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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 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megjelenő pályázati 

felhívásokra 2016. április végétől július elejéig hét területen nyújtotta be Önkormányzatunk 

támogatási kérelmét. 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 benyújtott pályázatokról 2017. év májusában született döntés első körben.  

 

Polgár Város Önkormányzata a döntés értelmében 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. További 3 pályázatról 

augusztus elejére született elutasító döntés forráshiányra hivatkozással. Az óvodai 

kapacitásbővítésre vonatkozóan 2017. december elején megszületett a kedvező döntés, így e 

projektre 138 millió forint támogatást nyert önkormányzatunk. 

 

Az Irányító Hatóság által kiadott irányelvek alapján a beruházásoknak 2017. év végére 

kétharmados készültséget kellett elérniük, illetve vannak olyan projektek, amelyeknek 2018. év 

végére el kell készülniük. A támogatási konstrukció szerint a megvalósítás 24 – 36 hónap, 

sajnos eltelt egy év, 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, a projektekben szereplő építési, 

beruházási munkálatoknál az építőanyagok árának emelkedése, illetve a beruházások egyszerre 

történő megvalósítása drágítja a kivitelezést, ami adott esetben csökkenti a megvalósításra 

rendelkezésre álló forrást, ráadásul az építőipari kapacitás amúgy is szűkös.  
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A problémát érzékelte az Irányító Hatóság is, így az európai uniós forrásból finanszírozott egyes 

projektek költségnövekménye támogathatóságáról megszületett a 17/2017. (II.1.) 

Kormányrendelet. A rendelet értelmében ha a költségnövekmény nem éri el az eredeti 

támogatási összeg 15%-át, akkor az irányító hatóságnak kell alátámasztania a 

költségnövekmény piaci árnak való megfelelését, ez egy egyszerűbb eljárás, míg a 15 %-át 

meghaladó költségnövekmény esetén igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, a 30 %-át 

meghaladó költségnövekmény nem támogatható.  

 

A TOP-os projektek előre haladásáról röviden: 

 

 A Kerékpárút projekt: az engedélyes színtű tervek a kötelezően bevont szakhatóságok 

által egyeztetésre kerültek, így a hatóságok által javasolt változtatások átvezetése 

megtörtént, az engedélyezési eljárás van folyamatban. Engedélyes és kiviteli terv 

hiányában a közbeszerzési eljárás jelenleg nem indítható el, ennek várható ideje 2018. 

augusztus. 

 

 Energetikai projekt: a közbeszerzés lefolytatásra került, ennek kiértékelése van 

folyamatban, az előzetes ismeretek szerint a kiviteli többletköltség közel 20 %-os, itt a 

15 %-os költségnövekmény igénybevétele szükséges, illetve 5 %-os önerő vállalása 

mellett. A közbeszerzés eredményessége esetén kerülhet sor a vállalkozói szerződés 

aláírására, és a kiviteli munkálatok megkezdésére. 

 

 Piac és környékének felújítása projekt: az engedélyes színtű tervek rendelkezésre 

állnak, a közműegyeztetések folyamatban vannak, ezt követően kerülhet sor a 

közbeszerzés lefolytatására, illetve a kiviteli munkálatokra. 

 

 Óvodai kapacitásbővítés projekt: az engedélyes színtű tervek rendelkezésre állnak, a 

közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. 

 

 

A KEHOP-2.2.1-15 kódszámú, az Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési 

fejlesztésben konzorciumi tagként vesz részt Önkormányzatunk, a megpályázott és támogatott 

összeg Polgár esetében 923 millió forint, a projekt az engedélyezés szakaszában van, a 

kivitelezés megkezdésére várhatóan 2019. évben kerül sor. 

 

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

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

szükséges önrész 6,8 millió forint, melyből a tárgyi eszköz felújítása 5,7 millió Ft. A projekt 

jelenleg a kivitelező kiválasztása előtt áll, hamarosan megkezdődhetnek a munkálatok.  

 

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt pályázati felhívásra 

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

kialakítására az I. világháborúban hősi halált halt polgáriakért”.  A Bíráló Bizottság a projektet 

100 ezer Ft csökkentett támogatásban részesítette egy sírhely felújítására, az 5 millió forint 

emlékpark kialakítása helyett. Önkormányzatunk pályázata a Polgári Köztemető központjában 

egy Emlékpark kialakítására irányult, így a fenti döntés számunkra nem elfogadható, ellene 

jogorvoslati kérelmet nyújtottunk be, amelyre a mai napig érdemi válasz nem érkezett. 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben döntött az EFOP pályázatok 

benyújtásáról. Az „Egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása”, „A könyvtári 
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intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” pályázati célokra 

nyújtottunk be támogatási kérelmet 50 millió, illetve 20 millió forint összegekkel, a pályázatok 

közül az első tartaléklistára, a második pályázat elutasításra került. 

 

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

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségekre benyújtottuk 

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

elbírálása jelenleg is folyamatban van.  

 

 

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

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

projekt megvalósítása az utolsó szakaszban van, a projekt zárására 2018. június 30-án kerül sor.   

 

 

A Vidékfejlesztési Pályázatok közül a külterületi közutak fejlesztésére, állapotjavításához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzésére 2017. év februárjában nyújtottuk be támogatási 

kérelmünket 129,4 millió forint összegben, melyből az önerő 19,4 millió forint. A támogatói 

döntés 2018. évben 43 millió Ft-ról érkezett, így a pályázat sikeres megvalósítása érdekében 

kifogással éltünk az Irányító Hatóság felé, ennek bírálata folyamatban van.  

 

A közétkeztetés fejlesztésére, ezen belül a szociális főzőkonyha bővítésére, felújítására 21,6 

millió forint támogatási kérelmünk elbírálása folyamatban van, melyből az önerő 3,5 millió 

forint.   

 

A Hortobágyi LEADER-VP6-19-2.1-45 pályázati felhívásokra 2018. áprilisában 

Önkormányzatunk három területen nyújtotta be támogatási kérelmét. Az ifjúság- és 

lakosságmegtartó programok támogatására 2 millió forint összegben (Szent István napi 

megemlékezés), természeti és táji értékekre alapozott turizmusfejlesztésre 9,6 millió forint 

összegben (kemping felújítása, fejlesztése), illetve a közösségi tevékenységnek helyt adó 

épületek és területek fejlesztésére 10 millió forint összegben (Temető rendbetétele, 

fejlesztése), a támogatási kérelmek elbírálása folyamatban van.  

 

 

A Belügyminisztérium által kiírt pályázatok közül a belterületi útkarbantartásra, felújításra 

2017. évben a Kolozsvári – Mátyás utcák tekintetében nyújtottuk be pályázatunkat 17,6 millió 

forint összegben, melyből az önerő 4,4 millió forint. A támogatás felhasználása és az útfelújítás 

megvalósítása 2018. augusztusára ütemezett.  

 

A 2018. évben a Kárpát utca szilárd burkolatú közút felújítását tervezte be Önkormányzatunk. 

Az igényelt támogatás 15 millió forint, 5,2 millió forint önerő vállalása mellett. A pályázat 

benyújtásra került, bírálata folyamatban van.  
 

 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 uniós pályázati kiírás.  
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Napjainkban sok-sok káros anyaggal szennyezzük környezetünket, így egyre fontosabb a 

környezetvédelem. Magyarország hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos céljainak elérése érdekében elengedhetetlenül fontos a lakosság ezzel kapcsolatos 

szemlélet- és gondolkodásmódjának megváltoztatása. A Földművelésügyi Minisztérium által 

kiírt pályázati felhívásra 3 millió forint támogatási összegre benyújtotta Polgár Város 

Önkormányzata pályázatát, a projekt jelenleg elbírálás alatt áll.  

 

A környezetvédelemhez kapcsolódóan a KEHOP-1.2.1-18 pályázati felhívásra a helyi 

klímastratégia kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálásra 
2018. 06.01-én szintén benyújtottuk pályázatunkat 14 millió forint támogatási összegre, a 

pályázat jelenleg elbírálás alatt áll.  

 

A 2018. évi felhívással szinte megegyező, környezetvédelemre, szemléletformálásra kiírt 

KEHOP-5.4.1-16 kódszámú, 2016. évben benyújtott ZÖLDenergiával a FÖLDért című 

pályázatunk 5 millió forint összegre szintén elbírálás alatt áll, mindeddig döntés nem született.  

 

 

A korábbi NGM, ma Pénzügyminisztérium által kiírt „Jó adatszolgáltató önkormányzatok 

támogatása” pályázati felhívásra benyújtotta részvételi szándékát Önkormányzatunk, melyhez 

a rendelkezésre álló forrás 50 millió, itt egy szakmai teszt kötelező kitöltésével, illetve annak 

eredményes pontozásával juthat Önkormányzatunk támogatáshoz.  Jelenleg a tesztek javítása, 

és a pályázatok bírálata van folyamatban.  

 

További pályázataink: az „Idősbarát Önkormányzati Díjra” 2018. május 8-án, a Virágos 

Magyarország környezetszépítő versenyre 2018. május 30-án, a „Polgárőr Város” díjra 2018. 

június 1-én nyújtottuk be pályázatunkat.  

 

Az „Idősbarát”, valamint a „Virágos Magyarország” pályázat elbírálása folyamatban van, a 

„Polgárőr Város” pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így mind erkölcsi, mind anyagi 

elismerésben részesült a Polgári Polgárőr Szövetség és Önkormányzatunk együttműködése.  

 

 

A kulturális programok támogatására a Csóri Sándor Alap által meghirdetett 

hagyományteremtő táncházak szakmai program támogatására 2 millió Ft-ra nyújtottunk 

be pályázatot 2018. májusában, a pályázat bírálata folyamatban van.  

 

A Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett felhívás értelmében a nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 

gondozásának támogatására lehet pályázatot benyújtani. Önkormányzatunk 1 millió forint 

összegben állította össze támogatási kérelmét, a pályázat benyújtására azonban nem került sor, 

a mai napon a forrás hiányában a pályázati lehetőséget lezárták.   

 

 

A szociális feladatok többletforrás megszerzésére a rendkívüli önkormányzati támogatás 

keretében pályázat útján van lehetőség, a pályázat vizsgálata és annak kidolgozása jelenleg 

folyamatban van. 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az önkormányzati feladatfinanszírozás az önkormányzat 

által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatai ellátására részben elegendő. A pályázati 

források nélkül igen kevés fejlesztés, beruházás valósulhatna meg, így a pályázati lehetőségek 
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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, 2018. június 21. 

 

      Tisztelettel: 

   

       

       Tóth József 

        polgármester    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…./2018. (….. .) sz. határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a folyamatban 

lévő uniós és hazai pályázatok alakulásáról és a 2018. 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 2018. évben benyújtott támogatási kérelmekről szóló 

tájékoztatót tudomásul vette. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester  

 

 


