
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2021. november 25-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat TOP Plusz pályázati felhívásokra vonatkozó támogatási kérelmek 

benyújtására 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  Tóth József polgármester 

Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

   Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  

Melléklet:   Megyei ITP forrásallokáció tábla 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megvalósítása (2014-2020 TOP) a végéhez 

közeledik, amelyben még önkormányzatunknak három pályázata a megvalósítás előtti 

szakaszban áll, ugyanakkor ezzel egyidőben már megnyíltak a 2021-2027. évi TOP Plusz 

Programokban a fejlesztési források elérhetőségét biztosító első pályázati felhívások.  

Hajdú-Bihar megyében összesen 116,139 Mrd Ft fejlesztési keret áll rendelkezésre a 2021-

2027. évi ciklusban. A pályázati felhívások első üteme október végétől közzétételre került - 

csaknem 50 Mrd Ft fejlesztési forrás áll rendelkezésre - 2021. december 15-től 2022. január 15-

ig tudják benyújtani a pályázatot az önkormányzatok az Irányitó Hatóság (IH) részére. 

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata véglegesítette az Integrált Területi Program 

dokumentumot, amely az Irányító Hatóság Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

Plusz alapján a megyei prioritásokat és a területi specifikációkat is tartalmazza.  

A dokumentumban szereplő beavatkozási tématerületek köréből az alábbi fejlesztési 

célterületekre került pályázati felhívás közzétételre:  

1. prioritás - Versenyképes megye  

1.1. Helyi gazdaságfejlesztés  

1.1.2 Négy és ötszámjegyű utak fejlesztése  

1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások  

1.2.1. Élhető települések  

      1.2.2 Szociális célú városrehabilitáció  

      1.2.3 Belterületi utak fejlesztése  

2. prioritás - Klímabarát megye   

2.1 Klímabarát megye 

2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Azt javaslom, hogy az önkormányzat Gazdasági Programjában rögzített fejlesztési 

elképzeléseinkre alapozva, a fent rögzített konstrukciók kapcsán megjelent pályázati 

felívásokra kerüljenek kidolgozásra a megvalósíthatósági tanulmányok és összeállításra a 

támogatási kérelmek benyújtásához szükséges dokumentumok.  

Kezdeményezem, hogy Polgár Város Önkormányzata az első ütemben meghirdetett beadási 

határidőig, 2022. január 15-ig az alábbi helyi célok megvalósításához nyújtson be támogatási 

igényt az Irányító Hatósághoz (IH). 

  



 

A fejlesztési célok megvalósításához szükséges források meghatározásakor figyelembe kell 

venni a Megyei ITP forrásallokációs táblázatát, amelyben a „IV. Erősödő észak-nyugati kapu 

térsége” településfejlesztési célterülethez tartozó települések - Görbeháza, Hajdúdorog, 

Hajdúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza, Újtikos -  keretösszegei (2021-2027. közötti időszakra 

összesen: 7.721 Mrd Ft) kerültek meghatározásra. 

1. Vízelvezető hálózat rekonstrukciója Polgáron (konstrukció: 1.2.1) 

A becsült forrásigénye: 200 millió Ft 

2. Belterületi utak fejlesztése Polgáron (konstrukció: 1.2.3) 

 

A becsült forrásigénye: 250 millió Ft.  

 

3. Önkormányzati tulajdonú zöldterületek rekonstrukciója (konstrukció: 1.2.2) 

 

 A becsült forrásigénye: 300 millió Ft.  

 

4. Kerékpárút fejlesztés II. ütem (konstrukció: 1.2.1) 

A becsült forrásigénye: 250 millió Ft  

5. A Hősök u. 25. sz. alatti ingatlan energetikai korszerűsítése (konstrukció: 2.1.1)  

 

A becsült költsége: 200 millió Ft 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Polgár, 2021. november 17. 

     Tisztelettel: 

 

         Tóth József 

                                          polgármester 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…../2021. (XI. 25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

„Javaslat TOP Plusz pályázati felhívásra vonatkozó támogatási kérelem 

benyújtására” szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

I. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az előterjesztésben 

hivatkozott pályázati felhívásokra a támogatási kérelem 

kerüljön kidolgozásra és benyújtásra az alábbi célok 

megvalósítására.  

1. Vízelvezető hálózat rekonstrukciója Polgáron 

(konstrukció:1.2.1) 

2. Belterületi utak fejlesztése Polgáron (konstrukció: 1.2.3) 

3. Önkormányzati tulajdonú zöldterületek rekonstrukciója 

(konstrukció: 1.2.2) 

4. Kerékpárút fejlesztés II. ütem (konstrukció: 1.2.1) 

5. A Hősök út 25.sz alatti ingatlan energetikai korszerűsítése 

(konstrukció: 2.1.1) 

 

II. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 

támogatási kérelmek kidolgozására, a pályázatok 

elkészítéséhez szükséges források biztosítására, valamint a 

pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések 

meghozatalára.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester  

 


