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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tóth József Polgár Város Önkormányzatának polgármestere, a csatolt kérelemmel 
fordult Önkormányzatunkhoz. 

A Polgármester úr azzal keresett meg, hogy nyújtsunk anyagi támogatást két károsult, Löki 
Antal és Urbán József családja részére. 
2009. február 20-án Polgár városában gázrobbanás történt a Dante utca 5. szám alatti 
lakásban. A környékbeli 10 lakóházban is súlyos károk keletkeztek. A két lakhatatlanná vált 
szomszédos épületnek a fent nevezett lakói (többgyermekes polgári család, akiknek nincs 
biztosítása) az újjáépítést önmaguk erejéből, még az önkormányzat segítsége mellett sem 
tudják elvégezni. Ők további segítségre szorulnak, ezért kér részükre pénzbeli adományt, 
városuk polgármestere. 

Az előterjesztést a Gazdasági és Költségvetési Bizottság, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és elnöke a testületi ülésen ismerteti döntését. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, a károsult 
családok megsegítésére, Polgár Város Önkormányzata által nyitott OTP Bank 11738156-
15373388 számlájára forint összeg átutalását jóváhagyja, működési célú 
általános tartalékkerete terhére. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2009. március 30. 

Törvényességi szempontból látta: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Ronyecz Róbert főosztályvezető 

i Lajos 

dr. Nesztefli István 
jegyző, L 



Polgár Város Önkormányzatának 
Polgármesterétől 

4 0 9 0 Polgár, Barankovics tér 5. 
Telefon: 52/573-510 • Fax: 52/391-455 

E-mail cím: j.toth@polgar.hu 
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Budapest X. ker. Polgármesterének! 
Verbai Lajos Úr részére 

Budapest 
Szent L. tér 29. sz. 
1102 

Tisztelt Polgármester ü r í 

Bizonyára Ön is hallott arról, hogy Polgár városát 2009. február 20-án délután szörnyű 
tragédia rázta meg. A Dante utca 5. szám alatti lakásban vezetékes gázrobbanás történt, 
melynek kapcsán az épület megsemmisült, s a család tagjai a robbanáskor életüket vesztették. 
A detonáció olyan hatalmas erejű volt, hogy a környékbeli 10 lakóházban is súlyos károk 
keletkeztek. A város lakói példás összefogással segítik a károsultakat, hiszen hat lakás 
helyreállítása és felújítása már részben megtörtént vagy a közeli napokban befejeződik. A 
károsultaknak az önkormányzat is igyekezett azonnal segíteni, rendkívüli képviselő-testületi 
ülésen a költségvetés krízistartalékát a keletkezett károk helyreállítására biztosítottuk, 
valamint az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíjukat a bajba jutottak támogatására 
ajánlották fel. Sajnos, a két lakhatatlanná vált szomszédos lakóépületnek, két vétlen 
többgyermekes polgári családnak nincs biztosítása. Az újjáépítést önmaguk erejéből, még az 
önkormányzat segítsége mellett sem tudják elvégezni, ezért Ők további segítségre szorulnak. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tudom, hogy Önök is, mint ahogy a polgári önkormányzat is, nehéz költségvetési helyzetben 
végzik kötelezően ellátandó feladataikat, így, ha a károsultakkal való együttérzésével tud 
csak segíteni, azt természetesen megértem. 
Ha egy jelképes összeggel is csatlakozik az adományozókhoz, azt a Löki Antal és Urbán 
József családja nevében hálás szívvel megköszönöm. 
Kérem Önt, segítse a két törvénytisztelő polgári családot, hogy házukat mielőbb 
újjáépíthessék. 
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Polgár, 2009. március 1. 

Köszönettel: 

Tóth József 
polgármester 

A károsult családok megsegítésére az önkormányzatunk számlát nyitott. 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank 
Számlaszám: 11738156-15373388, illetve a mellékelt postai csekken is eljuttathatja 
adományát. r . . / / i 
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