

Önköltséges - 

Veszprémi Judit Bölcsődei dajka 
2020. 

szeptember 
2021. május Tanrend szerint 

Ésszerű 

munkaátszervez

éssel 

Önköltséges - 

 

 

Polgár, .......... év ................ hó ........ nap                                 

 

  

        

 

 

 

____________________________ 

intézményvezető 

 

 

 

 

__________________________                                                             __________________________ 

intézményvezető helyettes                                                                           közalkalmazotti tanács  elnöke 

 



 
 

 

17/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 3. melléklete 

3/c melléklet 

 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

2020/21-es nevelési év 

 

Bölcsődei továbbképzési terv 

A 9/2000.(VIII.4.) SzCsM. rendelet 15.§ (3) alapján készült. 

 

Név 
Továbbképzés 

megnevezése 
Kezdési idő Befejezési idő Távollét ideje Helyettesítés Finanszírozás Megjegyzés 

Gyöngyösi 

Barbara 
30 órás, pontszerző 2020.szeptember 2021. június megoldott megoldott ingyenes - 

Földvári Gáborné 30 órás, pontszerző 
2020. 

szeptember 
2021. június  megoldott megoldott ingyenes - 

 

 

Polgár, .......... év ................ hó ........ nap                                 

 

 

 

 

 

____________________________ 

intézményvezető 

 

 

__________________________                                                             __________________________ 

intézményvezető helyettes                                                                           közalkalmazotti tanács  elnöke 

  



 
 

 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

18/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 

a Napsugár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 

egyetértése mellett a Napsugár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról az alábbi 

döntést hozom:  

 

1./ Jóváhagyom a határozat 1. melléklete szerint, a  Napsugár Óvoda Bölcsőde  alapító 

okiratának módosító okiratát. 

 

2./ Jóváhagyom a határozat 2. melléklete szerint, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

          

 

 

Polgár, 2020. március 26.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 
 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

18/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 1. melléklete 

Okirat száma: I/895-2/2020.                                                                                        

Módosító okirat 
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde a Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2016. 02. 22. napján kiadott, 542-3/2016. számú alapító okiratát az   államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a 18/2020. (III. 26.) határozatra figyelemmel-  a 
következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  4090 Polgár, Móra Ferenc utca 8.” 

2. Az alapító okirat 4.3. pontja a következő szöveggel egészül ki: 

„Megvalósítja a befogadó-elvű nevelési gyakorlatot, a beilleszkedési, magatartási 
nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű, vagy a hátrányos helyzetű gyermekek integrált/integrációs nevelését, kivéve a 
kizárólag gyógypedagógiai nevelést ellátó óvodai feladatellátási helyek fejlesztését.” 

 

3. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat következő 4. sora elhagyásra kerül a 
további sor sorszámozásának értelemszerű módosításával:  

 „4 104030 Gyermekek napközbeni ellátása” 

4. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki: 

„5 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai” 

5. Az alapító okirat 6.1.2. pontja a következő szöveggel egészül ki: „a többi gyermekkel 

együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése” 

6. Az alapító okirat 6.2. pontjában foglalt táblázat 1. sorában a létszám 240 főre 

változik, 2. sorában a „Móra úti Óvoda” szöveg helyébe a következő szöveg lép: „4090 

Polgár, Móra Ferenc utca 8.”    

7. Az alapító okirat 6.3. pontjába foglalt táblázat 2. sorában a „4090 Polgár, Móra F. u. 8.” 

szöveg helyébe a következő szöveg lép: „4090 Polgár, Móra Ferenc utca 8.”    

Jelen módosító okiratot 2020. július 1. napjától kell alkalmazni.   

Kelt: Polgár, időbélyegző szerint 

 P.H 

Tóth József 

  polgármester   



 
 

 

18/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 2. melléklete 

Okirat száma: I/859-3/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 Az   államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  4090 Polgár, Móra Ferenc utca 8. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991. 01. 05. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése:  Polgár Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 



 
 

 

3.1.1. megnevezése:  Polgár  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:  4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Polgár Város  Önkormányzata 

3.2.2. székhelye:  4090 Polgár, Barankovics tér 5.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

alapján: óvodai nevelés. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény alapján: bölcsődei gondozás nevelés. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A kisgyermekek óvodai nevelése, bölcsődei ellátás 

biztosítása a városban. Az óvodai nevelés feladatainak ellátása 3 éves kortól az iskolai 

élethez szükséges fejlettség eléréséig, mely magába foglalja a gyermekek fejlesztését, 

személyiségük kibontakoztatásának elősegítését, az életkori és egyéni sajátosságuk és 

eltérő fejlődési ütemük figyelembevételét. Szakmai tevékenységét a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. CXC. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a fenntartó által jóváhagyott 

helyi Pedagógiai Program alapján végzi. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a nevelőszülő által átmeneti és tartós 

nevelésbe vett, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek életkorának megfelelő 

napközbeni felügyeletének, gondozásának, nevelésének, foglalkoztatásának biztosítása.  

    Megvalósítja a befogadó-elvű nevelési gyakorlatot, a beilleszkedési, magatartási 

nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 

igényű, vagy a hátrányos helyzetű gyermekek integrált/integrációs nevelését, kivéve a 

kizárólag gyógypedagógiai nevelést ellátó óvodai feladatellátási helyek fejlesztését. 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része a családban nevelkedő 20 hetes – 3 éves korú 

– gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. A 

bölcsőde az életkori sajátosságokat figyelembe véve gondoskodik a három éven aluli 

gyermekek gondozásáról és neveléséről, valamint elősegíti testi-szellemi fejlődésüket. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 



 
 

 

2 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

5 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Polgár város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A magasabb vezetői megbízást a 

Képviselő-testület adja, az állást nyilvános pályázat útján tölti be. A megbízás időtartama 5 

év a fenntartó döntése szerint, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény alapján. Egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja átruházott 

hatáskörben. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény  

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai nevelés, a többi 

gyermekekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény gazdálkodásával 

összefüggő feladatokat Polgár Város Polgármesteri Hivatalának  Pénzügyi Irodája  

látja el.  székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.  

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 



 
 

 

 feladatellátási hely megnevezése 
tagozat 

megjelölése 

maximális 

gyermek-, 

tanulólétszám 

1 Napsugár Óvoda és Bölcsőde (Óvoda)  240 fő 

2 4090 Polgár, Móra Ferenc utca 8.     90 fő 

3 Napsugár Óvoda és Bölcsőde (Bölcsőde)     14 fő 

 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, célja 

1 
4090 Polgár, Bessenyei utca 

4-5. 

1105/2  A vagyon feletti 

rendelkezés jogát  

a költségvetési 

szerv vezetője  az 

önkormányzat 

költségvetési 

rendelete, 

vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 

rendelete, valamint  

az ide vonatkozó  

hatályos 

jogszabályok 

szerint gyakorolja 

óvoda, 

bölcsőde 

2 

4090 Polgár, Móra Ferenc 

utca 8. 

2728/1 óvoda 

 

 

  



 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

19/a/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 

a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola maximálisan felvehető 

tanulólétszám csökkentéséről 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 

tagjainak egyetértése mellett a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola maximálisan felvehető 

tanulólétszámának csökkentésére vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

  

1./  Támogatom, hogy a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 4090 Polgár, Zólyom utca 

14. sz. alatti székhelyén, a maximálisan felvehető tanulói létszám 2020. szeptember 1.-

től 378 főről 300 főre változzon. 

         

 

 

          

 

 

Polgár, 2020. március 26.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

19/b/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 

a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola maximálisan felvehető 

tanulólétszám csökkentéséről 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 

tagjainak egyetértése mellett a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola maximálisan felvehető 

tanulólétszámának csökkentésére vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

  

1./ Támogatom, hogy a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 4090 Polgár, Móricz utca 

3-5. sz. alatti telephelyén a maximálisan felvehető tanulói létszám 2020. szeptember 1.-

től 384 főről 300 főre változzon. 

         

          

 

 

Polgár, 2020. március 26.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

20/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 

fejlesztési célú hitel felvételére 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 

tagjainak egyetértése mellett a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004 számú „Fenntartható 

közlekedésfejlesztés Polgáron” beruházáshoz szükséges fejlesztési célú hitel felvételére 

vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 
 

1.  A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Polgáron” beruházás megvalósításához 

szükséges hitel igénybevételéhez a Polgári Bank Zrt. által nyújtott ajánlatot választom. 

 

2.  Az 1. pontban megjelölt célú hitelt az alábbi feltételek mellett kívánjuk felvenni:  

 

a., hitel összege:     92.894.600,- Ft 

b., hitelbírálati díj:           30.000,- Ft 

c., kamat:      3 havi BUBOR+1,7 % kamatfelár 

d., kezelési költség:       0 Ft 

e., rendelkezésre tartási jutalék:   0 Ft 

e., törlesztési futamidő:      132 hónap 

f., törlesztési türelmi idő :    12 hónap 

 

 

3. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Polgári Bank Zrt. a beruházási célú hitel törlesztését - az 

önkormányzat külön rendelkezése nélkül-, a költségvetési elszámolási számláról 

teljesítse az önkormányzat tárgyévi és hitelezéssel érintett éveinek saját bevételei 

terhére. 

 

4 Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az    önkormányzat 

költségvetése összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más       fejlesztési 

kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. 

        

 

          

 

Polgár, 2020. március 26.  

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

21/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 

az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről  

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 

tagjainak egyetértése mellett az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervére vonatkozóan az 

alábbi döntést hozom: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyom.  

 

 

 

 

Polgár, 2020. március 26.  

 

        Tóth József 

        polgármester 
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1. melléklet 21/2020. (III. 26.) polgármesteri határozathoz 

 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

 

 

Ajánlatkérő   neve:    Polgár Város Önkormányzata 

székhelye:   4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

beszerzés éve:  2020. 

 

Megnevezés 
Tervezett eljárás 

típusa 

A beszerzés 

tervezett kezdete 

Építési beruházások 

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- --- 

 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron ” TOP-

3.1.1-15–HB1-2015-00004  azonosítószámú projekt 

„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú Polgár 

vasútállomás és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye megyehatára 

között kerékpárút építésére  

nemzeti eljárásrend, 

112. § (1) b. pontja 

szerinti nyílt eljárás  

 

2020. 

március 

Közösségi értékhatár felét elérő, illetve meghaladó beszerzések --- --- 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések --- --- 

Árubeszerzések  

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- --- 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések --- --- 

Szolgáltatás beszerzések 

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések --- --- 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- --- 

 

 

A 2020. évi közbeszerzési tervet a polgármester a 21/2020. (III. 26.) határozatával jóváhagyta.  

 

 

 

Polgár, 2020. március 26. 

          Tóth József 

          polgármester 

 

 

 

  



 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

22/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat 

Hajdúböszörmény város megyei jogú városi cím elnyeréséhez 

 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 

tagjainak egyetértése mellett Hajdúböszörmény város, megyei jogú városi cím elnyerése 

kezdeményezéséhez vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./  Polgár város - mint a Hajdúkerületi Hajdúvárosok Egyesületének tagja  -  

polgármestereként, támogatásomat fejezem ki Hajdúböszörmény város azon 

kezdeményezése iránt, hogy Hajdúböszörmény megyei jogú városi címet kapjon.  

 

 

 

 

Polgár, 2020. március 26.  

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

25/2020. (IV. 2.) polgármesteri határozat 

 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 

tagjainak egyetértése mellett  virtuális piac létrehozására, hulladékgyűjtő edényzet tartalmának 

hozzáférése tiltására és közterület permetezésére vonatkozóan  az alábbi döntést hozom: 

 

1./ Kezdeményezem a Polgári Virtuális Piac létrehozását. 

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Kormányrendelet 3. §-a értelmében a 

lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására a rendeletben 

meghatározott alapos indokkal kerülhet sor. Ezen indokok között szerepel a helyi 

termelői piacon történő vásárlás is. A polgári piac üzemeltetési szünetét továbbra 

indokoltnak tartom, ugyanakkor olyan rendszert létrehozását kezdeményezem, melynek 

köszönhetően az eladó és a vevő a piactéren megszokott személyes kontakt nélkül is 

egymásra találhat. Célom, hogy a piac üzemeltetési szünet ideje alatt a város lakossága 

akár otthon maradva is ellátáshoz jusson, illetve segítse azokat a helyi kistermelőket, 

piaci élelmiszer árusokat, akiknek a járványhelyzet előtt a mindennapi megélhetésüket 

biztosították a polgári vásárlók. A Polgári Virtuális Piac oldal (Facebook-csoport) 

létrehozását kezdeményezem, melyhez csatlakozhatnak a tevékenységüket jogszerűen 

végző kistermelők és piaci élelmiszer árusok  

 

2./ Tilos a közterületre kihelyezett valamint az ingatlanok közös használatú területeire 

elhelyezett hulladékgyűjtőket – idetartoznak utcai szemétgyűjtő edények, társasházak 

kukái – kiborítani, azokból kommunális és egyéb hulladékot kivenni. A veszélyhelyzet 

adta felhatalmazással élve megtiltom a fenti tevékenységet, mivel ez járványhelyzet 

idején kifejezetten veszélyes. 

A szabály betartását a közbiztonsági koordinátor irányításával a településőrök 

folyamatosan figyelemmel kísérik. A fenti rendelkezésre nem csak a tisztaság 

megőrzése miatt van szükség, hanem közegészségügyi, illetve járványmegelőzési 

szempontból is. 

 

3./ 2020. április 3-án (pénteken) a délutáni órákban a közintézmények területén, kora esti 

órákban a város közterületein ún. próbafertőtlenítési tevékenység végzését rendelem el. 

A permetezésre kerülő fertőtlenítőszer neve Kilco Virex.  

 

 

Polgár, 2020. április 2.  

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

29/2020. (IV. 9.) polgármesteri határozat 

 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgári Védekezési Stáb 

egyetértése mellett  az alábbi döntést hozom: 

 

1./ A Képviselő-testület 2020. március 15-ei rendkívüli ülésén a koronavírussal 

kapcsolatosan hozott intézkedésekre vonatkozó 24/2020. (III. 15.) határozatot, 2020. 

április 13-tól 2020. április 26-ig tartalmában megegyezően meghosszabbítom, az abban 

foglaltakat továbbra is fenntartom. 

 

2./ 2020. április 11-én újabb közterületi próbafertőtlenítés lesz, nagyobb teljesítményű 

műszaki technikával, a kijuttatott fertőtlenítő szer 2%-os Virox. 

3./ A maszk viselése elvárás a város közterületein, a közösségi közlekedésben, a boltokban 

és üzletekben (kérésre minden polgári lakosnak biztosítunk maszkot). 2020. április 14-

től az önkormányzat és intézményeiben közfeladatot végző  munkavállalóknak előírás 

a maszk és a védőkesztyű viselése (a védőfelszerelés biztosítása a munkaadó feladata). 

4./ A járványterjedés  megelőzésének a költségeire adománygyűjtő számlát nyitottunk. 

Támogatásokat várunk a Polgári Banknál vezetett 61200216-11052733 elszámolási 

számlára átutalással vagy sárga postai befizető csekken, a közlemény rovatba: „Maradj 

Otthon Polgár!” feltüntetéssel.  

 

5./ A köztisztasági feladatok teljesítése és a koronavírus terjedésének a megfékezése 

érdekében a közterületen szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda 

engedély nélkül szemetet, építési és egyéb törmeléket, kerti nyesedéket lerakni, a 

közterületin lévő berendezési tárgyat, fát vagy egyéb növényt beszennyezni, rongálni 

tilos. 

 

 

Polgár, 2020. április 9.  

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

30/2020. (IV. 16.) polgármesteri határozat 

 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgári Védekezési Stáb 

egyetértése mellett az alábbi döntést hozom: 

 

 

1./ 2020. április 20 - április 21. között a délutáni órákban a közintézményekben 16 óra után, 

a közterületen 21 órát követően fertőtlenítést rendelek el.  

2./ Minden polgári háztartásba (3095) 2 db önkormányzat által vásárolt és önkéntesek által 

készített maszk, továbbá a közmunkaprogram keretében nevelt virág kijuttatásáról 

intézkedtem. 

 

3./ A köztisztasági feladatok teljesítése és a koronavírus terjedésének a megfékezése 

érdekében a figyelmeztetést és kötelezést követően három magáningatlanon (Csokonai 

utca 53., Veres Péter utca 13/A, Hajnal utca 15/A) felgyülemlett kommunális hulladék 

azonnali elszállíttatásáról intézkedtem. 

 

4./ A város közösségi területein (Kálvária előtti tér, Városháza és a Művelődési Központ 

előtti tér, központi buszmegálló, Járóbeteg szakellátó előtti tér, Római katolikus 

templomkert, polgári piactér, Kiss Ernő úti játszótér, Zólyom és a Móricz úti iskolák 

előtti terület) 20 óra és 06 óra között 18 év alatti fiatalok 2020. április 18-tól április 26-

ig nem tartózkodhatnak.  

 

 

 

Polgár, 2020. április 16.  

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

31/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat 

 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgári Védekezési Stáb 

egyetértése mellett 2020. április 27. napjától vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./ A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményre vonatkozóan továbbra is rendkívüli 

szünetet rendelek el, folyamatosan ügyelet biztosítása mellett.  

 

2./  Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár közösségi nyilvános programokat nem 

szervezhet, látogatókat nem fogadhat. 

 

3./  A Polgári Piac a megszokott módon nem üzemelhet, funkcióját a Polgári Virtuális Piac 

működtetése vette át. 

 

4./ A KORPUSZ 93’ Kft. által végzett temetési szertartásokon a ravatalozás zárt térben 

továbbra sem engedélyezett.  

 

5./ A Polgári Szociális Központ intézményben az idősek nappali ellátása szünetel. A 

szociális étkezés biztosítása házhoz szállítással történik.  

 

6./ A Polgári Polgármesteri Hivatal a veszélyhelyzethez igazított munkarendben fogadja az 

ügyfeleket.  

 

7./ Polgár város közösségi területein (Kálvária előtti tér, Városháza és a Művelődési 

Központ előtti tér, központi buszmegálló, Járóbeteg szakellátó előtti tér, Római 

Katolikus Templomkert, Polgári Piactér, Kiss Ernő úti játszótér, Zólyom és a Móricz úti 

iskolák előtti terület) 20 óra és 06 óra között 18 év alatti fiatalok ne tartózkodjanak.  

 

 

Jelen határozat 2020. május 3. napjáig hatályos.  

 

 

Polgár, 2020. április 23.  

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

32/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat 

képzésre vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyására 

 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 

tagjainak egyetértése mellett az EFOP-1.5.3-16-2017-00021 azonosító számú, Humán 

szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében című projekt közbeszerzési 

eljárást megindító felhívására vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

A Projektet érintő, annak megvalósításához szükséges „EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 

azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” című 

projekttel kapcsolatos képzési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ismételt 

kiírásához szükséges eljárást megindító felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyom. 

  

         

 

Polgár, 2020. április 23. 

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

33/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat 

rendezvényre vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

jóváhagyására 

 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 

tagjainak egyetértése mellett az EFOP-1.5.3-16-2017-00021 azonosító számú, Humán 

szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében című projekt rendezvényeire 

vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívására vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00021 azonosító számú, Humán szolgáltatások fejlesztése 

Hajdúnánáson és vonzáskörzetében című projekt rendezvényeire vonatkozó közbeszerzési 

eljárást megindító felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.       

   

 

 

 

Polgár, 2020. április 23. 

 

    

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 
34/2020. (IV.27.) polgármesteri határozat 

települési támogatás megállapításáról 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 10 §-a alapján, települési támogatás megállapítására 

vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1. Rácz László Polgár, Táncsics u. 44. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

2. Szabó Ilona Polgár, Vörösmarty u. 10. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

3. Dán Marcell Richárd Polgár, Barankovics tér 9. szám alatti lakos részére 30.000.-Ft 

egyszeri települési (rendkívüli) segélyt állapít meg. 

 

4. Takács Eszter Polgár, Árpád u. 2/A. szám alatti lakos részére 30.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapít meg. 

 

5. Lukács Anikó Polgár, Taskó u. 84. szám alatti lakos részére 30.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapít meg. 

 

6. Prokai János Polgár, Taskó u. 144. szám alatti lakos részére 30.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

7. Rontó Levente Polgár, Hajnal u. 12. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

8. Lovász Ferenc Józsefné Polgár, Rákóczi u. 98. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 

egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

9. Simon Éva Erika Polgár, Lehel u. 69. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

10. Rontó Béláné Polgár, Dankó u. 24. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

11. Kovács Attila Polgár, Bajcsy u. 47/A. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 
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12. Sugár Adrienn Polgár, Kossuth u. 6. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

13. Balog Ottó Polgár, Vasvári u. 22. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapít meg. 

 

14. Németh Jánosné Polgár, Géza fejedelem u. 5. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 

egyszeri települési (gyógyszer) támogatást állapít meg. 

 

15. Sipos Kálmánné Polgár, Arany J. u. 20. szám alatti lakos részére 10.000.-F t egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapít meg. 

 

16. Kissné Rácz Marianna Polgár, Csokonai u. 47. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft 

egyszeri települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 

17. Jónásné Bohóczel Anna Polgár, Arany J. u. 14. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft 

egyszeri települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 

18. Török Dezsőné Polgár, Bem u. 43. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 

19. Lakatos Noémi Henrietta Polgár, Arany J. u. 23. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft 

egyszeri települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 

20. Rézműves Anikó Polgár, Hajnal u. 15/A. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 

21. Bodnár Károlyné Polgár, Damjanich u. 3. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 

22. Kiss Jánosné Polgár, Deli M. u. 30. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 

23. Rácz Gizella Polgár, Lehel u. 73. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri települési 

(lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 

24. Bogár Béláné Polgár, Nagyváradi u. 5. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 

25. Siposné Bari Piroska Polgár, Lehel u. 91. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 

26. Takács Mária Polgár, Vörösmarty u. 11. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 

27. Rácz Tibor Polgár, Bem u. 73. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri települési 

(lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 

28. Dankóné Szabó Marianna Polgár, Taskó u. 156. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft 

egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 



 
 

 

 

29.  Négyesi Ildikó Polgár, Kassa u. 11. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

30. Sándor János Polgár, Bem u. 61. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri települési 

(rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

31. Hadházi István Polgár, Veres P. u. 15. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

32. Balogh Csaba Polgár, Lehel u. 63. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

33. Sipos Kálmánné Polgár, Toldi u. 40. szám alatti lakos részére 2020.04.01. napjától – 

2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást 

állapít meg. 

 

34. Szekeres Józsefné Polgár, Mikes u. 16. szám alatti lakos részére 2020.04.01. napjától 

– 2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapít meg. 

 

35. Dobosné Juhász Edit Polgár, Bajcsy u. 24. szám alatti lakos részére 2020.04.01. 

napjától – 2020.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapít meg. 

 

36. Szabó Zoltán Polgár, Táncsics u. 31. szám alatti lakos részére 2020.03.01.-2020.12.31. 

időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős mérőóra 

feltöltésének utalására. 

 

37.  Rácz Csaba Polgár, Kárpát u. 33. szám alatti lakos részére 2020.03.01.-2020.12.31. 

időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős mérőóra 

feltöltésének utalására. 

 

 

Polgár, 2020. április 27.  

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 
35/2020. (IV.27.) polgármesteri határozat 

települési támogatás iránti kérelem elutasításáról  

 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 10 §-a alapján, települési támogatás kérelemre az alábbi 

döntést hozom: 

 

1./ Tóthné Rónai Ildikó Polgár, Csaba u. 14. szám alatti lakos települési támogatási 

kérelmét elutasítom, mivel kérelmező az elmúlt hónapban már részesült támogatásban. 

 

2./ Kérelmező jogorvoslattal a határozat közlésétől számított 15 napon belül Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fordulhat.  

 

 

Polgár, 2020. április 27. 

 

 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 
36/2020. (IV.27.) polgármesteri határozat 

települési támogatás iránti kérelem elutasításáról  

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 10 §-a alapján, települési támogatás kérelemre az alábbi 

döntést hozom: 

 

1./ Fazekas Zsanett Polgár, Lehel u. 62. szám alatti lakos települési támogatási kérelmét 

elutasítom, mivel kérelmező az elmúlt hónapban már részesült támogatásban. 

 

2./ Kérelmező a határozat közlésétől számított 15 napon belül Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fordulhat.  

 

 

 

 

Polgár, 2020. április 27. 

 

 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 
37/2020. (IV.27.) polgármesteri határozat 

települési támogatás iránti kérelem elutasításáról 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 10 §-a alapján, települési támogatás kérelemre az alábbi 

döntést hozom: 

 

 

1./ Szitai Jánosné Polgár, Toldi u. 54. szám alatti lakos települési támogatási kérelmét 

elutasítom, mivel kérelmező rendszeres havi ellátásban részesül. 

 

2./ Jogorvoslattal a határozat közlésétől számított 15 napon belül Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fordulhat.  

 

 

 

 

Polgár, 2020. április 27. 

 

 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 
38/2020. (IV.27.) polgármesteri határozat 

települési támogatás iránti kérelem elutasításáról 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 10 §-a alapján, települési támogatás kérelemre az alábbi 

döntést hozom: 

 

 

1./ Balog Erika Polgár, Toldi u. 89. szám alatti lakos települési támogatási kérelmét 

elutasítom, mivel kérelmező férje rendszeres havi ellátásban részesül. 

 

2./ Kérelmező jogorvoslattal a határozat közlésétől számított 15 napon belül Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fordulhat.  

 

 

 

Polgár, 2020. április 27. 

 

 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 
39/2020. (IV.27.) polgármesteri határozat 

települési támogatás iránti kérelem elutasításáról 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 10 §-a alapján, települési támogatás kérelemre az alábbi 

döntést hozom: 

 

1./ Rézműves László Polgár, Szabolcs u. 14. szám alatti lakos települési támogatási 

kérelmét elutasítom, mivel kérelmező jövedelmi viszonya nem felel meg a rendeletben 

előírtaknak és február hónapban már részesült támogatásban. 

 

2./ Kérelmező jogorvoslattal a határozat közlésétől számított 15 napon belül Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fordulhat.  

 

 

 

Polgár, 2020. április 27. 

 

 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 
40/2020. (IV.27.) polgármesteri határozat 

települési támogatás iránti kérelem elutasításáról 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 10 §-a alapján, települési támogatás kérelemre az alábbi 

döntést hozom: 

 

1./ Zsíros Mihályné Polgár, Rákóczi u. 103. szám alatti lakos települési támogatási kérelmét 

elutasítom, mivel kérelmező jövedelmi viszonya nem felel meg a rendeletben 

előírtaknak és január hónapban már részesült támogatásban. 

 

2./ Kérelmező jogorvoslattal a határozat közlésétől számított 15 napon belül Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fordulhat.  

 

 

 

Polgár, 2020. április 27. 

 

 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

41/2020. (IV. 27.) polgármesteri határozat 

temetési támogatás megállapításáról 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet alapján, a Képviselő-testület és a Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, a települési támogatáson belül temetési támogatásra 

vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

 

1./ Kovács Attila Polgár, Benczúr u. 13. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft települési 

(temetési) támogatást állapítok meg. 

 

2./ Silye Mihály Polgár, Táncsics u. 81. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft települési 

(temetési) támogatást állapítok meg. 

 

 

 

Polgár, 2020. április 27. 

 

 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

42/2020. (IV. 27.) polgármesteri határozat 

házi segítségnyújtás támogatás megállapításáról 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 13. § (6)-(7) bekezdése alapján, a 

Képviselő-testület és a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, a 

települési támogatáson belül házi segítségnyújtás támogatásra vonatkozóan az alábbi döntést 

hozom: 

  

2020. április 1. – 2020. december 31. napjáig a házi segítségnyújtás szolgáltatási díjának 50 %-

os mértékű támogatását állapítok meg az alábbi személynek:  

 

 
Ssz. Név Lakcím 

(Polgár) 

Születési idő Térítési 

díj/támogatás 

összege 

1 Szentmiklósi Gáspárné Benczúr u. 9. 1940. 10. 24. 8.800.-/4.400.- 

 

 

Polgár, 2020. április 27. 

 

 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

43/2020. (IV. 27.) polgármesteri határozat 

lakókörnyezet rendbetétele támogatás megállapításáról 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján települési támogatáson belül lakókörnyezet 

rendbetétele támogatásra vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

I. 2020. április 1. napja és 2020. december 31. napja között 10.000.-Ft értékben 

térítésmentes szolgáltatás támogatásban részesítem:  

1./ Mészáros Istvánné Polgár, Hősök u. 84. 

2./ Bartók Józsefné Polgár, Dózsa u. 41. 

 

II. 80 %-os támogatásban részesítem 2020. április 1. napjától 2020. december 31. 

napjáig: 

1./ Zámbó Gyuláné Polgár, Szabadság u. 68. 

2./ Gyulai Lászlóné Polgár, Lehel u. 13. 

3./ Asztalos Gyuláné Polgár, Ságvári u. 17/A. 

 

III.  70 %-os támogatásban részesítem 2020. április 1. napjától 2020. december 31. 

napjáig: 

1./ Ducsai Istvánné Polgár, Aradi u. 19. 

2./ Balogh Istvánné Polgár, Toldi u. 76. 

3./ Mészáros Istvánné Polgár, Hősök u. 84. 

4./ Bartók Józsefné Polgár, Dózsa u. 41. 

5./ Sándor Gyuláné Polgár, Rozmaring u. 6.  

 

Polgár, 2020. április 27. 

 

 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

 
 

 

  



 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

45/2020. (IV. 28.) polgármesteri határozat 

az önkormányzati képviselők és külső bizottsági tagok által lemondott 2020. április havi 

tiszteletdíj általános tartalékba helyezéséről 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel az önkormányzati képviselők és külső bizottsági 

tagok által lemondott 2020. április havi tiszteletdíj általános tartalékba helyezésére vonatkozóan az 

alábbi döntést hozom: 

 

1./ A Vincze Attila, Mecsei Dezső,  Struba József, Molnár János, dr. Faragóné Béres Edit, 

Kovácsné Hamar Éva, dr. Hatvani Zsolt, Béke László önkormányzati képviselők, 

valamint Zlehovszkyné Berkes Mária, Jáborszki Imre és Csikós László külső bizottsági 

tagok által lemondott 2020. április havi tiszteletdíj összegét, bruttó 1.373.519 Ft-ot az 

általános tartalékba helyezem.  

 

 

Polgár, 2020. április 28.  

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

46/2020. (IV. 28.) polgármesteri határozat 

az általános tartalékba helyezett tiszteletdíj felhasználásáról  

 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel az általános tartalékba 

helyezett tiszteletdíj felhasználására vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

 

1./ Az önkormányzati képviselők és külső bizottsági tagok által lemondott tiszteletdíj 

általános tartalékba helyezett bruttó összege: 1.373.519 Ft, mely összeg átutalásra kerül  

Polgár Város Önkormányzata Költségvetési elszámolási számlájára (61200216-

11052733). A közlemény rovatban feltüntetésre kerül: „MARADJ OTTHON POLGÁR!”  

 

 

 

Polgár, 2020. április 28.  

 

 

        Tóth József  

        polgármester 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

49/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozat 

az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díjának veszélyhelyzet időszakára 

vonatkozó módosításáról  

 

  

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel az önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díjának veszélyhelyzet időszakára vonatkozó módosítására 

irányuló előterjesztés alapján az alábbi döntést hozom: 

 

1./ A Városgondnokság kezelésében lévő, nem lakás céljára szolgáló ingatlanok, Anna 

Vendéglő Polgár, Zólyom u. 5. sz. alatti ingatlan, valamint a Polgár, Barankovics tér 7. 

sz. alatti ingatlan bérleti díja – a szerződésben foglaltaktól eltérően – az alábbiak szerint 

fizetendő 2020. évben:  

a) Veszélyhelyzetre tekintettel, március, április, május hónapban a havi bruttó 

bérleti díjak 50 %-a elengedésre kerül.  

b) Június, július, augusztus hónapban a szerződés szerinti havi bruttó bérleti díjak 

összegét fizeti a bérbevevő.  

c) A március, április, május havi bruttó bérleti díj el nem engedett részét, azaz a 

havi bruttó bérleti díj 50 %-át szeptember, október, november hónapban köteles 

a bérbevevő megfizetni, a tárgyhónapban esedékes bruttó bérleti díjon 

túlmenően.  

 

2./ A bérleti díj címén elengedett összege – bruttó 513.933 Ft – a számviteli 

nyilvántartásokban elengedett tartozás címén kerüljön kivezetésre.  

 

3./ Felhívom az intézmény vezetőjét, hogy a bérleti díj bevétel kiesés miatti előirányzat 

módosítását a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kezdeményezze.  

 

 

 

Polgár, 2020. április 29.  

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

50/2020. (IV. 30.) polgármesteri határozat 

 

 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgári Védekezési Stáb 

egyetértése mellett az alábbi döntést hozom: 

 

1./ A 31/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat 1, 2, 4, 5, 6. pontjaiban foglaltakat 2020. 

május 4-től 2020. május 17. napjáig meghosszabbítom.  

 

2./ A Polgári Piac – a Polgári Virtuális Piac működése mellett - 2020. május 7-től 

kezdődően piaci napokon (kedd, csütörtök, szombat) az alábbi korlátozásokkal 

megnyílik: 

- kizárólag termelői élelmiszer, virág és szaporító anyag (palánta) árusítása 

lehetséges, 

- maszk viselése a piac teljes területén eladó és vevő számára kötelező,  

- az eladóhelyek között szükséges a 1,5 méter távolságot tartani,  

- a piactéren 8-10 óra közötti időszakban kizárólag csak a 65 év felettiek 

tartózkodhatnak, 

- a piactér területének a fertőtlenítése hétfő-szerda-pénteki napokon, az esti 

órákban lesz elvégezve. 

 

 

 

 

 

Polgár, 2020. április 30.  

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

51/2020. (V. 7.) polgármesteri határozat 

a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány önkormányzati 

támogatásáról 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgár és Térsége 

Egészségügyéért Alapítvány 2020. évi önkormányzati támogatására vonatkozóan az alábbi 

döntést hozom: 

 

 

1./ A Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány kérelme alapján - 2020. évi 

támogatásként - jótékonysági koncert megrendezésére 100.000 Ft-ot hagyok jóvá, az 

önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati 

rendeletében Alapítványi támogatásra elkülönített keretösszegéből.   

 

         

 

          

 

 

Polgár, 2020. május 7.  

 

         

 

Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának  

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Tel.: 52/573-510, Fax: 52/391-455 

E-mai cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

52/2020. (V. 14.) polgármesteri határozat 

 

 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgári Védekezési Stáb 

egyetértése mellett 2020. május 18-tól 2020. május 31-ig az alábbi döntést hozom: 

 

1./ A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményre vonatkozóan továbbra is rendkívüli 

szünetet rendelek el, folyamatos ügyelet biztosítása mellett.  

 

2./  Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény – a könyvtári részleges 

szolgáltatás megindítása mellett -  nyilvános programokat nem szervezhet.  
 

4./ A KORPUSZ 93’ Kft. által végzett temetési szertartásokon a ravatalozás zárt térben 

továbbra sem engedélyezett.  

 

5./ A Polgári Szociális Központ intézményben az idősek nappali ellátása szünetel. A 

szociális étkezés biztosítása házhoz szállítással történik.  

 

6./ A Polgári Polgármesteri Hivatal a veszélyhelyzethez igazított munkarendben fogadja az 

ügyfeleket.  

 

 

 

Polgár, 2020. május 14.  

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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53/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 

 

 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgári Védekezési Stáb 

egyetértése mellett az alábbi döntést hozom: 

 

1./ Az 50/2020. (IV. 30.) polgármesteri határozat 2. pontját, valamint az 52/2020. (V. 14.) 

polgármesteri határozatot visszavonom.  

 

2./  Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár tömegrendezvények szervezése nélkül 

a megfelelő biztonsági előírások betartásával nyilvános tevékenységét folytatja.  

 

3./ A KORPUSZ 93’ Kft. által végzett temetési szertartásokon a ravatalozás zárt térben 

továbbra sem engedélyezett.  

 

4./ A Polgári Szociális Központ intézményben az idősek nappali ellátása szünetel. A 

szociális étkezés biztosítása házhoz szállítással történik.  

 

5./ A Polgári Polgármesteri Hivatal a veszélyhelyzethez igazított munkarendben fogadja az 

ügyfeleket.  

 

A határozat 2-5. pontjában foglaltak visszavonásig, de legfeljebb a veszélyhelyzet 

megszűnéséig alkalmazandók.  

 

 

Polgár, 2020. május 21.  

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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