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Előterjesztés 

Képviselő-testület 2016. április 14–én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a „TOP”-os pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: Projekt Előkészítő Munkacsoport  

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Iktatószám:  3262-1/2016. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár város 2015-2020 időszakra vonatkozó Gazdasági Programjában leírt célkitűzések 

megvalósításához jellemzően a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(TOP) keretében megjelenő pályázati lehetőségek között tud forrásokat szerezni, melyek az 

Önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, ellátását, 

fejlesztését szolgálják. 

 

A 2016. március 1-től működő Pályázat Előkészítő Munkacsoport (továbbiakban PEM) az 

eddig megjelent uniós források pályázati kiírásait megvizsgálta és a 2016. március 17-i 

képviselő-testületi ülésre tájékoztatást készített azokról a pályázati lehetőségekről, amelyeket 

Polgár Város Önkormányzata Gazdasági Programjához illeszkedőnek talált. A Képviselő-

testület a 34/2016. (III.17) számú határozatában 8 db pályázati kiírást tovább gondolásra 

alkalmasnak tartott.  

 

A Polgár és Tiszaújváros közötti kerékpárút megvalósításához szükséges fejlesztési 

koncepciót tárgyalta és támogatta. A TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés elnevezésű pályázathoz a Képviselő-testület a 35/2016. (III.17.) számú 

határozatában felhatalmazást adott a támogatási kérelem benyújtására. A pályázat sikeres 

megvalósításához Tiszaújváros önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére 

hatalmazta fel a polgármestert. 

 

A PEM munkaértekezletén rögzítésre kerültek azok a pályázati kiírások, amelyek 

benyújtásához - a határidő rövidségére tekintettel – azonnali képviselő-testületi határozatok 

szükségesek, melyek az alábbiak: 

 

 

I. TOP-1.4.1-15. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 

 

A pályázat célja: A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsődék), valamint az óvodai 

ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló 

felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, 

különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban 

történő megsegítése. 
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Támogatás formája, mértéke, összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

összege: minimum 10 millió Ft, maximum 300 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az 

összes elszámolható költség 100 %-a. 

 

Forrás összege: Teljes rendelkezésre álló keretösszeg Hajdú-Bihar megyében összes 

elszámolható költség alapon 1.914 millió Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható 

száma: 7 db.  

 

Beadási határidő: a támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től 2016. május 23-ig 

lehetséges.  

 

Támogatható tevékenységek:  

 

A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:  

 férőhely bővítése, átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha 

vagy a melegítőkonyha fejlesztését is);  

 új telephely/szolgáltatás létesítése;  

 udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés 

építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése);  

 bezárt telephely újra nyitása;  

 szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős 

programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése;  

 tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása.  

B) Eszközbeszerzés, beleértve:  

 a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; 

utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök) 

beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;  

 az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) 

technológiák beszerzése.  

 

 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde a 3 éves kortól kötelező beóvodázás miatt az Önkormányzat 

tulajdonában lévő óvoda ingatlanán található (korábban MATÁV) épület átalakítását, 

felújítását, valamint kismértékű bővítését tervezzük, amelyben kialakításra kerülne két 

csoportszoba 50 férőhellyel.   A felújítással sor kerül az épület homlokzati nyílászáróinak 

cseréjére, külső hőszigetelésére, az épületgépészeti és villamos berendezésének teljes 

felújítására, valamint magastető megépítésére. Az épület átalakításához szorosan kapcsolódó 

beruházáshoz új parkolók kialakítása is tartozik. 

 

Polgár Város Önkormányzatának BM pályázata a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

vonatkozásában 2015. évben forrás hiányában elutasításra került, amely pályázat beadása 

változatlan formában 2016. június 15-ig lehetséges, azonban a tavalyi évhez képest az önerő 

az iparűzési adóerőképességünk javulásával növekedett, így javaslom a fenti TOP 4.1.4-15. 

számú pályázati felhívásra is benyújtani kérelmünket. A tervezett pályázati összeg 130 millió 

Ft. A tervezett beruházás engedélyezési szintű tervdokumentációval rendelkezik.  
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II. TOP-1.1.3-15. Helyi gazdaságfejlesztés 

 

A pályázat célja: befektetésösztönzés, munkahely-teremtés, gazdaságfejlesztés, kiemelten az 

önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-

előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a 

helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek 

értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások 

valósulhatnak meg. 

 

Támogatás formája, mértéke, összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

összege: minimum 30 millió Ft, maximum 170 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az 

összes elszámolható költség 100 %-a. 

 

Forrás összege: Teljes rendelkezésre álló keretösszeg Hajdú-Bihar megyében összes 

elszámolható költség alapon 498 millió Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 

3-12 db.  

 

Beadási határidő: a támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 29-től 2016. április 25-ig 

lehetséges.  

 

Támogatható tevékenységek:  

 

A) Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása  
 

 Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, 

stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt kialakításához kapcsolódó infrastruktúra 

kiépítése.  

 Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői 

piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása, bővítése, 

korszerűsítése, helyreállítása.  

 

B) Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása, (iskola, 

önkormányzati intézmények konyhája)  
 

 Új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.  

 Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a 

szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.  

 Konyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, 

bővítése.  

 

C) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása 

gyűjtőpont (hub) jelleggel  
 

 A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), 

kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl. raktár, hűtőházak kialakítása), 

szolgáltatásként történő biztosítása.  

 Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a 

szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása (pl. raktár kapacitások bővítése).  

 

 



4 
 

Polgáron a Piactér és környékének rehabilitációját - összhangban a városközponti akcióterület 

lehatárolásával - infrastrukturális fejlesztését (parkolók létesítése, járdák felújítása), esély-

egyenlőségi feltételeknek való megfelelő kialakítását tervezzük a fenti pályázati forrásból 

megvalósítani annak érdekében, hogy a helyi termelők piacra jutása, helyi termékek 

értékesítése hatékonyabb legyen, így javaslom a fenti pályázati felhívásra kérelmünket 

benyújtani. A tervezett pályázati összeg 170 millió Ft. A projekt előkészítés alatt áll.  

 

 

 

III. TOP-2.1.3-15. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

 

A pályázat célja: a települési önkormányzatok számára a helyi vízkár veszélyeztetettség 

csökkentése, környezeti káresemények megelőzése érdekében. A települések belterületi 

csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, 

környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi 

vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további 

környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések esetében cél a belterületre hullott 

csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a 

belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és 

a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. 

 

Támogatás formája, mértéke, összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

összege: minimum 30 millió Ft, maximum 200 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az 

összes elszámolható költség 100 %-a. 

 

Forrás összege: Teljes rendelkezésre álló keretösszeg Hajdú-Bihar megyében összes 

elszámolható költség alapon 2.295 millió Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható 

száma: 11-14 db.  

 

Beadási határidő: a támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 18-tól 2016. április 21-ig 

lehetséges.  

 

Támogatható tevékenységek:  

 

 Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a 

csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.  

 

 Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók 

fejlesztése, rekonstrukciója  

 

 Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen 

áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket 

befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák)  

 

 Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek 

lokális fejlesztése, rekonstrukciója  

 

 

Polgár Város Önkormányzata Gazdasági Programjában a csapadékvíz-elvezető rendszer 

fejlesztése prioritást élvez. Polgáron a belvízzel érintett mélyfekvésű területek védelme 
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érdekében kívánunk pályázatot benyújtani Polgár belterületén a Toldi, Lehel, Bem, Úttörő, 

Mikes, Vörösmarty, Hajdú utcákon a csapadékvíz elvezető rendszer felújítására, valamint a 

belterület védelmét szolgáló, de külterületen lévő Basabogát-közi vízelvezető árok felújítására 

a Halastó-tápcsatorna befogadóig. A tervezett beruházás a lakossági ingatlanok védelmén 

kívül a területen működő gazdasági szereplőket is kedvezően érinti. 

Javaslom a fenti pályázati felhívásra támogatási kérelmünket benyújtani. A tervezett pályázati 

összeg 200 millió Ft. A tervezett beruházás előkészítés alatt áll.  

 

 

 

IV. TOP-4.2.1-15. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése 
 

A pályázat célja: a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített 

szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új 

szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már 

működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével. A nappali szociális ellátások (elsősorban 

magasabb szükségletű célcsoport ellátása) család- és gyermekjóléti szolgálat/központ 

fejlesztése esetén a minőségi fejlesztés mellett cél a férőhelyek bővítése új intézmények 

létesítésével, illetve a már működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével. 

 

Támogatás formája, mértéke, összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

összege: minimum 3 millió Ft, maximum 150 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az 

összes elszámolható költség 100 %-a. 

 

Forrás összege: Teljes rendelkezésre álló keretösszeg Hajdú-Bihar megyében összes 

elszámolható költség alapon 1.062 millió Ft.  

 

Beadási határidő: a támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 8-tól 2016. április 29-ig 

lehetséges.  

 

Támogatható tevékenységek:  

 

A./ A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése:  

 férőhely bővítése,  

 átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet is),  

 új szolgáltatás létrehozása,  

 étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, fejlesztése,  

 az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati 

rendszerek kiépítése,  

 az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, 

átalakítása, felújítása,  

 új építés, ingatlankiváltás,  

 funkciójukat vesztett épületek hasznosítása. 

B./ Eszközbeszerzés:  

 eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése,  

 külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése,  

 járműbeszerzés.  

 IKT-hez kapcsolódó eszközbeszerzés,  
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Polgár Város Önkormányzata kiemelt feladatként kezeli a településen élő idős, nehéz 

helyzetben lévő, segítségre szoruló beteg emberek sorsát. A Polgári Szociális Központ 

alapszolgáltatásként biztosítja az étkeztetést, házi segítségnyújtást, család- és gyermekjóléti 

szolgáltatást, támogató szolgáltatást, idősek nappali ellátását. Az intézmény székhelye a 

Dózsa Gy. u. 1. szám alatt található, ahol a tárgyi feltételek minimálisan elégítik ki a SzCsM 

rendeletben előírtakat. Az épület zsúfolt, ugyanakkor az épület nagyságát, adottságát tekintve 

megállapítható, hogy tovább nem alakítható, nem bővíthető. A telephelye a Barankovics tér 

12., amely szintén zsúfoltságról árulkodik. A projekt keretében a Polgár, Kiss Ernő u. 8. alatti 

(volt Orvosi Rendelő) épület teljes felújításra kerülhet, így helyet adva egy komplex Polgári 

Szociális Központ létesülhet, ahol minden szolgáltatást egy helyen talál meg az ügyfél. A 

tárgyi feltételek javítása színvonalasabb, gördülékenyebb munkavégzést eredményezne és 

növelné az ellátottak és a dolgozók elégedettségét.   Polgár Város Önkormányzata Gazdasági 

Programjában prioritást élvező – szociális intézményrendszer komplex fejlesztése – program 

megvalósítását a fenti felhívás lehetővé teszi, így javaslom a fenti pályázati felhívásra 

kérelmünket benyújtani. A tervezett pályázati összeg 170 millió Ft. A projekt előkészítés alatt 

áll. 

 

 

V. TOP-3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
 

A pályázat célja: önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, 

racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:  

- a megyei-, települési- illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, 

épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és 

fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó 

üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;  

- a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, 

ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további 

cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának 

ösztönzése, népszerűsítése.  

 

Támogatás formája, mértéke, összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

összege: minimum 50 millió Ft, maximum 300 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az 

összes elszámolható költség 100 %-a. 

 

Forrás összege: Teljes rendelkezésre álló keretösszeg Hajdú-Bihar megyében összes 

elszámolható költség alapon 5.467 millió Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható 

száma: 8-12 db.  

 

Beadási határidő: a támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 22-től 2016. június 07-ig 

lehetséges.  

 

Támogatható tevékenységek:  

 

 Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső 

határoló szerkezeteik korszerűsítése által  

 Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, 

és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület 

legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az 
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épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” 

kategóriába esik,  

 Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást 

alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 

30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD 

– korszerűt megközelítő” kategóriába esik,  

 

 Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját 

villamosenergia-igény kielégítése céljából, 

 Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az 

energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 

176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek 

tanúsításáról rendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik,  

 

 Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló 

energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító 

rendszerre való csatlakozás megteremtése.  

 

 

Polgár Város Önkormányzatának intézményei esetében a korszerűtlen épületek fenntartásának 

a költségvetésre gyakorolt hatása meghatározó. A pályázat során a Városgondnokság 

épületének magastető építése, erre napelem rendszer telepítése, az épület fűtés-korszerűsítése, 

illetve energetikai szempontú fejlesztése válik lehetővé a pályázati támogatás elnyerése 

esetén. A támogatási lehetőségeken belül tervezzük a Városgondnokság épületén és a 

Strandfürdő területén lévő lapostetős zárófödémek hőtechnikai szigetelését. A hőszigetelés 

elkészítése előtt a födém statikai megerősítése is szükséges lesz, hiszen további pályázati 

lehetőségként a födémre napkollektorok felszerelését végeznénk el. Az elektromos hálózati 

energia felhasználásunk (iroda és műhelyek, valamint melegvizes kútszivattyú és vízforgatók) 

jelentős mértékben csökkenthető lenne. Az épületek homlokzati nyílászáró cseréi, valamint a 

homlokzati falak és padlózatok hőszigetelése további jelentős energia megtakarítást 

eredményezne.  

 

Tervezzük továbbá a Városgondnokság épületének teljes fűtésrendszer-korszerűsítését, mely a 

fűtőberendezés lecserélését apríték-kazánra a hozzátartozó tartállyal és vezérlő egységgel, 

valamint a hőleadó berendezések, vezetékek és szerelvények cseréjét. 

A napkollektorok hőközlő rendszerre történő rákötése biztosítani tudja mind a használati 

melegvíz biztosítását, mind pedig a fűtési rendszerre történő rásegítést.  

A fenti felhívás lehetővé teszi az épület korszerűsítését, energia hatékonyságának javítását, 

így javaslom a pályázati kérelmünket benyújtani. A tervezett pályázati összeg 100 millió Ft. A 

projekt előkészítés alatt áll. 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésről szóló 

8/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdésében felhatalmazta a polgármestert, 

hogy a 2014-2020 EU fejlesztési pályázatok előkészítésére biztosított céltartalék terhére a 

költségvetésbe be nem épített – pályázat előkészítéséhez szükséges - kiadások teljesítéséről 

rendelkezzen. Ezen előkészítési költségeket, mint elszámolható költséget be kell tervezni a 

benyújtásra kerülő pályázatba.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2016. április 7. 

 

       

Tisztelettel: 

         

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…./2016 (…...) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a „TOP”-os 

pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására” vonatkozó előterjesztést és a TOP-

1.4.1-15. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztése című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a  

TOP-1.4.1-15. kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra, 

melynek keretében a Napsugár Óvoda és Bölcsőde kapacitásfejlesztése valósul meg. 

 

 

Határidő: 2016. május 23. 

Felelős: Tóth József polgármester 
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Határozati javaslat 

…./2016 (…...) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a „TOP”-os 

pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására” vonatkozó előterjesztést és a TOP-

1.1.3-15. Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a  

TOP-1.1.3-15. kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra, melynek 

keretében a Polgár, Piactér és környéke rehabilitációja, felújítása valósul meg. 

 

 

Határidő: 2016. április 25. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…./2016 (…...) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a „TOP”-os 

pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására” vonatkozó előterjesztést és a TOP-

2.1.3-15. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati 

felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a  

TOP-2.1.3-15. kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című felhívásra, melynek keretében a Polgár, belterületén a csapadékvíz-

elvezető rendszer felújítása valósul meg. 

 

 

Határidő: 2016. április 21. 

Felelős: Tóth József polgármester 
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Határozati javaslat 

…./2016 (…...) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a „TOP”-os 

pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására” vonatkozó előterjesztést és a TOP-

4.2.1-15. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című 

pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a  

TOP-4.2.1-15. kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése” című felhívásra, melynek keretében a Polgár, Kiss Ernő u. 8. 

alatti épület felújítása valósul meg. 

 

 

Határidő: 2016. április 29. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…./2016 (…...) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a „TOP”-os 

pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására” vonatkozó előterjesztést és a TOP-

3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése  című pályázati felhíváshoz 

kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a  

TOP-3.2.1-15. kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése  ” 

című felhívásra, melynek keretében a Polgár Város Önkormányzatának 

Városgondnokság épület, illetve a  Strandfürdő területén lévő lapostetős épület 

korszerűsítése, energia hatékonyságának javítása, felújítása valósul meg. 

 

 

Határidő: 2016. június 07. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 


