
 

1 
 

 

 

Beszámoló POLGÁR 

2015-2020 

GAZDASÁGI PROGRAM 

időarányos teljesítéséről  

 

Polgár, 2019. szeptember ….  

 

 

 

1. Tartalomjegyzé 

2. k 

 
  



 

2 
 

1. Bevezetés  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2015. (V. 28.) számú határozatával 

munkaanyagként, 65/2015. (VI.25.) számú határozatával elfogadta a 2015-2020. évekre szóló 

Gazdasági programját.  

A 2015-2020 időszakra a törvényi rendelkezés alapján a Képviselő-testület hosszú távú 

fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. A gazdasági 

program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, illetve az azt 

meghaladó időszakra szól abban a tekintetben, hogy a következő ciklusban a képviselő-

testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül el tudja fogadni. 

A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor. 

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete 

egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek 

figyelembevétele mellett fejlődjön. 

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon 

célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 

társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi 

koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt 

feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 

A képviselő-testület a gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden 

gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó 

döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítésére és összeállítására. 

 

2. Vezetői összefoglaló 

A gyakorlati eredményekből látható és a beszámolók tényszerű adataiból lemérhető, hogy 

Polgár város alapvetően teljesítette a programjaiban, illetve az Integrált Városfejlesztési 

Stratégiában vállalt célkitűzéseit.  

A város az elmúlt évtizedekben a célkitűzésnek megfelelően, új üzemekkel, vállalkozásokkal 

látványosan gyarapodott, új munkahelyek jöttek létre, azonban a kiváló adottságok ellenére az 

új üzemeknek nehéz megbirkózni a szakképzett munkaerő hiánya okozta kihívásokkal. Polgár 

jól használja ki a város elhelyezkedéséből származó logisztikai előnyöket.  

A térség gazdasági fejletlenségének oka nemcsak az, hogy a térség Hajdú-Bihar megye 

perifériáján helyezkedik el, hanem az is, hogy az egyes településeket az országos átlaghoz 

képest nagyobb földrajzi távolságok választják el. Sajátos kezelést igényelnek a nagy 

területen, elszórt helyzetű települések, hiszen ez a sajátos település szerkezet, a centrum-

periféria helyzet nehezíti a térségi együttműködést. 
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3.  Öt év alatt öt kiemelt jelentőségű komplex programot terveztünk Polgáron 

 

A Képviselő-testület elé kerülő gazdasági program, illetve ciklusprogram fejlesztési része a 

„Mi városunk, a Mi jövőnk” címet viselő lokálpatrióta szellemiségű önkormányzati választási 

program alapján, valamint az új Képviselő-testület alakuló ülésen meghirdetett, a 

polgármester által elmondott fejlesztési koncepció figyelembevételével készült. 

 

3.1 Közoktatási intézményfejlesztések:  

 

3.1.1 Napsugár Óvoda férőhelybővítése, a megvalósítás az óvodai beiratkozást szabályozó 

törvényi előírások miatt szükségessé vált. A kapacitásbővítés indoka: 2015/2016-os 

nevelési évtől a 3 éves kortól kötelező a gyerekek beóvodázása. Ennek következtében 

megnövekedett az óvodába beiratkozó gyermekek száma. A gyermekek óvodai 

elhelyezése, optimális feltételek mellett (25 fő/csoport) csoportbővítéssel oldható meg. 

A TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00002 „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” című projekt 

megvalósításával Önkormányzatunk célul tűzte ki a kisgyermekek számára a 

napközbeni ellátást nyújtó intézmény kapacitásbővítését, az általa nyújtott 

szolgáltatások minőségének javítását, a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése 

és a korai iskolaelhagyók arányának csökkentése érdekében. A kapacitásbővítés 

szükségességét indokolta, hogy a csoportok létszáma a 25 fős maximum fölötti 

átlaglétszámmal működött.  A képviselő-testület által engedélyezett 20%-os létszám-

többletre szükség volt azért, hogy az év közben érkező és óvodaköteles kort betöltött 

gyermekeknek férőhelyet tudjon biztosítani az intézmény.  

A fejlesztéssel érintett ingatlan az önkormányzat tulajdonában lévő – korábban 

MATÁV – épület. Az ingatlan átalakításával, felújításával, továbbá kismértékű 

bővítésével két új 25 fős csoportszoba és kapcsolódó foglalkoztató helyiségek 

(logopédiai fejlesztő, pszichológiai vizsgáló-fejlesztő és sószoba), továbbá 

kiszolgálóhelyiségek (gyermeköltözők, mosdók, illemhelyek, tálalókonyha, szociális 

helyiségek, óvónői szoba, iroda, öltöző, stb.) kialakítása történt meg. A tervezett 

beruházás során megvalósult a homlokzati nyílászárók cseréje, az épület teljes külső 

hőszigetelése, magastető építése, épületgépészeti és villamos berendezések felújítása. 

A fejlesztés során a napenergia alkalmazásához kiépítésre kerültek a napelemek, a 

fűtési rendszer korszerűsítése révén több fokozattal javult az épület energetikai 

besorolása. A létesítmény kiszolgálásához új parkolóhelyek kerültek kialakításra. Az 

épület nettó alapterülete a beruházást követően 300,88 m2-ről 418,42 m2 területűre 

nő.  

 

3.1.2 Hajdúböszörmény Tankerületi Központ, mint a Polgár Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

fenntartója és működtetője a Zólyom u. 14. sz. alatti épületegységnél 2017. évben 

2.772.600.-Ft értékben térburkolatot készített, 2018. évben 24.909.968 Ft összegben 

nyílászárócserét valósított meg. Az épületben a tornaterem világítását 3.753.503 Ft 

értékben felújították, továbbá 1.668. 000 Ft összegben padlóburkolat cserét hajtottak 

végre.  

 

3.1.3 A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum, mint a József Attila Gimnázium és 

Szakközépiskola fenntartója és működtetője 2016-évben karbantartási feladatokra 1,8 

millió Ft-ot fordított, valamint megvalósult a lapostető felújítás a Kiss Ernő úti 

gimnázium épületén 6,7 millió Ft értékben. 2017-ben nagyobb mértékű karbantartás 

történt 9,1 millió Ft összegben, mely tartalmazott 1,2 millió Ft értékben tornaterem 

felújítást is. 2018-ban karbantartásra 3,1 millió Ft-ot használtak fel, ezen belül 1,5 
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millió Ft összegben folyosók, lépcsőház, tantermek festésére került sor, valamint 1,6 

millió Ft értékben érintésvédelmi munkálatok elvégzése történt. Az intézmény Kiss 

Ernő úti ingatlanán a napelemrendszer kiépítésével 10 millió Ft értékben valósult meg 

fejlesztés, valamint 16,5 millió Ft értékben teljes körű vizesblokk rendszer felújítás 

valósult meg.  

 

3.1.4 Az általános iskola Móricz utca 3-5.sz. alatti épületében EFOP-413-17-2017-00259 

pályázati forrásból 29.902.306 Ft értékű fejlesztési forrás került felhasználásra, 

melyből oktatás szakmai eszközök vásárlása mellett a fűtésrendszer részbeni 

korszerűsítése, kazán felújítás valósult meg, valamint az ingatlanon belüli 

vizesblokkok teljeskörű felújítása történt.  

Móricz úti iskolaudvar és sportudvar fejlesztése: TAO pályázat bevonásával 22x42 m-

es műfüves labdarúgó pálya építése: 32,5 M Ft., illetve saját forrásból az ingatlan 

kerítésének felújítását végezték el. 

 

3.1.5. Móra úti óvoda telephelyen járda, parkoló és kerítés megépítése, valamint az ÁNTSZ 

által előírt épületbővítés megépítése saját forrásból történt. Az utcafronti kerítés 

részbeni nyomvonal áthelyezésével lehetőség nyílt az egyébként szűk utcarendszer 

miatti nehézkes parkolási és megfordulási probléma feloldására. Az oldalsó és hátsó 

telekhatár kerítések újjáépítésével az óvodai miliőhöz igazodó, esztétikus, biztonságos, 

zárt kerítésrendszer jött létre. Mind a parkoló felület, mind pedig az óvoda épület 

körüli közlekedő felületek térkő burkolatot kaptak.  

 

3.1.6   Rákóczi utca 105. alatti önkormányzati ingatlan rehabilitációja (saját forrásból) 

A mezőgazdasági közfoglalkoztatási program bázisaként került meghatározásra a 

funkciója. A tartószerkezetileg stabil főépület, és a hozzá kapcsolódó melléképület 

szárny fenti funkciónak megfelelő minőségű felújítása 2015. év első félévében 

megtörtént. A főépület irodafunkciót kapott, ennek megfelelően megújult a vizesblokk 

új közműcsatlakozásokkal, belső burkolati felújításra került sor, teljes belső és külső 

festést kapott az épület. A melléképületi szárny a szerszámtárolást és a raktározást 

szolgálja, ennek megfelelően a nyílászárók cseréjével a biztonságos tárolás 

feltételeinek a megteremtése a cél, illetve festési munkálatokkal a higiéniás elvárások 

teljesültek. A különálló melléképület felújítása lehetővé teszi bemutató jellegű 

állattartási tevékenység megvalósítását. Az ingatlan teljes körbekerítése, az udvar 

tereprendezési munkálatai, járdaépítés, valamint az ingatlan előtti közterület 

rendbetétele (csapadékvíz elvezető árok, áteresz, járda, kocsi behajtó) tette teljessé a 

használatot. 

 

3.1.7 Megvalósult a Kiss Ernő úti játszótér, közpark és járda felújítása és fejlesztése, új     

elemek telepítésével (saját forrásból). A játszóteret átszelő gyalogosforgalmi járda 

funkcionálisan is kettéválasztotta a teret. A gimnázium felőli területrész a diákok 

életviteléhez igazodó közösségi térré alakult burkolt sétánnyal, ülőpadokkal, 

növénytelepítéssel, a tér másik részén került kiépítésre, felújításra a játszótér, mely új 

elemeket kapott, pihenőpadok is kihelyezésre kerültek, növényrekonstrukció is 

megvalósult, valamint ivókutat is létesítettünk.  

 

3.1.8  A Nemzeti Szabadidős—Egészség Sportpark Programban 2016 évben benyújtott 

pályázat és az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkára 

2019 áprilisi döntése alapján a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 

Közbeszerzési Zrt. bonyolításában  lehetőség nyílt 3 M Ft összegben sportpark 
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kialakítására is, mely a Taskó-Szondy utca sarok területén kap helyet. A program 

keretében egy darab „D tipusú” 150 m2 alapterületű gumi burkolatú  sportparkban 

szabadidős sport keretében az úgynevezett „street – workout”, azaz a szabadtéren 

felállított testedző eszközök létesítésével az egymást követő generációk együtt 

tölthetik el a szabadidejüket, ezzel is erősítve a kölcsönösségen alapuló családi 

köteléket. 

 

3.1.9 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2016. (IV.14.) sz. 

határozata alapján pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.1-15. „Önkormányzati épületek 

energetikai fejlesztése” című pályázati felhívásra, és 80.000.000.-Ft vissza nem 

térítendő támogatást nyert el. A projekt rövid összefoglalása: Polgár Város 

Önkormányzata a Polgár, Fürdő u. 2. sz. és Fürdő u. 3. sz. alatti ingatlanait kívánta 

fejleszteni. Az érintett épületek energiahatékonyság szempontjából elavult 

szerkezetűek. 

A projekt megvalósulásával az önkormányzati intézmény hatékonyabb 

energiahasználatot és racionálisabb energiagazdálkodást eredményezett. 

Polgár Város Önkormányzatának fejlesztése a pályázati felhívás 3.1.1. a., d., a 3.1.2. h 

pontjaira irányul, továbbá megvalósításra kerülnek a pályázati felhívás 3.1.3. pontjai, 

közte a képzési anyagok kidolgozása és képzések tartása. A fejlesztés során az épület 

külső határoló szerkezeteinek utólagos szigetelése, külső nyílászárók cseréje, fűtési 

rendszer korszerűsítése, napelemes rendszer telepítése lapostetőre valósult meg. A 

projekt megvalósulásával az önkormányzati intézmény hatékonyabb 

energiahasználatot és racionálisabb energiagazdálkodást eredményezett. 

A tárgyi épület a 70-es években költségvetési üzemnek épült, jelenleg a 

városgondnokságnak ad otthont, benne irodai, műhely, raktár és egyéb kiszolgáló 

funkciókkal. Az épületegyüttes négy részre tagolódik: az utcai tömb (1-es jelű) iroda 

és étkező, a 2-es jelű a műhelyek. Ezt követi egy fedett nyitott szín, mely mögött a 4-

es jelű kazánház következik. Az 1-es jelű tömb már átesett egy kisebb emeleti 

bővítésen, és egy részleges felújításon. 2012-ben a homlokzatot expandált PS habbal 

hőszigetelték, a nyílászárókat pedig korszerű műanyagra cserélték. A ház többi része a 

megépítése óta jelentős felújításon nem esett át, így az épületszerkezetei még az 

eredeti állapotokat mutatják. Igaz ez az energetikai szempontok alapján is. Az épület 

alapvetően jó szerkezeti állapotban van, jelentős repedés, vizesedés vagy ázás nem 

jellemzi. A megvalósítás helyszíne: Polgár, Fürdő utca 2.sz. (hrsz.:3435/2). A Polgár, 

Fürdő utca 3.sz. (hrsz.:3420/1) alatti épületen csak napelemes rendszer került 

kiépítésre. A felhasználó napelemes villamos energiatermelő rendszert telepített, 

melynek elsődleges célja villamos energia felhasználásának részbeni, illetve teljes 

kiváltása megújuló energiából. Az energiatermelést biztosító napelemek a létesítmény 

tetőfelületeire kerültek elhelyezésre. A projekt megvalósulásával az önkormányzati 

intézmény hatékonyabb energiahasználatot és racionálisabb energiagazdálkodást 

eredményezett. Az épületek szerkezetileg jó állapotban vannak, azonban energetikai 

szempontból elavult. A külső falak kisméretű tégla falazatokból, a födémek 

előregyártott vasbeton szerkezetekből készültek. A nyílászárók igen rossz állapotú fa 

és acél szerkezetűek voltak. Ezek a szerkezetek nem feleltek meg a mai energetikai 

előírásoknak. A beavatkozás során az 1-es jelű (iroda és étkező) épület új lapostető hő-

és vízszigetelést kap, a 2-es (műhely) és 3-as (kazánház) pedig teljes külső energetikai 

korszerűsítést kap (homlokzat hőszigetelés, nyílászáró csere, lapostető hő-és 

vízszigetelés). Ezen felül napelem rendszer kerül a lapostetőkre elhelyezésre. (A 

városgondnokságon, és a szemközti strand épületein is). 
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4. Szociális intézményrendszer komplex fejlesztése program 

 

Polgár város szociálpolitikai fejlesztési irányai két, egymásra épülő rendszerben határozhatók 

meg. 

Az ország jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzetét figyelembe véve ezek az irányok a 

következők: 

I. Modern, egy épületbe integrált Szociális Központ létrehozása, megújult, 

kapacitásában bővített szociális alapszolgáltatások.  

II. A szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményhez integrálva létrehozni a 

bentlakásos idősek otthona szakosított ellátási formát.  

A társadalmi jelenségek, demográfiai folyamatok figyelembevételével került sor a stratégiai 

célkitűzések, célterületek, célcsoportok és a fejlesztési irányok, javaslatok meghatározására. 

Fokozott figyelmet igényelnek az időskorúak, nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülők. Számukra a személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátások, valamint a 

széles körű önkormányzati önként vállalt támogatások nyújtanak hathatós segítséget. A 

gyermekek, fiatal felnőttek és családok segítése a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

kiemelt feladatát jelentik. Mint ismeretes 2016. évben TOP pályázatot nyújtottunk be 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése címen, mely pályázatunk 

nem nyert támogatást. A pályázati anyagban megfogalmazott intézményi elhelyezésre 

vonatkozó elképzelésünket továbbra is fenntartjuk, javasoltuk, hogy a Szociális Szolgáltató 

Központ székhelyéül a Polgár, Kiss E. u. 8. sz. alatti, volt orvosi rendelő épülete kerüljön 

megjelölésre, megvizsgálva a megvalósítás lehetőségét mind szakmai, mind műszaki, illetve 

finanszírozási oldaláról is.  

A képviselő-testület a 2018. május 31-én meghozott döntésével meghatározta a szociális 

intézmény fejlesztési irányát, miszerint a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére a Polgár, 

Kiss E. u. 8. sz. alatti ingatlant jelölte meg. Döntésében felhatalmazta a polgármestert, hogy a 

fejlesztési elképzeléseket dolgozza ki. Ezek a következőek: 

A saját otthonában élő lakosság számára korszerű, a kor követelményeinek megfelelő nappali 

ellátást szükséges biztosítani. Ennek a koncepciónak két iránya lehetséges: infrastrukturális 

fejlesztés és új programok, modern projektek megvalósítása és bevezetése. 

A szociális szolgáltatások mellett célszerű új, modern projektek alkalmazása is, mint az idős 

lakosság részére az időskori aktivitást biztosító programok bevezetése, demens nappali ellátás 

megvalósítása, a roma lakosság szocializációjának fejlesztése: 

Jogos igény az idősödő lakosság részéről, hogy elmagányosodása, romló egészségügyi 

állapota esetén az intézményi elhelyezés lehetőségét helyezze gondolkodása előterébe. A házi 

segítségnyújtás alapszolgáltatással a 24 órás felügyeletet igénylő, valamint a hétvégi igénnyel 

is jelentkező ellátottak gondozása továbbra sem megoldott. Az idős emberek jellemzője, hogy 

ragaszkodnak megszokott környezetükhöz, lakóhelyükhöz és nem szívesen költöznek más 

városba akár családjukhoz, akár bentlakást nyújtó intézménybe. A lakossági szükségletek 

kielégítése, valamint a komplex ellátás minél tökéletesebb megvalósítása érdekében célszerű a 

bentlakásos intézményi elhelyezés létrehozása, mely növelhetné Polgár Város lakosságának 

megelégedettségét. A társadalmi és gazdasági változások egyre több olyan intézmény 

meglétét teszik szükségessé, amelyek a gondozást komplex módon valósítják meg.  
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Mivel a lakosság részéről továbbra is elvárás a szakosított ellátás megszervezése, így az 

erőforrásokat a megvalósítás finanszírozása céljából összpontosítani kell.  

 

5. Helyi és helyközi közösségi közlekedésfejlesztési program  

 

1. Kerékpárút építése belterületen a Barna presszótól a Rákóczi utcán keresztül a 

Taskó utca végéig, valamint annak folytatásaként külterületen a Polgár jelzőtáblától 

Hajdú-Bihar megye közigazgatási határig tartó szakaszon. A TOP-3.1.1.-15 

pályázat alapján 450 M Ft pályázati támogatással és jelentős önerővel fog a 

beruházás megvalósulni. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a kivitelezés 

várható befejezése 2020 augusztus.  

 

2. Belterületi önkormányzati utak felújítását végeztük a Kolozsvári-Mátyás (17.647 e 

Ft) és Kárpát utcán (22 M Ft). A meglévő pálya szerkezet zúzottkő útalap, aszfalt felső 

réteggel. Az építés óta eltelt időszakban (16-20 év) a burkolat jelentősen kátyúsodott, 

elöregedett, repedezett, több helyen az útalap sem megfelelő. Szükségszerűvé vált az 

útpálya burkolatjavítása, illetve padkarendezése a tervezett közel 740 m (Kolozsvári. 

Mátyás u.) és 845 m (Kárpát u.) hosszúságban és 3-4 m szélességben, illetve az új 

útpadka építése. 

Saját erőből megvalósult továbbá a Zólyom u. egy szakaszának és a Barankovics 

tér templom felőli oldal járda felújítása meglévő járda bontásásával 65 méter 

járdaszakasz hosszban, 1,80 méter szélességű új térkőburkolatú járda építése 97,5 

m2 felületen 3 m Ft összegben. 

 

3. A külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, karbantartásához gépek beszerzése 

történt. 

 

4. A piac és környezete rehabilitációja: TOP-1.1.3-15 „A piaci terület felújítása 

Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében” című projekt 

megvalósításával, 80 M Ft ráfordítással. A pályázat keretein belül megújult a piac 

és Báthory utca teljes területe. 

Közel 40 m2 alapterületű - a vásárlók és az eladók igényét kiszolgáló - új 

vizesblokk került kialakításra vízvételi hely biztosításával, valamint elhelyezésre 

került az akadálymentes WC is. A projekt keretében ezért fedett, nyitott 195 m2 

alapterületű árusítóhely építményt terveztünk, mivel a helyi termelők piacra 

jutását ez a kialakítás biztosítja a legmegfelelőbben. 

 

6. Vízgazdálkodási program 

 

1. Szennyvíztisztító és csatornahálózat bővítése II. ütem Polgár településen 

megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés: 

KEHOP pályázattal, valamint állami támogatással közel 1 Mrd Ft-os beruházással 

valósul meg Polgár szennyvízhálózat bővítésének II. üteme. A megvalósítást a 

Nemzeti Fejlesztési Programiroda koordinálja. 

Projekt értéke: 919.006.635 Ft 

Az eddig csatornázatlan részek kerülnek kiépítésre, meglévő átemelők kerülnek 

megújításra.  

Épül: új gravitációs vezeték hossza 7.396 m, nyomó vezeték hossza 3.292 m, új 

házi bekötések száma 506 db, új átemelők száma 7 db, és régi átemelő gépészeti 

felújítás 7 db lesz.  
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A teljes projekt befejezési határideje: 2020. december 31.  
Egyek, Nagyrábé, Görbeháza, valamint Polgár településeken megvalósítandó 

szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztés”-KEHOP-2.2.1-15-2015-00018 

azonosítószámú projekt keretében Polgár településen megvalósítandó 

csatornahálózat fejlesztés keretein belül 2019 tavaszán új vízjogi engedélyes terv 

került elkészítésre, így elhárult a beruházás megkezdésének akadálya. A vízjogi 

engedély megszerzését és a Nemzeti Fejlesztési  Programiroda mérnök szervezete 

által elfogadott kiviteli tervdokumentáció dokumentálását követően 2019 július 30-

án megtörtént a munkaterület-átadás a SWITELSKY Magyarország Kft. részére, 

aki a kivitelezési munkákat megkezdte. 

A város  területén  a kivitelező ütemezni fogja az építési tevékenységet, melynek 

kapcsán minden héten tájékoztatást ad arról, hogy a következő héten  mely utcákon 

lesz munkavégzés. 

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról 

szóló hatályos 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 5. táblázata 

értelmében Polgár, mint a 2000- 10.000 LE közötti fejlesztéssel érintett normál 

területként szerepel. Az agglomeráció további települései: Tiszagyulaháza és 

Újtikos. Utóbbi két agglomerációs településen a hálózat kiépítettsége 100%-os, 

hálózatfejlesztési igényük nem volt. Az agglomeráció központi települése Polgár, 

mely település csatornahálózat bővítésre jogosult a kormányrendelet értelmében. 

Ökológiai viszonyok tekintetében elmondható, hogy NATURA 2000, védett 

területek, különleges természetmegőrzési területek érintettsége jelen projekt révén 

nem releváns. Az átadott szennyvíz minőségének meg kell felelnie a vízszennyező 

anyagok kibocsátásaira vonatkozó hatályos rendeleteknek. A felszíni és felszín 

alatti víz állapota tekintetében Polgár település érzékeny területen van, ebből 

kifolyólag a településen tervezett szennyvízcsatorna hálózat bővítése mind 

környezetvédelmi, mind környezet egészségügyi szempontból indokolt. A 

beruházás megvalósításával szennyvíz szikkasztása már nem lesz engedélyezhető, a 

közcsatorna kiépítésével a kommunális szennyvíz csak zárt tárolóba vezethető.  

 

2. „Illegális hulladéklerakás felszámolása Polgáron” című nyertes pályázat 

megvalósításával felszámolásra került a szennyvíztelep mögött évek alatt kialakult 

illegális hulladéklerakó 3 MFt  pályázati támogatással,  1,5 MFt  önerő és 

Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 1,9 MFt hozzájárulásával. 

A pályázatban vállalt kötelezettség alapján teljeskörű rekultivációt kellett 

megvalósítani, melynek keretében 480 m3 vegyes hulladék került ártalmatlanításra, 

686 m3 betontörmelék került darálást követően hasznosításra, továbbá 1220 m3 

zöldhulladék (gallyak) darálása, aprítékolása történt meg. 

 

3. Belvízelvezető rendszer felújítása: A vízjogi engedélyezési és megvalósítási tervek 

2014-ben 10 millió forint ráfordítással elkészültek. Pályázat függvényében 

szakaszosan kezdődhet a megvalósítás. 

 

 

6.1  Épített örökség megóvása és helyi értékek védelme program 

 

6.2 A volt községháza épületét (Barankovics tér 1.) – nem sikerült önkormányzati 

tulajdonba venni, ugyanakkor Polgár első emeletes épületét a Polonkai házat Polgár, Hősök 

utca 25 szám alatti ingatlant a Hortobágy-menti Víztársulatól sikerült megvásárolni. Az épület 

további hasznosítása érdekében elkészíttettük az épület állapotfelmérését, az 
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épületszerkezetek diagnosztikai vizsgálatát, annak érdekében, hogy meghatározásra kerüljön a 

szükséges felújítás műszaki tartalma és annak ütemezése.    

 

6.3 Az identitást erősítő, hagyományőrző programok, fesztiválok és ünnepségek 

megrendezése a 2015-2020 közötti időszakban: sikeres pályázatokkal hagyományteremtővé 

vált a Szent István napi ünnepség, a Hurka-pite fesztivál, az Újévköszöntő és a Mobilitási Hét 

rendezvénysorozata.   

 

7. Főbb demográfiai jellemzők 

 

Polgár város közelmúltját jellemzi, illetve jövőbeni lehetőségeinek meghatározását is 

megmutatja a lakosság számarányának az évenkénti statisztikája. Segít a jövőbeni feladatok 

és helyi társadalmi szükségletek megfogalmazásában a születési és halálozási adatok 

értékelése, valamint a beköltözők és elköltözők számának az elemzése. 

 

Polgár lakosságszám változása 2015-2019. augusztus 31-ig 

 2015.év  2016.év 2017.év 2018.év 2019.08.31. 

Születések száma 

(fő) 

83 87 88 98 62 

Halálozások száma 

(fő) 

110 113 106 120 80 

Polgár 

lakosságszáma (fő) 

8035 8047 8036 8107 8057 

 

Polgár lakosságának a száma majd minden korcsoportban változó tendenciát mutat. A 

népesség kormegoszlásának jövőbeni alakulása befolyásolja a munkaerő kínálatot és 

alapvetően meghatározza Polgár oktatására, szociális és egészségügyi hálózatára háruló 

feladatait. A csökkenő gyermekszámnak, a munkaképes korú lakosság csökkenő 

tendenciájának a megfordítása aktív várospolitikát tesz szükségessé. A migrációban 

kedvezőtlen a fiatal, képzett munkavállalók elvándorlása, amely egyrészt gyengíti a település 

munkaerő-potenciálját, másrészt hozzájárul a népesség fokozatos elöregedéséhez is. Ezért is 

fontos feladatunk a helyi szakképzett munkaerő itt tartása, foglalkoztatási lehetőségeinek 

bővítése. 

 

8.  Regisztrált munkanélküliek 

 

A regisztrált munkanélküliek száma Polgáron 2015-2019.08.31 

2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019.08.31. 

392 fő 337 fő 318 fő 216 fő 136 fő 

 

A közfoglalkoztatás változó rendszerét leginkább a létszámadatok mutatják meg 2015-2019. 

évben: 

A munkanélküliségi mutató a településen az elmúlt 20 évben mindig az országos átlagérték 

felett alakult. Az emelkedő tendencia egyrészt a településen nagy számban élő hátrányos 

helyzetű csoportok, a romák és az alacsonyabb képzettséggel rendelkezők következménye. 

Ebből eredően a város egyik legnagyobb gondja a munkanélküliség és az ezzel járó szociális 

problémák kezelése.  



 

10 
 

Az álláskeresők képzettség szerinti megoszlása Polgáron is rávilágít arra, hogy minél 

magasabb – és ha piacképes – végzettséggel rendelkezik valaki, annál könnyebben tud 

elhelyezkedni.  

 

9. Közfoglalkoztatás helyzete  

 

A közfoglalkoztatás rendszerét 2015. év óta jelentős átalakítás érte.  

Településünkön a magas létszámú közfoglalkoztatás ellenére a munkanélküliség aránya a 

2018. decemberi adatok szerint 8,23 %. A településen élő munkaképes korú népesség 5501 fő, 

álláskeresőként nyilvántartott 453 fő, melyből 367 fő volt jogosult valamely álláskeresői 

támogatásra, jellemzően az aktív korúak ellátására. 

A közfoglalkoztatás rendszerében az alábbi programok nevesíthetőek: Startmunka 

Mintaprogramok, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, munkaerő piaci képzésben 

résztvevők. A Startmunka Mintaprogramokon belül megkülönböztetünk helyi sajátosságra 

épülő és szociális közmunkaprogramot. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás jellemzően 

intézményi szinten értendő, főleg irodai munka, településőri tevékenység, konyhai kisegítés, 

takarítói munkakörökben alkalmazzuk munkatársainkat.  

A pályázatok pénzügyi tartalma: 

  
Költségvetési 

támogatás 
Hatósági szerződés 

szerinti önerő 
Egyéb önkormányzati saját 

forrás (CT) Összes felhasznált forrás 

2015-2016 376 819 718 4 973 622 7 734 612 389 527 952 

2016-2017 447 937 944 13 949 619 29 127 000 491 014 563 

2017-2018 344 611 263 10 805 381 25 472 198 380 888 842 

2018-2019 240 219 703 4 616 047 14 775 153 259 610 903 

2019-2020 191 178 601 10 770 546 20 000 000 221 949 147 

Összesen 1 600 767 229 45 115 215 97 108 963 1 742 991 407 

 

A közfoglalkoztatási programok keretében a 2015-2019. közötti időszakban a nagymértékű 

tárgyi eszközök bruttó 54.173.741 Ft értékben kerültek beszerzésre. Ebből a pályázati forrás 

52.876.435 Ft, amelyet az önkormányzat 1.297.306 Ft önerővel egészített ki. Ebből a Polgári 

Csemete Szociális és Szolgáltató Szövetkezet részére haszonkölcsön szerződés keretében 

átadásra került eszközök értéke 13.693.257 Ft, a fennmaradó eszközök pedig a 

közfoglalkoztatási programok megvalósulását szolgálják. 

A közfoglalkoztatási pályázatok eredményessége nemcsak a bér és járulékainak 

lefinanszírozásában, hanem az ingatlanvagyon értékének növelésében is tettenérhető. 

Létrehoztunk telephelyeket, un. közfoglalkoztatási bázisokat. Mezőgazdasági 

startmunkaprogram bázisai: Rákóczi u. 105., Móricz úti volt óvoda, pályázati úton 

megvásároltuk a Hajdú utcai volt „bikaistállót”. Fólia rendszert létesítettünk a 

városgondnokság telephelyén. Szociális programban telephelyet létesítettünk a Szabadság u. 

1.sz. alatt, annak kerítését megújítottuk, szintén megújításra került a Bem utcai telephely 

kerítése. 
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A közmunkaprogramban való részvétel, valamint az általuk megtermelt javak elengedhetetlen 

részét képezik a települést érintő feladatok megvalósításában.  

Önkormányzatunknak továbbra is célja a közfoglalkoztatás biztosítása, mely az érintettek 

körének szociális biztonságot és munkajövedelmet jelent, ugyanakkor jelentősen hozzájárul 

az önkormányzati feladatellátáshoz, valamint a gazdasági programban megfogalmazott 

célkitűzések megvalósításához. 

10. Szociális gondoskodásban elért eredmények  

 

A Polgáron élő idősek száma 1979 fő, a nők létszáma ezen belül 1268 fő, melyből 

megállapítható, hogy magas az özvegyek, az egyedül élők aránya. Polgár Város 

Önkormányzata több, fontos dokumentum, a város jövőjét meghatározó koncepció 

elkészítésekor vizsgálta az időskorú lakosság helyzetét.  Polgáron az idősek számának és 

arányának emelkedése, a lakosság kormegoszlásának jövőbeni alakulása befolyásolja a 

munkaerő kínálatot és alapvetően meghatározza a szociális és egészségügyi hálózatra háruló 

feladatokat. Polgár Város Önkormányzata évek óta kiemelt feladatának tekinti a helyi szintű 

idősbarát politika kialakítását, különös figyelemmel kezeli az idős lakossággal történő 

együttműködést, az időskorú emberek életkörülményeit, az idősek aktivitásának megőrzését, a 

róluk való gondoskodást. 

Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előre haladva fokozatosan csökken a 

házasok és növekszik az özvegyek aránya, ezen belül a nők száma. Polgáron sok idős ember 

marad magára, mert hozzátartozóik megélhetésük érdekében messze költöznek tőle. Az idős 

ember szellemi és fizikai aktivitása, önellátási képessége a korral arányosan csökken. Amíg 

korábban olyan egyszerű megoldásnak tűnt, hogy ha egy idős ember nem tud magáról 

gondoskodni, akkor idősek otthonába került, napjainkban már hosszú várólisták vannak a 

tartós bentlakásos ellátásokban. Polgár lakosságára jellemző továbbá, hogy sok a 

kisnyugdíjas, valamint különös figyelmet kell fordítani a beteg, a fogyatékkal élő és 

mozgásában korlátozott személyekre. A szociális ellátások területén az önkormányzat 

települési támogatások körét fokozatosan bővítette, amelyben együttműködő partnere a 

Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet. Önkormányzatunk az otthonközeli ellátásokat szem 

előtt tartva alakítja a támogatási lehetőségeit. A Térségi Járóbeteg Szakellátó Intézet is 

növelte otthonközeli (otthoni szakápolás, gyógytorna) ellátásának kínálatát. 

Önkormányzatunk újszerű kezdeményezése 2016. évben indult el. Az idős, és főleg 

egyedülálló emberek részére létrehoztuk a „lakókörnyezet rendezettsége” programot. Ez azt 

jelenti, hogy a 65 éven felüli lakosok, akik egyedül maradtak, mert gyermekeik távol élnek, 

jövedelemtől függően 70-80 %-os szolgáltatási díj támogatásban részesülnek annak 

érdekében, hogy lakókörnyezetük a korábban megszokott állapotban legyen a kert, a 

lakóépület, a lakókörnyezet. Ez évben ezt a támogatási formát továbbfejlesztettük, igy a 80 

éven felüli egyedülálló, rászoruló réteg 10.000.-Ft értékben térítésmentes szolgáltatást vehet 

igénybe ugyanezen célra. A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet közreműködésével a 

házi, ház körüli segédmunkák, egyéb munkák egyfajta szociális természetbeni juttatásként 

történő megvalósítása az idősek, egyedülállók, illetve beteg, mozgásukban korlátozott 

emberek részére, így a házon belüli kisjavítások, csatorna-, tető-, nyílászáró javítás, 

tárolóhelyiségek rendbetétele, lomtalanítás, udvar rendben tartása: tereprendezés, udvari 

munkák, téliesítés, síktalanítás, tűzifa felvágás, behordás, kertápolás: gépi-, kézi munka, 

fűnyírás, kertmegmunkálás, növényápolás. 2016. évben a fenti kidolgozott programunkkal a 

TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázatán második helyezést értünk el. A 
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feladatok elvégzésének fedezetét a saját forrásból megteremtett szociális előirányzat adja, 

2018. évben a ráfordított összeg közel 1.500.000.-Ft.  

A kötelező szociális alapellátáson túl közfoglalkoztatás keretében 2013. év óta szociális 

segítést biztosítunk az idősek számára, térítésmentesen. Jelenleg 11 fő látja el az idős 

korosztály gondozását, mely tartalmazza a vérnyomás-vércukormérést, lakókörnyezetének 

rendbetételét, bevásárlást, gyógyszerfelíratást, gyógyszerkiváltást, orvoshoz kísérést. A 

jelenlegi ellátotti létszám közel 80 fő. Hatalmas az igény erre a szolgáltatási formára is, hiszen 

egyre több az idős, egyedülálló városunkban. A tevékenységet közfoglalkoztatás keretében 

végezzük, azonban a munkához szükséges eszközök (vércukormérő, vérnyomásmérő, 

tesztcsík, lándzsa, fertőtlenítő stb.) saját forrásból kerülnek beszerzésre. 

Önként vállalt feladatunk még: házi segítségnyújtás szolgáltatási díjának támogatása, melyet 

azok, a településen élő idősek vehetnek igénybe, akik, az önkormányzat fenntartásában lévő 

Szociális Szolgáltató Központnál veszik igénybe ezt a szolgáltatást. A térítési dij 50 %-át 

támogatásként nyújtjuk az erre rászorulóknak. A szociális étkeztetés támogatása azon 

személyek részére, akik ezt a szolgáltatást az önkormányzat fenntartásában lévő Szociális 

Konyhán igénybe veszik, részükre 100.-Ft/adag támogatást nyújtunk jövedelemtől függően. 

Tüzelőanyag támogatást nyújtunk saját forrásból, mivel 5000 fő feletti település lévén, nem 

kapunk állami finanszírozást ehhez a feladathoz.  

Szintén önként vállalt feladatként a településről távol tanuló 20 fő középiskolás részére 

bérlettámogatást biztosít az önkormányzat. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjat átlagban 80 fő részére juttat 7000.-Ft/fő összegben. Vissza nem térítendő 

lakáscélú támogatással évi közel 25.000.000.-Ft összeggel segítjük a Polgáron letelepedni 

szándékozókat.  

A szociális ellátórendszer költségvetési kiadásainak realizálása a központi előirányzaton túl, a 

minden évben sikeresen megpályázott rendkívüli szociális támogatás elnyerésével valósult 

meg. 

 

A Gazdasági Programban célként kitűzött idősek bentlakásos otthonának megvalósítása – az 

önkormányzat határozott szándéka ellenére - még várat magára, mivel a kormányzati célok 

között ilyen új szociális intézmények létesítése nem szerepelt, erre vonatkozóan a választási 

ciklus ideje alatt pályázati kiírás nem történt. 

 

A szociális intézmény 2013. július 1. napjától az önkormányzat fenntartásába került. A 

kistérségi fenntartás alatti időszakban – mint utólag kiderült – számtalan működésbeli 

probléma merült fel, amely nem került orvoslásra. A kötelező szociális alapszolgáltatásokon 

túl, nem kötelező feladatellátásként biztosítjuk a támogató szolgáltatást. Jelenleg azon 

dolgozunk, hogy az intézmény működése maradéktalanul megfeleljen a szakmai előírásoknak 

és eleget tegyen az ellátotti kör jogos elvárásainak.  

 

11. Az éves költségvetés készítésére ható tényezők  

 

A tárgyévi költségvetés készítését megelőzően, a költségvetési koncepcióban kialakított 

tervezési irányelvek hivatottak a bevételek és kiadások közötti egyensúly megtartását 

biztosítani úgy, hogy a település intézményhálózata jól működjön, a városüzemeltetési 

szolgáltatások színvonala megfelelő legyen. 

A működtetés mellett fontos küldetése az önkormányzat döntéshozó szervének, a Képviselő-

testületnek a város fejlődéséhez szükséges pénzügyi források megteremtése.  
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A beruházások megvalósításához elsődlegesen a központi költségvetési támogatások, illetve 

Európai Uniós pályázatok nyújtotta lehetőségek kihasználására kellett törekedni.  

 

A város évenkénti költségvetéseinek összeállítása kapcsán az egyik legfontosabb szempont, 

hogy a nevelési, illetve városüzemeltetési, közigazgatási, szociális szolgáltatást nyújtó 

intézmények működőképesek maradjanak, a szolgáltatások színvonala megfelelő legyen, 

lehetőség szerint emelkedjen.  

További célként került megfogalmazásra, hogy ki kell használni a természetes létszámfogyás 

adta lehetőségeket, annak érdekében, hogy a személyi kiadások csökkenjenek, ugyanakkor az 

intézmények munkavállalói ne váljanak munkanélkülivé. A bevételek és a kiadások között 

keletkezett feszültség mérséklése érdekében folyamatosan vizsgáltuk a saját bevételek 

növelésének lehetőségeit, mely igen szűkösnek bizonyult, a lakosság és az érintettek anyagi 

helyzetének figyelembevételével. 

 

Helyi adóbevételek alakulása 2015-2018. között (e Ft) 

 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 

összes adóbevétel 330.987  288.447 311.373 325.610 

magánszemélyek 

kommunális 

adója 

20.747 20.617 20.327 21.954 

helyi iparűzési 

adó 

290.993 249.734 273.429 284.507 

gépjárműadó 19.247 18.096 17.617 19.149 

 

Az önkormányzat saját bevételeit növelik a helyi adókból származó bevételek (helyi iparűzési 

adó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó). A 

gépjárműadó esetében a bevétel 40 %-a marad az önkormányzatnál. A helyi adónemeken 

belül az iparűzési adó a legmeghatározóbb adónem, amely az adóbevételek 85%-át teszi ki. A 

kommunális jellegű adók pedig a bevétel 7%-át. Az alábbi kimutatások a helyi adóbevételek, 

valamint az adóalanyok számának alakulását mutatja. 

Adóbevételek (e Ft-ban) 

2015-2019.  

 

Adónemek 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.06.30. 

iparűzési adó 290.993  249.734 273.429 284.507 150.000 

gépjárműadó   19.247    18.096   17.617   19.149   10.074 

komm. adó   20.747   20.617   20.327   21.954   10.100 

Összesen 330.987 288.447 311.373 325.610 170.174 

 

 

Adóalanyok számának alakulása 

2015-2019. 

Adónemek 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.06.30. 

iparűzési adó 672 661 676 707 662 

gépjárműadó 2197 2249 2314 2441 2476 

kommunális adó 2320 2366 2306 2309 2293 
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Az adóalanyok számában jelentősebb változás nem tapasztalható. Az iparűzési adóban az 

adóalanyok 46%-át gazdasági társaságok teszik ki, 38%-át egyéni vállalkozók, a maradék 

16%-ot pedig az egyéb egyesületek, alapítványok, stb. 

2016. évben került bevezetésre a mezőőri járulék, amelynek kivetése bevallás alapján történik 

és adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 

Mezőőri járulék 

2016-2018. 

 2016. 2017. 2018. 

bevétel (e Ft) 4.003 3.784 4.776 

járulékfizetők száma 499 486 501 

 

Az önkormányzat elsődleges érdeke, hogy hozzájusson az őt megillető adóbevételekhez. A 

hátralékok kezelése egyre fontosabb és egyre nehezebb feladat. Bár az adófizetési morál 

jelentősen nem változott, de a hatékony és egyre eredményesebb végrehajtási tevékenységnek 

köszönhetően csökken a hátralék és ezáltal nő az önkormányzat bevétele.   

11.1  Helyi iparűzési adó: 

Az adóbevételek közül a legmeghatározóbb tétel a helyi iparűzési adóbevétel alakulása. 

Az adóalanyok számában jelentős változás nem tapasztalható és az adóbevétel is 

viszonylag kiegyensúlyozottan alakult az elmúlt években, bár ez korántsem az adófizetési 

morál javulásával, hanem az adóhatóság által indított végrehajtási cselekmények 

hatékonyságával indokolható. Emelkedett a felszámolásra kerülő vállalkozások száma, 

mely jelentősen növelte a behajthatatlan kintlévőségek nagyságrendjét. 

 

11.2 Magánszemélyek kommunális adója: 

A 2011-től 12 000 forintról 9 000 forintra történő adómérték-csökkentés végrehajtását 

követően egy viszonylag kiegyensúlyozott adóbevétellel számolhattunk ezen adónem 

tekintetében is, melyet a folyamatos ellenőrzésekkel és feltárásokkal igyekszik az 

önkormányzat stabilizálni. 

 

11.3 Gépjárműadó: 

Az adóbevétel 2013. évig stabilan tervezhető volt. 2013. évtől az addig 100 %-ban 

átengedett központi adóból már csupán 40 % illeti meg az önkormányzatot, 60 % pedig a 

központi költségvetést. Emiatt az adóbevételi tervet már eleve csökkenteni kellett ezen 

kieső összeggel és a bevétel alakulása is jól mutatja ennek hatását. 

 

 

12. Vagyongazdálkodás 

 

A Gazdasági Program tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzati 

feladatellátásba bevonni tervezett ingatlanokra vonatkozó elképzeléseket. 

 

Az ésszerű vagyongazdálkodás érdekében a forgalomképes önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok egy része, amelyekre hosszú távon nincs szüksége az önkormányzatnak, a 

vagyonrendelet előírásainak megfelelő módon értékesíthetők, értékbecsléssel meghatározott, 

legalább a minimálisan elérendő eladási áron.  
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A helyiségek bérbeadása legfőképpen a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szolgáltató része 

hasznosítása kapcsán volt jellemző. Ezen túlmenően a közmunka programok elemeként, a 

kompetencia-képzések lebonyolítása céljára is hasznosítjuk a helységeket. 

 

Az első lakáshoz jutó fiatalokat lehetőségeinkhez mérten továbbra is vissza nem térítendő 

támogatással kívánjuk segíteni, melyhez a forrást a város éves költségvetésében a jelentkező 

szükségletekhez, igénylésekhez igazodóan biztosítunk.  

Az önkormányzat térítés mentesen köteles ingatlant biztosítani a rendőrőrs elhelyezésére, 

illetve a kormányablak kirendeltségeinek működéséhez. 

A településünkön meghatározó szerepet betöltő, közösségi célt szolgáló civil szervezetek, 

mint a vöröskereszt, valamint a polgárőrség részére is önkormányzatunk biztosít helyiséget 

olyan ingatlanokban, amely önkormányzati feladat ellátási funkciót nem töltenek be, 

használaton kívüliek.  

A Fonyódligeten található üdülőingatlannak Polgár Város Önkormányzata – kettő másik 

település mellett – résztulajdonos. Meg kell fontolni az ingatlanban meglévő tulajdoni 

hányadunk értékesítési lehetőségét.  

 

13. A város kapcsolatrendszere 

 

13.1 Az Önkormányzat gazdasági kapcsolatrendszere 

 

A város hazai kapcsolatrendszerének fontos eleme a kistérségi településekkel való szoros 

együttműködés, egyes területeken közös feladatellátás.  

 

- Térségi Járóbeteg-szakellátó (PÉTEGISZ Zrt.) 

- Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Társulás (HHT)   

- Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.  

- KORPUSZ 93’ Kft.  

- Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 

13.2.    A város szakmai szervezeti és egyesületi kapcsolatai:  

 

- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 

- Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület  

- Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) 

- Hajdúvárosok Szövetsége 

 

13.3 A város hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere 

 

13.3.1.  Az elmúlt négy évben tovább erősödött Tiszaújváros Önkormányzatával, 

intézményeivel és szervezeteivel a testvérvárosi kapcsolat. Megmutatkozik 

ez a kulturális- és sport rendezvényeken, a városnapokon, a testvérvárosi 

találkozók kulturális bemutatóján történő szereplésekben. 

 

13.3.2.  A Gazdasági Programban megcélzott határon túli testvérvárosi 

kapcsolatokból Nagykároly várossal sikerült rendszeres együttműködést 

kialakítani. Kölcsönösen  részt veszünk egymás városnapi rendezvényein, 
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sport és kulturális programjain. Az  oktatási intézmények is felvették a 

kapcsolatot a „Határon túl” programokban. 

 

 

14. Önkormányzati feladatokhoz kötődő fejlesztések 

 

14.1. Modern közigazgatás 

 

2018. január 1-jével bevezetésre került az ASP informatikai rendszer, amely magában foglalja 

az adó, a gazdálkodás, a vagyonkataszter, a hagyaték, az ipar-ker, elügy rendszer 

szakrendszereit ezzel lehetővé téve az ügyfelek és a Polgármesteri Hivatal közötti 

elektronikus ügyintézést.  A tárgyi, informatikai fejlesztés nagyobb volumenét jelenti a 

folyamatosan változó jogszabályokhoz való igazodás. Mindemellett fontos a közszolgálati 

dolgozók jogszabályismeretének, képzettségének naprakész szinten tartása.  Az önkormányzat 

feladata a helyi adópolitika rendszeres felülvizsgálata az önkormányzatok állami 

támogatásának függvényében.  Folyamatos figyelmet kell fordítani az adóhátralékok 

hatékonyabb behajtására. 

 

14.2 EFOP-1.5.3-16-2017-00021 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek 

Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé a humán közszolgáltatások 

hatékonyságának növelésére és az azokhoz történő hozzáférés javítására irányuló, a 

társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek megvalósítására.   

 
A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában volt lehetőség, amelyet  

2017. április 01-én a konzorciumvezető Hajdúnánás Önkormányzatával együtt nyújtott be 

Polgár Város Önkormányzata,  a konzorciumban résztvevő további települési 

önkormányzatok: Tiszacsege, Egyek, Hortobágy és Tiszagyulaháza. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a döntés 2019. április 3-án érkezett, mely szerint a 

projekt 500.000.000,-Ft támogatásban részesült, melyből Polgár Város Önkormányzatát 

megillető rész 82.123.059,-Ft.  

 

A pályázatban megvalósítandó tevékenységek:  

 

 A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző 

programok megvalósítása (a szakemberhiány, szaktudáshiány enyhítését szolgáló 

tevékenységek megvalósítása, stb.) 

 A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának 

javítását támogató szolgáltatások (mentorálás, álláskeresés segítése, stb.)  

 A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése (közösségi terek és kulturális 

szolgáltatások kihasználtságát növelő programok, fiatalok közösségépítése, a közösség 

egészségfejlesztése, az egészséges életmód közösségi szintű megerősítése, különböző 

programok, rendezvények, információs napok, előadások támogatásával,  

 A település életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése,  

 Beruházások: eszközbeszerzés, illetve nem engedélyköteles átalakítás, felújítás, (térfigyelő 

kamerák további bővítése) 
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 Egészségtudatosság fejlesztése: idősek szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését szolgáló 

programok, életmód-sport klubok létrehozása, működtetése, szabadidősport rendezvények 

támogatása, szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése,   stb., 

 Fiatalok közösségépítése: testvér- és partnertelepülések közötti kapcsolatok fejlesztése,  

 Közösség egészségfejlesztése: alkoholfüggőség megelőzése, dohányzás-megelőzés, egyéb 

szenvedélybetegségek megelőzésével kapcsolatos prevenciós programok megvalósítása, 

anyák egészségtudatos magatartását támogató programok, stb.   

 Vidék megtartó képességének erősítése: fiatalok megélhetési körülményeinek, helyben 

maradásának erősítése: szórakozóhelyek biztonságának növelése, települési ösztöndíj 

lehetőségek kialakítása,  

 

A pályázat által megvalósul a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzése, a 

szakember-hiány enyhül, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javul, a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztathatósága, munkaerőpiaci helyzete javul. 

 

14.3 Településfejlesztés, településrendezés 

 

Mindenképpen indokolt a város közigazgatási területére vonatkozóan - összhangban az 

országos területrendezési tervről (a továbbiakban: OTrT) szóló többször módosított 

2003. évi XXVI. törvény előírásainak figyelembevételével – a településrendezési 

eszközök felülvizsgálata és módosítása, mely folyamatban van.   

 

 

15. Településüzemeltetéssel kapcsolatos javaslatok 

 

A településüzemeltetési feladatok végrehajtása során az elkövetkező években is törekszünk 

arra, hogy tovább javítsuk a városlakók komfortérzetét és a szolgáltatások színvonalát. Ivóvíz 

és szennyvízelvezetés vonatkozásában biztosítani tudtuk a zökkenőmentes szolgáltatást, és ezt 

városunk teljes területén mindenkinek egyformán szeretnénk nyújtani. Pályázati forrás 

igénybevételével folyamatban van a szennyvízhálózat bővítése a még ellátatlan területen.  

 

 

15.1 A város zöldfelületeinek folyamatos ápolása, karbantartása és bővítése  

 

1. Folyamatosan végezzük a város zöldfelületeinek ápolását, karbantartását és 

bővítését. a „Tiszta, rendezett, virágos Polgár” program megvalósítását. 

  

2. Térfigyelő rendszer kiépítésének további fejlesztése  

A meglévő kamerarendszer felújítására és további kamerák elhelyezésére van 

szükség elsősorban a közbiztonság szempontjából érzékeny közterületeken, 

melyre a megnyert 2017 évben benyújtott és 2019 év nyarán támogató döntést 

kapott EFOP pályázat keretében nyílik lehetőség. A közelmúltban megvalósult 

fejlesztések tapasztalatai alapján elmondható, hogy közvilágítást biztosító 

oszlopokon elhelyezett kamerák, a közbiztonságra negatívan ható események 

megakadályozása szempontjából jól működnek. 

 

15.2  A Polgári Strandfürdő fejlesztése 

 

A rentábilis üzemeltetés, a piaci környezet, valamint a vendégeink által is megfogalmazott 

vélemények és elvárások a komplex fejlesztések igényét vetítik előre, egy átgondolt, reális 
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szükséglet felmérésével, pályázati konstrukciók bevonásával, melyek révén a szolgáltatások 

bővítése és színvonalának emelése érhető el. A tulajdonos önkormányzat részére tiszta képet 

kell mutatni a strandfürdő műszaki állapotáról, hatósági előírásokról és a fizetendő illetékek 

nagyságáról.  

Azonban mindezen fejlesztések alapvető feltétele egy új termál kút fúrása, a megfelelő 

mennyiségű és minőségű gyógyvíz biztosítása érdekében. 

 

Az idősnek mondható vendégkör bővítését csak élményt és attrakciót adó elemekkel lehet 

elérni. 

A strandfürdőhöz szorosan kapcsolódó kemping jövedelmezősége jelentős mértékben függ, 

hogy a strandfürdő és szolgáltatásainak minősége megfelelő-e a belföldi és külföldi turisták, 

vendégek igényeinek, elvárásainak az ár-érték arány tekintetében. A kemping közösségi tér, 

filagória, valamint a szociális blokk felújítása 2014 év során megtörtént.  

 

A szolgáltatás színvonalának javítása, a faházak minőségi korszerűsítése elengedhetetlen a 

vendég igények kielégítéséhez, így a faházak fürdőszobáinak és konyharészlegének felújítása, 

egyes bútorzatának cseréje, illetve pótlása. 

 

16. Összefoglalás 

 

A program összeállításánál egyrészt az önkormányzat jelenlegi működési jellemzőiből 

indultunk ki.  

Az irreális elvárás volna, ha - a jelenlegi ismeretek alapján - mindenre kiterjedően, 

időrendi bontásban pontos és tételes beszámolót adnánk arról, hogy mi történt Polgár 

városban 2019. szeptemberéig. A gazdasági programunk azokat a céljainkat tartalmazza, 

melyeket most reálisaknak és megvalósíthatóaknak véltünk. A város működésében, 

életében folyamatok vannak; egy-egy konkrét ügy megoldása sokszor többéves 

előkészítést, szervezést és - ezt követően - konkrét végrehajtást igényel. 

 

A gazdasági program összeállításánál meghatározó keretet jelentett a jogszabályi 

környezet: 

 

A polgármester jegyzi a gazdasági programot. A gazdasági programban megfogalmazott 

célok elérése érdekében a képviselő-testületnek két irányban kell lépéseket tennie: 

 

- biztosítania szükséges az egymásra épülő programrészek megvalósíthatóságát (ezen 

belül  kiemelt figyelemmel kell lennie az egyes tartalmi elemek összefüggéseire, 

koherenciájára), 

- meg kell teremtenie a szükséges anyagi forrásokat és fedezetet. 

 

Az önkormányzati költségvetésben a feladatfinanszírozásra kapott - évente változó mértékű - 

összegek és a saját bevételek egyelőre csak a működés fedezetére elegendőek.  

Céljaink eléréséhez elengedhetetlenül szükséges további források bevonása, melyek között 

párhuzamosan kell dolgoznunk a saját bevételek növeléséért és a minél sikeresebb pályázatok 

révén történő forrásszerzésért (beleértve elsősorban az Uniós és a kormányzati pénzeket 

valamint a TAO-s lehetőségeket). 

A gazdasági program alapelveiben nyomatékosítjuk, hogy a működési célú bevételeket 

működésre, a fejlesztésekre megszerzett pénzeket pedig fejlesztésekre költjük. Fejlesztésre 

megszerzett bevételnek tekintjük az állami támogatások fejlesztési részét, valamint az 

ingatlanértékesítésből származó bevételeket. 
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Polgár város meghatározó stratégiai dokumentumaiban (Integrált Településfejlesztési 

Stratégia, Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepció, Helyi Esélyegyenlőségi Terv) 

foglaltakat figyelembe véve - illetve szem előtt tartva a város fejlesztési törekvéseit, belső 

adottságait és a gazdasági-társadalmi folyamatait - megfogalmazható, hogy egy olyan 

gazdasági programot kívántunk megvalósítani, amely elősegíti a kiegyensúlyozott és 

versenyképes városi gazdaság működését olyanformán, hogy közben maximálisan szem előtt 

tartjuk az itt élő lakosság érdekeit. 

 

 

Polgár, 2019. szeptember 3. 

 

 

         Tóth József 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .sz. melléklet  

 

2014-2019. közötti Képviselő-testületi és bizottsági ülések, döntések számai  

 

Képviselő-testület nyílt ülések 

száma: 

zárt 

ülések 

száma:  

soron 

kívüli: 

határozatok 

száma: 

rendeletek 

száma: 

napirendek 

száma:  

2014.10.27.-től 3 0 0     30 

2015 11 5 2 139 47 160 

2016 12 8 1 159 29 155 

2017 11 4 2 151 32 161 

2018 12 7 1 143 29 154 

2019.08.29.-ig 7 2 2 82 61 85 

 
56 

  

674 198 745 

       
Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottság  
nyílt ülések 

száma: 

zárt 

ülések 

száma:  

soron 

kívüli: 

határozatok 

száma: 
  

napirendek 

száma:  
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2014.10.27.-től 2 2 2 37   21 

2015 11 11 2 206   181 

2016 11 12 5 199   178 

2017 11 11 3 265   205 

2018 11 12 2 233   187 

2019.08.29.-ig 7 7 1 145   117 

 
53 

  

1085 

 

889 

       
Pénzügyi és gazdasági 

bizottság 
nyílt ülések 

száma: 

zárt 

ülések 

száma:  

soron 

kívüli: 

határozatok 

száma: 
  

napirendek 

száma:  

2014.10.27.-től 2 - - 16   11 

2015 11 2 3 129   115 

2016 11 7 1 134   121 

2017 11 2 2 132   123 

2018 11 6 1 123   154 

2019.08.29.-ig 7 1 1 61   59 

 
53 

  

595 

 

583 
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2015 - 2019. évben benyújtott,  megvalósított,  illetve folyamatban lévő pályázatok 

Sor-

szám 

Pályázat 

kódszáma 
Pályázat megnevezése  

Megpályázott 

összeg 

Támogatás 

összege 

Támogatás 

intenzitása 

Benyújtás 

ideje 
Pályázat állapota 

1 
BM-NGM 

pályázat 

Virágos Magyarország környezetszépítő 

verseny 2019. 

erkölcsi és 

jelképes anyagi 

elismerés 

  100% 2019.05.01 
ELBÍRÁLÁS 

ALATT 

2 
BM-NGM 

pályázat 
ÖNHIKI - szociális feladatok 2019 28 979 211 Ft   100% 2019.08.15 

ELBÍRÁLÁS 

ALATT 

  2 DB ELBÍRÁLÁS ALATT ÖSSZESEN 28 979 211 Ft 0 Ft       

1 
TOP-3.1.1-

15 

TOP-3.1.1-Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés: Kerékpárút építése 
400 000 000 Ft 

400 000 000 

Ft 
100% 2016.07.06 FOLYAMATBAN 

2 
KEHOP-

2.2.1-15 

Északkelet-Magyarországi 

szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. 

(konzorcium) 

923 936 907 Ft 
923 936 907 

Ft 
100,0% 2016. FOLYAMATBAN 

3 BMSK Zrt. Sportpark (fittnespark) építés 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 100% 2016.08.15 FOLYAMATBAN 
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4 
VP6-7.2.1.-

7.4.1.2-16 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

129 411 730 Ft 42 985 452 Ft 90% 2017.02.06 FOLYAMATBAN 

5 
EFOP-

1.5.3.16. 

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben- kedvezményezett térségek 

(konzorciumi Hajdúnánással 500.000.000,-

Ft) 

82 123 059 Ft 82 123 059 Ft 100% 2017.04.01 FOLYAMATBAN 

6 
VP6-7.2.1.-

7.4.1.2-16 

Közétkeztetés fejlesztése - szociális 

főzőkonyha 
21 566 984 Ft 18 276 930 Ft 85% 2017.05.08 FOLYAMATBAN 

7 
ZP-1-

2017/2814 

Zártkerti besorolású földrészletek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító 

fejlesztések támogatása 

9 948 480 Ft 9 948 480 Ft 100% 2018.02.06 FOLYAMATBAN 

8 

LEADER - 

VP6-19.2.1-

45-4-19 

Közösségi tevékenységnek helyt adó 

épületek és területek fejlesztése (emlékpark 

kialakítása és ravatalozó felújítása) 

10 000 000 Ft 9 706 027 Ft 85% 2018.04.13 FOLYAMATBAN 

9 

LEADER - 

VP6-19.2.1-

45-4-19 

Közösségi tevékenységnek helyt adó 

épületek és területek fejlesztése (urnafal 

építése) 

8 957 502 Ft 8 954 567 Ft 60% 2018.04.13 FOLYAMATBAN 

10 
KEHOP-

1.2.1.-18 

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint 

a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás 

14 229 080 Ft 14 229 080 Ft 100% 2018.06.01 FOLYAMATBAN 

11 BM pályázat 
Közfoglalkoztatás Startmunka 

mintaprogramok 2019 
190 556 216 Ft 

190 556 216 

Ft 
100% 2019.02.28 FOLYAMATBAN 
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12 BM pályázat Hosszútávú közfoglalkoztatás 2019 20 932 364 Ft 20 932 364 Ft 
100% -       

70 % 
2019.02.28 FOLYAMATBAN 

13 

 Innovációs 

és 

Technológiai 

Minisztérium 

Illegális hulladéklerakás felszámolása 

Polgáron 
3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 100% 2019.04.18 FOLYAMATBAN 

14 

Innovációs 

és 

Technológiai 

Minisztérium 

Európai Mobilitás és Autómentes Hét 2019 1 000 000 Ft 850 000 Ft 100% 2019.06.01 FOLYAMATBAN 

  14 DB FOLYAMATBAN ÖSSZESEN 
1 818 662 322 

Ft 

1 728 499 082 

Ft 
      

1 
BM-NGM 

pályázat 
ÖNHIKI - szociális feladatok 18 886 024 Ft 8 261 844 Ft 100% 2015.08.15 MEGVALÓSÍTOTT 

2 
BM-NGM 

pályázat 
ÖNHIKI - egyéb önkormányzati feladatok 13 522 540 Ft 4 000 000 Ft 100% 2015.09.30 MEGVALÓSÍTOTT 

3 BM pályázat KÖZFOGLALKOZTATÁS 2015 354 332 000 Ft 
354 332 000 

Ft 
100% 2015.02.28 MEGVALÓSÍTOTT 

4 
TOP-1.1.3-

15 

TOP-1.1.3 -Helyi gazdaságfejlesztés:  Piac 

és környékének felújítása 
69 979 540 Ft 69 979 540 Ft 100% 2016.04.27 MEGVALÓSÍTOTT 
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5 
TOP-1.4..1-

15 

TOP-1.4.1- Foglalkoztatás: Óvoda 

kapacitásbővítése 
138 377 365 Ft 

138 377 365 

Ft 
100% 2016.05.18 MEGVALÓSÍTOTT 

6 
TOP-3.2.1-

15 

TOP-3.2.1-Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése: 

Városgondnokság épülete 

80 000 000 Ft 80 000 000 Ft 100% 2016.06.30 MEGVALÓSÍTOTT 

7 
BM-TÖOSZ 

pályázat 

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok : 

"'Segítő polgári kezek" projekt 
3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 100% 2016.09.09 MEGVALÓSÍTOTT 

8 
BM-NGM 

pályázat 

Virágos Magyarország környezetszépítő 

verseny 2016. 
különdíj 

"Legszebb 

Főtér" 
0 2016.05.30 MEGVALÓSÍTOTT 

9 
BM-NGM 

pályázat 
ÖNHIKI - szociális feladatok 24 970 000 Ft 19 403 000 Ft 100% 2016.08.15 MEGVALÓSÍTOTT 

10 
BM-NGM 

pályázat 
ÖNHIKI - egyéb önkormányzati feladatok 11 132 496 Ft 1 000 000 Ft 100% 2016.09.30 MEGVALÓSÍTOTT 

11 BM pályázat KÖZFOGLALKOZTATÁS 2016 513 002 925 Ft 
513 002 925 

Ft 
100% 2016.02.28 MEGVALÓSÍTOTT 

12 

KÖFOP-

1.2.1-

VEKOP-16 

Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez 

7 000 000 Ft 7 000 000 Ft 100% 2017.03.07 MEGVALÓSÍTOTT 
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13 BM pályázat Idősbarát Önkormányzat Díj 2017 100 000 Ft 100 000 Ft 100% 2017.05.08 MEGVALÓSÍTOTT 

14 
BM-NGM 

pályázat 

Virágos Magyarország környezetszépítő 

verseny 2017. 
443 865 Ft 443 865 Ft 100% 2017.05.15 MEGVALÓSÍTOTT 

15 BM pályázat 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések - Mátyás u.- Kolozsvári út 
17 647 059 Ft 13 235 294 Ft 75% 2017.05.08 MEGVALÓSÍTOTT 

16 
BM-NGM 

pályázat 
ÖNHIKI - egyéb önkormányzati feladatok 5 194 931 Ft 595 091 Ft 100% 2017.06.22 MEGVALÓSÍTOTT 

17 
BM-NGM 

pályázat 
ÖNHIKI - szociális feladatok 43 338 800 Ft 39 087 000 Ft 100% 2017.07.14 MEGVALÓSÍTOTT 

18 BM pályázat KÖZFOGLALKOZTATÁS 2017 468 430 679 Ft 
468 430 679 

Ft 
100% 2017.02.28 MEGVALÓSÍTOTT 

19 

LEADER - 

VP6-19.2.1-

45-3-17 

Ifjúság- és lakosságmegtartó programok 

támogatása (Szent István Napi rendezvény) 
2 000 000 Ft 1 999 992 Ft 85% 2018.04.13 MEGVALÓSÍTOTT 

20 

LEADER - 

VP6-19.2.1-

45-3-17 

Ifjúság- és lakosságmegtartó programok 

támogatása (Polgári Hurka-pite Fesztivál) 
2 000 000 Ft 1 999 982 Ft 85% 2018.04.13 MEGVALÓSÍTOTT 
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21 

CSSP-

TANCHAZ-

2018 

Csóri Sándor Alap által meghirdetett 

hagyományteremtő táncházak szakmai 

program támogatása 

2 000 000 Ft 800 000 Ft 100% 2018.05.02 MEGVALÓSÍTOTT 

22 

 Innovációs 

és 

Technológiai 

Minisztérium 

A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági 

környezettudatos szemléletformálás 

3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 100% 2018.05.07 MEGVALÓSÍTOTT 

23 

Országos 

Polgárőr 

Szövetség 

"Polgárőr Város" cím elnyerése 2018 100 000 Ft 100 000 Ft 100% 2018.06.01 MEGVALÓSÍTOTT 

24 
BM-NGM 

pályázat 
ÖNHIKI - szociális feladatok 49 700 055 Ft 16 852 000 Ft 100% 2018.08.15 MEGVALÓSÍTOTT 

25 

Innovációs 

és 

Technológiai 

Minisztérium  

Európai Mobilitás és Autómentes Hét 2018 1 000 000 Ft 612 000 Ft 100% 2018.07.28 MEGVALÓSÍTOTT 

26 
MLSZ-TAO-

pályázat 
MLSZ-TAO sportfejlesztési program I. 27 774 944 Ft 16 411 541 Ft 70% 2016.05.02 MEGVALÓSÍTOTT 

27 
MLSZ-TAO-

pályázat 
MLSZ-TAO sportfejlesztési program II. 21 482 800 Ft 16 956 940 Ft 70% 2018.05.03 MEGVALÓSÍTOTT 

28 
BM-NGM 

pályázat 

Virágos Magyarország környezetszépítő 

verseny 2018. 

erkölcsi és 

jelképes anyagi 

elismerés 

"Arany Rózsa" 

díj 
100% 2018.05.31 MEGVALÓSÍTOTT 
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29 BM pályázat FÓLIAHÁZ létesítése (400 m2) 15 692 704 Ft 15 692 704 Ft 100% 2018.11.17 MEGVALÓSÍTOTT 

30 BM pályázat KÖZFOGLALKOZTATÁS 2018 299 061 645 Ft 
299 061 645 

Ft 
100% 2018.02.28 MEGVALÓSÍTOTT 

31 
BM-TÖOSZ 

pályázat 

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok : 

"'Polgárőrség együttműködése az 

önkormányzattal" projekt 

1 300 000 Ft 1 300 000 Ft 100% 2019.04.30 MEGVALÓSÍTOTT 

  31 DB MEGVALÓSÍTOTT ÖSSZESEN 
2 194 470 372 

Ft 

2 095 035 407 

Ft 
      

1 
TOP-2.1.3-

15 

TOP-2.1.3-Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra: Belvíz- és csapadékvíz-

elvezető kiépítése szűkebb akcióterületre 

200 000 000 Ft 0 Ft 100% 2016.04.21 NEM NYERT 

2 
TOP-4.2.1-

15 

TOP-4.2.1-Szociális alapszolgáltatások 

infrasturktúra bővítése: szociális 

intézményrendszer  

149 459 950 Ft 0 Ft 100% 2016.04.29 NEM NYERT 

3 
TTP-KP-01-

2016 

Testvér-települési programok és 

együttműködések (Bethlen Gábor Alap) 
2 444 000 Ft 0 Ft 100% 2016.03.30 NEM NYERT 

4 BM-pályázat 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések (Kolozsvári - Mátyás u.) 
17 647 059 Ft 0 Ft 85% 2016.05.23 NEM NYERT 
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5 HIM-HF16 
Magyarországon található I. világháborús 

hadisírok és emlékművel felújítása 
5 000 000 Ft 100 000 Ft 100% 2016.11.30 NEM NYERT 

6 BM-16-MI Bűnmegelőzési projektek megvalósítására 5 000 000 Ft 0 Ft 100% 2016.12.19 NEM NYERT 

7 
TTP-KP-01-

2016 
Kerékpárral 7 határon át 500 000 Ft 0 Ft 0 2016.03.30 NEM NYERT 

8 BM pályázat Idősbarát Önkormányzat Díj 2016 1 000 000 Ft 0 Ft 0 2016.03.30 NEM NYERT 

9 
EFOP-3.7.3.-

16 

Az egész életen át tartó tanuláshoz 

hozzáférés biztosítás 
50 000 000 Ft 0 Ft 100% 2017.03.14 NEM NYERT 

10 
EFOP-

1.2.11-16 
Esély Otthon  (Kiss E.u.8. épület)       200 000 000 Ft 0 Ft 100% 2017.03.14 NEM NYERT 

11 
EFOP 4.1.8.-

16 

A könyvtári intézményrendszer tanulást 

segítő infrastrukturális fejlesztései 
20 000 000 Ft 0 Ft 100% 2017.04.15 NEM NYERT 

12 
Bethlen 

Gábor Alap 

Testvér-Települési Programok és 

Együttműködések 
2 345 800 Ft 0 Ft 100% 2017.03.18 NEM NYERT 
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13 BM pályázat 
Polgárőrség - Önkormányzat 

együttműködése 
1 000 000 Ft 0 Ft 100% 2017.05..30 NEM NYERT 

14 

LEADER - 

VP6-19.2.1-

45-2-17 

Természeti és táji értékekre alapozott 

turizmusfejlesztés 
9 605 126 Ft 0 Ft 60% 2018.03.19 NEM NYERT 

15 BM pályázat 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések - Kárpát utca 
20 242 568 Ft 0 Ft 75% 2018.04.27 NEM NYERT  

16 BM pályázat  Idősbarát Önkormányzat Díj 2018 
erkölcsi 

elismerés 
0 Ft 100% 2018.05.07 NEM NYERT  

17 

NGM, 

jelenleg 

Pénzügy-

minisztérium 

"Jó adatszolgáltató önkormányzatok" 

támogatása 

300.000 Ft -

600.000 Ft 
0 Ft 100% 2018.05.31 NEM NYERT  

  17 DB NEM NYERT ÖSSZESEN 684 244 503 Ft 100 000 Ft       

1 BM pályázat 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések - Kárpát utca 
22 773 886 Ft 0 Ft 75% 2019.05.02 TARTALÉKLISTÁN 

2 
KEHOP-

5.4.1 

ZÖLDenergiával a FÖLDért 

szemléletformálási programok 
4 961 750 Ft 3 411 750 Ft 100% 2016.10.05 TARTALÉKLISTÁN 
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  2 DB TARTALÉKLISTÁN ÖSSZESEN 27 735 636 Ft 3 411 750 Ft       

1 
NGM 

pályázat 
Óvodai kapacitásbővítés 85 372 133 Ft 35 000 000 Ft 75% 2015.03.23 VISSZAVONT 

2 
TOP 1.2.1.-

15 

TOP-1.2.1-Fenntartható turizmusfejlesztés: 

Tarka-barka épület felújítása 
140 000 000 Ft 0 Ft 100% 2016.05.27 VISSZAVONT 

  2 DB VISSZAVONT ÖSSZESEN 225 372 133 Ft 35 000 000 Ft       

68 DB MINDÖSSZESEN 
4 979 464 177 

Ft 

3 862 046 239 

Ft 
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