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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzata a 2015-2020 időszakra vonatkozó Gazdasági Programjában leírt 

célkitűzések megvalósításához elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(TOP) keretében megjelenő pályázati lehetőségek között tud forrásokat szerezni.  

 

A TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat, az önkormányzatok 

gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő város- és településfejlesztési akcióit támogatja, 

elsődleges célja a térségi gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás növelése. A legtöbb TOP 

pályázat kiírása 2015. évben megtörtént, melyekre a támogatási kérelmeket 2016. április 

végétől július elejéig hét területen nyújtotta be Önkormányzatunk. Így többek között felszíni 

csapadékvíz-elvezetésre, óvodai kapacitásbővítésre, kerékpárút építésére, a Tarka-barka épület 

felújítására, piac és környékének felújítására, a szociális intézmény felújítására, bővítésére, 

valamint a Városgondnokság épületének energetikai korszerűsítésére.   E beruházások 

mindegyike fontos és a közel egy éve benyújtott pályázatokról ez év májusában született döntés 

első körben. A hajdú-bihari közgyűlés elnöke nyilatkozott, hogy a megyében benyújtott 301 

pályázatból eddig 216 esetében született meg a támogató döntés. A második körös döntést 

mintegy tíz nap múlva hozzák nyilvánosságra. 

 

Hajdú-Bihar megye települései 50 milliárd forintot használhatnak fel a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásaiból, eddig 30 milliárd forint odaítéléséről 

született döntés.  Gazdaságfejlesztésre 7,1 milliárd, településfejlesztésre, belvízelvezetésre 9,18 

milliárd, közlekedésfejlesztésre 7,85 milliárd, turizmusfejlesztésre 4,43 milliárd, 

foglalkoztatásra 4,12 milliárd, bölcsődei és óvodai fejlesztésekre 3,83 milliárd, egészségügyi 

és szociális beruházásokra 2,39 milliárd forintot fordíthat nyertes pályázatával csaknem hetven 

település.  

Polgár Város Önkormányzata első körben a kerékpárút fejlesztésére 400 millió forint, a 

Városgondnokság épületének energetikai korszerűsítésére 80 millió forint, a piac és 

környékének felújítására 69,9 millió forint támogatást nyert. A másik 4 pályázatról eddig nem 

kapott önkormányzatunk támogatói döntést.  

Az NGM regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára kijelentette, hogy 

valamennyi nyertes pályázóval június közepéig megköti az irányító hatóság a támogatási 
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szerződést, a támogatásokat pedig július végéig kiutalják, így a források a támogatási 

szerződések megkötése után rendelkezésre állnak, megkezdődhet a tervezés, illetve a 

kivitelezés, a kormányhivatalokon keresztül pedig kiemelt eljárási rendben történnek majd az 

engedélyeztetések.  

Az Irányító Hatóság által kiadott irányelvek alapján a beruházásoknak az idei év végére 

kétharmados készültséget kell elérniük. A támogatási konstrukció szerint a megvalósítás 24 – 

36 hónap, sajnos közel egy év eltelt, amíg a döntés megszületett, és addig sem a tervezés, sem 

az engedélyeztetés nem kezdődhetett el, a közbeszerzésről és a kivitelezésről nem is beszélve. 

További probléma az is, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése drágítja a 

kivitelezést, ami adott esetben csökkenti a megvalósításra rendelkezésre álló forrást, ráadásul 

az építőipari kapacitás amúgy is szűkös.  

2016. évben a Városi SE által az MLSZ-TAO pályázaton benyújtott sportpálya épületfelújítás 

támogatást nyert 19,8 millió forint összegben. A beruházás megvalósításához szükséges önrész 

6,8 millió forint, melyből a tárgyi eszköz felújítására 5,7 millió Ft a pályázatok előkészítésére 

elkülönített céltartalékban rendelkezésre áll, a működéshez szükséges 1,1 millió Ft pedig az 

Egyesület működési forrása szolgál.  

 

Polgár Város Önkormányzata a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program alapján 

egy 150 m2 alapterületű sportpark megvalósítására – amelyben legalább 15 sporteszköz 

telepítésére – nyújtotta be pályázatát 2016. augusztus 15-ig, amelyre a mai napig nem érkezett 

válasz, mint ahogy a többi 2.300 önkormányzat részére sem, és sajnálatos, hogy csak ez év 

májusában derült ki, hogy még januárban a Kormány visszahívta ezt a pályázatot. Az egészség 

megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sportolás, melyet leginkább a 

könnyen hozzáférhető és ingyenesen használható létesítményekkel lehet vonzóvá tenni. Polgár 

Város Önkormányzata a Gazdasági Programjában kiemelten fontosnak tartja a lakosság 

egészségi állapotát, a sportolás lehetőségét biztosítani kívánja valamennyi lehetséges eszközzel, 

így a fenti fittnesz park megépítését pályázati lehetőség híján önerőből szükséges 

megvalósítani, erre megoldást nyújthat a 2017. évi költségvetésben a pályázatokra elkülönített 

céltartalék kerete. 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt pályázati felhívásra 

2016. november 30-án Polgár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Emlékpart 

kialakítására az I. világháborúban hősi halált halt polgáriakért”, amelyet ez év májusában a 

Bíráló Bizottság döntése lapján 100.000,-Ft támogatásban részesítette egy sírhely felújítására. 

A fenti döntés számunkra nem elfogadható, ellene jogorvoslati kérelmet nyújtottunk be. 

Indokaink az alábbiak: Önkormányzatunk pályázata a Polgári Köztemető központjában egy 

Emlékpark kialakítására irányult 5.000.000,-Ft elnyerhető támogatási összegre és 870.851,-Ft 

saját erő igénybevételével, nemcsak egy meghatározott sírhely felújítására. A pályázati felhívás 

V. pontja alapján azokon a temetési helyeken, ahol már fel nem ismerhető, de bizonyíthatóan 

I. világháborúban elesett katonák maradványait magukban foglaló hadisírok vannak, hősi 

temető (emlékpark) kialakítása indokolt. A Polgári Köztemető közepén egy Emlékpark 

létrehozása mind a polgáriak, mind az évről-évre hazalátogató polgári leszármazottak, mind a 

mai utókor számára alkalmas helyszíne a megemlékezésnek, hogy lerójuk tiszteletünket 

nemcsak a polgáriak, hanem valamennyi hősi halált halt honfitársunk előtt is, ezáltal is 

hozzájárulva a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás 

erősítéséhez.  
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Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben további uniós pályázatok 

benyújtásáról döntött. A Széchenyi2020 keretében ez év elején az EFOP pályázati felhívások 

tömege jelent meg, melyből az „Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása”, „A 

könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései”, a „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségekre” nyújtottunk be 

támogatási kérelmet 50 millió, illetve 20 millió forint összegekkel, a pályázatok elbírálása 

folyamatban van.  

 

Az EFOP-os pályázati felhívásokon belül a kizárólag konzorciumban megvalósítható „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségekre”, illetve a 

„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségekre” is 

benyújtottuk támogatási kérelmünket – Polgár esetében közel 83 millió forint összegben – a 

pályázatok elbírálása folyamatban van.  

 

Az Esély Otthon pályázat benyújtása folyamatban van, jelenleg az előkészítési feladatok 

zajlanak.  

 

A „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 

felhívásra támogatási kérelmet nyújtottunk be, melyhez 7 millió forint támogatást kaptunk, a 

megvalósítása folyamatban van.  

A Vidékfejlesztési Pályázatok közül a külterületi közutak fejlesztésére, állapotjavításához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzésére ez év februárjában nyújtottuk be támogatási 

kérelmünket 129,4 millió forint összegben, melyből az önerő 19,4 millió forint, a pályázat 

elbírálása folyamatban van.  

A közétkeztetés fejlesztésére, ezen belül a szociális főzőkonyha bővítésére, felújítására 23,5 

millió forint támogatási kérelmünk benyújtása folyamatban van, ebből az önerő 3,5 millió 

forint.   

A Belügyminisztérium által kiírt pályázatok közül a belterületi útkarbantartásra, felújításra – 

Kolozsvári – Mátyás utcák – nyújtottuk be pályázatunkat 17,6 millió forint összegben, melyből 

az önerő 4,4 millió forint.  Az önkormányzati utak állapota komplex megoldást igényel, a 

felújításra, karbantartásra a feladatfinanszírozás összege nem elegendő, a BM pályázati 

keretben elhatárolt összeg az igényekhez képest elenyésző, az uniós pályázati forrásokat 

folyamatosan kutatni kell, de jelenleg csak külterületi utakra volt pályázati kiírás.  

 BM pályázaton az óvodai kapacitásbővítésre is támogatási kérelemmel éltünk, ehhez 70 millió 

forint támogatást kértünk 15,3 millió forint önerő vállalása mellett. Az e célra elkülönített BM- 

keret itt is igen kevésnek bizonyul. 

További pályázataink: a Testvér-települési programok és együttműködésekre március 18-án, az 

„Idősbarát Önkormányzati Díjra” május 8-án, a Virágos Magyarország környezetszépítő 

versenyre május 29-én, a Polgárőr Város díjra június 1-én nyújtottuk be pályázatunkat.  

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az önkormányzati feladatfinanszírozás az önkormányzat 

által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok ellátására részben elegendő. A pályázati 
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források nélkül igen kevés fejlesztés, beruházás valósulhatna meg, így a pályázati lehetőségek 

folyamatos vizsgálata továbbra is kiemelt feladata Önkormányzatunknak, ugyanakkor prioritást 

élveznek azok a fejlesztések, amelyek támogatási intenzitása kedvező és az önerő biztosítható.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival, 

észrevételeivel való kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására.  

 

 

Polgár, 2017. június 12. 

 

      Tisztelettel: 

   

       

       Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

     

Határozati javaslat 

…./2017. (….. .) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a folyamatban 

lévő uniós és hazai pályázatok alakulásáról és a 2017. évben benyújtott támogatási 

kérelmekről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a folyamatban lévő uniós és hazai pályázatok 

alakulásáról és a 2017. évben benyújtott támogatási kérelmekről szóló 

tájékoztatót tudomásul vette. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester  

 

 


