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Általános információk
Cég neve: Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága
Cégforma: Önkormányzati intézmény
Székhelye: 4090 Polgár, Fürdő u. 2.
Elérhetőségek
Telefon: 06-52-391-188
Fax: 06-52-391-374
Weblap: www.polgar.hu
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát,
hogy megtekinthesse.
Alapító Okirat:
Szervezeti és Működési Szabályzat:
Az alapítás 1969. március 01-én történt Költségvetési Üzem címen, majd a rendszerváltás kezdetén
a szervezet átalakult előbb Község Gondnoksággá, illetve a várossá válás után, 1994-ben
Városgondnoksággá.
Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv,
az intézményre vonatkozó alapító okirat szerint a város közigazgatási területén az alábbi feladatokat
látja el:

- közműves ivóvíz - és csatornaszolgáltatás

- településtisztasági szolgáltatás
- parkfenntartás, park átépítés

- strandfürdő – kemping üzemeltetése
- lakás- és helyiséggazdálkodás

- autóbusz-váró üzemeltetése
- óvodai- és iskolai élelemszállítás

- gépjármű-ügyintézési és gépgazdálkodási feladatok
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- telephelykezelés és –fenntartás

Az intézmény alaptevékenységéből adódóan elsősorban alapvető lakossági szolgáltatást végez,
mindezen feladat ellátásához szükséges feltételeket (vagyon) az önkormányzat, mint tulajdonos
biztosítja. Érezhető, hogy ezen feladatok ellátása komplex műszaki, gazdasági, szervezési, vezetési
tevékenységet igényel. Mindazon túlmenően, hogy egyes tevékenységek eredményeként (víz- és
csatornaszolgáltatás, hulladékszállítás) árbevétel képződik, az intézmény non-profit jellege
meghatározó. Tevékenységeinket átlagosan 65 fővel látjuk el.
Közműves ivóvíz szolgáltatás:
A város 3273 db ingatlanában szolgáltatjuk az ivóvizet. 50 km gerinchálózattal és 29,8 km
bekötővezetékkel rendelkezünk. Éves vízkitermelésünk 340 000 m3, a vízmű mértékadó kapacitása
1998 m3/d.
Szennyvízhálózat és szennyvíztisztító üzemeltetés:
A szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége 80 %-os, a szennyvíztelep 1000 m3/d kapacitással
üzemel. Szeretnénk a hálózat kiépítettségét teljessé tenni. Kommunális szennyvíz szippantásával is
foglalkozunk, amit szintén a telepre szállítunk be és ott kezeljük. Fogadjuk még a telepünkre két
szomszédos település – Újtikos és Tiszagyulaháza – szennyvizét is.
Kommunális hulladékszállítás:
Lakossági, illetve közületi igények szerint rendszeres, szervezett hulladékszállítást végzünk. A
konténeres szemétszállítást 1,1 m3-es műanyag konténerekkel heti, kétheti és havi gyakorisággal,
illetve eseti megrendelésre végezzük, valamint kiskukás hulladékszállítást is végzünk 0,12 m3-es
szeméttároló edényekkel, heti ürítési gyakorisággal.
Park fenntartás, parképítés:
A parkfenntartási, parképítési, parkerdő-kezelési tevékenységet elsősorban szezonális jelleggel
végezzük. A kezelendő zöldterület nagysága 2,5 ha, virágágyás 1200 m2, sövény 2100 fm. Az elmúlt
évek során létesítettünk új parkterületeket, illetve elkezdtük a régebbi területek rekonstrukcióját is.
Strandfürdő és kempingüzemeltetés:
A fürdőn 42 C0-os termálvizet szolgáltatunk, 2 meleg vizes ülőmedencével, 1 tanmedencével és 1
kétrészes gyermekmedencével rendelkezünk. Az elmúlt években kialakítottunk egy tízfős
szárazszaunát és egy kondicionálótermet – megkezdtük a téli üzemeltetést. Háromszáz fő
befogadóképességű kempinggel rendelkezünk, amely faházakkal, sátorhelyekkel és lakókocsis
álláshelyekkel áll vendégeink szolgálatára. Egy szezonban kb. 20000 vendég veszi igénybe
fürdőszolgáltatásunkat.
Feladataink közé tartozik az önkormányzati lakás- és helyiséggazdálkodás is. Elsősorban
önkormányzati bérlakások és szolgálati lakások, illetve nem lakáscélú helyiségek kezelését
végezzük. Tevékenységi körünket képezi még az autóbuszváró üzemeltetése, illetve az óvodai és
iskolai élelemszállítás. Építőipari karbantartó tevékenységet folytatunk a saját területünkön, illetve
az önkormányzati intézmények részére.
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