
Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

1/2021. (I. 26.) polgármesteri határozat 

az óvodai beíratás, bölcsődei előjegyzés időpontjának meghatározásáról 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) kormányrendeletre tekintettel, az óvodai beíratás, 

bölcsődei előjegyzés időpontjának meghatározására vonatkozóan a Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottság tagjai véleményének kikérésével, az alábbi döntést hozom:  

 

1./   A 2021/2022-es nevelési évre az óvodai beíratást  

2021. április  27-től  - április 29-ig,   8.00-tól -16.00 óráig időpontban határozom 

meg.  

A beíratás helye: Bessenyei úti székhelyóvoda 

4090 Polgár, Bessenyei út 4-5. sz. 

 

2./ A 2021/2022-es nevelési évben a bölcsődei előjegyzést  

2021. április 27-től – április 29-ig,   8.00-tól -16.00 óráig időpontban határozom meg.  

A beíratás helye: Bessenyei úti székhelyóvoda 

4090 Polgár, Bessenyei út 4-5. sz. 

 

3./ Felkérem az intézmény vezetőjét, hogy a törvényben meghatározottak  alapján hirdesse 

meg a beiratkozás idejét Polgár város lakossága és az érintett szülők részére. 

 

Határidő: a kihirdetés időpontja:  2021. február 15-ig 

Felelős: Peténé Molnár Éva intézményvezető 

 

 

Polgár, 2021. január 26.  

 

 

 

 
Tóth József 

         polgármester   
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

2/2021. (I. 26.) polgármesteri határozat 

a Napsugár Óvoda és Bölcsőde éves nyitvatartási idejére, valamint a nyári takarítási 

szünet időpontjának meghatározásáról 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) kormányrendeletre tekintettel, a  Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde  éves nyitvatartási idejére, valamint a nyári takarítási szünet időpontjának 

jóváhagyására vonatkozóan a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tagjai véleményének 

kikérésével, az alábbi döntést hozom:  

 

1./  A Napsugár Óvoda és Bölcsőde  éves nyitvatartási rendjét: a nevelési  év,  szeptember 

01-től - augusztus 31.-ig, hétfőtől-péntekig tartó, ötnapos  munkarenddel, 

 nyitvatartási idejét, ügyelettel együtt: 

 Székhelyóvodában, bölcsődében: reggel: 6.30 - tól -  du: 17.00 óráig 

 Telephely óvodában:                     reggel: 7.00 - től  - du: 17.00 óráig  

 hagyom jóvá. 

  

2./  A Napsugár Óvoda és Bölcsőde  nyári takarítási szünet időpontját az alábbiak 

szerint hagyom jóvá: 

  2021. június 28-tól  -  július 23-ig 

  Takarít: Móra  úti óvoda  

   Ügyeletet tart:  Bessenyei  úti óvoda  

   

2021. július 26-tól  - augusztus 19-ig    

  Takarít: Bessenyei úti óvoda 

  Ügyeletet tart: Móra  úti óvoda  

 

2021. július 26-tól - augusztus 06-ig 

  Takarít: a bölcsőde 

  Ügyelet a fenti időpontban nem kerül  biztosításra.   

 

3./ Felkérem a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy a nyári takarítási 

időpontokat tegye közzé a szülők részére.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Peténé Molnár Éva intézményvezető 

 

Polgár, 2021. január 26.  

 
Tóth József 

         polgármester    
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 
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3/2021. (I. 26.) 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 478/2020. (XI. 03.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról 

és ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján települési 

támogatáson belül rendkívüli, lakhatással kapcsolatos támogatásra, valamint 

gyógyszertámogatásra vonatkozóan a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tagjainak 

egyetértése mellett az alábbi döntést hozom: 

 

1. Bacsa Balázs Polgár, Aradi u. 20. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 
települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 
2. Kártik Antalné Polgár, Deák F. u. 2. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 
 

3. Antek Sándorné Polgár, Kárpát u. 31. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 
települési (rendkívüli) segélyt állapítok meg. 

 
4. Rézműves Éva Polgár, Kárpát u. 3. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapítok meg. 
 
5. Szarka Erzsébet Polgár, Vasvári u. 5. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 
 
6. Szajevics László Polgár, Rákóczi u. 121. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 

egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 
 
7. Balogh Istvánné Polgár, Toldi u. 76. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 
 
8. Rózsa Andorné Polgár, Szabadság u. 75. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 

egyszeri települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 
 
9. Bolgár András Lászlóné Polgár, Vereckei u. 40. szám alatti lakos részére 10.000.-

Ft egyszeri települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 
 
10. Kiss Andrásné Polgár, Veres P. u. 2. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 
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11. Rézműves Józsefné Polgár, Vereckei u. 44. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 
egyszeri települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 

 
12. Gyöngyösi Zsigmondné Polgár, Ady u. 32. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 

egyszeri települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 
 
13. Gulyás Erzsébet Polgár, Szabadság u. 23. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 

egyszeri települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 
 
14. Jónás Piroska Polgár, Rózsa u. 11. szám alatti lakos részére 10.000.-F t egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 
 

15. Barna Mihályné Polgár, Kárpát u. 52/A. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 
egyszeri települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 
 

16. Szabó István Polgár, Mátyás u. 18. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 
települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 

 
17. Lovász Ferenc Józsefné Polgár, Rákóczi u. 98. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft 

egyszeri települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 
 

18. Bódi Istvánné Polgár, Kassa u. 1. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 
települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 

 
19. Moldován Henrietta Polgár, Lehel u. 82. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft 

egyszeri települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 
 

20. Csubák István Polgár, Dante u. 40. szám alatti lakos részére 30.000.-Ft egyszeri 
települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg, melyet a Családsegítő Szolgálat 
koordinálásával használhat fel. 
 

21. Rézműves Anikó Polgár, Hajnal u. 15/A. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft 
egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 
 

22. Juhász János Polgár, Ady u. 4. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 
települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 
 

23. Rácz Szabina Polgár, Ságvári u. 11. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 
települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 
 

24. Sándor Jánosné Polgár, Csokonai u. 53. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft 
egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 
 

25. Lukács Jánosné Polgár, Ságvári u. 34. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 
napjától – 2021.02.28. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

 



 

26. Asztalosné Kovács Szabina Polgár, Bajcsy u. 8/A. szám alatti lakos részére 
2021.01.01. napjától – 2021.02.28. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással 
kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 
27. Márton Imréné Polgár, Kossuth u. 15. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 

napjától – 2021.02.28. napjáig napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással 
kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 
28. Vámosi Katalin Polgár, Rózsa u. 2/A. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 

napjától – 2021.02.28. napjáig napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással 
kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 
29. Szarkáné Makó Edina Polgár, Ady u. 7. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 

napjától – 2021.02.28. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 

 
30. Oláhné Bíró Mária Polgár, Botond u. 23. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 

napjától – 2021.02.28. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 

 
31. Simon Tünde Polgár, Bacsó u. 23. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától – 

2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

32. Dormány Anikó Polgár, Vasgereben u. 8. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 
napjától – 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

33. Dobosné Juhász Edit Polgár, Bajcsy u. 24. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 
napjától – 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

34. Balogh Csabáné Polgár, Lehel u. 63. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától 
– 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

35. Hornyák Judit Polgár, Ságvári u. 5. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától 
– 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 

 
36. Szarka József Polgár, Wesselényi u. 25. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 

napjától – 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 

 
37. Nagy Sándor Polgár, Deák F. u. 8. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától – 

2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 

 



38. Ládi Kristóf Polgár, Bessenyei u. 12. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától 
– 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 

 
39. Bajzáth Zoltánné Polgár, Táncsics u. 50. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 

napjától – 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 

 
40. Mecsei Józsefné Polgár, Szőlő u. 24. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától 

– 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 

 
41. Horváth Katalin Polgár, Kiss E. u. 3/A. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 

napjától – 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 

 
42. Balogh Adrienn Polgár, Nagyváradi u. 34. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 

napjától – 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 

 
43. Halász Julianna Polgár, Bercsényi u. 31. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 

napjától – 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 

 
44. Suhajda Lászlóné Polgár, Taskó u. 75. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 

napjától – 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 

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

2021.01.01. napjától – 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással 
kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

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

2021.01.01. napjától – 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással 
kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 
47. Mitru Zsoltné Polgár, Kárpát u. 11. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától 

– 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

48. Szilágyi Istvánné Polgár, Kárpát u. 26/A. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 
napjától – 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 

 
49. Molnár Tiborné Polgár, Deli M. u. 12. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 

napjától – 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 

 
 



 

50. Szedleczki Istvánné Polgár, Mátyás u. 19. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 
napjától – 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 

 
51. Rácz Józsefné Polgár, Bajza u. 7. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától – 

2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

52. Zámbó Anita Polgár, Árpád u. 25. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától – 
2021.02.28. napjáig havi 5.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

53. Kóti Hajnalka Polgár, Bocskai u. 4. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától 
– 2021.02.28. napjáig havi 5.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

54. Takács Tímea Polgár, Táncsics u. 28. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 
napjától – 2021.02.28. napjáig havi 5.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

55. Löki Antal Polgár, Dante u. 6. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától – 
2021.02.28. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

56. Balogh Zoltán Polgár, Dankó u. 27. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától 
– 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 

 
57. Pöstényi László Polgár, Kiss E. u. 1/A. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 

napjától – 2021.01.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 

 
58. Balogh Márk Polgár, Lehel u. 10. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától – 

2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

59. Ráczné Balogh Zsanett Polgár, Vereckei u. 17. szám alatti lakos részére 
2021.01.01. napjától – 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással 
kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 
60. Köteles Gyula Polgár, Ságvári u. 32. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától 

– 2021.02.28. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 

 
61. Papp Zoltán Polgár, Aradi u. 26. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától – 

2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 



62. Kiss Gyuláné Polgár, Bem u. 44. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától – 
2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 

 
63. Bajzáth Ákos Polgár, Bocskai u. 15. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától 

– 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 

 
64. Krajczár Ottó Polgár, Gárdonyi u. 12. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 

napjától – 2021.01.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 

 
65. Tóth Zoltán Polgár, Kolozsvári u. 1. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától 

– 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

66. Tyukodi Ernő Polgár, Kölcsey u. 1. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától 
– 2021.02.28. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

67. Krajczár Aladár Polgár, Lehel u. 50. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától 
– 2021.02.28. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

68. Juhász László Polgár, Nagyváradi u. 14. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 
napjától – 2021.02.28. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

69. Tar Krisztina Polgár, Gorkij fasor u. 79. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 
napjától – 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

70. Bártfai Ferenc Gáborné Polgár, Táncsics u. 31. szám alatti lakos részére 
2021.01.01. napjától – 2021.02.28. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással 
kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 
71. Szőke Béla Polgár, Benczúr u. 19. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától – 

2021.02.28. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 

 
72. Bártfai Ferencné Polgár, Bem u. 83. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától 

– 2021.02.28. napjáig havi 5.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 

 

73. Rontó Mónika Polgár, Vereckei u. 59. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 
napjától – 2021.02.28. napjáig havi 5.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 

 
 



74. Rontó Gizella  Polgár, Lehel u. 95. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától – 
2021.02.28. napjáig havi 5.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

75. Sipos Melinda Polgár, Lehel u. 46. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától 
– 2021.02.28. napjáig havi 5.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

76. Szitai Jánosné Polgár, Toldi u. 54. szám alatti lakos részére 2021.01.01. napjától – 
2021.02.28. napjáig havi 5.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

77. Hadháziné Balogh Irén Polgár, Hajnal u. 15. szám alatti lakos részére 2021.01.01. 
napjától – 2021.02.28. napjáig havi 5.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

78. Rézműves Tibor Polgár, Vörösmarty u. 5. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

79. Nagy Sándor Polgár, Deák F. u. 8. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

80. Tóth Andor Polgár, Mikes u. 1. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-2021.12.31. 
időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős mérőóra 
feltöltésének utalására. 
 

81. Dobó Katalin Polgár, Bajcsy u. 19/A. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

82. Molnár István Ottó Polgár, Rózsa u. 15. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

83. Kiss Jánosné Polgár, Deli M. u. 30. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

84. Rontó Lászlóné Polgár, Bem u. 81. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

85. Cserépné Kű Zsuzsanna Polgár, Rákóczi u. 92. szám alatti lakos részére 
2021.01.01.-2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít 
meg az előre fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

 



86. Oláh Iboly Piroska Polgár, Dante u. 34/A. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

87. Lakatos Éva Polgár, Ady u. 26. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-2021.12.31. 
időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős mérőóra 
feltöltésének utalására. 
 

88. Kiss Erika Polgár, Csokonai u. 36. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

89. Antalné Siroki Mónika Polgár, Nagyváradi u. 8. szám alatti lakos részére 
2021.01.01.-2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít 
meg az előre fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

90. Sugár Istvánné Polgár, Kossuth u. 6. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

91. Nagyné Molnár Katalin Polgár, Iskola u. 14. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

92. Varga Csaba Andrásné Polgár, Géza fejedelem u. 5. szám alatti lakos részére 
2021.01.01.-2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít 
meg az előre fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

93. Rézműves Ágnes Polgár, Dankó u. 21. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

94. Rácz Olga Polgár, Veres P. u. 13/A. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

95. Rontóné Zámbó Gyöngyi Polgár, Nagyváradi u. 3. szám alatti lakos részére 
2021.01.01.-2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít 
meg az előre fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

96. Rontó Gyöngyi Viviven Polgár, Hunyadi u. 19. szám alatti lakos részére 
2021.01.01.-2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít 
meg az előre fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

97. Nagy Attila Polgár, Ady u. 18/A. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-2021.12.31. 
időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős mérőóra 
feltöltésének utalására. 
 

98. Tóth Rudolf Polgár, Mikes u. 13. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-2021.12.31. 



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

99. Rézműves László Polgár, Toldi u. 30. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

100. Molnárné Rácz Valéria Polgár, Bem u. 77. szám alatti lakos részére 
2021.01.01.-2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít 
meg az előre fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

101. Szitainé Lakatos Zsanett Polgár, Nagyváradi u. 16. szám alatti lakos 
részére 2021.01.01.-2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást 
állapít meg az előre fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

102. Horváth Tibor Lászlóné Polgár, Hajnal u. 15. szám alatti lakos részére 
2021.01.01.-2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít 
meg az előre fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

103. Balogh Attila Polgár, Ságvári u. 29. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

104. Balogh Kálmán Polgár, Toldi u. 95. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

105. Bari Ágnes Andrea Polgár, Bem u. 34/A. szám alatti lakos részére 
2021.01.01.-2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít 
meg az előre fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

106. Ádám Ferencné Polgár, Mikszáth u. 16. szám alatti lakos részére 
2021.01.01.-2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít 
meg az előre fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 

 

107. Bógár István Polgár, Bercsényi u. 14/A. szám alatti lakos részére 
2021.01.01.-2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít 
meg az előre fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

108. Raduly Tamásné Polgár, Aradi u. 18. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 

 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

Határidő: 2021. február 15. 
 

Polgár, 2021. január 26. 

        Tóth József 

        polgármester   



Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

4/2021. (I. 26.) polgármesteri határozat 

települési támogatási 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 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról 

és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, települési támogatás 

kérelemre az alábbi döntést hozom:  

 

1./ Rontóné Zámbó Gyöngyi Polgár, Nagyváradi u. 3. szám alatti lakos települési 

támogatási kérelmét elutasítom, mivel kérelmező nincs rendkívüli élethelyzetben, 

valamint kiadásairól semmilyen számlát nem csatolt.  

 

2./ Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 

I. törvény 39. § (1) bekezdés alapján a határozat ellen, annak közlésétől számított 30 

napon belül a Bírósághoz címzett, de Polgár Város Önkormányzatához benyújtott 

fellebbezéssel élhet.  

 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

Határidő: 2021. február 15. 

 

 

 

Polgár, 2021. január 26. 

 

        Tóth József 

polgármester  
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

5/2021. (I. 26.) polgármesteri határozat 

települési támogatási 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 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról 

és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, települési támogatás 

kérelemre az alábbi döntést hozom:  

 

1./ Jónás István Polgár, Csokonai u. 36. szám alatti lakos települési támogatási kérelmét 

elutasítom, mivel kérelmező nincs rendkívüli élethelyzetben, valamint kiadásairól 

semmilyen számlát nem csatolt.  

 

2./ Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 

I. törvény 39. § (1) bekezdés alapján a határozat ellen, annak közlésétől számított 30 

napon belül a Bírósághoz címzett, de Polgár Város Önkormányzatához benyújtott 

fellebbezéssel élhet.  

 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

Határidő: 2021. február 15. 

 

 

 

Polgár, 2021. január 26. 

 

        Tóth József 

polgármester  
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

6/2021. (I. 26.) polgármesteri határozat 

települési támogatási 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 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról 

és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, települési támogatás 

kérelemre az alábbi döntést hozom:  

 

1./ Tóth László Polgár, Rákóczi u. 97. szám alatti lakos települési támogatási kérelmét 

elutasítom, mivel kérelmező nincs rendkívüli élethelyzetben, valamint kiadásairól 

semmilyen számlát nem csatolt.  

 

2./ Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 

I. törvény 39. § (1) bekezdés alapján a határozat ellen, annak közlésétől számított 30 

napon belül a Bírósághoz címzett, de Polgár Város Önkormányzatához benyújtott 

fellebbezéssel élhet.  

 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

Határidő: 2021. február 15. 

 

 

 

Polgár, 2021. január 26. 

 

        Tóth József 

polgármester  
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

7/2021. (I. 26.) polgármesteri határozat 

települési támogatási 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 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról 

és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, települési támogatás 

kérelemre az alábbi döntést hozom:  

 

1./ Jónás Rudolf Polgár, Csokonai u. 36. szám alatti lakos települési támogatási kérelmét 

elutasítom, mivel kérelmező nincs rendkívüli élethelyzetben, valamint kiadásairól 

semmilyen számlát nem csatolt.  

 

2./ Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 

I. törvény 39. § (1) bekezdés alapján a határozat ellen, annak közlésétől számított 30 

napon belül a Bírósághoz címzett, de Polgár Város Önkormányzatához benyújtott 

fellebbezéssel élhet.  

 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

Határidő: 2021. február 15. 

 

 

 

Polgár, 2021. január 26. 

 

        Tóth József 

polgármester  
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

8/2021. (I. 26.) polgármesteri határozat 

települési támogatáson belül bérlettámogatás 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 478/2020. (XI. 03.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról 

és ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján települési 

támogatáson belül bérlettámogatásra vonatkozóan a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

tagjainak egyetértése mellett az alábbi döntést hozom: 

 

Bérlettámogatást állapítok meg 2021. január 1. és 2021. június 30. napja közötti időszakra az 

alábbi személyek részére:  

 

1. Tóth Andor Polgár, Mikes u. 1. sz. alatti lakos Tóth Gergő nevű gyermeke részére havi 

1190.-Ft összegben. 

 

2. Suhajda Lászlóné Polgár, Taskó u. 75. sz. alatti lakos Suhajda Zsófia nevű gyermeke 

részére havi 1780.-Ft összegben.   

 

 

Határidő: értelemszerűen, illetve 2021. január 31.  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Polgár, 2021. január 26. 

 

        Tóth József 

polgármester  
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 
9/2021. (I. 26.) polgármesteri határozat 

települési támogatáson belül étkeztetés 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 478/2020. (XI. 03.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

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

ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, a települési támogatáson belül szociális étkezés 

támogatásra vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./ 2021. január 1. – 2021. december 31. napjáig az alábbi személyek része állapítok meg szociális 

étkeztetés térítési díjára vonatkozó támogatást:  

1. Balog Ottóné Polgár, Vasvári u. 22. 

2. Lukács Péter Polgár, Deli M. u. 35. 

3. Kuli Magdolna Polgár, Petőfi u. 9. 

4. Bakos József Polgár, Mátyás u. 2. 

5. Bajzáth Dezső Polgár, Lehel u. 48. 

6. Kecső Hajnalka Polgár, Munkácsy u. 10.  

7. Bodnár Andrásné Polgár, Toldi u. 77. 

8. Szabó István Polgár, Mátyás u. 18. 

9. Mézes Jánosné Polgár, Rózsa u. 8. 

10. Mester József Polgár, Nagyváradi u. 38. 

11. Bölkény Ferenc Polgár, Veres Péter u. 8. 

12. Juhász Józsefné Polgár, Rákóczi u. 153. 

13. Éliás Gyula Istvánné Polgár, Taskó u. 61. 

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

15. Zelei Jánosné Polgár, Maros u. 23. 

16. Siska Lászlóné Polgár, Iskola u. 19. 

17. Kiss Lajosné Polgár, Dobó u. 7. 

18. Nagy Sándorné Polgár, Kolozsvári u. 45. 

19. Molnár Lászlóné Polgár, Kiss E. u. 1/B. 

20. Csele József Polgár, Szabolcs u. 25. 

21. Sturman Tibor Polgár, Újtelep u. 1. 

22. Csernák Lászlóné Polgár, Benczúr u. 8. 

23. Kovács István Polgár, Kárpát u. 74/A. 

24. Hegyi József Polgár, Ságvári u. 49. 

25. Nagy Imre Polgár, Bercsényi u. 7. 

26. Derzsényi Ferenc Polgár, Toldi M. u. 55. 

27. Tállai Balázsné Polgár, Hunyadi u. 18. 

28. Szabó István Polgár, Kárpát u. 52. 

29. Varga Csaba Andrásné Polgár, Géza fejedelem u. 5.  

30. Zsiga Mihály Lászlóné Polgár, Toldi u. 18.  

31. Barcsai Zoltánné Polgár, Klapka u. 2.  
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32. Nagyné Molnár Katalin Polgár, Iskola u. 14.  

33. Béke Antalné Polgár, Rózsa u. 14.  

34. Elek Antalné Polgár, Vörösmarty u. 2.  

35. Vígh Jánosné Polgár, Kiss E. u. 1/A. 

36. Erdei Klaudia Polgár, Zólyom u. 36. 
 

Határidő: értelemszerűen, illetve 2021. január 31.  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Polgár, 2021. január 26. 

 

        Tóth József 

polgármester  
 

 

 

  



Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

10/2021. (I. 26.) polgármesteri határozat 

települési támogatáson belül 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 478/2020. (XI. 03.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról 

és ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján települési 

támogatáson belül elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásához 

vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./ Balogh Józsefné Polgár, Toldi u. 14. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft települési 

(temetési) támogatást állapítok meg. 

 

2./ Sipos Kálmánné Polgár, Arany J. u. 20. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft települési 

(temetési) támogatást állapítok meg. 

 

3./ Kovács Imréné Polgár, Újközpont szám alatti lakos részére 25.000.-Ft települési (temetési) 

támogatást állapítok meg. 

 

 

Felelős: dr. Sivák Anita 

Határidő: 2021. február 03. 

 

 

 

Polgár, 2021. január. 26. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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 Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

11/2021. (I. 26.) polgármesteri határozat 

települési támogatáson belül házi segítségnyújtás 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 478/2020. (XI. 03.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról 

és ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 13. § (6)-(8) bekezdései alapján 

települési támogatáson belül házi segítségnyújtás térítési díjának támogatására vonatkozóan az 

alábbi döntést hozom: 

 

1./ 2021. január 1. és 2021. december 31. napja közötti időszakra házi segítségnyújtás térítési 

díjának támogatását állapítom meg az alábbi személyek részére:  

 

1. Bakos József Polgár, Mátyás u. 2. 

2. Bari Ágostonné Polgár, Dankó u. 14.  

3. Mester József Polgár, Nagyváradi u. 38. 

4. Zelei Jánosné Polgár, Maros u. 23.  

5. Bialos Istvánné Polgár, Hősök u. 115. 

6. Kiss Lajosné Polgár, Dobó u. 7. 

7. Sturman Tibor Polgár, Újtelep u. 1.  

8. Csernák Lászlóné Polgár, Benzúr u. 8.  

9. Juhász Lászlóné Polgár, Nagyváradi u. 14. 

10. Hágen Sándorné Polgár, Bajza u. 24. 

11. Kovács Jánosné Polgár, Táncsics u. 9.  

12. Balogh Kálmánné Polgár, Lehel u. 89.  

13. Elek Antalné Polgár, Vörösmarty u. 2.  

14. Nyergesné Szilágyi Julianna Polgár, Veres P. u. 1.  

15. Tardi József Polgár, Rákóczi u. 32.  

16. Nagy Sándor Polgár, Vereckei u. 11.  

17. Nagy Józsefné Polgár, Vereckei u. 11.  

18. Szurkos Istvánné Polgár, Nagyváradi u. 42.  

19. Szilágyi Istvánné Polgár, Ady u. 15.  

20. Rácz Vilmosné Polgár, Dobó u. 8.  

21. Mecsei Jánosné Polgár, Taskó u. 104.  

22. Fűrész József Polgár, Kárpát u. 36.  

23. Mézes László Polgár, Bajza u. 15.  

24. Kacsa Lászlóné Polgár, Mikszáth u. 17.  

25. Szekeres Istvánné Polgár, Lehel u. 33.  

26. Király Józsefné Polgár, Erdei u. 32.  

27. Simon Zoltánné Polgár, Bacsó u. 34.  

28. Kriston Józsefné Polgár, Géza fejedelem u. 4.  

29. Nagy Imre Polgár, Bercsényi u. 7.  

mailto:j.toth@polgar.hu


30. Juhász Istvánné Polgár, Maros u. 11.  

31. Radics László Polgár, Erdei u. 3.  

32. Struba Andrásné Polgár, Bacsó u. 26.  

33. Zöldi Lászlóné Polgár, Ady u. 31.  

34. Bodnár Józsefné Polgár, Ady u. 27 

35. Bojtor Kálmánné Polgár, Benczúr u. 22.  

 

Határidő: értelemszerűen, illetve 2021. január 31.  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Polgár, 2021. január 26. 

 

        Tóth József 

polgármester  
 

          
  



 Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

12/2021. (I. 28.) határozat 

a Képviselő-testület 2021. évi munkaterv 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 478/2020. (XI.3.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület 2021. 

évi munkatervére vonatkozóan a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével, az alábbi 

döntést hozom:  

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi munkatervét a határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom.   

 

Határidő: folyamatos, illetve 2021. december 31. 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

 

Polgár, 2021. január 28. 

 

        Tóth József 

polgármester  

  

mailto:j.toth@polgar.hu


Polgár Város Önkormányzat 

      Képviselő-testületének 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. évi 

 

M U N K A T E R V E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyva a 12/2021. (I. 28.) polgármesteri határozattal 

 

 

 

 

 

 

 



2021. január 28. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

 2./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervére 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 21.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Hatósági Iroda  

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Javaslat a lakáscélú támogatásról szóló 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Hatósági Iroda  

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Javaslat a Fonyódligeti Üdülő 2021. évtől történő hasznosítására  

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi maradványának korrekciójára 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

8./ Javaslat a  Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola kijelölt iskolai körzetének 

véleményezésére  

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

9./ Kérdések, interpellációk 

 



2021. február 11. (csütörtök) 14.00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

 2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésére 

       Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

2021. február 25. (csütörtök) 14.00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettségek meghatározására 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

 2./ Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére  

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Javaslat a 2021. évi városi rendezvénytervre 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi szakmai 

munkájáról 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi munkatervének 

jóváhagyására 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 

 



6./ Javaslat a PolgárTárs helyi közéleti havilap Szabályzatának felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

7./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es nevelési év beiskolázási tervének 

jóváhagyására  

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

8./ Beszámoló a Polgári Települési Értéktár Bizottság 2020. évben végzett tevékenységéről 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

9./ Javaslat a polgármester 2021. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

10./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

2021. március 25. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság  

 

2./ Javaslat az önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadására 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  polgármester, jegyző 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./        Beszámoló Polgár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 



5./ Beszámoló a mezei őrszolgálat 2020. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Tájékoztató a civil és sportszervezetek 2020. évi tevékenységéről   

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Tájékoztató az alapítványok 2020. évi tevékenységéről és javaslat az alapítványok 

részére nyújtandó 2021. évi önkormányzati támogatásra 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

8./ Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda  

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 9./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Műszaki Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 10./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatárának megállapításához 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

 Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

11./ Beszámoló a 2020. évi közfoglalkoztatásról 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Hatósági Iroda   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

12./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

2021. április 29. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság  

 



 2./ Javaslat önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Beszámoló a Polgári Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: jegyző 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Tájékoztató a 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzések 

tapasztalatairól 

  Előterjesztő:  polgármester  

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

5./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

2021. május 27. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

1./  Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság  

 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló  3/2020. (II.21.) 

önkormányzati rendeletének módosítására  

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

   Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

3./ Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítéséről 

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

   Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

4./ Beszámoló a Polgári Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők:  jegyző, Hatósági Iroda 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

5./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2020. évi átfogó értékeléséről  

      Előterjesztő:  jegyző 

Előkészítők:  jegyző, Hatósági Iroda 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 



6./ Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Intézményi Stratégiai 

Tervének elfogadására 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

2021. június 24. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Tájékoztató a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  2020/2021-es nevelési év feladatainak 

végrehajtásáról és a 2021/2022-es nevelési év beindításáról 

  Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

4./ Beszámoló a PÉTEGISZ Zrt. 2020. évi  tevékenységéről, javaslat a 2021. évi üzleti 

tervének jóváhagyására 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Beszámoló a Korpusz 93’ Kft. 2020. évi tevékenységéről, javaslat a 2021. évi üzleti 

tervének jóváhagyására 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Beszámoló a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet 2020. évi 

tevékenységéről, javaslat a 2021. évi üzleti tervének jóváhagyására 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 7./ Kérdések, interpellációk 

 



2021. július 29. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

  

2./ Beszámoló Polgár város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Javaslat az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásaiból adódó 

önkormányzati feladatok meghatározására 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Műszaki Iroda 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

2021. szeptember 9. (csütörtök) 14.00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

3./ Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2021. I. félévi költségvetésének 

végrehajtásáról 

      Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó 

munkatervének jóváhagyására 

  Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 



5./ Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Polgári Vásárhelyi Pál Általános 

Iskolája 2020/2021. tanévi tevékenységéről  

  Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

6./ Tájékoztató a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma és 

Szakképző Iskolája 2020/2021. tanévi tevékenységéről 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő: jegyző, Titkárság 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

   

7./ Javaslat a felsőoktatásban résztvevők önkormányzati ösztöndíjrendszeréről szóló 

33/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Hatósági Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

8./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2022. évi 

fordulójához történő csatlakozásra  

Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Hatósági Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

9./ Kérdések, interpellációk 

 

 

Zárt ülés napirendje: 

 

1./ Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekre és díjakra 

  Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

 

 

2021. október 28. (csütörtök) 14.00 óra 

NAPIREND:  

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

 2./ Javaslat önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Titkárság 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Tájékoztató a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2020. évben Polgáron 

végzett tevékenységéről és javaslat Polgár város víziközműveire vonatkozó gördülő 

fejlesztési terv elfogadására 

Előterjesztő:  polgármester 



Előkészítők: jegyző, Műszaki Iroda 

       Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Tájékoztató a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évben Polgáron 

végzett hulladékgazdálkodási tevékenységéről 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Műszaki Iroda  

       Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

2021. november 25. (csütörtök) 14.00 óra 

NAPIREND:  

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

3./ Javaslat a helyi adókról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő: jegyző, Hatósági Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

   Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) 

önkormányzati rendelet módosítására és étkezési nyersanyagnorma megállapítására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő:  polgármester 

      Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Tájékoztatás a Polgár, Wesselényi u. 16. sz. alatti ingatlan hasznosításáról 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Műszaki Iroda  

  Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Kérdések, interpellációk 

 

 



2021. november 26. (péntek) 17.00 óra   

 

Közmeghallgatás 

 

 

2021. december 16. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadásáig 

végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint 

az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2015. (X. 30.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára  

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat Polgár Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének 

megtárgyalására 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

5./ Tájékoztató a polgármester 2021. évben végzett tevékenységéről 

Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

 

 

Polgár, 2021. január 20.  

 

             

Tóth József  

         polgármester 

 

  



 Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

13/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat 

a Fonyódligeti Üdülő 2021. évi üzemeltetési megállapodásáról 

 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel a Fonyódligeti Üdülő 

2021. évi üzemeltetési megállapodásáról a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével 

az alábbi döntést hozom: 

 

 

1. A Fonyódligeti Üdülő 2021. évi üzemeltetéséről szóló megállapodás-tervezetet a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom. 

 

Határidő: 2021. január 31. 

Felelős:  dr. Sivák Anita jegyző 

Tóth József polgármester 

 

 

Polgár, 2021. január 28. 

 

        Tóth József 

polgármester  

  

mailto:j.toth@polgar.hu


a 13/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

Jelen megállapodás a közös tulajdonban lévő, Fonyódligeti Gyermeküdülő üzemeltetésére jött létre, 
mely szerint a Tulajdonos önkormányzatok képviselőinek egyetértésével, Egyek Nagyközség 
Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat látja el az üzemeltetési feladatokat 2021. április 1-től  
2022. március 31-ig. 
A megállapodás létrejött egyrészről 
 
Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, tulajdoni hányad 38,5 % 
4069 Egyek, Fő út 3. 
amelyet képvisel dr. Miluczky Attila polgármester 
a továbbiakban mint gesztor Tulajdonos, 
 
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, tulajdoni hányad 35% 
4090 Polgár, Barankovics tér 5. 
amelyet képvisel Tóth József polgármester 
a továbbiakban mint Tulajdonos,  
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, tulajdoni hányad 26,5% 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 
amelyet képvisel Szeli Zoltán polgármester 
a továbbiakban mint Tulajdonos, 
 
másrészről 
 
Egyeki Szöghatár nonprofit Kft 
Székhely:  4069 – Egyek, Fő u. 3 
Képviselő: Murvai Ferencné, ügyvezető  
a továbbiakban mint Üzemeltető 
Kapcsolattartó: Ficsór Szabina +3652 378 023 
 
között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 
 
1./ Az ingatlan helyrajzi száma:  8640 Fonyód, 10084. hrsz. 
 Az ingatlan megnevezése:  Fonyódliget Gyermeküdülő 
 Az ingatlan címe:   8640 Fonyódliget, Niklai u. 4. 
 
 Az ingatlan részei: 
 - 1 db téglaépület (többágyas szobákkal, külső vizesblokkal),  
 - 1 db konyha-étkező, 
 - 4 db ötszemélyes faház, 
 - 4 db négyszemélyes kőház, 
 
 Az 1. számú melléklet az ingatlan tulajdoni lapja. 
 
2./ A Tulajdonosok üzemeltetésre átadják, az Üzemeltető átveszi az 1. sz. pontban megjelölt ingatlant 

az Üzemeltető által ismert és megtekintett állapotban. A felek állapotrögzítési jegyzőkönyvet 
vesznek fel, mely e megállapodás 2. számú mellékletét képezi. Jelen megállapodás 3. számú 
mellékletét képezi a leltárjegyzék, mely alapján a Tulajdonosok átadják, az Üzemeltető átveszi a 
tárgyi, valamint a kis értékű tárgyi eszközöket. 



 
 A jogviszony megszűnésével az Üzemeltető köteles az ingatlant, a leltárjegyzékben szereplő tárgyi 
és kis értékű tárgyi eszközöket, valamint a jogviszony időtartama alatt elvégzett építészeti, 
épületgépészeti, műszaki felújításokat és beruházásokat hiánytalanul, helyszíni szemlén átadni. 
Üzemeltető gondoskodik a Tulajdonosok jóváhagyásával az üzemeltetés ideje alatt az 
elhasználódott, elavult, feleslegessé vált eszközök selejtezéséről. 
  
Jelen megállapodás időtartama alatt az üdülő üzembe helyezéséhez szükséges felújítási 
munkálatok költsége a Tulajdonos önkormányzatokat tulajdoni hányaduk arányában terheli. 
 
A felújítási munkák szükségességét, terjedelmét és feltételeit a Tulajdonosok az üdülési szezon 
kezdete előtt, egyeztetett időpontban, szükség szerint közös helyszíni szemlén állapítják meg, 
illetve döntik el.  

 
3./ Az Üzemeltető minden évben a Tulajdonosok részére használati jogot biztosít tulajdoni részük 

arányában. Tulajdonosok a rájuk eső szálláshelyeket szabadon értékesíthetik. 
 
 A szálláshely kapacitás elosztásánál 4 db 5 személyes faházzal és 4 db 4 személyes kőházzal 

számolunk. Ez összesen 8 foglalási lehetőség naponta, melyet a júniusi 30, júliusi 31 és augusztusi 
31 nappal beszorozva 736 egy napos foglalási lehetőség adódik. 

  
4./  A 736 egy napos foglalási lehetőséget tulajdoni arányban elosztva a következők adódnak: 
 

 Egyek, 38,5 % Polgár, 35 % Tiszacsege, 26,5 % Összesen 

Előszezon 
06.01.-06.15. 

46 42 32 120 

Főszezon 
06.16.-08.20. 

203 185 140 528 

Utószezon 
08.21.-08.31. 

34 31 23 88 

 
 2021. Június 

 F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 

1 E E P T E P P T 

2 E E P T E P P T 

3 E E P T E P P T 

4 E E P T E P P T 

5 E E P T E P P T 

6 E E P T E P P T 

7 E E P T E P P T 

8 E E P T E E P T 

9 E P P T E E P T 

10 E P P T E E P T 

11 E P P T E E P T 

12 E P P T E E P T 

13 E P P T E E P T 

14 E P T T E E P T 

15 E P T T E E P T 

16 E P T T E E P T 

17 E P T T E E P T 

18 E P T T E E P T 



19 E p T T E E P T 

20 E P T T E E P T 

21 E P T T E E P T 

22 E P T T E E P T 

23 E E P T E E P T 

24 E E P T E P P T 

25 E E P T E P P T 

26 E E P T E P P T 

27 E E P T E P P T 

28 E E P T E P P T 

29 E E P T E P P T 

30 E E P T E P P T 

 
2021. Július 

 F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 

1         

2         

3         

4         

5    Egyek     

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16    Polgár     

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25    Tiszacsege     

26         

27         

28         

29         

30         

31 E E P P E E P P 

 
Július hónapban mindhárom tulajdonos rendelkezhet a komplett üdülővel 10 – 10 napra. Küldhetnek 
nagyobb létszámú közösségeket pl.: iskola, focicsapat, testvérváros de akár lakosoknak is kiadható ez 



a 10 nap is. Ebben a 10 napban az adott önkormányzat rendelkezésére áll az ifjúsági üdülő is. A 3 x 10 
napon kívül az ifjúsági üdülőt az üzemeltető szabadon bérbe adhatja. 
 
2021. Augusztus 

 F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 

1 E E P P E E P P 

2 E E P P E E P P 

3 E E P P E E P P 

4 E E P P E E P P 

5 E E P P E E P P 

6 E E P P E E P P 

7 E E P P E E P P 

8 E E P P E E P P 

9 E E P P E E T P 

10 E E P T E E T P 

11 E E P T E E T P 

12 E E P T E E T P 

13 E E P T E E T P 

14 E P P T E E T P 

15 E P P T E E T P 

16 E P P T E E T P 

17 E P P T E E T P 

18 E P P T E E T P 

19 E P P T E E T P 

20 E P P T E E T P 

21 E P P T E E T T 

22 E P P T E E P T 

23 E P P T E E P T 

24 E P P T E E P T 

25 E P P T E E P T 

26 E E P T E E P T 

27 E E P T E P P T 

28 E E P T E P P T 

29 E E P T E P P T 

30 E E P T E P P T 

31 E E P T E P P T 

Rövidítések: 
- E = Egyek 
- P = Polgár 
- T = Tiszacsege 
- K = Kőház 
- F = Faház 

 
5./ Az Üzemeltető kiválasztása a gesztor Tulajdonos önkormányzat döntése szerint történik.   Az 
üzemeltetés jogát az kapja meg, aki a legkedvezőbb és egyben legkisebb elszámolási árat adja meg 
működtetési átalányként. 2021-ben a működtetési átalány 3500,- Ft / nap. Ha egész évben üres 
maradna az üdülő, az Üzemeltető akkor is jogosult lenne 736 x 3500,- Ft működtetési költség 
megtérítésére, azaz 2.576.000,- Ft önkormányzati támogatásra. 
 



A működtetési átalányt csak azon napok után kell megfizetni, amikor az adott önkormányzat nem 
tudott gondoskodni foglalásról. Ha ilyen nap, foglalás hiányában visszamondásra kerül és az 
Üzemeltető azt ki tudja adni, akkor szintén nem kell működtetési átalányt fizetni arra a napra. 
 
Az önkormányzatok célja minél kisebb összegű működtetési átalányként fizetendő üdülési hozzájárulás 
megfizetése, ezért a számukra legkedvezőbb ajánlatot választják. Annak érdekében, hogy valóban 
minél alacsonyabb ajánlatok érkezzenek be, mindhárom tulajdonos önkormányzat vállalja, hogy 
gondoskodik a ráeső foglalási lehetőségek legalább 70 %-os kihasználtságáról. Ha ez valamelyik 
tulajdonosnak nem sikerül, az vállalja a ráeső napok közül az összes, 70 % foglaltság alatti szint nem 
értékesített napja után a 3500 Ft / nap működtetési átalány megfizetését. 
 
Az önkormányzatok közös célja, hogy az egyre magasabb kihasználtsági mutatók segítségével 
csökkenjen a működtetési átalány, majd a Nulla elérése.  
 
6./ A szolgáltatási ár a 2021. évben: 

- kőház bruttó 10.000,- Ft/ház/nap (min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az alatt +20 %). 
- faház bruttó 9.000,- Ft/ház/nap (min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az alatt +20 %). 
- gyermekszálláshely bruttó 1.000,- Ft/fő/nap (min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az 

alatt +20 %). 
 

 A szolgáltatási árról 2021-tól évenként a tulajdonosok döntenek, ha nincs más megállapodás az ár 
nem változik.  
 

Nem tulajdonos település lakosai részére: 
• Faházak:      bruttó 12.000,- Ft/ház/nap (min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az alatt +20 %) 
• Kőházak:     bruttó 13.000,- Ft/ház/nap (min. 4 éjszaka,  5 nap foglalása esetén, az alatt +20 %) 
• Gyermeküdülő: 
    - egy éjszaka esetén: bruttó 2.000,- Ft/fő/nap 
    - kettő vagy több éjszaka esetén: bruttó 1.500,- Ft/fő/nap 

 
7./ Az üzemeltetési jog kizárólag a tulajdonosok előzetes írásbeli engedélyével ruházható át. Az 

Üzemeltető az ingatlant bérbe, vagy más jellegű hasznosításra csak a Tulajdonosok előzetes írásos 
engedélyével adhatja át harmadik személynek. 

 
        A szezon és vele a nyitvatartás minden évben június 1. -től augusztus 31-ig tart. 
 Az előszezon június 1-től június 15-ig tart, utószezon augusztus 20-tól augusztus 31-ig. 
 
8./ A Tulajdonosok köztisztviselőik, közalkalmazottaik, munkavállalóik számára, valamint az 

önkormányzati képviselőknek a szolgáltatási árhoz képest további támogatást nyújthatnak. 
 A kedvezmény mértékével, a szolgáltatási ártól eltérő különbözetekkel az Üzemeltető és a 

Tulajdonosok minden év végén elszámolnak. 
 
9./ Amennyiben valamely Tulajdonos nem kíván élni üdülőhasználati lehetőségével, illetve nem tudja 

teljesíteni a tárgyévi hozzájárulási kötelezettségeit, azt a gesztor önkormányzat a – KSH által 
közzétett inflációval korrigálva – tartozásként nyilvántartja. 

 
10./ A Tulajdonosok megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető az alábbi feladatokat vállalja:  
 - rendeltetésszerű üzemeltetést, 
 - szálláshely értékesítését, 
 - ingatlan állagmegóvását, 
 - felújítási, fejlesztési pályázatok folyamatos figyelését, keresését, 
 - tulajdonossal közös pályázatok benyújtását, 



 - esetleges beruházások előzetes egyeztetését a tulajdonosokkal, 
 - beruházások lebonyolítását. 
 
11./ A Tulajdonosok pénzügyi elszámolása: 
 

Az Üzemeltető minden év november 30-ig beszámolót készít, december 31-ig elszámol a 
Tulajdonosokkal. 
Az ingatlan közüzemi mérőóráit (ivóvíz, szennyvíz, áram), a vezetékes telefon előfizetési 
szerződését, valamint a hulladékszállítási szerződést Üzemeltető köteles a nevére íratni saját 
költsége terhére, valamint a közüzemi díjakat határidőben teljesíteni.  
Az ingatlanra vonatkozó biztosítást Egyek Nagyközség Önkormányzata mint gesztor tulajdonos 
köti meg, bármely káreseményből származó és a biztosítótársaságtól járó kifizetés a gesztor 
önkormányzatot illeti meg. A gesztor önkormányzat vállalja, hogy az esetleges biztosítási összeg 
teljes egészét a káresemény elhárítására fordítja.  

 
12./ A szerződés rendkívüli felmondása bármely Tulajdonos részéről akkor lehetséges, ha az 

Üzemeltető: 
 - az átvett eszközöket nem a jó gazda gondosságával kezeli, 

 -  nem számol el december 31-ig a Tulajdonosokkal, 
 - az ingatlant rendeltetésétől vagy a szerződésben foglaltaktól eltérő célra és módon használja.  
 

A Tulajdonos a fenti okok valamelyikéből fakadó azonnali, rendkívüli felmondása esetén írásban 
köteles az Üzemeltetőt tájékoztatni. 

 
A szerződő felek a felmondás kézhezvételétől számított harminc napon belül elszámolnak 
egymással (időarányos nyereség felosztása, közüzemi díjak) és Üzemeltető az ingatlant, tételes 
leltár felvétele mellett, visszaadja a Tulajdonosok birtokába. 

 
Az Üzemeltető a megállapodás rendkívüli felmondására jogosult, ha a Tulajdonosok az 
üzemeltetési megállapodás tárgyában az Üzemeltető hozzájárulása nélkül olyan változtatást 
eszközölnek, amely Üzemeltető üzleti tevékenységét súlyosan érinti vagy érintheti. Ennek 
megfelelően a Tulajdonosok kötelesek tájékoztatni az Üzemeltetőt arról, hogy az  üzemeltetésre 
adott ingatlant és ingó dolgokat értékesíteni kívánják, vagy azokat egyéb üzleti tevékenységhez 
szükséges okokból, bármely harmadik személynek fedezetül kínálják. 
A Tulajdonosok jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen 
elképzeléseiket úgy valósítják meg, hogy az Üzemeltető üzleti érdekeit az üzemeltetési jogviszony 
megszüntetéséig ne sértsék. Amennyiben a Tulajdonosok ilyen jellegű lépése az Üzemeltető 
számára a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, az Üzemeltető a 
megállapodás azonnali felmondására jogosult. 

 
13./ A Tulajdonosok külön kívánják rögzíteni, hogy abban az esetben, ha az Üzemeltető saját forrásai 

mellett pályázatokon kíván részt venni a beruházások finanszírozására, úgy a Tulajdonosok jelen 
üzemeltetési megállapodás aláírásával hozzájárulásukat adják ehhez azzal, hogy az Üzemeltető 
akár a saját forrásából, akár pályázati forrásból megvalósítani kívánt beruházás esetén előzetesen 
köteles a Tulajdonosokkal egyeztetni. 

 
Az Üzemeltető az üzemeltetési megállapodás megszűnése esetén köteles az ingatlant, a 
leltárjegyzékben szereplő tárgyi és kis értékű tárgyi eszközöket, valamint a jogviszony időtartama 
alatt elvégzett építészeti, épületgépészeti, műszaki felújításokat, beruházásokat 30 napon belül, 
hiánytalanul, leltár szerint, rendeltetésszerű állapotban a Tulajdonosok birtokába adni. A 
felújítással keletkezett értéknövekedés is a Tulajdonosok tulajdonába kerül. 

 



14./ A szerződő felek kijelentik, hogy az ezzel az üzemeltetési megállapodással kapcsolatos esetleges 
vitáikat tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, amennyiben az egyeztetések nem vezetnek 
eredményre, a vita eldöntésére a Debreceni Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

 
15./ A szálláshely foglalások rögzítésére a 2017. évtől internetes portál került kialakításra, melynek 

adminisztratív feladatait az Üzemeltető és a gesztor Tulajdonos látja el. Érvényes foglalásnak csak 
az számít, ha 50 % foglaló megfizetésre kerül, lemondás esetén a foglaló elveszik. A foglalás 
írásbeli jelzése után 3 munkanap van a foglaló befizetésére, utána a szándék törlődik. 

 
16./ Az egyes önkormányzatokra jutó foglalási lehetőségek értékesítése a mindenkori önkormányzatok 

hatásköre. Pl. a Polgárra eső napokat csak Polgár Város Önkormányzatán keresztül lehet lefoglalni. 
Ha az ilyen foglalást az érintett önkormányzat megbízottja jóvá hagyja, a pénzügyi teljesítés az 
Üzemeltetőnél történik. A megállapodás aláírásával egyidejűleg a Tulajdonos önkormányzatok 
tájékoztatják egymást a kapcsolattartó személyéről, a változást e-mailban jogosultak közölni. 

 
 Ezt az üzemeltetési megállapodást – amely 8 nyomtatott oldalból áll – a szerződő felek elolvasták, 
megértették, majd annak kijelentése mellett, hogy az abban foglaltak határozott szándékukkal 
mindenben megegyeznek, cégszerűen és jóváhagyólag aláírták. 

 
Egyek, 2021. január 22.  
 

……………………………………………………….. 
Egyek Nagyközség Önkormányzatának 

képviseletében 
Dr. Miluczky Attila polgármester 

mint tulajdonos 
 
 

……………………………………………….. 
Polgár Város Önkormányzatának 

képviseletében 
Tóth József polgármester 

mint tulajdonos 
 
 
 

……………………………………………………… 
Tiszacsege Város Önkormányzatának 

képviseletében 
Szeli Zoltán polgármester 

mint tulajdonos 
 
 
 

……………………………………………….. 
Üzemeltető 

képviseletében 
Murvai Ferencné ügyvezető 

  



 Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

14/2021. (I. 28.) polgármesteri határozat 

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi maradványának korrekciójáról 

 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel Polgár Város 

Önkormányzata és intézményei 2019. évi maradványának korrekciójáról a Képviselő-testület 

tagjai véleményének kikérésével az alábbi döntést hozom: 

 

1./ A Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi maradványának korrekciójáról 

szóló jegyzőkönyveket és a korrekciós tételeket részletező intézményenkénti táblázatokat az 

alábbiak szerint hagyom jóvá:  

- 1/a. Polgár Város Önkormányzata 

 - 1/b. Polgári Polgármesteri Hivatal  

 - 1/c. Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

 - 1/d. Polgári Szociális Központ 

 - 1/e. Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

 - 1/f. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

 

Határidő: 2021. január 31. 

Felelős:   dr. Sivák Anita jegyző 

     Tóth József polgármester 

 

 

 

Polgár, 2021. január 28. 

 

        Tóth József 

polgármester  
  

mailto:j.toth@polgar.hu


  



  



  



  



  



  



 Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

15/2021. (I. 28.)  polgármesteri határozat 

a  Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola kijelölt iskolai körzetének véleményezéséről 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) kormányrendeletre tekintettel, az iskolai körzet 

véleményezésére vonatkozóan a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérésével, az alábbi 

döntést hozom:  

 

1./ Egyetértek a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ által megküldött kijelölt iskolai 

körzetek tervezetével, melyben a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola  4090 Polgár, 

Zólyom u. 14. szám alatti székhellyel működő oktatási intézmény működési körzeteként  

- Polgár  közigazgatási területe -  került megállapításra.  

  

2./ Felkérem a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az intézmény igazgatóját. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 
 

 

Polgár, 2021. január 28. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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 Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

16/2021. (II. 3.)  polgármesteri határozat 

a Polgár, Zólyom u. 5. sz alatti épületrész bérleti díjkedvezményére 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgár, Zólyom u. 5. sz. 

alatti épületrész bérleti díjának kedvezményére vonatkozóan a Képviselő-testület tagjai 

véleményének figyelembevételével az alábbi döntést hozom: 

 

1./ A Polgár, Zólyom u. 5. sz. alatti 1149 hrsz-ú 198 m2 alapterületű ingatlan földszinti 

épületrész bérleti szerződésben rögzített 100.000 Ft + Áfa/hó összegű bérleti díjára 

vonatkozóan 50 %-os díjfizetési kedvezményt állapítok meg 2021. január 1-től a bérleti 

szerződés időtartamára, de legfeljebb 2021. június 30-ig.   

 

2./ Felkérem a Városgondnokság vezetőjét, hogy a 47/2018. (IV. 26.) KT határozat alapján 

megkötött bérleti szerződés módosításáról gondoskodjon.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Tóth József polgármester 

      Hágen József intézményvezető 

 

 

 

Polgár, 2021. február 3. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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 Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

17/2021. (II. 3.)  polgármesteri határozat 

a Polgár, Barankovics tér 7. sz alatti ingatlanrész bérleti díjkedvezményére 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgár, Barankovics tér 

7. sz. alatti ingatlanrész bérleti díjának kedvezményére vonatkozóan a Képviselő-testület tagjai 

véleményének figyelembevételével az alábbi döntést hozom: 

 

1./ A Polgár, Barankovics tér 7. sz. alatti 626 hrsz-ú 148 m2 alapterületű  földszintű ingatlan 

épületrész bérleti szerződésben rögzített 120.000 Ft + Áfa/hó összegű bérleti díjára 

vonatkozóan 50 %-os díjfizetési kedvezményt állapítok meg 2021. január 1-től 2021. 

június 30-ig. 

 

2./ Felkérem a Városgondnokság vezetőjét, hogy a 9/2020. (I. 23.) KT határozat alapján 

megkötött bérleti szerződés módosításáról gondoskodjon.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Tóth József polgármester 

      Hágen József intézményvezető 

 

 

 

Polgár, 2021. február 3. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

18/2021. (II. 17.) polgármesteri határozat 

Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési 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 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, Polgár Város 

Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervére vonatkozóan a Képviselő-testület tagjai 

véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának 2021.évi közbeszerzési tervét a határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 
 

 

Polgár, 2021. február 17. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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18/2021. (II. 17.) polgármesteri határozat melléklete 

 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

 

 

Ajánlatkérő   neve:    Polgár Város Önkormányzata 

székhelye:   4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

beszerzés éve:  2021. 

 

Megnevezés 
Tervezett eljárás 

típusa 

A beszerzés 

tervezett kezdete 

Építési beruházások 

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

TOP-3.1.1-15. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 

Polgár vasútállomás és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

megyehatár között kerékpárút létesítése 

nemzeti eljárásrend, 

112. § (1) b. pontja 

szerinti nyílt eljárás 

2021. 

február 

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 2021. évi közbeszerzési tervet a Polgármester a 18/2021. (II. 17.) határozatával jóváhagyta. 

 

 

 

Polgár, 2021. február 17. 

 

  



 Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

19/2021. (II. 23.) 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján települési 

támogatáson belül rendkívüli és lakhatással kapcsolatos támogatásra vonatkozóan az alábbi 

döntést hozom: 

 

1. Démuth Attiláné Polgár, Rákóczi u. 86. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

2. Juhász József Polgár, Rákóczi u. 37. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

3. Kovács József Polgár, Munkácsy u. 1/A. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapítok meg. 

 

4. Kovács Balázs Polgár, Bajcsy-Zs. u. 19/A. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapítok meg. 

 

5. Kiss Gyula Polgár, Bem u. 42. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri települési 

(rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

6. Béke Antalné Polgár, Rózsa u. 14. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

7. Balog Erka Polgár, Toldi u. 89. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri települési 

(rendkívüli) segélyt állapítok meg. 

 

8. Jónás Attila Polgár, Csokonai u. 42. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapítok meg. 

 

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

Ft egyszeri települési (rendkívüli) segélyt állapítok meg. 

 

10. Tóth Izabella Polgár, Csokonai u. 3. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

11. Balogh Adrienn Polgár, Nagyváradi u. 34. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 
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12. Lukács Lászlóné Polgár, Alkotmány u. 15/A. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 

egyszeri települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 

 

13. Bolgár János Polgár, Rákóczi u. 93. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 

 

14. Polonkai Gáborné Polgár, Botond u. 19. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 

 

15. Várkonyi Istvánné Polgár, Szabadság u. 73. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 

egyszeri települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 

 

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

egyszeri települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 

 

17. Jónás Rudolf Polgár, Csokonai u. 36. szám alatti lakos részére 5.000.-F t egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 

 

18. Bajzáth Zoltánné Polgár, Táncsics u. 50. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapítok meg. 

 

19. Rézműves Lászlóné Polgár, Szabolcs u. 14. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 

egyszeri települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

20. Kuli Magdolna Polgár, Petőfi u. 9/b. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

21. Kiss Szandra Polgár, Vereckei u. 9. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

22. Horváth Tibor Lászlóné Polgár, Hajnal u. 15. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft 

egyszeri települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

23. Ferenczi Ildikó Polgár, Petőfi u. 27. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

24. Tóth Andor Polgár, Mikes u. 1. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri települési 

(rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

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

(rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

26. Siroki Lászlóné Polgár, Nagyváradi u. 13. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

27. Balogh József Polgár, Hajnal u. 24. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 



28. Rézműves Viktor Polgár, Vasvári u. 25. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg, mely a 

szolgáltató részére kerül átutalásra. 

 

29. Pechnyik János Polgár, Dankó P. u. 1. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-

2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

30. Rontó László Polgár, Toldi u. 82. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-2021.12.31. 

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

feltöltésének utalására. 

 

31. Pöstényi Tibor Polgár, Toldi u. 87. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-2021.12.31. 

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

feltöltésének utalására. 

 

32. Rontó Mónika Polgár, Vereckei u. 59. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-

2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

33. Humenszki Piroska Polgár, Veres P. u. 13/B. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-

2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

34. Tar Krisztina Polgár, Gorkij fasor u. 79. szám alatti lakos részére 2021.01.01.-

2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

35. Snellenpergel Ferenc Alfréd Polgár, Benczúr u. 52. szám alatti lakos részére 

2021.02.01.-2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az 

előre fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 

 

36. Lukács Emilné Polgár, Rákóczi u. 150. szám alatti lakos részére 2021.02.01.-

2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

37. Szarka Bertalanné Polgár, Toldi u. 79. szám alatti lakos részére 2021.02.01.-

2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

38. Rácz Jánosné Polgár, Gorkij fasor u. 41. szám alatti lakos részére 2021.02.01.-

2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

39. Ráczné Bari Anikó Polgár, Veres P. u. 10. szám alatti lakos részére 2021.02.01.-

2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

 

 



40. Magyar András Polgár, Gorkij fasor u. 83. szám alatti lakos részére 2021.02.01.-

2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

41. Kisné Majoros Csilla Polgár, Dankó u. 26. szám alatti lakos részére 2021.02.01.-

2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

42. Siposné Bari Piroska Polgár, Lehel u. 91. szám alatti lakos részére 2021.02.01.-

2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

43. Lovász Ferenc Józsefné Polgár, Rákóczi u. 98. szám alatti lakos részére 2021.02.01.-

2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

44. Sándor Jánosné Polgár, Csokonai u. 53. szám alatti lakos részére 2021.02.01.-

2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

45. Rácz Szabina Polgár, Ságvári u. 11. szám alatti lakos részére 2021.02.01.-2021.12.31. 

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

feltöltésének utalására. 

 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

Határidő: 2021. március 15. 
 

 

Polgár, 2021. február 23. 

         

 

 

 

Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 

 

  



Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

20/2021. (II. 23.) polgármesteri határozat 

települési támogatási 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján, a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett települési támogatás 

kérelemre az alábbi döntést hozom:  

 

1./ Rontóné Zámbó Gyöngyi Polgár, Nagyváradi u. 3. szám alatti lakos települési 

támogatási kérelmét elutasítom, mivel kérelmező nincs rendkívüli élethelyzetben, 

valamint kiadásairól az előrefizetős mérőóra számláját csatolta, de ilyen támogatás erre 

az évre részére meg lett állapítva.  

 

2./ Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 

I. törvény 39. § (1) bekezdés alapján a határozat ellen, annak közlésétől számított 30 

napon belül a Bírósághoz címzett, de Polgár Város Önkormányzatához benyújtott 

fellebbezéssel élhet.  

 

 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

Határidő: 2021. március 15. 

 

 

Polgár, 2021. február 23. 

         

 

 

 

Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

21/2021. (II. 23.) polgármesteri határozat 

települési támogatási 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján, a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett települési támogatás 

kérelemre az alábbi döntést hozom:  

 

1./ Sugár Istvánné Polgár, Kossuth u. 6. szám alatti lakos települési támogatási kérelmét 

elutasítom, mivel kérelmező nincs rendkívüli élethelyzetben, valamint kiadásairól 

számlát nem csatolt.  

 

2./ Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 

I. törvény 39. § (1) bekezdés alapján a határozat ellen, annak közlésétől számított 30 

napon belül a Bírósághoz címzett, de Polgár Város Önkormányzatához benyújtott 

fellebbezéssel élhet.  

 

 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

Határidő: 2021. március 15. 

 

 

Polgár, 2021. február 23. 

         

 

 

 

Tóth József 

        polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

22/2021. (II. 23.) polgármesteri határozat 

települési támogatási 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján, a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett települési támogatás 

kérelemre az alábbi döntést hozom:  

 

1./ Sipos Géza Polgár, Lehel u. 42. szám alatti lakos települési támogatási kérelmét 

elutasítom, mivel kérelmező nincs rendkívüli élethelyzetben, valamint kiadásairól 

számlát nem csatolt.  

 

2./ Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 

I. törvény 39. § (1) bekezdés alapján a határozat ellen, annak közlésétől számított 30 

napon belül a Bírósághoz címzett, de Polgár Város Önkormányzatához benyújtott 

fellebbezéssel élhet.  

 

 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

Határidő: 2021. március 15. 

 

 

Polgár, 2021. február 23. 

         

 

 

 

Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

23/2021. (II.23.) polgármesteri határozat 

települési támogatáson belüli bérlettámogatásról 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján települési 

támogatáson belül bérlettámogatásra vonatkozóan a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

tagjainak egyetértése mellett az alábbi döntést hozom: 

Bérlettámogatást állapít meg a következő személyek részére 2021. február 1. és 2021. június 

30. napja között: 

 

1. Snellenpergel Bence Polgár, Benczúr utca 52. szám alatti fiatal felnőtt részére 1.190.-

Ft/hó összegben. 

 

2. Snellenpergel Milán Polgár, Benczúr utca 52. szám alatti fiatal felnőtt részére 4.290.-

Ft/hó összegben. 

 

3. Snellenpergel Ferenc Alfréd Polgár, Benczúr utca 52. szám alatti lakos gyermeke 

Snellenpergel Dávid részére 1.190.-Ft/hó összegben. 

 

Határidő: értelemszerűen, illetve 2021. február 28.  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

Polgár, 2021. február 23. 

         

 

 

 

Tóth József 

        polgármester 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

24/2021. (II. 23.) polgármesteri határozat 

települési támogatáson belül szociális étkeztetés 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 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 13. § (1)-(5) bekezdése alapján, a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, a települési támogatáson 

belül szociális étkezés támogatásra vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./ 2021. február 1. – 2021. december 31. napjáig az alábbi személyek része állapítok meg 

szociális étkeztetés térítési díjára vonatkozó támogatást:  

 

1. Megyesi Gáspárné Polgár, Vereckei u. 10. 

2. Megyesi László Polgár, Vereckei u. 10.  

3. Kovács Attila Polgár, Bajcsy-Zs. u. 47/A. 

4. Tóth János Polgár, Táncsics u. 15. 

5. Kővári Magdolna Polgár, Gárdonyi u. 7.  

6. Nagy Attila Polgár, Ady u. 18/A. 

7. Fekete István Polgár, Kiss E. u. 9.  

 

Határidő: értelemszerűen, illetve 2021. február 28.  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Polgár, 2021. február 23. 

         

 

 

 

Tóth József 

        polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 
 

25/2021. (II. 23.) polgármesteri határozat 

települési támogatáson belül lakókörnyezet rendezettsége támogatásának 

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 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján, a Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, a települési támogatáson belül 

lakókörnyezet rendezettségének támogatásra vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./ 2021. március 1. napja és 2021. december 31. napja között 50 %-os szolgáltatási 

díjtámogatásban részesíthető:  

 

1. Dobos Antal Polgár, Somogyi u. 1/A. 

2.  Baráth László Polgár, Rákóczi u. 99. 

 

2./  2021. március 1. napja és 2021. december 31. napja között 80 %-os szolgáltatási 

díjtámogatásban részesíthető:  

 

3.  Murvai Józsefné Polgár, Kárpát u. 81.  

 

 

Határidő: 2021. február 28.  

Felelős: polgármester 

 

Polgár, 2021. február 23. 

         

 

 

 

Tóth József 

        polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

26/2021. (II. 23.) polgármesteri határozat 

települési támogatáson belül házi segítségnyújtás 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 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 13. § (6)-(8) bekezdései alapján, a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett települési támogatáson 

belül házi segítségnyújtás térítési díjának támogatására vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./ 2021. február 1. és 2021. december 31. napja közötti időszakra házi segítségnyújtás térítési 

díjának támogatását állapítom meg az alábbi személyek részére:  

 

1. Kővári Magdolna Polgár, Gárdonyi u. 7.  

2. Balogh Attila Polgár, Szabadság u. 46.  

3. Török Andrásné Polgár, Kiss E. u. 1/A.  

 

Határidő: értelemszerűen, illetve 2021. február 28.  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Polgár, 2021. február 23. 

         

 

 

 

Tóth József 

        polgármester 
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 Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

27/2021. (II. 25.)  polgármesteri határozat 

a Polgár, Zólyom u. 5. sz alatti épületrész bérleti díjkedvezményére vonatkozóan hozott 

16/2021. (II. 3.) polgármesteri határozat visszavonásáról 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgár, Zólyom u. 5. sz. 

alatti épületrész bérleti díjának kedvezményére vonatkozóan meghozott 16/2021. (II. 3.) 

polgármesteri határozatot a Képviselő-testület tagjai véleményének figyelembevételével az 

alábbiak szerint visszavonom: 

 

Tekintettel a  bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendeletben 

foglaltakra a bérlőt 2021. február hónaptól a jogszabály hatályvesztéséig díjmentesség illeti 

meg, így a 16/2021. (II. 3.) polgármesteri határozatot visszavonom azzal, hogy 2021. január 

hónapra 50 %-os díjfizetési kedvezményt állapítok meg.   

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:    Tóth József polgármester 

      Hágen József intézményvezető 

 

 

 

Polgár, 2021. február 25. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
  

mailto:j.toth@polgar.hu


Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

28/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat 

a 2021. évi városi rendezvényterv elfogadásáról 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a 2021. évi városi 

rendezvényterv elfogadására vonatkozóan, a Képviselő-testület tagjai véleményének 

figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  

 

1./ A  2021. évi városi rendezvényterv megvalósításához szükséges önkormányzati 

támogatást  6.020.000 Ft összegben, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

tárgyévi költségvetésében biztosítja. 

 

2./ Felhívom az intézményvezető figyelmét, hogy a 2021. évi városi rendezvénytervben és 

annak   költségében,  a változtatás jogát  csak a rendelkezésre álló költségek keretén 

belül teheti meg. 

 

 

 Határidő:  2021. február 25. 

 Felelős:    Tóth József polgármester 

        Bíró István igazgató 

 

 

Polgár, 2021. február 25. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

29/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat 

az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló 

beszámoló 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyására  

vonatkozóan, a Képviselő-testület tagjai véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést 

hozom:  

 

1./ Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi szakmai tevékenységéről 

szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyom. 

 

2./ Felkérem az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a 

beszámolót tegye közzé az intézmény honlapján, valamint gondoskodjon a 

dokumentumok megyei könyvtár részére történő továbbításáról. 

 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős: Bíró István igazgató 

 

 

 

Polgár, 2021. február 25. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  

 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 
 
 
 

30/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat 

az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi Munkatervének és 

Szolgáltatási 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár 2021. évi Munkatervének és Szolgáltatási tervének jóváhagyására  

vonatkozóan, a Képviselő-testület tagjai véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést 

hozom:  

 

1./    Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi Munkatervét és Szolgáltatási 

tervét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyom. 

 

Határidő: 2021. évben folyamatos 

Felelős:  Bíró István igazgató  
 

Polgár, 2021. február 25. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  

 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

31/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat 

a PolgárTárs helyi közéleti havilap Szabályzatának felülvizsgálatáról 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a PolgárTárs helyi közéleti 

havilap Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozóan a Képviselő-testület tagjai 

véleményének figyelembevételével az alábbi döntést hozom.   

 

1./ A PolgárTárs helyi közéleti havilap Szabályzatát a határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyom.  

 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Bíró István igazgató 

 

 

 

 

 

Polgár, 2021. február 25. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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31/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat 1.  melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZABÁLYZAT 

 

a PolgárTárs helyi közéleti havilap működéséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A PolgárTárs helyi közéleti havilap Szabályzata 

 

 

1. Általános rész 

 

A Képviselő-testület a városban történő eseményekről - a lakosság megfelelő, hiteles, pontos 

és rendszeres tájékoztatásának biztosítása érdekében – a PolgárTárs helyi közéleti havilap 

működtetéséről folyamatosan gondoskodik, ellenőrzi tevékenységét, és vagyoni felelősséggel 

tartozik a lap működéséért. 

 

1.1. Az önkormányzati közéleti havilap 

 

neve: PolgárTárs Polgár Város Önkormányzatának helyi 

közéleti havilapja 

székhelye:   4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

alapításának éve:  1991. 

 alapító szerve, tulajdonosa: Polgár Város Önkormányzata 

kiadója:   Polgár Város Önkormányzata 

kiadásáért felelős személy: Polgár város mindenkori jegyzője, mint természetes 

személy 

  felelős szerkesztő:  Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója  

 kiadásának időpontja:  havonta, minden hónap 10. napjáig 

 kiadásának tervezett  

példányszáma: maximum 3100 példány; önkormányzati hivatalos 

közlemények, fizetett hirdetések, közérdekű hírek, 

információk legfeljebb 12 oldalon. 

 

1.2. A PolgárTárs újság célja 

 

A PolgárTárs újság célja, hogy a lakosság széles köre részére nyújtson hiteles, pontos és 

rendszeres tájékoztatást Polgár Város Önkormányzatának tevékenységéről, a város társadalmi, 

gazdasági, tudományos, kulturális és sport életéről, valamint a várost érintő, más településeken 

történő jelentős eseményekről.  

 

A PolgárTárs újság fontos célkitűzése, hogy  

- folyamatosan segítse elő a társadalmi jelenségek közötti összefüggések megértését, 

- mozgósítson, keltse fel a felelősségvállalás érzését, ezen kívül közösségépítő és 

közösségi szellemet fenntartó szerepet is töltsön be a város életében,   

- vállaljon szerepet a helyi hagyományok őrzésében és életben tartásában.  

 

1.3 A PolgárTárs újság jellege  

 

A PolgárTárs újság ingyenes közéleti havilap mely nyomtatott formában jelenik meg, illetve 

elektronikusan elérhető az Ady Endre Művelődési Központ és a város honlapján.   

 

 

 

 

 

2. A PolgárTárs újság működése 



 

2.1.A PolgárTárs újság küldetése 

- Sajátos eszközeivel – és összhangban Polgár Város Önkormányzata céljaival és 

szellemiségével, valamint a lap stratégiájával és arculatával – közvetítsen az 

önkormányzat és a lakosság között. 

- Segítve a helyi tájékoztatást, tárgyilagosan és aktuálisan informáljon a közélet 

legfontosabb eseményeiről, eredményeiről, a városlakók életét befolyásoló 

kérdésekről, döntésekről. 

- Témaválasztásában és szerkezetében is tükrözze, reprezentálja az 

önkormányzati munka által érintett legfőbb közérdekű kérdéseket. 

- Folyamatosan bővítse szerzői körét, hogy az újság hasábjain minél többen 

szólaljanak meg, közérdeklődésre számot tartó véleményeket közöljön. 

- Publikált cikkei révén erősítse a helyi társadalom kohézióját, a lokálpatriotizmus 

érzését. 

- Közérthető nyelven szóljon olvasóközönségéhez, a hagyományos újságírói 

műfajok alkalmazásával, de korszerű szerkesztési elveket követve. 

- Kerülje el a személyes konfliktusok, a szélsőséges nézetek és vélemények 

megjelenítését, mellőzze a pártpolitikai szempontok, a pontatlan vagy hamis 

információk közlését. 

- A lap készítői munkájuk során tegyenek eleget a sajtótörvényben rögzített 

előírásoknak. 

 

2.2.Tartalmi – formai követelmények 

- A PolgárTárs újságban helyet kap  

▪ az önkormányzat és a polgármesteri hivatal működésével összefüggő, 

lakosságot érintő legfontosabb információk megjelentetése, 

▪ az önkormányzat intézményei bemutatása, az aktuális eseményeikről 

való tájékoztatás, információk közlése, 

▪ rendőrség, társadalmi szervezetek információi, 

▪ városi kulturális programok, ünnepségek, események ismertetése. 

- A megjelentetni kívánt cikkeket minden hónap 1. napjáig kell leadni a 

PolgárTárs újság szerkesztőjének. 

- Az újságban közlésre felkínált cikkek, írások megjelentetése, a szerzőnek 

pontosításra, kiegészítésre történő visszaadása vagy elutasítása a felelős 

szerkesztő kizárólagos joga és felelőssége. 

- A lap tevékenységi körébe fizetett hirdetési szolgáltatás is tartozik, mely térítés 

ellenében vehető igénybe.  

- Térítésmentes az újságban megjelentett közérdekű közlemények, az 

önkormányzati tájékoztatások, az önkormányzat költségvetési szerveinek 

hirdetései, tájékoztatásai, továbbá térítésmentes a gyászjelentés és a 

köszönetnyilvánítás 25 szó terjedelemig.  

- A PolgárTárs újság hirdetési anyagokat, reklámanyagokat a lap cikkeitől 

megkülönböztetve jelentethet meg, melyek nem lehetnek ellentétesek Polgár 

Város Önkormányzata céljaival és szellemiségével, a lap stratégiájával és 

arculatával. 

- A hirdetések megjelentetési módját, azok pénzügyi feltételeit jelen szabályzat 

melléklete, valamint a laptulajdonos és a hirdető közötti szerződés szabályozza. 

A hirdetési tarifákat a hirdetés megrendelőjének a lapzárta időpontjáig ki kell 

egyenlítenie az Ady Endre Művelődési Központ pénztárában, ellenkező esetben 

a hirdetés nem jelenhet meg. A PolgárTárs újságban fél évre előre megkötött 



hirdetési szerződés esetében a hirdetőt 10%, egy évre előre megkötött szerződés 

esetében 15% kedvezmény illeti meg.  

 

 

2.3. A PolgárTárs újság működtetése, költségvetése 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gondoskodik az önkormányzati havilap 

kiadásához szükséges anyagi, technikai, személyi feltételek biztosításáról, amelynek fedezetét 

az Ady Endre Művelődési Központ éves költségvetési rendeletében határozza meg.  

A hirdetések, reklámok díjtételeit és a költségek kiegyenlítésének módját részletesen e 

szabályzat melléklete tartalmazza. 

 

2.4. A PolgárTárs újság terjesztésének köre 

- Polgár város közigazgatási területén található minden lakóház, 

- az önkormányzat fenntartásában és tulajdonában lévő közintézmények és 

önkormányzati gazdálkodó szervezetek, 

- a kötelespéldányok címzettjei. 

 

 

3. A PolgárTárs újság szervezete 

 

3.1. A lap tulajdonosa 

- A lap tulajdonosa Polgár Város Önkormányzata, mely az önkormányzat és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározza a lap célját, 

jellegét, irányvonalát és azt ellenőrzi.  

- A laptulajdonosnak joga van a lap munkájáról tájékoztatót kérni a felelős 

szerkesztőtől, melyet a képviselő-testület elé terjeszt. 

- A laptulajdonos önkormányzat vagyoni felelősséggel tartozik a PolgárTárs 

közéleti tájékoztató havilap működéséért.  

 

3.2. A lap kiadója  

- A kiadó csak lapkiadási tevékenységre jogosult szervezet lehet. 

- A PolgárTárs helyi közéleti havilap kiadásáért, technikai megvalósításáért 

egyszemélyi felelős a „felelős kiadó”. 

- A kiadó biztosítja a kiadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ellátja 

az újság pénzügyi, számviteli, ellenőrzési feladatait. 

- A kiadó jogosult a felelős szerkesztő által aláírt nyomdakész PDF anyagot a 

nyomdai munkálatok megkezdése előtt a kezébe kapni. 

- A kiadó nem változtathat a felelős szerkesztő által elfogadott és átadott irat 

tartalmán. 

 

3.3. A felelős szerkesztő 

- A felelős szerkesztő feladata: 

a)  az időszaki lap küldetésének szem előtt tartásával az újság színvonalas 

szerkesztése, 

b)  tudósítás a város aktuális eseményeiről, a városban közérdeklődésre 

számot tartó történésekről, 

  c)  reklám és hirdetési tevékenység, 

  d)  a terjesztés megszervezése, 

e)  helyesbítés, helyreigazítás közlése, 



f)  folyamatos kapcsolattartás a nyomdával. 

  

Egy személyben felel azért, hogy a lap tartalma ne ütközzön a sajtótörvény előírásaiba, és ne 

legyen ellentétben a laptulajdonos céljaival és érdekeivel. Ennek elérése céljából olyan cikkek 

esetében, melyek megítélése szerint nem teljesíti a közhiteles tájékoztatás alapelveit, vagy 

törvénybe ütköznek, felelőssége gyakorlása érdekében vétójoggal rendelkezik, melyet 

indokolni köteles.  

Az összeállított laptervet elfogadása jeléül a felelős szerkesztő aláírja. 

 

 

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 

 

A PolgárTárs önkormányzati közéleti tájékoztató havilap Szabályzatának, mellékletének 

módosításáról, tartalmának megismertetéséről a felelős kiadó gondoskodik.  

 

Jelen szabályzat 2021. február 26-án lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti a 47/2015. (IV. 30.) sz. határozattal elfogadott Szabályzat.  

 

 

 

 

Polgár, 2021. február 25. 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

  

 



Szabályzat melléklete 

                                     

HIRDETÉSI TARIFÁK  

(Érvényes: 2021. március 1. napjától) 

Fekete-fehér 

90x65mm (1/8 oldal) 

grafikai tervezés  

6.000 Ft + Áfa 

1.000 Ft + Áfa 

90x130mm (1/4 oldal) 

grafikai tervezés 

11.000 Ft + Áfa 

2.000 Ft + Áfa 

185x130mm (1/2 oldal) 

grafikai tervezés 

21.000 Ft + Áfa 

4.000 Ft + Áfa 

255x185mm (1/1 oldal) 

grafikai tervezés 

40.000 Ft + Áfa 

6.000 Ft + Áfa 

Színes 

90x65mm (1/8 oldal) 

grafikai tervezés  

9.000 Ft + Áfa 

2.000 Ft + Áfa 

90x130mm (1/4 oldal) 

grafikai tervezés 

17.000 Ft + Áfa 

4.000 Ft + Áfa 

185x130mm (1/2 oldal) 

grafikai tervezés 

31.000 Ft + Áfa 

8.000 Ft + Áfa 

255x185mm (1/1 oldal) 

grafikai tervezés 

60.000 Ft + Áfa 

10.000 Ft + Áfa 

  

Reklámriport 30.000 Ft + Áfa 

Apróhirdetés 3.000 Ft + Áfa 

gyászjelentés, köszönetnyilvánítás   

25 szóig 

 

térítésmentes 

 

 

A költségek meghatározása a tarifatáblázat alapján történik. A PolgárTárs újságban fél évre 

előre megkötött és kifizetett hirdetési szerződés esetében a hirdetőt 10%, egy évre előre 

megkötött szerződés esetében 15%-os kedvezmény illeti meg.  

 

A költségek megjelenés előtt történő kiegyenlítését az Ady Endre Művelődési Központ 

pénztárában tehetik meg a hirdetők (4090 Polgár, Barankovics tér 6.) személyesen, vagy 

átutalással.  

 

A hirdetési szöveget kérjük Word és PDF formátumban eljuttatni az alábbi e-mail címre: 

polgartarshavilap@gmail.com . Amennyiben a hirdetés fotót is tartalmaz, azt nagy felbontású 

JPEG formátumban kérjük biztosítani. 
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

 

32/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde  Továbbképzési Programjának felülvizsgálatáról 

 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde  Továbbképzési Programjának módosítására vonatkozóan, a Képviselő-testület tagjai 

véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  
 

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

a határozat 1-2.  melléklete szerinti tartalommal módosítom.  

 

2./ Felkérem az intézményvezetőt, hogy a módosítások továbbképzési programon történő 

átvezetéséről gondoskodjon.  

  

Határidő:  értelemszerűen  

Felelős:   Peténé Molnár Éva intézményvezető 

 

  

 

Polgár, 2021. február 25. 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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32/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat 1. melléklete 

3/a melléklet        
Beiskolázási terv 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

2021 – 2022-es nevelési év 

Továbbképzések, szakvizsgák 

Név Továbbképzés megnevezése Kezdési idő 
Befejezési 

idő 
Távollét ideje Helyettesítés Finanszírozás 

Török Józsefné Vizuális nevelés, vagy 

drámapedagógia továbbképzés 

2021. 

szeptember 

2022. május Tanrend szerint Észszerű munkatervezéssel Önköltséges, 

ingyenes 

Baráth Zoltánné Természetvédelem, vagy 

vizuális nevelés továbbképzés 

2021. 

szeptember 

2022. május Tanrend szerint Észszerű munkatervezéssel Önköltséges, 

ingyenes 

Őzse Anita Vizuális nevelés, vagy 

drámapedagógia továbbképzés 

2021. 

szeptember 

2022. május Tanrend szerint Észszerű munkatervezéssel Önköltséges, 

ingyenes 

Tóthné Halász 

Krisztina 

 

 

Gyógypedagógia III. évf. 

(Pszichológia, tanulásban 

akadályoztatott gyerekek) 

2021. 

szeptember 

2022. május Tanrend szerint Észszerű munkatervezéssel Önköltséges, 

ingyenes 

Boros Katalin 

 

 

 

Óvodapedagógus képzés 

II. évf. 

2021. 

szeptember 

2022. május Tanrend szerint Észszerű munkatervezéssel Önköltséges, 

ingyenes 

Farkas Brigitta Óvodapedagógus képzés 

II. évf. 

2021. 

szeptember 

2022. május Tanrend szerint Észszerű munkatervezéssel Önköltséges, 

ingyenes 

Megjegyzés: 

 

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

                                                  ____________________              _____________________________ 

                                                        intézményvezető         közalkalmazotti tanács  elnöke 



 

 
32/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat 2. melléklete 

3/c melléklet        

 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

2021/22-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 

Földvári 

Gáborné 
30 órás pontszerző 

2021. 

szeptember 

2022.  

június  Tanrend szerint Belső szervezés 

Önköltséges, 

ingyenes 

 

Megjegyzés: 

 

 

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

 

 

  

                                                  ____________________              _____________________________ 

                                                        intézményvezető         közalkalmazotti tanács  elnöke 

 



Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 
 
 
 

33/2021. (II. 25.) határozat 

a Polgári Települési Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgári Települési 

Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására vonatkozóan, a 

Képviselő-testület tagjai véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést hozom: 

 

1./ A Polgári Települési Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadom. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester   

 

 

 

Polgár, 2021. február 25. 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 
 

34/2021. (II. 25.) határozat 

a Polgári Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgári Települési 

Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának módosítására vonatkozóan, a Képviselő-testület 

tagjai véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  

 

1./ A Polgári Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzata az alábbiak szerint 

módosul:  

- A bevezető részben, valamint a II. és III. pontban „a magyar nemzeti értékek és 

hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdése” helyébe „a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktára való 

felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 

324/2020. (VII.1.) Korm. rendelet” szöveg lép.  

- A III. pont 2. pontban a „négyszer” szövegrész helyébe „kétszer” szöveg kerül. 

- A III. pont 3. pontban a „félévente” szövegrész helyébe az „évente” szöveg kerül.  

 

2./ Felkérem a jegyzőt, hogy gondoskodjon a változások Működési Szabályzatban történő 

átvezetéséről. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző  

 

 

 

Polgár, 2021. február 25. 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 
 

35/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat 

a HUNG-2021 pályázat benyújtásáról 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a HUNG-2021 „a nemzeti 

értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének 

és gondozásának támogatására” tárgyú pályázat benyújtására, Képviselő-testület tagjai 

véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést hozom: 

 

1./ Támogatom, hogy az Agrárminisztérium HUNG-2021.  „a nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 

gondozásának támogatására” tárgyú felhívására Polgár Város Önkormányzata a Polgári 

Települési Értéktárral együttműködve „„Polgár helyi értékei, értékes helyei” címmel 

pályázatot nyújtson be. 

 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

 

 

Polgár, 2021. február 25. 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 
 

36/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat 

a  Polgár, Zólyom u. 5. sz. alatti ingatlan bérbeadása időtartamának 

meghosszabbításáról 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgár, Zólyom u. 5.sz. 

alatti ingatlan bérbeadása időtartamának meghosszabbítására vonatkozóan, a Képviselő-testület 

tagjai véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  

 

1./ A Polgár, Zólyom u. 5.sz. alatti ingatlan földszinti épületrészét 5 év időtartamra – 

2021.03.01 - 2026.02.28. – a bérleti szerződés meghosszabbítását jóváhagyom Varga 

Zsolt, Polgár, Szabolcs u. 19. sz. alatti egyéni vállalkozó részére lakossági kifőzde és 

vendéglátói szervízszolgáltatás céljából.  

 

2./ Felkérem a Városgondokság vezetőjét, hogy gondoskodjon az 1.pontban foglaltak 

szerint a bérleti szerződés megkötéséről.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Polgár, 2021. február 25. 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

37/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósítandó 

sportpark helyszín módosításának kezdeményezésére 

 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark Program keretében megvalósítandó sportpark helyszínmódosítás 

kezdeményezésének jóváhagyására vonatkozóan, a Képviselő-testület tagjai véleményének 

figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  

 

1./ A sportpark módosítandó helyszínére, a beruházásra alkalmas területként kijelöli a 

Polgár, Rákóczi utca 101. szám 39 hrsz-ú beépített sporttelep művelési ágú ingatlant.  

 

2./ Az önkormányzat vállalja, hogy az eszközök/felépítmények fenntartását, karbantartását, 

üzemeltetését az öt éves fenntartási időszak végéig ellátja, és biztosítja a sportpark 

ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli használatát, illetve az eszközök őrzését a fent 

említett időszak alatt. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

Polgár, 2021. február 25. 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 
 
 

38/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat 

Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Csemete Szolgáltató Start Szociális 

Szövetkezet között létrejött haszonkölcsön szerződések 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel Polgár Város 

Önkormányzata és a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet között létrejött 

haszonkölcsön szerződések módosítására, a Képviselő-testület tagjai véleményének 

figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  

 

1./ A határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom a Polgári CSEMETE 

Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet Haszonkölcsön szerződés I. 3. számú 

módosítását. 

 

2./ A határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom a Polgári CSEMETE 

Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet Haszonkölcsön szerződés II. 2. számú 

módosítását. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: jegyző, polgármester 

 

 

 

Polgár, 2021. február 25. 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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38/2021. (II.25.) polgármesteri határozat 1. melléklete 

 

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS I. 

3. számú módosítása 

 

Amely létrejött egyrészről Polgár Város Önkormányzata 

Képviseli:  Tóth József polgármester   

Székhely:  4090 Polgár Barankovics tér 5.   

mint Kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó), 

 

másrészről a Polgári Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet  

 Képviseli:  Kapin Albert Igazgatóság elnöke    

Székhely:  4090 Polgár Barankovics tér 5.                     

mint Kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) 

 

(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Polgári Csemete Szolgáltató Start Szociális 

Szövetkezet kérelmére a 38/2021. (02.25) számú polgármesteri határozat alapján a szerződés 

érvényességét meghosszabbítja 2022.04.30. napjáig. 

 

2. A Haszonkölcsön szerződés I. jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan 

tartalommal hatályban maradnak.  

 

3. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napjával lép hatályba.  

 

4. Jelen három számozott oldalból álló szerződésmódosítás három egymással mindenben 

megegyező példányban készült, melyből egy a Kölcsönvevőnél, kettő a Kölcsönadónál marad.  

 
 

Jelen szerződésmódosítást Szerződő Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukban 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Polgár, 2021. …………….. 

 

 

 

……………………………….         ……………………………… 

Polgár Város Önkormányzata                  Polgári Csemete Szolgáltató  

                   Start Szociális Szövetkezet 

Tóth József                 Kapin Albert 

polgármester          igazgatóság elnöke 

 Kölcsönadó               Kölcsönvevő 

  



38/2021. (II. 25.) polgármesteri határozat 2. melléklete 

 

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS II. 

2. számú módosítása 

 

Amely létrejött egyrészről Polgár Város Önkormányzata 

Képviseli:  Tóth József polgármester   

Székhely:  4090 Polgár Barankovics tér 5.   

mint Kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó), 

 

másrészről a Polgári Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet  

 Képviseli:  Kapin Albert Igazgatóság elnöke    

Székhely:  4090 Polgár Barankovics tér 5.                     

mint Kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) 

 

(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Polgári Csemete Szolgáltató Start Szociális 

Szövetkezet kérelmére a 38/2021. (02.25) számú polgármesteri határozat alapján a szerződés 

érvényességét meghosszabbítja 2022.04.30. napjáig. 

 

2. A Haszonkölcsön szerződés II. jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan 

tartalommal hatályban maradnak.  

 

3. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napjával lép hatályba.  

 

4. Jelen három számozott oldalból álló szerződésmódosítás három egymással mindenben 

megegyező példányban készült, melyből egy a Kölcsönvevőnél, kettő a Kölcsönadónál marad.  

 
 

Jelen szerződésmódosítást Szerződő Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukban 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Polgár, 2021. …………….. 

 

 

 

……………………………….         ……………………………… 

Polgár Város Önkormányzata                  Polgári Csemete Szolgáltató  

                   Start Szociális Szövetkezet 

Tóth József                 Kapin Albert 

polgármester          igazgatóság elnöke 

 Kölcsönadó               Kölcsönvevő 

  



Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

39/2021. (II.26.) polgármesteri határozat 

a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működéséről 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) 

Kormányrendelet 24.§ (3) bekezdésében, 26.§ (2) bekezdésében és 27 § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. (székhelye 4090 Polgár, Hősök 

útja 1.) működésével kapcsolatban a képviselő-testület tagjai véleményének 

figyelembevételével az alábbi döntést hozom: 

 

 

1. A vezetői juttatásra jogosultak, és a vezetői juttatás mértéke (bruttó Ft/hó): 

 

A vezetői juttatás mértékéről szóló döntést a 2021. évi üzleti tervet elfogadó 

közgyűlésen, az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg – legkésőbb 2021. 05. 31-ig - 

hozzák meg a fenntartók 2021. 03. 01. napjától visszamenőleges hatállyal az alábbi 

jogosulti körre vonatkozóan: magasabb vezetők (vezérigazgató, gazdasági vezető, 

orvos-szakmai vezető és vezető asszisztens), valamint a szervezeti egység vezetők 

(Egészségfejlesztési Iroda vezetője). 

 

2. Az illetményen felüli díjazások feltételei és a díjak mértéke az orvosok, 

szakorvosok és szakdolgozók esetében: 

 

Helyettesítési díj 

Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkaköre ellátása mellett 

a munkáltatói jogkör gyakorlójának rendelkezése alapján átmenetileg más 

munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, és emiatt jelentős többletmunkát végez, 

illetményén felül a végzett munkával arányos helyettesítési díj is megilleti. 

A helyettesítési díj mértéke időarányosan a helyettesítő egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban álló személy illetményének 30 %-áig terjedhet. A helyettesítési díj 

mértékét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. A helyettesítési díj a 

helyettesítés első napjától jár. 

 

Nem jár helyettesítési díj, ha  

a) a helyettesítés az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkaköri 

kötelezettsége, 

b) a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges. 

Az intézményben foglalkoztatott Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti személyek 

(orvosok, szakorvosok) esetében az önkéntes többletmunka vállalását, egészségügyi 

ügyelet és készenlét teljesítését munkaszervezési okok nem indokolják, az Eszjtv. 
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11.§-a szerinti kirendelés esete pedig az Intézményre nem értelmezhető, ezért ezek 

díjazása tekintetében a rendelkezést mellőzzük. 

3. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók részére a munkáltató által nyújtható - s 

a munkaszerződésében rögzítendő – visszatérítendő és vissza nem térítendő juttatások 

köre és mértéke: 

 

1. A jutalom 

A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban álló személyt a munkáltatói jogkör gyakorlója jutalomban 

részesítheti. 

A jutalom fedezetét évente az üzleti tervben kell rögzíteni, s azt a közgyűlés az üzleti 

terv elfogadásával hagyja jóvá. 

2.  Egyéb támogatások 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló 

személy részére vissza nem térítendő támogatásként cafeteria juttatást biztosíthat. 

A juttatás módját és keretösszegét évente az üzleti tervben kell szerepeltetni, s azt a 

közgyűlés az üzleti terv elfogadásával hagyja jóvá. 

A támogatások feltételeit, mértékét az egészségügyi szolgáltató belső 

szabályzatában határozza meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Polgár, 2021. február 26. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
 

 
 

  



Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

40/2021. (II.26.) polgármesteri határozat 

a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működéséről 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) 

Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. (székhelye 4090 Polgár, Hősök útja 1.) működésével kapcsolatban 

a képviselő-testület tagjai véleményének figyelembevételével az alábbi döntést hozom: 

 

4. Az egészségügyi szolgálati munkaviszonyban álló munkavállalók tekintetében a 

további jogviszony létesítését engedélyező személy: Tóth József Polgár Város 

Polgármestere. 

 

5. „Eljárásrend a további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez egészségügyi 

szolgálati munkaviszonyban lévő munkavállaló számára” az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal hagyom jóvá. 

  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

Polgár, 2021. február 26. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

41/2021. (II.26.) polgármesteri határozat 

a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Térítési díj szabályzatának 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel,  

a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. (székhelye 4090 Polgár, Hősök útja 1.) térítési díj 

szabályzatára vonatkozóan a képviselő-testület tagjai véleményének figyelembevételével az 

alábbi döntést hozom: 

 

1./  PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Térítési díj szabályzatának 2021. 03. 01. napjától hatályos 

módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt hatályos tartalmát az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal hagyom jóvá.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

 Polgár, 2021. február 26. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

42/2021. (III. 3.) polgármesteri határozat 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez” kapcsolódó pályázat 

benyújtásáról 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez” kapcsolódó pályázat benyújtására vonatkozóan a 

Képviselő-testület tagjai véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  

 

1.) Polgár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat c) pontja alapján a Mátyás utca (1-42 

házszám között, 1062 hrsz.) felújítására. 

 

2.) A Képviselő-testület az 1.) pontra vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges 9 768 

241 Ft önerő fedezetét hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvételével biztosítja 2021. 

évben. 

 

 

Határidő: 2021. március 12. 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

Polgár, 2021. március 3. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

43/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat 

a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek 

meghatározására vonatkozó javaslatról 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel a saját bevételek és az 

adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek meghatározására vonatkozóan 

a Képviselő-testület tagjai véleményének figyelembevételével az alábbi döntést hozom: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának polgármestere saját bevételei összegét, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. évre 

vonatkozó, valamint a tárgyévet követő három évre várható összegét a határozat 1. 

számú mellékletét képező tartalommal állapítom meg. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának polgármestere az adósságot keletkeztető ügyletekhez 

történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján az adósságot keletkeztető ügyleteit, a hitelfelvétel fejlesztési céljait és 

a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint állapítja meg:   

 

 

 

  

 

A) „TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés Polgáron” című 

projekt kiegészítő forrás 

 

- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 92 894 600  Ft 

 

- fejlesztési cél: 

önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésként az Integrált Településfejlesztési 

Stratégiával összhangban a városi, illetve a 

Tiszaújvárossal összeköttetést biztosító kerékpárút-

hálózat Polgár vasútállomás és a Tisza út tanyák 

csatlakozás közötti kerékpárút szakaszának 

kiépítése 

 

- az önkormányzat számára törvényben 

meghatározott azon feladat, amelyre a 

fejlesztés irányul: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjával 

meghatározott településüzemeltetés 

 - fejlesztéssel létrejövő kapacitás 

8,05 km hosszú új kerékpáros útvonal, ebből: 

önálló kerékpárút 2,22 km, kerékpársáv: 2,08 km, 

nyitott kerékpársáv/kerékpáros nyom: 3,75 km 

 - a fejlesztés bruttó forrásigénye  552.017.798 Ft 
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- az ügylet egybeszámított értéke, amely 

során az egyazon fejlesztési cél 

megvalósításához kapcsolódó adósságot 

keletkeztető ügyletek értékét egybe kell 

számítani 

92 894 600 Ft 

 - tárgyévi saját bevétel összege 

 

  245.205.109Ft 

 

- tárgyévet megelőző években keletkezett 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
0 Ft 

 - az ügylet típusa fejlesztési célú hitel 

 -az ügylet futamideje 120 hónap 

 -az ügylet devizaneme HUF 

  

 

 

B) „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése” című projekt kiegészítő forrás 

 - tervezett fejlesztési célú hitel összege: 10 000 000 Ft 

 

- fejlesztési cél: 

önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésként a külterületi helyi közutak fejlesztése, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése 

 

- az önkormányzat számára törvényben 

meghatározott azon feladat, amelyre a 

fejlesztés irányul: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjával 

meghatározott településüzemeltetés („.. a helyi 

közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása 

..”)   

 - fejlesztéssel létrejövő kapacitás 

1244,87 m + 480 m, a 0723 hrsz-ú és 0729 hrsz-ú 

utak burkolatfelújítása 

 - a fejlesztés bruttó forrásigénye 67.915.143 Ft 

 

- az ügylet egybeszámított értéke, amely 

során az egyazon fejlesztési cél 

megvalósításához kapcsolódó adósságot 

keletkeztető ügyletek értékét egybe kell 

számítani 

10 000 000 Ft 

 - tárgyévi saját bevétel összege 245.205.109Ft 

 

- tárgyévet megelőző években keletkezett 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
0 Ft 

 - az ügylet típusa fejlesztési célú hitel 

 -az ügylet futamideje 60 hónap 

 -az ügylet devizaneme HUF 

  

 

C) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Mátyás utca kiegészítő forrás 



 - tervezett fejlesztési célú hitel összege: 10 000 000 Ft 

 

- fejlesztési cél: önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésként a Mátyás utca felújítása 

 

- az önkormányzat számára törvényben 

meghatározott azon feladat, amelyre a 

fejlesztés irányul: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjával 

meghatározott településüzemeltetés („.. a helyi 

közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartása..”)   

 - fejlesztéssel létrejövő kapacitás 

431 fm hosszúságban és átlag 4,2 m szélességben, 

1680 négyzetméter területen az útpálya teljes 

burkolatfelújítása   

 - a fejlesztés bruttó forrásigénye 27.909.259 Ft 

 

- az ügylet egybeszámított értéke, amely 

során az egyazon fejlesztési cél 

megvalósításához kapcsolódó adósságot 

keletkeztető ügyletek értékét egybe kell 

számítani 

10 000 000 Ft 

 - tárgyévi saját bevétel összege   Ft 

 

- tárgyévet megelőző években keletkezett 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
0 Ft 

 - az ügylet típusa fejlesztési célú hitel 

 -az ügylet futamideje 60 hónap 

 -az ügylet devizaneme HUF 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 
 

Polgár, 2021. március 12. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
 
 
  



Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2021. évben 

Az Áht. 29. § (3) bekezdése szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások költségvetési évet követő 3 évre várható összegei  

1.melléklet a 43/2021. (III.12.) polgármesteri határozathoz adatok Ft-ban 

Megnevezés 

S
o

rs
z
á

m
 

 2021. 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 

223 106 
474 223 329 580 223 552 910 223 776 463 

Tulajdonosi bevételek 2         

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 3 1 385 406 1 386 791 1 388 178 1 389 566 

Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése  4 20 713 229 0 0 0 

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

Privatizációból származó bevételek 6   0 0 0 

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 7   0 0 0 

Saját bevételek (01…+07) 8 

245 205 
109 224 716 371 224 941 088 225 166 029 

Saját bevételek 50 %-a 9 
122 602 

555 
112 358 186 112 470 544 112 583 015 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…17) 10 
4 372 917 4 315 780 4 207 602 3 091 899 

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

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 4 372 917 4 315 780 4 207 602 3 091 899 

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 1 202 832 11 495 285 16 077 051 15 804 753 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 0 0 0 0 



Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 1 202 832 11 495 285 16 077 051 15 804 753 

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 5 575 749 15 811 065 20 284 653 18 896 652 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26) 27 
117 026 

806 
96 547 121 92 185 891 93 686 363 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

44/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat 

a nappali ellátásban nyújtott szolgáltatások rendjéről 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletre tekintettel, a nappali ellátásban 

nyújtott szolgáltatások rendjére vonatkozóan a Képviselő-testület tagjai véleményének 

figyelembevételével az alábbi döntést hozom:  

 

A nappali ellátást működtető Polgár Város Önkormányzata, mint fenntartó a veszélyhelyzet 

időtartama alatt úgy döntött, hogy a nappali ellátás épületében biztosított szolgáltatásokat 

infokommunikációs eszközök igénybe vétele útján biztosítja.  

 

Az infokommunikációs eszközön biztosított szolgáltatásnyújtás alatt: 

• a nappali intézmény épületében nyújtott szolgáltatások teljes felfüggesztésre kerülnek. 

• a nappali ellátást nyújtó intézmény fürdője, mellékhelyisége ügyfél által nem 

használható, 

• a nappali ellátásban dolgozó munkatársak az igénybe vevők önálló életvitelének 

fenntartása érdekében szükséges szolgáltatásokat biztosítják (pld. bevásárlásban való 

segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés, stb.) 

• bejáratnál felhívás kihelyezése szükséges a megváltozott szolgáltatási rendről és az 

összes kapcsolódó elérhetőségről (Facebook, telefonszám, stb.) 

• az ellátás nyújtásához kapcsolódó dokumentációt vezetni szükséges, és a KENYSZI-

ben változatlan módon, a nappali ellátásra kell jelenteni. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth Árpádné intézményvezető 

 

Polgár, 2021. március 12. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 
 

45/2021. (III. 23.) 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján települési 

támogatáson belül rendkívüli, gyógyszer és lakhatással kapcsolatos támogatásra vonatkozóan 

az alábbi döntést hozom: 

 
 

1. Bartók Istvánné Polgár, Rozmaring u. 16. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft 
egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 
 

2. Ládi László Polgár, Árpád u. 10/A. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 
települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 
3. Keresztesi Károlyné Polgár, Gábor Á. u. 25. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft 

egyszeri települési (rendkívüli) segélyt állapít meg. 
 

4. Csőke Rudolfné Polgár, Taskó u. 142. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 
települési (rendkívüli) segélyt állapít meg. 
 

5. Rózsa Józsefné Polgár, Zrínyi u. 6. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 
települési (rendkívüli) segélyt állapít meg. 
 

6. Bujdosó László Polgár, Vereckei u. 13. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 
egyszeri települési (rendkívüli) segélyt állapít meg. 
 

7. Papp János Miklósné Polgár, Vereckei u. 11/a. szám alatti lakos részére 10.000.-
Ft egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 
 

8. Murvai Józsefné Polgár, Kárpát u. 81. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 
települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 
 

9. Kabókné Oláh Terézia Polgár, Ságvári u. 55. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 
egyszeri települési (rendkívüli) segélyt állapít meg. 
 

10. Tardi Gyuláné Polgár, Deák F. u. 1/A. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 
települési (gyógyszer) támogatást állapít meg. 
 

11. Nagyné Molnár Katalin Polgár, Iskola u. 14. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 
egyszeri települési (gyógyszer) támogatást állapít meg. 
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12. Mecsei Mária Polgár, Mikszáth u. 3. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapít meg. 
 

13. Takács Andrásné Polgár, Deák F. u. 2/A. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 
egyszeri települési (gyógyszer) támogatást állapít meg. 
 

14. Erdélyi Gáborné Polgár, Erdei u. 59. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 
települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

15. Rente Jánosné Polgár, Lehel u. 67. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 
települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

16. Kocsis Árpád Polgár, Damjanich u. 5. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 
települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

17. Horváth Béláné Polgár, Lehel u. 68. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 
települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

18. Belhauorainé Farkas Beatrix Polgár, Taskó u. 93. szám alatti lakos részére 
5.000.-Ft egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 
 

19. Varga Csaba Andrásné Polgár, Géza fejedelem u. 5. szám alatti lakos részére 
5000.-Ft egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 
 

20. Bogár Béla Vincéné Polgár, Nagyváradi u. 5. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft 
egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 
 

21. Balogh Szilvia Beáta Polgár, Szabolcs u. 13. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft 
egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 
 

22. Tóthné Rónai Ildikó Polgár, Csaba u. 14. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft 
egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 
 

23. Szurkos István Polgár, Kárpát u. 17. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 
települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 
 

24. Izsvákné Makó Márta Polgár, Iskola u. 21. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

25. Molnár Szabina Polgár, Munkácsy u. 1. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

26. Budai Gézáné Polgár, Táncsics u. 103. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 



 

 

27. Tar Levente Örs Polgár, Toldi u. 75. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

28. Kurucz-Varsányi Nóra Polgár, Táncsics u. 64. szám alatti lakos részére 
2021.03.01. napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással 
kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

29. Kósáné Mecsei Anikó Polgár, Ady u. 43. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

30. Bana Katalin Polgár, Árpád u. 6/B. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021. 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

31. Budai-Nagy Szilvia Polgár, Csalogány u. 2. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

32. Bajzáth Zoltánné Polgár, Táncsics u. 50. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától –2021.05.31.napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

33. Mecsei Józsefné Polgár, Szőlő u. 24. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021.05.31.napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

34. Horváth Katalin Polgár, Kossuth u. 9. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

35. Balogh Adrienn Polgár, Nagyváradi u. 34. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától –2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

36. Halász Julianna Polgár, Bercsényi u. 31. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 
37. Suhajda Lászlóné Polgár, Taskó u. 75. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 

napjától – 2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

38. Pappné Krajczár Melinda Polgár, Fenyő u. 12. szám alatti lakos részére 
2021.03.01. napjától – 2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 
 



 

 

 

39. Pallaginé Varga Julianna Polgár, Selypesköz tanya 3. szám alatti lakos részére 
2021.03.01. napjától – 2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással 
kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

40. Mitru Zsoltné Polgár, Kárpát u. 13. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

41. Nagy Sándor Polgár, Deák F. u. 8. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától – 
2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

42. Ládi Kristóf Polgár, Bessenyei u. 12. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

43. Szarka József Polgár, Wesselényi u. 25. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

44. Török Dezsőné Polgár, Bem u. 43. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

45. Tar Krisztina Polgár, Gorkij fasor u. 79. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

46. Ráczné Balogh Zsanett Polgár, Vereckei u. 17. szám alatti lakos részére 
2021.03.01. napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

47. Lukács Jánosné Polgár, Ságvári u. 34. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

48. Asztalosné Kovács Szabina Polgár, Bajcsy u. 8/A. szám alatti lakos részére 
2021.03.01. napjától – 2021.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással 
kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

49. Oláhné Bíró Mária Polgár, Botond u. 23. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

50. Vámosi Katalin Polgár, Rózsa u. 2/A. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 



 

 

51. Márton Imréné Polgár, Kossuth u. 15. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

52. Szarkáné Makó Edina Polgár, Ady u. 7. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31.napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

53. Szilágyi Istvánné Polgár, Kárpát u. 26/A. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

54. Simon Tünde Polgár, Bacsó u. 23. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától – 
2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

55. Dormány Anikó Polgár, Vasgereben u. 8. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

56. Dobosné Juhász Edit Polgár, Bajcsy u. 24. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

57. Balogh Csabáné Polgár, Lehel u. 63. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

58. Hornyák Judit Polgár, Ságvári u. 5. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

59. Bártfai Ferenc Gáborné Polgár, Táncsics u. 31. szám alatti lakos részére 
2021.03.01. napjától – 2021.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

60. Tyukodi Ernő Polgár, Kölcsey u. 1. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

61. Krajczár Aladárné Polgár, Lehel u. 50. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

62. Juhász László Polgár, Nagyváradi u. 14. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

 



 

 

 
63. Mocsár Zoltán Polgár, Veres P. u. 13/A. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 

napjától – 2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

64. Szőke Béla Polgár, Benczúr u. 19. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától – 
2021.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

65. Tóth Zoltán Polgár, Kolozsvári u. 1. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021.05.31.napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

66. Krajczár Aladár Polgár, Lehel u. 50. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021.05.31. havi 30.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

67. Magyar András Polgár, Gorkij fasor u. 83. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

68. Bártfai Ferencné Polgár, Bem u. 83. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

69. Hadháziné Balogh Irén Polgár, Hajnal u. 15. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

70. Rácz Jánosné Polgár, Gorkij fasor u. 41. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

71. Rontó Gizella Polgár, Lehel u. 95. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától – 
2021.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

72. Rontó Mónika Polgár, Vereckei u. 59. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

73. Sipos Melinda Polgár, Lehel u. 46. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

74. Szitai Jánosné Polgár, Toldi u. 54. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától – 
2021.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 



 

 

75. Bajzáth Ákos Polgár, Bocskai u. 15. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

76. Lukács Emil Polgár, Rákóczi u. 150. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

77. Szedleczki István Polgár, Mátyás u. 19. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31.napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 

 
78. Balogh Iván Polgár, Ady u. 5. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától – 

2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

79. Balogh József Polgár, Toldi u. 14. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától – 
2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

80. Balogh Zoltán Polgár, Dankó u. 20. szám alatti lakos 2021.03.01. napjától – 
2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

81. Kiss Gyuláné Polgár, Bem u. 44. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától – 
2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

82. Mészárosné Vadász Margit Polgár, Dankó u. 3. szám alatti lakos részére 
2021.03.01. napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással 
kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

83. Pallagi Béla Polgár, Kassa u. 16. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától – 
2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

84. Papp Zoltán Polgár, Aradi u. 26. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától – 
2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

85. Roha Róbertné Polgár, Vereckei u. 55. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

86. Rontóné Bori Anikó Polgár, Vereckei u. 55. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

 



 

 

 
87. Kóti Hajnalka Polgár, Bocskai u. 4. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 

– 2021.05.31.napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

88. Lakatos Nikoletta Polgár, Lehel u. 19. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

89. Lakatos Nikoletta Irén Polgár, Szabolcs u. 13. szám alatti lakos részére 
2021.03.01. napjától – 2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

90. Rácz Henrietta Polgár, Bajcsy u. 38. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással  kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

91. Rácz Józsefné Polgár, Barankovics tér 15. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 
kiadások) támogatást állapít meg. 
 

92. Ráduly Kitti Polgár, Dante u. 34/A. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától 
– 2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

93. Zámbó Anita Polgár, Árpád u. 25. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától – 
2021.05.31. napjáig havi 10.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

94. Szedleczki Istvánné Polgár, Mátyás u. 19. szám alatti lakos részére 2021.03.01. 
napjától – 2021.05.31. napjáig havi 20.000.-Ft települési (lakhatással 
 kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 
 

95. Löki Antal Polgár, Dante u. 6. szám alatti lakos részére 2021.03.01. napjától – 
2021.05.31. napjáig havi 30.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 
támogatást állapít meg. 
 

96. Rézműves Zoltán Polgár, Mikszáth u. 7. szám alatti lakos részére 2021.02.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 

97.  Bari László Polgár, Úttörő u. 4. szám alatti lakos részére 2021.02.01.-2021.12.31. 
időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős mérőóra 
feltöltésének utalására. 
 

98.  Bengyik Magdolna Polgár, Arany J. u. 25. szám alatti lakos részére 2021.03.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 
 



 

 

99.  Ganyi Péterné Polgár, Lehel u. 26. szám alatti lakos részére 2021.03.01.-
2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre 
fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 

 
 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 
Határidő: 2021. március 31. 
 
 

Polgár, 2021. március 23. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
 
  



 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 
 

46/2021. (III.23.) polgármesteri határozat 

települési támogatás 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 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján a Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett települési támogatás kérelemre az alábbi 

döntést hozom: 

 

1./ Rézműves Ágnes Polgár, Dankó u. 21. szám alatti lakos települési támogatási 

kérelmét elutasítom, mivel nincs rendkívüli élethelyzetben. 

 

2./ Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 

évi I. törvény 39. § (1) bekezdés alapján a határozat ellen annak közlésétől számított 30 

napon belül a Bírósághoz címzett, de Polgár Város Önkormányzatához benyújtott 

fellebbezéssel élhet. 

 

 

 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

Határidő: 2021. március 31. 

 

 

Polgár, 2021. március 23. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

47/2021. (III.23.) polgármesteri határozat 

települési támogatás 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 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján a Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottság tagjainak egyestértése mellett települési támogatás kérelemre az alábbi 

döntést hozom: 

 

1./ Tóth Judit Polgár, Bem u. 71. szám alatti lakos települési támogatási kérelmét 

elutasítom, mivel nincs rendkívüli élethelyzetben. 

 

2./ Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 

évi I. törvény 39. § (1) bekezdés alapján a határozat ellen annak közlésétől számított 30 

napon belül a Bírósághoz címzett, de Polgár Város Önkormányzatához benyújtott 

fellebbezéssel élhet. 

 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

Határidő: 2021. március 31. 

 

 

 

 

Polgár, 2021. március 23. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

48/2021. (III.23.) polgármesteri határozat 

települési támogatás 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 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján a Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottság tagjainak egyestértése mellett települési támogatás kérelemre az alábbi 

döntést hozom: 

 

1./ Schollné Domokos Viktória Polgár, Bajcsy u. 35. szám alatti lakos települési 

támogatási kérelmét elutasítom, mivel kérelmező több hónappal tartozik a 

szolgáltatónak. 

 

2./ Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 

évi I. törvény 39. § (1) bekezdés alapján a határozat ellen annak közlésétől számított 30 

napon belül a Bírósághoz címzett, de Polgár Város Önkormányzatához benyújtott 

fellebbezéssel élhet. 

 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző  

Határidő: 2021. március 31. 

 

 

Polgár, 2021. március 23. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
 
  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 
 

49/2021. (III. 23.) polgármesteri határozat 

települési támogatáson belül étkeztetés 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 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 13. § (1)-(5) bekezdése alapján, a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, a települési támogatáson 

belül szociális étkezés támogatásra vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 
 

1./ 2021. március 1. – 2021. december 31. napjáig az alábbi személyek része állapítok 

meg szociális étkeztetés térítési díjára vonatkozó támogatást:  

 

1. Zöldi Albertné Polgár, Gábor Á. u. 18.  

Határidő: értelemszerűen, illetve 2021. március 31.  

Felelős: Tóth József polgármester 
 

 

 

Polgár, 2021. március 23. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
 
 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 
 

50/2021. (III. 23.) polgármesteri határozat 

települési támogatáson belül lakókörnyezet rendezettsége támogatásának 

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 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján, a Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, a települési támogatáson belül 

lakókörnyezet rendezettségének támogatásra vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./ 2021. március 1. napja és 2021. december 31. napja között 50 %-os szolgáltatás 

támogatásban részesíthető:  

 

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

2. Erdélyi Gáborné Polgár, Erdei u. 59.  

3. Takács Andrásné Polgár, Deák F. u. 2/A. 

4. Takács Bertalan Polgár, Munkácsy u. 5. 

5. Vámosi Istvánné Polgár, Városkert u. 10. 

 

2./ 2021. március 1. napja és 2021. december 31. napja között 80 %-os szolgáltatás 

támogatásban részesíthető:  

1. Siska Lászlóné Polgár, Iskola u. 19. 

2. Juhász Józsefné Polgár, Rákóczi u. 153. 

3. Székely Istvánné Polgár, Szabadság u. 60. 

4. Kovács István Polgár, Kárpát u. 74/a. 

 

Határidő: 2021. március 31.  

Felelős: polgármester 

 

Polgár, 2021. március 23. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
 
  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 
 

 

 

51/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat 

a város közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló elfogadásáról 

 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a város közbiztonsági 

helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló elfogadására  vonatkozóan, a Képviselő-testület 

tagjai véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  

 

1./ A város közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót elfogadom 

     

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Polgár, 2021. március 25. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

52/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat 

a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgári Polgárőr 

Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót a Képviselő-testület tagjai véleményének 

figyelembevételével elfogadom.   

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Polgár, 2021. március 25. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  

 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

53/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat 

a mezei őrszolgálat 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület tagjai 

véleményének figyelembevételével, a mezei őrszolgálat 2020. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadom.  
 

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 

 

 

Polgár, 2021. március 25. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  

 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

54/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat 

a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  felvételi körzethatár 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde  felvételi körzethatár megállapítására vonatkozóan, a Képviselő-testület tagjai 

véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  
  

1./   Megállapítom, hogy a 4090 Polgár, Bessenyei u. 4 - 5.  szám alatti székhellyel működő 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde gyermeklétszáma a 2020/2021-es nevelési évben 263 fő. 

Az intézménybe a jegyzői nyilvántartás alapján  56 fő hátrányos helyzetű és 5 fő 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jár. 

 

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

közigazgatási területében határozom meg.  

  

3./ Felkérem a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről a KIR rendszeren  keresztül az 

Oktatási Hivatalt értesítse. 

 

Határidő:  2021. március 31. 

Felelős:   dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

Polgár, 2021. március 25. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

55/2021. (III. 29.) polgármesteri határozat 

az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évre vonatkozó beiskolázási 

tervének 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár 2021. évre vonatkozó beiskolázási tervének jóváhagyására vonatkozóan 

az alábbi döntést hozom:  

 

1./ Az  Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évre vonatkozó beiskolázási 

tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom   

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bíró István igazgató 

  

 

   

 

Polgár, 2021. március 29. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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55/2021. (III. 29.) polgármesteri határozat 1. melléklete 
 

 

 

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

 

Érintett időszak: 2021. 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 2021. évben beiskolázásra kerülő alkalmazottakra/munkavállalókra, valamint az egyes képzésekre vonatkozó adatok részletezése 

 
Ssz

. 

Továbbkép-

zésben 

résztvevő 

neve 

Tovább-

képzésben 

résztvevő 

szakmai 

munkaköre 

Továbbkép-
zésben 

résztvevő 

legmagasabb 
iskolai 

végzettsége 

Továbbkép-

zésben 

résztvevő 

szakképzett-

sége 

Továbbkép-

zés típusa 1 

Továbbképzés 

neve/témája 

Tovább-

képzés 

óraszáma 

/ időtarta-

ma, kredit 

száma 

Továbbkép

zés 

kezdésének 

tervezett 

időpontja 

(év, hó) 

Továbbképzés 

befejezésének 

tervezett 

időpontja 

(év, hó) 

Képzés 

tandíja2 

Vizs-

gadíj2 

Képzés 

egyéb 

költség

ei2 (Ft) 

Képzés 

fedezete3 

A képzéssel 

összefüggés

-ben 

biztosított 

munkaidő-

kedvezmény 

időtartama2 

1. Bacsa-Kiss 

Evelin 

közműve-

lődési 

szakem-

ber 

főiskola művelődés 

szervező 

felsőokta-

tási mester 

képzés 

(MA) 

Kulturális 

mediátor 

4 félév 

120 kredit 

2021. 

09.01. 

2023.06.30. - - -  56 

2. Péterné Kiss 

Petronella 

közműve-

lődési 

szakem-

ber 

egyetem művelődés 

szervező 

tanfolyam 

jellegű 

szakmai 

tovább-

képzés 

Kulturális 

szolgáltatásme

nedzsment 

60 óra 2021. 

05.01. 

2021. 11.01. - - -  15 

3. Bíró István közműve-

lődési 

szakem-

ber 

egyetem művelődési 

és felnőtt-

képzési 

menedzser 

          

 
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 



 

 

 
III. Képzési költségek elszámolásának módja és határideje 

 

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

 

nem releváns 

 

 

III./2. A képzéshez kapcsolódó költségek elszámolásának határideje: nem releváns 

 

 

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,  

 

III./4. A költségvállalásról szóló igazolás: 

 

Az Intézmény 2021. évi költségvetésében nem szerepel a továbbképzés anyagi támogatása. 

. 

 

 

 

 

 
Készült:  

Polgár, 2021. 03. 22. 

  

  Beiskolázási terv készítőjének aláírása 

   

   

 

 

Jóváhagyva:             

Az 55/2021. (III. 29.) polgármesteri határozattal 

 

 

 

 

 

 

Polgár, 2021. 03. 25. 

  

Tóth József polgármester 

  Intézmény vezetője 

 

  



 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

56/2021. (III. 30.) polgármesteri határozat 

a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a Városgondnokság 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozóan az alábbi döntést hozom:  
 

1. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 4.2., 4.3., és 4.4. pontja az 

alábbira változik: 

„4.2. Intézményvezető-helyettes (általános, illetve szakmai) feladatai: 

Az intézményvezető általános helyettese a műszaki üzemegység vezető. A műszaki 

üzemegység vezető akadályoztatása esetén a gazdasági vezető az intézményvezető 

helyettese. 

- az intézményvezető távolléte esetén az intézményvezető megbízása alapján ellátja a 

vezetői feladatokat.  

- az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt. 

4.3. A műszaki üzemegység vezető feladatai: 

- az intézményvezető általános helyettese, 

- az üzemegység-vezetők közvetlen irányítása, 

- a szaktanácsadóval való kapcsolattartás, 

- munkaköri tervszerű ellenőrzések végrehajtása, 

- a tevékenységekhez kapcsolódó statisztikai jelentések elkészítése, 

- felveszi a külső megrendeléseket, 

- külső munkák számlázásra való előkészítése, 

- a műszaki csoport munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, 

- intézményvezető felé történő beszámolás, 

- intézkedés a szabad kapacitás kihasználására, 

- a szerződésekben meghatározott határidők, mennyiség, minőség biztosítása, 

- az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása 

4.4. Gazdasági vezető feladatai: 

- irányítja és ellenőrzi a gazdasági irodát, 

- iránymutatást ad a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá 

a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv által foglalkoztatott, 

gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős 

alkalmazottaknak, 

- a műszaki üzemegység vezető helyettese, a gazdálkodási-pénzügyi feladatok 

tekintetében az intézményvezető irányításával végzi a tevékenységét, 

- felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, pénzügyi fegyelem 

megtartásáért, 

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

- elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, 

gondoskodik az adatszolgáltatásról, 

- elkészíti, folyamatosan karbantartja az intézmény gazdasági szabályzatait, 

- gyakorolja a pénzügyi ellenjegyzési jogkört az intézményvezető 

kötelezettségvállalása, utalványozása esetén, 

- kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az intézmény 

anyagellátását, 

- szervezi az intézmény gazdasági, pénzügyi belső ellenőrzését, 

- kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, 

vagyonvédelmi rendjét, rendszerét. 

- Kétévente köteles a belső kontroll rendszer témakörében a pénzügyminiszter által 

meghatározott továbbképzésen részt venni.” 

 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1 melléklete 

lép.  

 

3. Felkérem az intézményvezetőt, hogy a módosítások szabályzatban történő átvezetéséről 

gondoskodjon.  

 

Határidő: 2021. április 1. 

Felelős: Tóth József polgármester 

         intézményvezető 

 

Polgár, 2021. március 30. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  

  



 

   



 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 
57/2021. (IV. 7.) határozat 

2021. évi karbantartási céltartalék felhasználására 

 

 

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

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

szóló 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a „2021. évi karbantartási céltartalék 

felhasználásra” vonatkozóan a Pénzügyi és gazdasági bizottság és a Képviselő-testület tagjai 

véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  

 
 

1.) A 2021. évi karbantartási céltartalék felhasználását a határozat 1. melléklete szerint 

jóváhagyom. 
 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Polgár, 2021. április 7. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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az 57/2021. (VI. 7.) polgármesteri határozat 1. melléklete 

  

2021. évi tervezett karbantartási céltartalék 

 felhasználása 

 

        

Városüzemeltetési és Intézményi feladatok:   Ütemezés 

1. 
Strandfürdő villamos kapcsolószekrény 

felújítása  
2 000 000 Ft I. félév 

2. Zólyom úti iskola konyha festése 200 000 Ft I. félév 

3. 
Idősek nappali intézményében  5 db. 

ablak cseréje 
600 000 Ft I. félév 

4. 
Közvilágítási lámpák felszerelése (Bacsó 

B. u. 3 db, Szondi u. 2 db.) 
500 000 Ft I. félév 

5. Móra úti Óvoda fűtés felújítása 1 300 000 Ft II. félév 

6. 
Útburkolat jelek festése, közúti 

jelzőtáblák cseréje 
1 500 000 Ft II. félév 

7. 
Zárt csapadékcsatornák tisztítása, 

átereszek átépítése, javítása 
1 600 000 Ft I. félév 

8. 
Rákóczi u. vége napelemes közvilágítás 

kiépítése 
1 500 000 Ft II. félév 

9. 
Polonkai Ház lépcső felújítása, utcai 

kerítés javítás 
800 000 Ft II. félév 

Városüzemeltetési és Intézményi 

feladatok összesen 
10 000 000 Ft 

        

   

        

2021. március 25      



 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

58/2021. (IV. 7.) polgármesteri határozat 

az önkormányzati tulajdonú Strandfürdő hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi 

döntésekre 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított hatáskörében eljárva, 

az önkormányzati tulajdonú Strandfürdő hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre 

vonatkozóan, a Képviselő-testület tagjai véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést 

hozom:  
  

1./   Egyetértek a Polgár Város Önkormányzata tulajdonában lévő Polgár, Fürdő utca 3. szám 

alatti polgári 3420/1 helyrajzi számú kivett strandfürdő művelési ágú, 7 ha 5230 m2 

nagyságú  ingatlan nyilvános pályázat keretében történő üzemeltetésével. 

 

2./ Felkérem a jegyzőt az előterjesztés mellékletében meghatározott főbb pályázati 

felhívási előírások figyelembe vétele mellett  

- a pályázati felhívás és szerződés-tervezet kidolgozására, 

- továbbá az önkormányzat vagyonrendeletben előírtaknak megfelelő pályázat 

lebonyolítására , 

- az érvényes pályázati eljárás bonyolítását követő döntés előkészítésre. 

 

Határidő:  2021. május 31. 

Felelős:   dr. Sivák Anita jegyző 

 

Polgár, 2021. április 7. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

59/2021. (IV. 13.) 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján települési 

támogatáson belül rendkívüli támogatásra vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

 

1. Szajevics László Polgár, Rákóczi u. 121. szám alatti lakos részére 30.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 
 

 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

Határidő: 2021. április 21. 
 

 

 

Polgár, 2021. április 13. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

60/2021. (IV. 22.) polgármesteri határozat 

dr. Borók Levente háziorvos rendelési idő 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 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, dr. Borók Levente háziorvos 

rendelési idő módosítására vonatkozóan, az alábbi döntést hozom:  

 

1./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Borók Levente kérelmét 

támogatja, és 2021. április 23. napjával hozzájárul a rendelési idő módosításához az 

alábbiak szerint: 

 

Hétfő  14.00 – 17.30 

Kedd    8.30 – 11.30 

Szerda  14.00 – 17.30 

Csütörtök   8.30 – 11.30 

Péntek    8.30 – 11.30 (páros hét) 

Péntek  14.00 – 17.00 (páratlan hét) 

 

2./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a feladatellátási szerződés módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg. 

 

Határidő. 2021. április 30. 

Felelős: polgármester 

 

Polgár, 2021. április 22. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

61/2021. (IV. 22.) polgármesteri határozat 

a Strandfürdő területén lévő sósvíztározó tó használatához 

 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a Strandfürdő területén lévő 

sósvíztározó tó használatára vonatkozó Polgári Vízi Sportegyesület kérelmére, a Képviselő-

testület tagjai véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  
  

1./ A Polgár Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 3420/1 hrsz-ú Strandfürdő területén 

található sósvíztározó tóra a Polgári Vízi Sportegyesület számára - kizárólag 

sporttevékenység céljára – ingyenes tóhasználati jogot biztosítok.  

 

2./ A tóhasználati jog a Polgári Vízi Sportegyesületet, heti három alkalommal (hétfő-

szerda-péntek) 16.00-18.00 óra közötti időszakban a jelzőbóják által lehatárolt területen 

illeti meg.  

 

3./ Ezen jogosultság, ingatlan nyilvántartáson kívüli használati jogot jelent, mely 

visszavonásig érvényes. 

 

4./ Felkérem a jegyzőt, hogy a döntésről a sportegyesület vezetőjét értesítse. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

Polgár, 2021. április 22. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

62/2021. (IV. 27.) polgármesteri határozat 

a szociális előirányzat I. negyedévi 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 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális előirányzat I. 

negyedévi felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadom.  

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Polgár, 2021. április 27. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

63/2021. (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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján települési 

támogatáson belül rendkívüli, gyógyszer és lakhatással kapcsolatos támogatásra vonatkozóan 

az alábbi döntést hozom: 

 

1. Csuhai Bertalan Polgár, Maros u. 8. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

2. Dagusztin György Bertalanné Polgár, Széchenyi u. 15. szám alatti lakos részére 

20.000.-Ft egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

3. Derzsényi Ferencné Polgár, Toldi u. 55. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapít meg. 

 

4. Polonkai Lászlóné Polgár, Gábor Á. u. 21. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapít meg. 

 

5. Agócs Istvánné Polgár, Botond u. 36/A. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapít meg. 

 

6. Takács Enikő Polgár, Árpád u. 2/a. szám alatti lakos részére 30.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapít meg. 

 

7. Rézműves József Polgár, Vereckei u. 44. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

8. Sipos Béláné Polgár, Toldi u. 93. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri települési 

(gyógyszer) támogatást állapít meg. 

 

9. Sándor Jánosné Polgár, Bacsó u. 28. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) segélyt állapít meg. 

 

10. Biró Józsefné Polgár, Botond u. 23. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapít meg. 
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11. Tar Antal Polgár, Toldi u. 75. szám alatti lakos részére 30.000.-Ft egyszeri települési 

(rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

12. Bari László Polgár, Lehel u. 85. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri települési 

(rendkívüli) támogatást állapít meg, mely a családsegítő szolgálat koordinálásával kerül 

kifizetésre. 

 

13. Lakatos Vilmosné Polgár, Lehel u. 93. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

14. Rácz Szabina Polgár, Ságvári u. 11. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

15. Illés Pálné Polgár, Rákóczi u. 43. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri települési 

(rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

16. Burka Tivadar Polgár, Bem u. 71. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

17. Tóth Lajos Polgár, Somogyi u. 20. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

18. Hajkó György Polgár, Erdei u. 80. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg, mely a családsegítő szolgálat 

koordinálásával kerül kifizetésre. 

 

19. Biró Terézia Polgár, Bem u. 45. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri települési 

(rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

20. Siroki Lászlóné Polgár, Nagyváradi u. 13. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

21. Balogh Lászlóné Polgár, Botond u. 47. szám alatti lakos részére 2021.04.01. napjától – 

2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapít meg. 

 

22. Ferenczi Ildikó Polgár, Petőfi u. 27. szám alatti lakos részére 2021.04.01. napjától – 

2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapít meg. 

 

23. Huszár Enikő Polgár, Akácfa u. 8. szám alatti lakos részére 2021.04.01. napjától – 

2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapít meg. 

 

24. Csirmaz Jánosné Polgár, Alkotmány u. 2. szám alatti lakos részére 2021.04.01. 

napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapít meg. 

 

25. Juhászné Bártfai Éva Polgár, Hajdú u. 21. szám alatti lakos részére 2021.04.01. 



 

 

napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos 

kiadások) támogatást állapít meg. 

 

26. Tacsi Zsoltné Polgár, Hajdú u. 25. szám alatti lakos részére 2021.04.01. napjától – 

2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapít meg. 

 

27. Rácz Ferencné Polgár, Vereckei u. 50. szám alatti lakos részére 2021.04.01. napjától – 

2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

támogatást állapít meg. 

 

28. Ráczné Rézműves Enikő Polgár, Gorkij fasor u. 35. szám alatti lakos részére 

2021.04.01. napjától – 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással 

kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 

29. Raduly Jánosné Polgár, Lehel u. 97. szám alatti lakos részére 2021.04.01.-2021.12.31. 

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

feltöltésének utalására. 

 

30. Vadász Róza Polgár, Bajcsy u. 39/A. szám alatti lakos részére 2021.04.01.-2021.12.31. 

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

feltöltésének utalására. 

 

31. Rézműves Valéria Polgár, Szabadság u. 31. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 

egyszeri települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg, mely a 

szolgáltató részére kerül átutalásra. 

 

32. Rónai Anikó Polgár, Gárdonyi u. 6. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg, mely a szolgáltató 

részére kerül átutalásra. 

 

 

Határidő: 2021. május 5. 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

Polgár, 2021. április 27. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  

  



 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

64/2021. (IV. 27.) polgármesteri határozat 

települési támogatás 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 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján a Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottság tagjainak egyestértése mellett települési támogatás kérelemre az alábbi 

döntést hozom: 

 

1./ Jónás Piroska Polgár, Rózsa u. 11. szám alatti lakos települési támogatási kérelmét 

elutasítom, mivel kérelmező jövedelmi viszonya nem felel meg a rendeletben előírtaknak és 

2021. 01. hóban már részesült támogatásban. 

 

2./ Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 39. § (1) bekezdés alapján a határozat ellen annak közlésétől számított 30 napon belül 

a Bírósághoz címzett, de Polgár Város Önkormányzatához benyújtott fellebbezéssel élhet. 

 

 

 

Felelős: dr. Sivák Anita  

Határidő: 2021. május 05. 

 

 

 

Polgár, 2021. április 27. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

65/2021. (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 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján települési 

támogatáson belül elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásához 

vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./ Szabó Gyuláné Polgár, Táncsics u. 38. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft települési 

(temetési) támogatást állapítok meg. 

 

2./ Dózsa Károly Mihályné Polgár, Ságvári u. 25. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft 

települési (temetési) támogatást állapítok meg. 

 

3./ Loksa Andrásné Polgár, Selypesköz tanya 14. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft 

települési (temetési) támogatást állapítok meg. 

 

4./ Ráczné Rézműves Enikő Polgár, Gorkij fasor u. 35. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft 

települési (temetési) támogatást állapítok meg. 

 

 

Felelős: dr. Sivák Anita 

Határidő: 2021. május 05. 

 

Polgár, 2021. április 27. 

 

         

 

Tóth József 

polgármester  

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

66/2021. (IV. 27.) polgármesteri határozat 

települési támogatáson belül lakókörnyezet rendezettsége támogatásának 

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 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

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

tagjainak egyetértése mellett, a települési támogatáson belül lakókörnyezet rendezettségének 

támogatásra vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./ 2021. április 1. napja és 2021. december 31. napja között 50 %-os szolgáltatás támogatásban 

részesítem:  

1. Csatlós László Polgár, Taskó u. 122. 

2. Csuhai Antalné Polgár, Nagyváradi u. 22. 

3. Oláh Gyuláné Polgár, Bajza u. 24. 

4. Makó Andrásné Polgár, Maros u. 21. 

5. Juhász Istvánné Polgár, Maros u. 11. 

6. Király Józsefné Polgár, Erdei u. 32. 

7. Czaga Lajosné Polgár, Kárpát u. 4. 

8. Elek Antalné Polgár, Vörösmarty u. 2. 

9. Gulyás Somogyi Irén Polgár, Úttörő u. 2. 

10. Golgovszki Sándorné Polgár, Rákóczi u. 140. 

11. Bojtor Kálmánné Polgár, Benczúr u. 22. 

12. Szekeres Józsefné Polgár, Bajcsy-Zs. u. 9/B. 

13. Mészáros Istvánné Polgár, Hősök u. 84. 

14. Polonkai Gáborné Polgár, Botond u. 19. 

15. Vámosi Dezsőné Polgár, Hősök u. 73. 

16.  Balogh Antalné Polgár, Hajnal u. 2. 

17.  Szabó Mihályné Polgár, Rűkóczi u. 95. 

 

2./ 2021. április 1. napja és 2021. december 31. napja között 80 %-os szolgáltatás támogatásban 

részesítem:  

18. Sturman Tibor Polgár, Újtelep u. 1. 

19. Zelei Jánosné Polgár, Maros u. 23. 

20. Csernák Lászlóné Polgár, Benczúr u. 8. 

21. Tállai Balázsné Polgár, Hunyadi u. 18. 

22. Mester József Bertalan Polgár, Nagyváradi u. 38. 

 

Határidő: 2021. április 30.  

Felelős: polgármester 

 

Polgár, 2021. április 27. 

  

Tóth József 

polgármester  

 

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

67/2021. (IV. 28.) polgármesteri határozat 

az 59/2020. (VII. 30.) képviselő-testületi határozat 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 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a „TOP-3.1.1-15-HB1-

2016-00004 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron” című projektre 

vonatkozóan indikátor módosítására” vonatkozóan a Képviselő-testület tagjai véleményének 

figyelembevételével az alábbi döntést hozom:  

 

1./ Az 59/2020. (VII. 30.) Képviselő-testületi határozat 1. pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

„A TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004 számú „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés Polgáron” című projekt megvalósíthatósága érdekében a 

kerékpárút nyomvonal „P1” jelű szakaszából 893 m kerékpárút építése elhagyásra 

kerül.” 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Polgár, 2021. április 28. 

 

 

 

 

       Tóth József 

       polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

68/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat 

a 2020. évi közfoglalkoztatásról készült beszámoló elfogadásáról 

 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a 2020. évi 

közfoglalkoztatásról szóló beszámolóra vonatkozóan a Képviselő-testület tagjai véleményének 

figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  

 

1./  A közfoglalkoztatás 2020. évi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadom. 

 

2./  Felkérem a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

 

 

 

Polgár, 2021. április 29. 

  

Tóth József 

polgármester  

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

69/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat 

a Polgári Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgári Polgármesteri 

Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót, a Képviselő-testület tagjai véleményének 

figyelembevételével elfogadom.  

  

  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

 

 

Polgár, 2021. április 29. 

  

Tóth József 

polgármester  

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

70/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat 

a Városgondnokság intézményvezetői feladatellátás megbízására 

 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a Városgondnokság 

intézményvezetői feladatellátás megbízására vonatkozóan, a Képviselő-testület tagjai 

véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  
 
1./ Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága intézményvezetői feladatainak 

ellátásával Csibi Lajos intézményvezető helyettest bízom  meg, 2021. május 1-től  - az 

intézményvezetői  pályázat eredményes elbírálásáig -, legkésőbb 2022. április 30-ig.  

 

2./ A megbízással egyidőben  Csibi Lajos illetményét a   – figyelemmel a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseire - az alábbiak szerint 

határozom meg: 

 

Garantált illetmény: H fizetési osztály, 1-es 

fizetési fokozat alapján 

129.500 Ft 

Garantált bérminimumra való kiegészítés  89.500 Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 155.000 Ft 

Magasabb vezetői pótlék: 100.000 Ft 

Illetmény összesen: 474.000 Ft 

 

3./ Felkérem a jegyzőt, hogy a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkáltatói feladatok 

ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2021.  május 1. 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

                            

 

Polgár, 2021. április 29. 

  

Tóth József 

polgármester  

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

71/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat 

Nyárfa utca forgalmi rend 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 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése alapján, a Képviselő-testület tagjai véleményének 

figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  

 

1./ A Nyárfa utca csatornapart menti szakasza a forgalom elől kerüljön lezárásra, míg a Nyárfa 

utca lakó, üdülő övezeti része zsákutca forgalmi rend szerint kerüljön kialakításra, mely 

forgalmi rend 30 napon belül kerüljön bevezetésre. 

 

2./ Kérem Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága Intézményvezetőjét, hogy a 

kialakítást elvégezni szíveskedjen. 

 

3./ Felkérem a műszaki irodát, hogy a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, 

továbbá a lakosság kiértesítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: lakosság kiértesítése- értelemszerűen 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Polgár, 2021. április 29. 

  

Tóth József 

polgármester  

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

72/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat 

Polgári Római Katolikus Egyházközség templom felújítás támogatási 

kérelméről 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2020. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgári Római Katolikus 

Egyházközség templom felújítás támogatására vonatkozóan, a Képviselő-testület tagjai 

véleményének figyelembevételével az alábbi döntést hozom:  

 

1./  A Polgári Római Katolikus Egyházközség műemlék templom épület faszerkezetének, 

valamint toronylemezének felújítását a benyújtott kérelem alapján támogatom. 

 

2./ Az épület felújítási költségeihez 2.000.000 Ft-ot önkormányzati forrást biztosítok a 

város 2021. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.  

 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Polgár, 2021. április 29. 

 

        Tóth József 

polgármester  

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

73/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat 

a Polgár Városi Sportegyesület 2021. 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 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgár Városi 

Sportegyesület 2021. évi önkormányzati támogatási kérelmére vonatkozóan, a Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottság  tagjai véleményének figyelembevételével az alábbi döntést hozom:  

 

1./ A Polgár Városi Sportegyesület 2021. évi működéséhez az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésében, a sportszervezetek támogatására rendelkezésre álló keretből - a 

kérelemben megfogalmazott 5.900.000 Ft támogatási igényre - 5.625.000 Ft összegű 

támogatást hagyok jóvá. 

 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Polgár, 2021. április 29. 

 

        Tóth József 

polgármester  

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

 

74/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat 

Hágen József közszolgálati tevékenységének elismeréséről 

 

 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület tagjai 

kezdeményezésére, az alábbi döntést hozom:  

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében elismerésemet kifejezve 

megköszönöm Hágen József intézményvezetőnek a Polgár város fejlődéséért végzett 31 

év közszolgálati tevékenységét.  

Szakmai munkájához további sikereket és jó egészséget kívánok! 

 

 

 

Polgár, 2021. április 29. 

  

Tóth József 

polgármester  

 

 

 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

75/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat 

a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 „ Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése” elnevezésű fejlesztéshez szükséges  hitel felvételéről 

  

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a Képviselő-testület tagjai 

véleményének figyelembevételével az alábbi határozatot hozom:  

 

1. A fejlesztés megvalósításához szükséges hitel igénybevételéhez a Polgári Bank Zrt. által 

nyújtott ajánlat kondícióit megfelelőnek tartom.  

 

2.  Az 1. pontban megjelölt célú hitel az alábbi feltételek mellett kerül felvételre:  

 

a., hitel összege:     10.000.000,- 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:      60 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 vállalok arra, hogy a hitelezés éveiben az önkormányzat költségvetése 

összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően 

betervezzük és jóváhagyjuk. 

 

5. A fejlesztési célú hitel szerződés aláírásához szükséges hitel kérelmet benyújtjuk. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

Polgár, 2021. április 29. 

  

Tóth József 

polgármester  

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

76/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat 

a Strandfürdő üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás 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 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a Strandfürdő 

üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására vonatkozóan, a Képviselő-testület 

tagjai véleményének figyelembevételével az alábbi határozatot hozom: 

 

1./ A Strandfürdő üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívást a határozat melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyom.  

2./ A pályázati felhívást közzé kell tenni, a Magyar Fürdőszövetség hivatalos oldalán, a 

város honlapján, fizetett hirdetésként a város facebook oldalán, továbbá a PolgárTárs 

önkormányzati havilapban. 

3./ A pályázati felhívás alapján, az üzemeltetési bérleti szerződés-tervezet elkészítéséről 

haladéktalanul,  de legkésőbb 2021. május 26-ig gondoskodni szükséges. 

 

Határidő: értelemszerűen 

    a 2. pont tekintetében azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Polgár, 2021. április 27. 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

77/2021. (V. 06.) polgármesteri határozat 

a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. új könyvvizsgáló 

választására és alapszabály módosításának elfogadására 

 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. új könyvvizsgáló választására és az alapszabály módosításának 

elfogadására vonatkozó kezdeményezés alapján a Képviselő-testület tagjai véleményének 

figyelembevételével az alábbi döntést hozom:  

 

1./  A társaság Alapszabályának XIV. 2. pontja módosítása szerint támogatom a módosítást: 

A társaság könyvvizsgálója 2021. május 10 napjától 2021. május 31 napjáig, 

megküldött megbízási szerződés foglalt feltételekkel és díjazással. 

A társaság könyvvizsgálója:  

ZÁR-SZÁM-ADÓ Kft. 

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 62. 

            Cégjegyzékszáma: 09-09-004203 
            Nyilvántartási szám: 000555  

 

        A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: 

Kosztin László  

Lakcím: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 62. 

Nyilvántartási szám: 002654 

 

 

2./ Egyben felkérem a társaság igazgatóságának az elnökét, hogy az Alapszabály 

rendelkezéseinek megfelelően az írásbeli határozathozatalt követően a 

könyvvizsgálóval a megbízási szerződést kösse meg, továbbá Alapszabály 

módosításához szükséges dokumentumokat terjessze a Debreceni Törvényszék 

Cégbíróságához. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Polgár, 2021. május 6. 

 

         Tóth József 

         polgármester 

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

78/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat 

lakásvásárláshoz kapcsolódó eljárási díj 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 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján, a Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottság tagjainak egyetértése mellett, a települési támogatáson belül 

lakásvásárláshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésének támogatásra vonatkozóan az alábbi 

döntést hozom: 

 

Települési támogatás - lakásvásárláshoz kapcsolódó eljárási díj megfizetésének támogatását -

állapítja meg a következő személyek részére: 

 

1. Balog Milán Polgár, Bem u. 40. 

2. Fazekas Rita Polgár, Lehel u. 5.  

 

Határidő: 2021. május 15. 

Felelős: Polgármester 

 

 

Polgár, 2021. május 13. 

 

         Tóth József 

         polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

79/2021. (V. 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 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján települési 

támogatáson belül rendkívüli, gyógyszer és lakhatással kapcsolatos támogatásra vonatkozóan 

az alábbi döntést hozom: 

 

 

1. Krajczár Bertalan Polgár, Toldi u. 40/A. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

2. Rácz Sándor Polgár, Ságvári u. 9. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

3. Bartók Balázsné Polgár, Taskó u. 78. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapít meg. 

 

4. Csohány Lászlóné Polgár, Úttörő u. 12. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapít meg. 

 

5. Asztalos Sándorné Polgár, Rákóczi u. 53. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapít meg. 

 

6. Balogh Erzsébet Polgár, Toldi u. 41. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) segélyt állapít meg. 

 

7. Balogh Istvánné Polgár, Toldi u. 76. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 

8. Farkas Istvánné Polgár, Taskó u. 93. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 

9. Balogh Ottó Polgár, Vasvári u. 22. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) segélyt állapít meg. 

 

10. Csaba Lajos Polgár, Lehel u. 30. szám alatti lakos részére 20.000.-Ft egyszeri települési 

(rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

11. Radványi Józsefné Polgár, Bajcsy u. 26. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 
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12. Juhász Ferencné Polgár, Csokonai u. 44/b. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 

egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

13. Nagy Lászlóné Polgár, Hajnal u. 8. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

14. Balogh Antalné Polgár, Hajnal u. 2. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

15. Berkes Lajos Polgár, Dante u. 2. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

16. Bártfai Ferencné Polgár, Bem u. 83. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

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

települési (gyógyszer) támogatást állapít meg. 

 

18. Tekse Lászlóné Polgár, Hősök u. 92. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapít meg. 

 

19. Asztalos Gyuláné Polgár, Ságvári u. 17/A. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 

egyszeri települési (gyógyszer) támogatást állapít meg. 

 

20. Kovács Bertalan Polgár, Virág u. 2. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapít meg. 

 

21. Mecsei Mária Polgár, Mikszáth u. 3. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapít meg. 

 

22. Mester József Bertalan Polgár, Nagyváradi u. 38. szám alatti lakos részére 10.000.-

Ft egyszeri települési (gyógyszer) támogatást állapít meg. 

 

23. Szurkos Istvánné Polgár, Nagyváradi u. 42. szám alatti lakos részére 10.000.-Ft 

egyszeri települési (gyógyszer) támogatást állapít meg. 

 

24. Bolgár János Polgár, Rákóczi u. 93. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

települési (gyógyszer) támogatást állapít meg. 

 

25. Jónás Attila Polgár, Csokonai u. 42. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri 

 települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg. 

 

26. Rácz Enikő Polgár, Lehel u. 83. szám alatti lakos részére 5.000.-Ft egyszeri települési 

 (rendkívüli) támogatást állapít meg. 

 

27. Rácz Ferencné Polgár, Rákóczi u. 9. szám alatti lakos részére 2021.05.01. napjától – 

 2021.05.31. napjáig havi 15.000.-Ft települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) 

 támogatást állapít meg. 

 

 



 

 

 

28. Bancsók Ferencné Polgár, Arany J. u. 27. szám alatti lakos részére 2021.05.01.-

2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az előre fizetős 

mérőóra feltöltésének utalására. 

 

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

2021.05.01.-2021.12.31. időszakra havi 5.000.-Ft települési támogatást állapít meg az 

előre fizetős mérőóra feltöltésének utalására. 

 

30. Rézműves László Polgár, Szabolcs u. 14. szám alatti lakos részére 9.330.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg, mely a 

szolgáltató részére kerül átutalásra. 

 

31. Rézműves Anikó Polgár, Hajnal u. 15/A. szám alatti lakos részére 9.248.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapít meg, mely a 

szolgáltató részére kerül átutalásra. 

 

 

Határidő: 2021. június 4. 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

Polgár, 2021. május 27. 

 

         Tóth József 

         polgármester 

  



 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

80/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat 

települési támogatás 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 27/2021. (I.29.) 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./ Horváth Tibor Lászlóné Polgár, Hajnal u. 15. szám alatti lakos települési 

támogatási kérelmét elutasítom, mivel kiadásiról semmilyen számlát nem csatolt. 

 

2./ Felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 

évi I. törvény 39. § (1) bekezdés alapján a határozat ellen annak közlésétől számított 30 

napon belül a Bírósághoz címzett, de Polgár Város Önkormányzatához benyújtott 

fellebbezéssel élhet. 

 

Felelős: dr. Sivák Anita  

Határidő: 2021. június 4. 

 

 

 

 

Polgár, 2021. május 27. 

 

         Tóth József 

         polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

81/2021. (V. 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 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján települési 

támogatáson belül elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásához 

vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./ Barcsai Zoltánné Polgár, Klapka u. 2. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft települési 

(temetési) támogatást állapítok meg. 

 

2./ Szajevics Lászlóné Polgár, Rákóczi u. 121. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft települési 

(temetési) támogatást állapítok meg. 

 

3./ Kis Krisztina Polgár, Gábor Á. u. 23. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft települési 

(temetési) támogatást állapítok meg. 

 

Felelős: dr. Sivák Anita 

Határidő: 2021. június 4. 

 

 

 

Polgár, 2021. május 27. 

 

         Tóth József 

         polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

82/2021.(V. 27.) polgármesteri határozat 

bérlettámogatás 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 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján települési 

támogatáson belül bérlettámogatásra vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

Bérlettámogatást állapítok meg a következő személy részére 2021. május 1. és 2021. június 30. 

napja között: 

 

1. Dobosné Juhász Edit Polgár, Bajcsy-Zs. u. 24. szám alatti lakos gyermeke Dobos 

Cintia részére 5.170.-Ft/hó összegben. 

 

Határidő: értelemszerűen, illetve 2021. május 31. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Polgár, 2021. május 27. 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

83/2021. (V.27.) polgármesteri határozat 

települési támogatáson belül lakókörnyezet rendezettsége támogatásának 

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 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján, települési 

támogatáson belül lakókörnyezet rendezettségének támogatására vonatkozóan az alábbi döntést 

hozom: 

 

1. 2021. május 1. napja és 2021. december 31. napja között 50 %-os szolgáltatás 

támogatásban részesítem:  

- Fűrész Jánosné Polgár, Erdei u. 31. 

- Balogh Istvánné Polgár, Toldi u. 76. 

- Szarka Bertalanné Polgár, Toldi u. 79. 

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

- Zámbó Gyuláné Polgár, Szabadság u. 68. 

- Zöldi Lászlóné Polgár, Ady u. 31. 

alatti lakosokat. 

 

 

Határidő: 2021. május 31.  

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Polgár, 2021. május 27. 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

84/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat 

házi segítségnyújtás térítési díjának 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 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján, települési 

támogatáson belül házi segítségnyújtás támogatásra vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

A házi segítségnyújtás térítési díjának támogatását állapítom meg a következő személyek 

részére 2021. május 1. és 2021. december 31. napja között: 

 

3. Berkes Ferenc Polgár, Toldi u. 60. sz. alatti lakos egyedül él, jövedelme a 113.685.-Ft 

összegű öregségi nyugdíja. 

 

4. Szilvási József Polgár, Maros u. 4. sz. alatti lakos feleségével él, egy főre jutó 

jövedelmük 107.140.-Ft. 

 

5. Pöstényi Albert Polgár, Rákóczi u. 127. sz. alatti lakos, egyedül él, jövedelme a 

105.850.-Ft összegű öregségi nyugdíja. 

 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

Polgár, 2021. május 27. 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

85/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat 

   a 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az 

                                  ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolóról 

 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a 2020. évi belső ellenőrzési 

munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámoló alapján a Képviselő-

testület tagjai véleményének figyelembevételével az alábbi döntést hozom: 

  

1., A 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól szóló 

beszámolót jóváhagyom. 

 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: jegyző 

 

 

Polgár, 2021. május 27. 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

86/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat 

a 2020. évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről 

 készült beszámoló elfogadásáról 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a 2020. évi a gyámügyi és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóra vonatkozóan a Képviselő-testület 

tagjai véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést hozom:  

 

1. A 2020. évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről szóló 

beszámolót elfogadom. 

 

2. Felhívom a jegyzőt, hogy a beszámolót a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére 

az előírt tájékoztatási kötelezettségre hivatkozással küldje meg. 

 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

Határidő:  2021. május 31. 

 

 

 

Polgár, 2021. május 27. 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

87/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat 

a KORPUSZ ’93 Kft. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel a KORPUSZ ’93 Kft. 2020. 

évi tevékenységéről szóló beszámolóról szóló előterjesztésről a Képviselő-testület tagjai 

véleményének kikérésével az alábbi döntést hozom: 

 

1. A KORPUSZ ’93 Kft. 2020. évi beszámolóját elfogadom. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

Polgár, 2021. május 27. 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

88/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat 

a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet 2020. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel a Csemete Szolgáltató Start 

Szociális Szövetkezet 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról a Képviselő-testület tagjai 

véleményének kikérésével az alábbi döntést hozom: 

 

1. A Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet 2020. évi beszámolóját elfogadom. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester  

 

 

 

Polgár, 2021. május 27. 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

89/2021. (VI. 3.) polgármesteri határozat 

az önkormányzati tulajdonú Strandfürdő hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi 

döntésekre 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított hatáskörében eljárva, 

az önkormányzati tulajdonú Strandfürdő hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre 

vonatkozóan, a Képviselő-testület tagjai véleményének figyelembevételével, az alábbi döntést 

hozom:  
  

1./   Polgár Város Önkormányzata tulajdonában lévő Polgár, Fürdő utca 3. szám alatti 

polgári 3420/1 helyrajzi számú kivett strandfürdő művelési ágú, 7 ha 5230 m2 nagyságú  

ingatlanra, az 58/2021. (IV.07.) határozattal kiírt pályázati felhívásra ajánlat 2021. 

május 26-ig nem érkezett, ezért az eljárást eredménytelenné nyilvánítom.   

 

2./ A pályázati felhívást - jelen határozat melléklete szerinti tartalommal -, 2021. június 3-

tól újra meghirdetem.    

 

3./ Felkérem a jegyzőt, hogy a pályázat meghirdetéséről gondoskodjon.  

 

Határidő:  2021. június 3. 

Felelős:   dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

 

 

Polgár, 2021. június 3. 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

 

 

 
 
 

Ajánlatkérő: Polgár Város Önkormányzata  

 

 

 

Beszerzés tárgya: 

 

Polgár, Fürdő utca 3. szám alatti, a polgári 3420/1 helyrajzi számú kivett 

strandfürdő üzemeltetése 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Polgár Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú  

Polgár, Fürdő utca 3. szám alatti polgári 3420/1 helyrajzi számú kivett strandfürdő 

hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi döntésekről szóló 

 89/2021. (VI.03.) polgármesteri határozata alapján 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

nyilvános pályázati eljárásra 

 

I.  Ajánlatkérő: 

Polgár Város Önkormányzata  

székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 
képviseletében: Tóth József polgármester 

adószáma: 15728599-2-09 

számlaszáma: 61200216-11052733 

számlavezető bank neve: Polgári Bank Zrt.   
Kapcsolattartási pont: Tóth József polgármester 

Címzett: Polgár Város Önkormányzata 

E-mail: polgarhiv@polgar.hu  

Telefonszám: 52/573-511, Fax: 52/391-455 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.polgar.hu 

 

II. Beszerzés tárgya: 

- Polgár Város Önkormányzata (4090 Polgár, Barankovics tér 5.) a Polgári Strandfürdő 

hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi döntésekről szóló, 89/2021. (VI.03) polgármesteri 

határozat alapján nyilvános pályázati eljárás keretében meghirdeti a 100 %-os 

tulajdonában álló Polgár, Fürdő utca 3. szám alatti, az ingatlannyilvántartásban polgári 

3420/1 helyrajzi számú kivett strandfürdő megjelölésű ingatlan bérletét, a rajta álló  

Polgári Strandfürdő üzemeltetési jogával és kötelezettségével együtt, a jelenlegi 

állapotában. 

 

III. Az I. pontban foglalt ingatlant és annak üzemeltetését érintő tények, jogok, 

kötelezettségek különösen: 

III/1.  Polgár Város Önkormányzata külső üzemeltető bevonásával kívánja fenntartani, 

üzemeltetni és fejleszteni a Polgári Stardfürdő ingatlant, mely az ingatlannyilvántartás 

adatai alapján a polgári 3420/1 helyrajzi számú kivett strandfürdő művelési ágú, 7 ha 5230 

m2 nagyságú ingatlan, a valóságban Polgár, Fürdő utca 3. szám alatti található. Az 

ingatlanra bányaszolgalmi jog és vezetékjog van bejegyezve, mely nem korlátozza az 

üzemeltetésbe adást. (Terheli: az E-ON Zrt. javára vezetékjog bejegyzés 163 m2 

területnagyságra, az E-ON Zrt. javára vezetékjog bejegyzés 0,4 kv-os közcélú légvezetékre és 

vagy földkábelre 88 m2 területnagyságra és a TIGÁZ Zrt. javára bányaszolgalmi jog 

bejegyzés.). 

 

III/2. A Polgári Strandfürdő üzemeltetésére vonatkozó engedélyek és a létesítmény 

műszaki ismertetése: 

- A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a 

továbbiakban: Felügyelőség) a Polgár Város Önkormányzat Városgondnoksága részére, 

mint a Polgári Strandfürdő vízilétesítményeinek üzemeltetésére kiadott 1125/18/2006. 

sz. vízjogi üzemeltetési engedély, Vizikönyvi szám: Tisza XII/500, KÜJ szám: 100293243, 

KTJ szám: 100240891., melynek abban meghatározott vízjogi üzemeltetési engedély 

mailto:polgarhiv@polgar.hu
http://www.polgar.hu/


 

 

érvényessége 2011. szeptember 30-ig, mint alapengedély.  

- A Felügyelőség által a Polgári Strandfürdő vízilétesítményeinek üzemeltetésére kiadott 

1125/18/2006. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt módosító engedélyek az alábbiak: 

• 587/1/2012. ikt. sz. határozata az engedélyezett vízilétesítmények főbb műszaki 

adatainak a vízforgalom alpontjának igényelt vízmennyiségre vonatkozó adatainak és 

a környezetvédelmi kibocsátási követelmények módosítása és a vízjogi üzemeltetési 

engedély 2015. március 31-ig történő meghosszabbítására vonatkozóan,  

• 987/1/2021 sz. határozat az önellenőrzési terv jóváhagyására és a vízilétesítmények 

főbb műszaki adatainak módosítására és a környezetvédelmi kibocsátási 

követelmények megállapítására vonatkozóan, 

- A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Polgári Strandfürdő vízilétesítményeinek 

üzemeltetésére kiadott 1125/18/2006. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt módosító 

engedélyek: 

• 35900/1351-5/2015. Ált számú határozata a vízvédelmi követelmények 

meghatározása a sósvíztározóból a befogadóba vezetett a termálfürdő üzemeltetéséből, 

termálvíz hasznosításából keletkezett szennyvízre vonatkozó kibocsátási határérték  

megállapítására és a  vízjogi üzemeltetési engedély 2020.május 31-ig történő 

meghosszabbítására vonatkozóan,  

• 35900/3578-1/2020 ált. számú határozata a vízügyi objektumok kiegészítésére, a 

vízjogi üzemeltetési engedély 2025. augusztus 31-ig történő meghosszabbítására 

vonatkozóan,  

- A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/3110-3/2020. ált. számú határozata 3 db 

monitoring kút vízjogi üzemeltetésére vonatkozó határozata, 

- A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság K000836-0008/2020. számú vagyonkezelői 

hozzájárulása a Magyar Állam tulajdonában lévő felszíni és felszín alatti vízkészletek 

és azok víztartó képződményeire vonatkozóan (Észak-Alföld nevű, pt. 2.2 jelű termálvíz 

test, továbbá a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata: 

 

VOR Objektum név Objektum típus 

ACV396 Polgár K-88 fürdő hévízkút Kút 

ASD564 Polgár K-88 fürdő hévízkút Felszín alatti vízelvonás – 

Vízterhelési pont 

ASD566 Polgár Strandfürdő Fürdő vízhasználati egység 

ASD388 Polgári Strandfürdő csapadékvíz-elvezető 

rendszere 

Csapadékvíz-elvezető 

rendszer 

ASD626 Polgári Strandfürdő sósvíz tározó Mesterséges tó 

AVK477 Selypes-mellékcsatorna Vízfolyás 

ASD628 Selypes-mellékcsatorna 0+027 használt víz 

bevezetés 

Felszíni vízbevezetés – 

vízterhelési pont 

AAB620 Király-ér Vízfolyás 

 

- Az OTH Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága 602/Gyf/2002. számú 

határozatában – 2013. március 12-i érvényességi határidővel – Polgár Város Önkormányzata 

(továbbiakban: Önkormányzat) részére engedélyt adott a Polgár B-88 OKK számú termálkút 

vízének külső (fürdési célú) felhasználásánál a gyógyvíz megnevezés használatára, melynek 

lejárta előtt történő hosszabbítása: 

- Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal KEF-

4704-11/2013. iktatószámú Polgár B-88 OKK számú mélyfúrású termálkút gyógyvízének 



 

 

külső fürdési célú felhasználásának a gyógyvíz megnevezés használatára vonatkozó 

“Polgári gyógyvíz” engedélye,  

- A Tiszántúli Környezetvédelmi, Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 

jóváhagyott a Polgár Starndfürdő és sósvíztározó területére vonatkozó részleges 

felülvizsgálati dokumentáció (2005. év) 

 

IV. Polgári Strandfürdő és annak épület, építményeinek és létesítményeinek műszaki 

leírása és az üzemeltetési feltételek ismertetése. 

A meglévő és érvényes engedélyekkel üzemelő - kötelezés nélkül - Polgári Strandfürdőt és 

annak épületeit, építményeit és vízilétesítményeit állandóan jókarban-tartva a II.2. pontokban 

ismertetett engedélyekben kell üzemeltetni. 

1. Fekvés: polgár közigazgatási területének északi területrészén az 35. számú főút Polgárt 

elkerülő szakasza és az üdülőövezetek által határolt város zöldes, parkos övezetében.  

2. Rendeltetés: strandfürdő, a településrendezési tervben Különleges strand övezet – Kst, 

mely övezetre vonatkozó helyi építési szabályzat főbb övezeti előírásait a mellékelt kivonat 

tartalmazza. 

3. Közművesítettség:  áram, gáz, víz, szennyvíz, telefon, internet 

4. Strandfürdő létesítmény: épület, építmény,  műtárgyak és vizilétesítmények  műszaki 

ismertetése: 

 

A./ Az engedélyezett vízilétesítmények főbb műszaki adatai: 

Strandfürdő hévízkútja: 2020. évben elvégeztettük a termálkút kúttalpig történő tisztítását. 

A szűrőzött szakaszok intenzív mosatását követően, a kút szakaszos- és tisztító 

kompresszorozása eredményes lett, így a kút maximális vízhozama elérte a 900 l/p 

hatékonyságot. 

Létesítés éve: 1973, EOV koordináta: X=284,100 km, Y= 804,400 km, Kataszteri szám: B-

88, Talpmélység: 960,0 m, Csövezés: -1,60 – 37,0 m-ig Ø324/312 mm acél, -1,10 – 414,0 

m-ig Ø 9 5/8” acél, -0,80 – 13,0 m-ig Ø 6 5/8” acél, -13,0 – 700,30 m-ig Ø 7” acél, -700,30 

– 960,0 m-ig Ø 5 1/2” acél. 

Szűrőzve: 550,0-562,0 m, 567,50-571,0 m, 580,0-588,50 m, 625,0-632,70 m, 775,50-778,50 

m, 783,0-787,0 m, 795,0-802,0 m, 936,0-945,0 m között. 

Nyugalmi vízszint: +6,50 m (2003) 

Vízhozam: 604 l/p – 4,0 m-es üzemi vízszinten (2003) 

Vízminőségi adatok (2003): pH: 8,10, Nátrium: 600,0 mg/l, Kálium: 55,0 mg/l, Kalcium:  

9,0 mg/l, Magnézium:  3,70 mg/l, Mangán:  0,06 mg/l, Ammónia: 5,0 mg/l, Nitrát: <1,0 

mg/l, Nitrit: <0,01 mg/l, Klorid: 30,0 mg/l, Szufát: <10,0 mg/l, Hidrogénkarbonát: 1659,0 

mg/l, Fajlagos vezetőképesség: 2070 Scm-1, Összes keménység: 21 CaO mg/l, KOI: 9,30 

mg/l,  

- A kitermelt víz hőfoka: 42 ℃ 

- Kútszivattyú: D 14-9 típ. búvárszivattyú – 42,63 m-en 

- Kútakna: 6,0 x 4,0 m alapterületű akna csővázas felépítménnyel 

- Szerelvények: 1 db 16 bar nyomásmérő, 1 db 4 bar nyomásmérő 

- Gáztalanító: 1 db REGINJEKT-25, Nyomásigény: 0,5-2,0 bar, Vízigény: 400-800 l/min. 

- Víztározó: 1 db 12 m3-es 11,0 m magas vasbeton tároló 

-   Termálvízvezeték: 40 fm átmérő 4” hga., 193 fm átmérő 3” hga., 50 fm átmérő 2” hga., 

76 fm átmérő 1” hga., 50 fm átmérő ¾” hga. 

 

B./ Medencék: 

B.1. Töltő-ürítős medence: 1 db 464 m3-es melegvizes medence, F= 500 m2, Medence   

hőfoka: 32-34 ℃, Mélysége: 0,9 m. 



 

 

B.2. Vízforgatós medencék: 1 db függőleges átfolyású tanmedence 25,0 x 12,0 1,0-1,5 

m, felülete: 250 m2,térfogata: 312,5 m3,fúvókák száma: 48 db. 

Vízforgató berendezések: 2 db hajfogóval ellátott vízforgató szivattyú Calpeda NMP 

65/16DE típ., Q=108 m3/h H=11 m, 1 db hajfogóval ellátott vízforgató szivattyú Calpeda 

NMP 32/12E, Q=12 m3/h H=9,5 m, 2 db Ø 1,8 m kvarchomok töltetű szűrő, Szűrőfelület: 2 

x 2,54 m2 = 5,08 m2, Q= 210 m3/h, Szűrési sebesség: 41,3 m/h 

Szűrő visszaöblítés időtartama: 5-10 perc 

Vegyszeradagolás:Na OCL, A12(SO4)3, HCI, 3 db Prominent típ. vegyszeradagolóval, 

q=1,7l/h  

Vízkiegyenlítés: 1 db monolit beton kiegyenlítő tározó 24 m3-es hasznos tározó térfogattal 

2,8 x 3,55 x 2,6 m belmérettel. 

B.3. Gyermek és pancsoló medence (1-es és 2-es medencerészből): felülete: 36,3 m2 és 

72,3 m2 kör alakú, befúvók száma: 5 és 9 db, vízmagasság: 0,2 m és 0,25 m, térfogata: 7,3 

m3 és 18,08 m3,  

C./ Vízforgató berendezések: 

− 1-es medencénél 1 db hajfogóval ellátott forgatószivattyú Calpeda NMP 50/12DE típ. 

− Q=36 m3/h H=13,25 m 

−  2-es medencénél 1 db hajfogóval ellátott forgatószivattyú Calpeda NMP 65/16DE típ. 

− Q=72 m3/h H=11,0 m 

D./ Szűrők:  

− 1-es medencénél 1 db Ø 1,0 m kvarchomok töltetű szűrő, Fsz=0,78 m2, Qsz=36,0 m3/h, 

Vsz=46,2 m/h. 

− 2-es medencénél 1 db Ø 1,5 m kvarchomok töltetű szűrő, Fsz=1,76 m2, Qsz=72,0 m3/h 

− Vsz=40,90 m/h, Szűrők visszaöblítés időtartama: 5-10 perc, Vegyszeradagolás 

(fertőtlenítés, pelyhesítés és algátlanításhoz): NaOCL (Nátrium-hipoklorit oldat), 

Al2(SO4)3 vagy Al2O12S3 (alumínium szulfát), HCl, 2 x 3 db Prominent típ. 

vegyszeradagolóval, q=1,0 1/h 

E./ Vízkiegyenlítés: 1 db kiegyenlítő tározó 1,0 m3-es hasznos tározó térfogattal, 1 db 

kiegyenlítő tározó 1,8 m3-es hasznos tározó térfogattal, vízcsere félévenként egyszer történik. 

F./ Vízforgalom: 

− Igényelt vízmennyiség: 46.000 m3/év, vízkészlet jellege: gyógyvíz, vízhasznosítás   

jellege: gazdasági fürdő, Besorolási kód: G0A 

− Kiépült vezetékek: Vízpótlás: 32,0 fm NA 150 KM PVC, Öblítővíz vezeték: 27,6 fm 

NA 150 KG PVC, 46,7 fm NA 300 KG PVC,  

− Kommunális szennyvíz elhelyezés: belsőhálózat: 416 fm Ø 20 cm ac., 103 fm Ø 11 

cm PVC, 21 db tisztítóakna, átemelővel csatlakozik a városi szennyvízhálózatra. 

− Használtvíztározó: (csónakázó) termálmedence túlfolyó és leürítő vizének 

befogadója, 

− területe: 2,8 ha, fenékszint: 89,00 mBf, tározóképesség: 28.322 m3, 1 db tiltós lecsapoló 

műtárgy, mely a Selypesmelléki csatorna 0+027 km szelvényében található, melyen 

keresztül történik az elvezetés. 

− Kibocsátható, a befogadóba vezethető használt termálvíz mennyisége 28.322 m3/év. 

− A befogadó vízfolyás: Selypesmelléki csatorna 0+027 km, a becsatlakozási pont EOV 

koordinátái: X= 283 949, Y= 804 165, a terület besorolása: érzékeny, a befogadó 

vízfolyás általános védettségi kategóriája a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet. 

A befogadó vízének hasznosítása: öntözés 

G./ Vízügyi felügyeleti kategória: 



 

 

− Belső védőterület határa a vízkezelő és víztároló műtárgyaknál, azok szélétől mért 10 m 

sugarú kör, illetőleg a földfeltöltés rézsütalpától mért 5 m széles területsáv, zárt 

kerítéssel körülvéve. 

− Védősáv határa a földbe fektetett vízvezeték felett a föld felszínéig, alatta 1,0 m 

mélységig, kétoldalt legalább 2-2 m széles területsáv. 

− A vízjogi engedélyes személyében beállott változást 30 napon belül a Felügyelőségnek 

bejelenteni. 

− A vízilétesítmények üzemeltetésével, karbantartásával megfelelően képzett felelős 

személyek üzemeltethetik és tarthatják karban a létesítményt és a berendezéseket, az 

üzemeltetési és kezelési szabályzatnak megfelelően, úgy, hogy az üzemeltetésnél az 

MSz 10-273-81 (a vízellátás, vízkezelés munkavédelmi követelményei) előírásait be 

kell tartani. 

− Az engedélyekben meghatározott környezetvédelmi és kibocsátási követelmények 

előírása szerint kell a strandfürdőt üzemeltetni. 

 

H./ Polgári strandfürdő ingó és ingatlan vagyona és felszereltségének leírása:  
 

1 .I A Polgári Strandfürdő területén lévő épületek, építmények, létesítmények és eszközök (az 

ingatlan vagyonleltára szerint): 

- Strandfürdő épületei: (felvételi épület 2 x 63,13 m2), (válfás öltöző 301,00 m2),  

(kabinsor vizesblokkal 2 x 65,53 m2), (fedett tanmedencerész 693,5 m2), 

(gyermekmedence gépház 28,50 m2), (tanmedence gépház 65,50 m2)  

- Melegvizes medence  (500 m2) 

- Hidegvizes medence  (250 m2) 

- Gáztalanító torony 

- Zuhanyfal 10 db zuhanyállással, zárt zuhanyzók 10 db 

- Hévízkút, 960 m 

- Gyermekmedence, (36,3 m2, 72,3 m2) 

- Ingatlanon belüli utak , térkőburkolatok (megközelítőleg 3.000 m2), térvilágítás, 

- Horgászstégek  6 db 

- Pagoda-főzőhely 6 db 

- Játszópark 400 m2 

- Bitumenes  (840 m2), műfüves (2762 m2) és homokos standfoci (1275 m2), gumi 

(153 m2) pályák,  

- Kerítés (elemes betonkerítés, fémrácsos keretes kerítés) 

 

2./ A Polgári strandfürdő ingó vagyona a Bérleti /üzemeltetési szerződés melléklete 

szerinti vagyonleltár alapján kerül átadásra.  

 

V. A Polgári Strandfürdő ingatlanára vonatkozó és a fennálló strandfürdő területének 

hasznosítását érintő és terhelő tények, használati szerződések és engedélyek, mely szerint a 

Pályázónak tudomásul kell venni, hogy   

 

-  Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 21/2015 szerződésszámú (Ikt. 

sz.:18-31/2015.) bérleti szerződése GÖ-RITA Kft-vel a Polgár, Fürdő u. 3. szám alatti 

3420/1/A hrsz-ú ingatlanon meglévő 215 m2 nagyságú vendéglátó épület és a 

hozzátartozó 45 m2 nagyságú terasz üzemeltetésére (időtartam: 2018. február 01-2023. 

február 01.) 

 



 

 

- Polgár Város Önkormányzatának 112/1992. (XII. 14.) Képviselő-testületi határozata és 

Polgár Város Polgármesterének 61/2021. (IV.22) polgármesteri határozata szerint a 

Polgári Vizi Sportegyesület részére az ingatlan-nyilvántartásba nem bejegyezhető, 

jelenleg is fennálló és igénybevett sósvíztározó tónak a hét három napján (hétfő- szerda-

péntek), délután 16-18 óráig fizikailag (egyesület által kihelyezett jelzőbóják) lehatárolt 

területen a sporttevékenység céljára biztosítva van. 

 

- a Strandfürdő üzemeltetéséhez tartozó Fürdő utcai közterületi parkolókat az 

önkormányzat mint közterületi parkolókat tartja fenn, biztosítja a parkolási rendet és 

annak karbantartását, tudomásul veszi hogy a parkolás ingyenes, így az üzemeltető 

parkolási díj beszedésére nem jogosult. A parkoló területének rendben és tisztántartása 

az önkormányzat feladata. 

 

- A TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00036 azonosítási számú “Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése Polgáron” energetikai beruházása kapcsán a strandfürdő 

épületeinek tetejére kiépített napelemes villamos energia termelő rendszer került 

telepítésre a Városgondnokság és a strandfürdő elektromos ellátottságának  

energiahatékony működésének érdekében. A létesítményt 5 év időtartamra ennek 

megfelelően kell fenntartani, így az a meghatározott ideig nem kerülhet a nyertes 

üzemeltető nevére átírásra, ezért az elektromos fogyasztást a Városgondnokság fogja 

továbbszámlázni.   

- Az üzemeléshez szükséges a II.2. pontban ismertetett engedélyeket át kell iratni a 

nyertes pályázó nevére (Polgári Strandfürdő vízilétesítményeinek üzemeltetésére 

kiadott 1125/18/2006. sz. vízjogi üzemeltetési alap és azt módosító engedélyek), mely  

névátírásokhoz Polgár Város Önökormányzat Városgondnoksága mint jogosult, jelen 

pályázati felhívás nyertesével megkötendő bérleti üzemeltetési szerződés 

előkészítésével egyidőben hozzájárulását adja. 

- Közművek számláinak üzemeltető nevére történő átírása a Bérlő feladata (kivéve  az 

elektromos áram) 
 

VI. A strandfürdő üzemeltetésével kapcsolatos bérbeadói elvárások és igények: 
 

- A II.2. ponban ismertetett és a mellékletben csatolt érvényes vízjogi üzemeltetési és 

egyéb engedélyekben meghatározott, (többek között a 371996. (X.18.) NM rendelet és 

1-4 mellékletei) előírások szerint kell az üzemeltetőnek a hatályos jogszabályok 

alapján, saját költségén üzemeltetni.  

- A bérelt vagyontárgyakat rendeltetésszerűen kell használni, hasznosítani, továbbá 

azokat a saját költségén a jókarbantartási kötelezettség körében és a jógazda 

felelősségével kell a mindenkori jogszabályi és piaci elvárásoknak megfelelően 

karbantartani. 

- Az üzemeltető feladatai különösen:  

o Strandfürdőn a szolgáltatásokat az üzemeltetőnek minimálisan a nyári idény 

időszakában  minden naptári évben 3 hónap időtartamban kell biztosítani a 

meglévő szolgáltatások tekintetében ( június 1-től augusztus 31. között, 9-

19.00 órai időszakban) kell biztosítani,  

o Strandfürdő belépődíját és az egyéb, a tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatási 

díjakat az üzemeltető szabadon határozhatja meg,   

o a bérlő/üzemeltető az évi strandüzemeltetéssel kapcsolatos  és a következő 

szezonra tervezett üzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztatót készít a tulajdonos 

önkormányzat részére minden év  október 31-ig,  



 

 

o Az üzemeltetőnek a bérlet ideje alatt felmerülő, de jelen felhívásban nem 

részletezett kérdésekben, illetve tervezett fürdőfejlesztésekben együtt kell 

működni a bérbeadó önkormányzattal,   

o Az Üzemeltetőtől a jókarbantartási kötelezettsége körében és a jógazda 

felelőssége tekintetében a Bérbeadó által elvárt és a bérlet ideje alatt 

megvalósítandó karbantartási feladatok  (a 10 év bérlet –esetlegesen az 5 

évvel történő hosszabbítás- ideje alatti ütemezést csatolni kell a 

pályázathoz): 

• Térburkolatok javítása 

• Vegyszeradagolók karbantartása  

• Gyermekmedence (alsó kör-felső kör) víztechnológiai rendszerének 

karbantartása (töltő és ürítő rendszeren egyaránt). 

• Termálvíz hatékony hasznosítása a technológiai rendszerben (szivattyúk, 

hőcserélők, tolózárak karbantartása). 

• Kültéri és beltéri zuhanyozók üzemeltetéséhez szükséges karbantartási 

feladatok elvégzése, különösen a megfelelő hideg-melegvizes ellátás 

biztosítása, ha szükséges napelem, elektromos víztároló, termálvíz, átfolyó 

rendszerű gáz vízmelegítős rendszerrel történő rásegítéssel. 

• Vízforgató nagygépház víz elleni szigetelésének karbantartása, vízzáróság 

biztosítása (külső lapos tetőszerkezetének vízszigetelése, pótvíztartály 

biztonságos lezárása, gépház bekerítése). 

• Fogadóépület jókarbantartás keretében lapostető vízszigetelés javítása, 

belső burkolatok, festések 

• Termálkút elektromos vezérlésének karbantartása tolózárak cseréjével, 

szükség szerint frekvenciaváltó beépítésével, 

• Vegyszeradagolók cseréje, programozása, hőcserélő felújítása-cseréje. 

• Gyermekmedence (alsó kör-felső kör) burkolat javítása, 

• Hálózati hidegvizes földfelszín alatti rendszer karbantartása. 

o A bérlet ideje alatt az Üzemeltető  által  vállalható felújításra és fejlesztésre 

vonatkozó megrendelői igények, melyek kiegészíthetőek  új tartalmakkal a 

pályázatban: (ütemezést csatolni kell a pályázathoz) 

▪ Ivókutak korszerűsítése. 

▪ Árnyékoló kiépítése medencék fölé (napvitorla). 

▪ Dögönyöző élményelem beépítése 

▪ Hidrodinamikai szempontokat teljesítő termálvíz betáplálás kiépítése 

▪   Melegvizes ülőmedencék új burkolatának kialakítása. 

▪ Gáztalanító torony tartószerkezetének és a víztároló tartály (acél-alu) 

felújítása 

▪ Tanmedence fedett részének elbontása, vagy az oldalfali burkolatok 

karbantartása, felújítása 

▪ Sósvíz tározó partvédelmének biztosítása, a zsilip karbantartása.  

o Vállfás öltöző homlokzati nyílászáróinak korszerűsítése, külső homlokzati 

vakolat és a belső festések felújítása. Biztosítania kell az önkormányzati 

rendezvények megtartására 2 alkalom ingyenes strandterület használatot.  

o A bérleti szerződés időtartama alatt a bérlő által kezdeményezett új 

fejlesztéseket és beruházásokat a tervezés fázisában bérbeadóval előzetesen 

egyeztetni, elfogadtatni szükséges, mely egyedi fejlesztésekre vonatkozóan a 

felmerülésekor hoz döntést az önkormányzat, 



 

 

o A hivatkozott beruházások megvalósításához szükséges engedélyeket, 

tervdokumentációt, szakhatósági állásfoglalásokat az üzemeltetőnek saját 

költségén kell beszereznie.  

o Az Önkormányzat a 2021. évre vonatkozó strandszezon tekintetében eltekinthet 

a nyári idényre vonatkozó kötelező nyitvatartástól, abban az esetben, 

amennyiben a pályázó a pályázati anyagban bemutatottak szerint   a strandfürdő 

jókarbantartási vagy fejlesztésre vonatkozó   műszaki kivitelezési 

tevékenységét   kívánja elvégezni. Amennyiben ezzel a lehetőséggel a Pályázó 

élni szeretne, erre vonatkozóan egyértelműen nyilatkoznia szüksésges. 

 

VII. Pályázatot nyújthat be természetes személy, vagy olyan jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 

Pályázati feltételek: 

1. Pályázó arra pályázik, hogy az önkormányzati tulajdonú Polgár, Fürdő utca 3. szám 

alatti polgári 3420/1 helyrajzi számú kivett strandfürdő hasznosításával kapcsolatos 

tulajdonosi döntésekről szóló 89/2021. (VI.03.) polgármesteri határozat értelmében kiírt 

Pályázati felhívás alapján elkészített és 2021. június 11-ét követően hatályba lépő 

bérleti/üzemeltetési szerződés szerint üzemelteti a Polgári Strandfürdőt. Azaz vállalja, hogy 

a Polgári Strarndfürdőt saját maga üzemelteti. 

 

2. Pályázó vállalja, hogy a pályázat nyertességétől függő feltétellel hatályba lépő az 

önkormányzati tulajdonú Polgár, Fürdő utca 3. szám alatti polgári 3420/1 helyrajzi számú 

kivett strandfürdő hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi döntésekről szóló 58/2021. 

(IV.07.) polgármesteri határozata alapján kiírt – jelen pályázati felhívás 1. mellékletét 

képező - határozott idejű 10 évre szóló – további 5 évre meghosszabbítható - bérleti 

szerződésben foglaltak szerint üzemelteti a jelen pályázati felhívás II.1. pontban megjelölt 

ingatlant- a rajtuk lévő felépítményekkel -, mint strandfürdőt, annak szakszerű és 

biztonságos üzemeltetése, fenntartása és a szolgáltatás teljesítése céljából, az általa a 

pályázat dokumentációban vállalt szolgáltatások, fejlesztések betartásával.  

 

3. A pályázó ajánlati biztosíték címen 500 000, -Ft, azaz ötszázezer Ft megfizetésére 

köteles, melyet az önkormányzat Polgári Banknál vezetett 61200216-11052733 

számlaszámára kell a pályázat benyújtásakor befizetnie. A közlemény rovatba kérjük beírni: 

“Strandfürdő üzemeltetés”. 

 

A biztosíték összegét a nem nyertes pályázó részére az önkormányzat a pályázat értékelő 

döntését követően 3 napon belül visszautalja. A nyertes pályázó esetében az ajánlati 

biztosíték 500.000 Ft-os összege szerződéskötési kaukcióvá alakul, mely a bérlő és 

üzemeltető szerződésszerű teljesítésének biztosítékául szolgál. 

 

4.   A pályázati felhívás I. pontjában megjelölt ingatlan és az üzemeltetésre átadott, külön is 

felsorolt ingók, berendezési felszerelési tárgyak bérleti díja minimum 20.000- Ft +ÁFA/hó, 

mely függetlenül annak nyitvatartásától, azt év 12 hónapjára meg kell fizetni.  

A bérleti díj minden évben emelésre/módosításra kerül a KSH által előző évre vonatkozóan 

közzétett inflációnak megfelelően.  

 A nyertes Pályázó/Bérlő az üzemeltetési díjat havonta egyenlő részletekben fizeti meg, a az 

Ajánlatkérő által havonta kiállított számla kézhezvétele után, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdése alapján 30 napos átutalási határidővel. 



 

 

 

5. Helyszíni szemle biztosítása: 

- Ajánlattevő kérésére, egyeztetett időpontban biztosítjuk a helyszíni bejárás és 

megtekintés lehetőségét.  

 

6. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minimálisan az alábbiakat kell 

tartalmaznia (minta szerinti felolvasólap és nyilatkozat cégszerűen aláírva):  

I. A megajánlott bérleti díj összege.  

II. A strandfürdő üzemeltetése alatt a pályázatban bemutatott elvárt és vállalt 

karbantartási és fejlesztési tevékenységek felsorolása és annak időbeni ütemezése, 

III. A szakszerű üzemeltetéshez szükséges szakmai referencia, strandüzemeltetés 

területen szerzett tapasztalat, és/vagy üzemeltetési gyakorlat, és/vagy referencia, és 

/vagy a fürdő üzemeltetéséhez szükséges szakmai jogosultságok, végzettségek 

bemutatása. 

7. A pályázat bírálatának főbb bírálati szempontjai: 

Az Ajánlatkérő a pályázatokat az alábbi – maximum 100 pontra értékelhető – szempontok 

figyelembevételével bírálja:   

I. megajánlott havi bérleti díj:  a meghatározott minimum bérleti díjat alpul 

véve max. 25 pont, 

II. szakmai referencia: strandüzemeltetés területen szerzett és a pályázati anyagban 

bemutatott tapasztalat (üzemeltetési gyakorlat, referencia, dolgozók szakmai 

tapasztalata, stb.)  max. 25 pont, 

III. megvalósításra tervezett a pályázatban bemutatott és az ismertetett ütemezés 

szerint vállalt fejlesztési tevékenységek tartalma tekintetében: max. 50 pont. 

− Az önkormányzat egy alkalommal jogosult arra, hogy a döntése meghozatala előtt írásban, 

vagy személyes tárgyalás útján a pályázó vállalásait pontosítassa, vagy azzal kapcsolatban 

tisztázó kérdéseket tegyen fel. A személyes tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

− A pályázatok elbírálása az ajánlatok benyújtását követően legkésőbb 2021.június 11.-ig 

megtörténik.  

− Az ajánlatkérő a döntést követő 3 napon belül valamennyi pályázót értesíti. 

− Az önkormányzat az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázóval köt 

szerződést. 

 

8. A pályázati részvétel feltétele: 

− - A pályázati dokumentációt írásban, papíralapú formában, zárt borítékban kell 

benyújtani   Polgár Város Polgármesteréhez személyesen a Polgár, Barankovics tér 

5., I. em. 103. iroda, titkárságára, vagy postai úton a Polgár Város Önkormányzat 

Polgár, Barankovics tér 5. szám levelezési címre. 

− Kizáró ok, ha a pályázatot benyújtó felszámolás, végelszámolás alatt van. 

− A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy átlátható szervezet. 

− A pályázat a közzétételt követően legkésőbb 2021. június 10-én (csütörtök) 12.00 

óráig nyújtható be. 

− A borítékon fel kell tüntetni a „Polgári Strandfürdő” elnevezést, valamint, hogy a 

fenti időpontig nem bontható fel. 

 

9. A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy: 

− érvényes ajánlat(ok) benyújtása esetén is a pályázati eljárást indoklás nélkül 



 

 

eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést, figyelemmel 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényre és az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 41/2015. (XI.27.) 

önkormányzati rendeletre (a továbbiakban: vagyonrendelet), a versenyeztetést a 

vagyonrendelet versenyeztetésre vonatkozó 37/2015. (X.30.) önkormányzati 

rendelet előírásai szerint kell előkészíteni és lefolytatni. 

 

Az ingatlanokkal kapcsolatos tulajdoni lapok, használati szerződések a pályázattal 

kapcsolatos dokumentumok, valamint a pályázati felhívásban szereplő tényeket, jogokat, 

kötelezettségeket alátámasztó dokumentumok, a bérlettel/üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb 

dokumentáció a polgármesteri hivatalban a pályázati eljárás ideje alatt megtekinthetők az 

alábbiak szerint:  

Időpont egyeztetést, valamint a pályázattal kapcsolatban további információt ügyfélfogadási 

időben (hétfőn, szerdán, pénteken 8-12 óráig, valamint csütörtökön 13-17 óráig) 

személyesen lehet kérni a Polgármesteri Hivatal 18. számú irodájában, vagy a 52/573-510 

telefonszámon, illetve a polgarhiv@polgar.hu e-mail címen. 

 

VIII. Mellékletek: 

- minta felolvasólap, minta nyilatkozat 

- strandfürdő üzemeltetésére vonatkozó és hivatkozott  vízjogi engedélyek, 

- helyszín bemutatása (helyszínrajzi részlet, távlati kép)  

- településrendezési terv részlet és előírások 

 

IV. Függelék:  

 

A pályázatok értékelése során adható pontszám részszempontonként kerül meghatározásra. A 

ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módszere a lineáris arányosítás, amely 

minden részszempont esetén azonos. A pontszámok közötti pontok számításának módszere – 

amely minden részszempont szerint azonos: részszempontonként legkedvezőbb ajánlat kapja 

a legmagasabb pontszámot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlat pontszámához 

viszonyítva matematikai arányosítással kerül meghatározásra. Az összességében 

legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontok összege alapján a legmagasabb 

összpontszámot éri el. Azonos összpontszámú ajánlatnál az az ajánlat minősül az 

összességében legelőnyösebbnek, amely a 7. pont III. részszempont alapján a legtöbb pontot 

kapta. 

 

 

Polgár, 2021. június 3. 

 

 

          ……………………………….. 

             Tóth József 

            polgármester 

 

 

 

 

 



 

 

 

FELOLVASÓLAP 

Alulírott Ajánlattevő nevében ezúton ajánlatot nyújtok be Polgár Város Önkormányzata (4090 

Polgár, Barankovics tér 5.) részére Polgár, Fürdő utca 3. szám alatti, a polgári 3420/1 helyrajzi 

számú kivett strandfürdő üzemeltetésére az ajánlatkérési dokumentációban foglalt feltételek 

mellett. 

Ajánlattevő adatai 

Neve: .......................................................................... 

Székhelye: ................................................................... 

Telefon/telefax: ........................................................... 

Ügyvezető neve: ........................................................... 

 

 1.) A megajánlott bérleti díj összege. ................... Ft + ÁFA/hó, azaz az év 12 hónapját 

figyelembe véve ……………………. Ft+ÁFA/év 

 

2.) A strandfürdő üzemeltetése alatt a pályázatban bemutatott elvárt és/vagy vállalt 

karbantartási és fejlesztési tevékenységek felsorolása és annak időbeni ütemezése, 

 

3.) A szakszerű üzemeltetéshez szükséges szakmai referencia bemutatása:  

 - strandüzemeltetés területen szerzett tapasztalat, ..................................... 

-  és/vagy üzemeltetési gyakorlat, referencia az alábbiak szerint bemutatva,  

 

Sorszám üzemeltetési gyakorlat  bemutatása Megrendelő 

megnevezése, 

referencia 

Teljesítés  

ideje 

    

    

    

    

 

- és /vagy a fürdő üzemeltetéséhez szükséges szakmai jogosultságok, végzettségek 

bemutatása……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

Az ajánlat az eredményhirdetést követő 30 napig érvényes. 

………., 2021. …………….. 

  ................................. 

  cégszerű aláírás 



 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott Ajánlattevő nevében a Polgár Város Önkormányzata (4090 Polgár, Barankovics tér 

5.) részére Polgár, Fürdő utca 3. szám alatti, a polgári 3420/1 helyrajzi számú kivett strandfürdő 

üzemeltetésére benyújtott pályázatom kapcsán ajánlatkérési dokumentációban meghatározottak 

szerint  

▪ Nyilatkozom, hogy a pályázati dokumentációban meghatározott pályázati /szerződéses    

feltételeket elfogadjuk. 

▪ Nyilatkozom, hogy cégünk nem áll felszámolás, végelszámolás alatt. 

▪ Nyilatkozom, hogy a cégünk átlátható szervezet. 

▪ Nyilatkozom, hogy a pályázati felhívásban előírt ajánlati biztosíték címen a 500 000, - Ft -

ot az önkormányzat Polgári Banknál vezetett 61200216-11052733 számlaszámlájára a 

pályázat benyújtásával egyidőben befizettem. 

▪ Nyilatkozom, hogy 2021. évre tervezett karbantartási/felújítási kivitelezési munkák miatt a 

nyári idényre a strandfürdőt nem tudjuk nyitvatartani /amennyiben nem releváns, áthúzással 

szükséges jelezni/. 

 

………, 2021. ………………. 

 

 

 

  ................................. 

  cégszerű aláírás 

 

 

 

  



 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

90/2021. (VI. 3.) 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján települési 

támogatáson belül rendkívüli támogatásra vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

 

1. Esenczki Tamás Polgár, Rozmaring u. 31. szám alatti lakos részére 100.000.-Ft 

egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

2. Rózsa Józsefné Polgár, Zrínyi u. 6. szám alatti lakos részére 30.000.-Ft egyszeri 

települési (lakhatással kapcsolatos kiadások) támogatást állapítok meg. 

 

 

Felelős: dr. Sivák Anita  

Határidő: 2021. június 11. 
 

 

Polgár, 2021. június 4. 

 

         Tóth József 

         polgármester 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

 

91/2021. (VI. 4.) polgármesteri határozat 

háziorvosi rendelési idő 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 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, dr. Czégényi Zsuzsanna 

háziorvos rendelési idő módosítására vonatkozóan, az alábbi döntést hozom:  

 

1./ Támogatom dr. Czégényi Zsuzsanna kérelmé, és 2021. június 4. napjával hozzájárulok a 

rendelési idő módosításához az alábbiak szerint: 

 

Hétfő  14.00-17.30 

Kedd    8.00-12.30 

Szerda  13.30-17.30   

Folyás településen: 12.00-13.00 

Csütörtök   8.00 – 12.00 

Péntek    8.00 – 11.00 (páros hét) 

Péntek  14.00 – 17.00 (páratlan hét) 

 

Prevenciós rendelés/tanácsadás 

Kedd  10.30-12.30   

Szerda  13.30-15.30   

 

 

2./  Felkérem a jegyzőt a feladatellátási szerződés módosításával kapcsolatos intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő. 2021. június 7. 

Felelős: polgármester 

 

 

Polgár, 2021. június 4. 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

92/2021. (VI. 9.) 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 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján települési 

támogatáson belül elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásához 

vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

1./ Balogh Dezsőné Polgár, Dankó u. 27. szám alatti lakos részére 25.000.-Ft települési 

(temetési) támogatást állapítok meg. 

 

 

Felelős: dr. Sivák Anita 

Határidő: 2021. június 10. 

 

 

 

Polgár, 2021. június 9. 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

93/2021. (VI. 10.) 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 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel, a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 30/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján települési 

támogatáson belül rendkívüli támogatásra vonatkozóan az alábbi döntést hozom: 

 

 

1. Bakó Rozália Polgár, Arany J. u. 26. szám alatti lakos részére 30.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

2. Dankóné Varga Marianna Tünde Polgár, Virág u. 9. szám alatti lakos részére 

50.000.-Ft egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

3. Császár Gyuláné Polgár, Hunyadi u. 2. sz. alatti lakos részére 30.000.-Ft egyszeri 

települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

4. Prokainé Bolgár Beáta Polgár, Taskó u. 144. sz. alatti lakos részére 30.000.-Ft 

egyszeri települési (rendkívüli) támogatást állapítok meg. 

 

 

Felelős: dr. Sivák Anita  

Határidő: 2021. június 11. 
 

 

Polgár, 2021. június 10. 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

    

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

 

94/2021. (VI. 10.) polgármesteri határozat 

a Strandfürdő pályázati felhívásra beérkezett ajánlat elbírálásáról  

 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel a Strandfürdő pályázati 

felhívásra beérkezett ajánlat elbírálásáról a Képviselő-testület tagjai véleményének 

figyelembevételével, az alábbi döntést hozom: 
 

 

1./ A Strandfürdő üzemeltetésére 89/2021. (VI.03.) polgármesteri határozattal kiírt 

felhívásra beérkezett ajánlat érvényes, ezzel a pályáztatási folyamatot lezárom, melynek 

értelmében a Béres-Aqua Kft. pályázatát fogadom el. 

 

2/. Felkérem a jegyzőt, hogy a nyertes pályázó és az önkormányzat között kötendő 

üzemeltetési és bérleti szerződést készítse elő.  

 

3/. Felkérem a jegyzőt, hogy a pályázót a döntésről értesítse az üzemeltetési és bérleti 

szerződés tervezet megküldésével egyidejűleg.  

 

 

Határidő: értelemszerűan, a 3. pont értelmében 2021. június 13.  

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző  

 

 

Polgár, 2021. június 10. 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

95/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat 

háziorvosi rendelési idő 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 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, dr. Maák Margit háziorvos 

rendelési idő módosítására vonatkozóan, az alábbi döntést hozom:  

 

1./ Támogatom dr. Maák Margit kérelmét, és 2021. június 4. napjával hozzájárulok a 

rendelési idő módosításához az alábbiak szerint: 

 

Hétfő      8.00-12.00 

Kedd      15.30-18.00 

Szerda      8.00-10.30  

Csütörtök     14.00-18.00 

Péntek        8.00 – 11.00 (páratlan hét) 

Péntek   14.00 – 17.00 (páros hét) 

 

Prevenciós rendelés/tanácsadás 

 

Kedd  13.30-15.30   

Szerda  10.30-12.30  

 

2./  Felkérem a jegyzőt a feladatellátási szerződés módosításával kapcsolatos intézkedés 

megtételére. 

 

Határidő. 2021. június 11. 

Felelős: polgármester 

 

 

Polgár, 2021. június 11. 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

  

mailto:j.toth@polgar.hu


 

 

Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

96/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat 

a Polgári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 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 27/2021.(I.29.) kormányrendeletre tekintettel, a Polgári Polgármesteri 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozóan az alábbi döntést 

hozom:  

1./ A Polgári Polgármesteri Hivatal csütörtöki és pénteki napra vonatkozó munkaidő 

beosztását 2021. július 1. napjától – az ügyfélfogadási idő változtatása nélkül - az 

alábbiak szerint módosítom:  

Csütörtök:   8.00 – 17.00 óra 

Péntek:   7.30 – 14.00 óra. 

 

2./ Felkérem a jegyzőt, hogy a munkaidő változás SzMSz-ben történő átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2021. július 1. 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

  

 

Polgár, 2021. június 11. 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának 

Polgármesterétől 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Telefon: 52/573-510 Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 

 

 

 

 

97/2021. (VI. 14.)  polgármesteri határozat 

a 44/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat visszavonásáról 

 

 

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

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

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletre tekintettel, a nappali ellátásban 

nyújtott szolgáltatások rendjére vonatkozóan korábban meghozott 44/2021. (III. 12.) 

polgármesteri határozatot 2021. június 14. napjával visszavonom.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth Árpádné intézményvezető 

 

 

 

 

 

Polgár, 2021. június 14. 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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