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Előterjesztés 

Képviselő-testület 2016. május 19–én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a TOP-1.2.1-15 pályázati felhívás támogatási kérelmének benyújtására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: Projekt Előkészítő Munkacsoport  

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

   Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Iktatószám:  3262-2/2016. 

 

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Pályázat Előkészítő Munkacsoport (továbbiakban PEM) a TOP-1.2.1-15. számú és  

„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”  című pályázati 

felhívást megvizsgálta és javasolta az előterjesztőnek a támogatási kérelem benyújtását, a 

szakmai program kidolgozását, a  pályázat elkészítését.  

A pályázati felhívásban rejlő lehetőség Polgár Város Önkormányzata számára – összhangban 

a Gazdasági Program 2015-2020 célkitűzéseivel - az egykori Városháza (volt Tarka-Barka 

üzlet) épületének kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása, a helyi értékek 

bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építése, felújítása, bővítése valósulhat meg. A 

fejlesztéssel épület rekonstrukció valósul meg, amelynek során bemutató- és kiállító terem, 

helyi értéktár, térségi információs pont jön létre, így a városba érkező vendégek és turisták 

számára a város és térségének kulturális öröksége megtekinthető lesz. A turisztikai célokhoz 

kapcsolódva az épület régi funkciója is megelevenedik, azaz a Városháza 1836-os létrejöttétől 

kezdve a helyi néprajzi gyűjtemény bemutatásával nyomon követhetjük Polgár város elmúlt 

két évszázados történelmét. Korabeli körülményeket teremtve bemutatásra kerülhet a két 

világháború közötti időszak hátrahagyott emlékiratai, a járási tanács iratgyűjteményei. A mai 

fiatalok részére a Tisza-mente térségének múltja az intézményi oktatás keretében 

megismerhetővé válik, így a hagyományok ápolhatók, az értékeink megőrizhetők és 

továbbadhatóvá válnak az utókornak.  
 

1. TOP-1.2.1-15. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés   

 

A pályázat célja: A pályázati felhívás célja a turizmus területi adottságaiban rejlő potenciál 

kibontakoztatása révén a térségi és helyi gazdaságfejlesztés, így a térségi szintű, turisztikai 

termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel 

megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. 

Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, 

természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség 

gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése 

érdekében.  

Az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve 

térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, 

illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon 

– jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.  

A fejlesztések eredményeképpen hosszabb időt tudnak eltölteni a turisták az adott területen, 

igényeik kiszolgálására magánvállalkozások bevonásával olyan turisztikai szolgáltatások 

nyújthatók, amelyek munkahely-teremtéssel járulnak hozzá a térségfejlődéséhez. (ugyanakkor 

magánvállalkozások turisztikai szolgáltatása jelen felhívásban nem támogathatók).  
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Forrás összege: Teljes rendelkezésre álló keretösszeg Hajdú-Bihar megyében összes 

elszámolható költség alapon 4.432 millió Ft, amelyből a területi önkormányzat számára 

elkülönített keretösszeg 975 millió, minden megyén belüli jogosult számára 3.457 millió Ft.  

 

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

összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft. A támogatás maximális mértéke 

az összes elszámolható költség 100 %-a. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 14-16 db. 

 

Beadási határidő: a támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 25-től 2016. május 27-ig 

lehetséges.  

 

Támogatható tevékenységek:  

 

A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése 

Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell 

fenntartható turisztikai attrakcióvá fejleszteni, és ezen értékekhez illeszkedő 

látogatóbarát- és élmény-elemekkel bővíteni.  

a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők 

fejlesztése  
- Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó 

építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek 

kialakítása, fejlesztése.  

- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, 

látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges 

szolgáltatási háttér kialakítása.  

- Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások létrehozása.  

- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák 

kialakítása.  

- Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek 

létrehozása, fejlesztése. 

 

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.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2016. május 10. 

 

       

Tisztelettel:   

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Határozati javaslat 

…./2016 (…...) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a „TOP-1.2.1-

15. pályázati felhívás támogatási kérelmének benyújtására” vonatkozó előterjesztést és a 

TOP-1.2.1-15. A Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés  

című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be 

a TOP-1.2.1-15. kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívásra, melynek keretében az egykori 

Városháza épületének a kulturális örökség turisztikai hasznosítása, bemutathatóvá 

tételéhez kapcsolódó építése, felújítása, bővítése valósul meg. 

 

 

Határidő: 2016. május 27. 

Felelős: Tóth József polgármester 


