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Polgár város  Képviselő-testülete - 65/2015. (VI.25.) számú hatá-

rozatával - elfogadta a 2015-2020 évekre szóló Gazdasági Program-
ját, melynek alapvetése, hogy egy előre meghatározott prioritás és cél-
rendszer szerint működjön az önkormányzat, valamint a körülmények 
és lehetőségek figyelembevételével fejlődjön tovább a város.

A programban meghatározottakat vettük figyelembe minden 
gazdasági jellegű, a település működtetésére, fejlesztésére vonat-
kozó döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek 
elkészítésére, hiszen az önkormányzatoknál mérhető hitelességű 
program csak egy van, ez pedig a képviselő-testület által elfogadott 
költségvetés.                                               

Szociális gondoskodásban elért eredmények
Polgár Város Önkormányzata a város jövőjét meghatározó koncep-

ció elkészítésekor megvizsgálta az időskorú lakosság helyzetét.  A 
Polgáron élő idősek száma 1.979 fő, a nők létszáma, ezen belül 1.268 
fő, valamint megállapította, hogy magas az özvegyek, az egyedül 
élők aránya. Az idősek számának emelkedése, a lakosság kormeg-
oszlásának jövőbeni alakulása befolyásolja a munkaerő kínálatot és 
alapvetően meghatározza a szociális és egészségügyi hálózatra há-
ruló feladatokat. A képviselő-testület évek óta kiemelt feladatának 
tekinti a helyi szintű idősbarát politika kialakítását, különös figye-
lemmel kezeli az idős lakossággal történő együttműködést, az idős-
korú emberek életkörülményeit, a róluk való gondoskodást.

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 terü-
letén az önkormányzat a települési támogatások körét fokozatosan 
bővítette, amelyben együttműködő partnere a Polgári CSEMETE 
Szociális Szövetkezet. Önkormányzatunk az otthonközeli ellátáso-
kat szem előtt tartva alakítja a támogatási lehetőségeit. A Térségi 
Járóbeteg Szakellátó Intézet is növelte az otthonközeli (otthoni szak-
ápolás, gyógytorna) ellátásának kínálatát.

Az idős és főleg egyedülálló emberek részére létrehoztuk a „Lakó-
környezet rendezettsége” programot. Ez azt jelenti, hogy a 65 éven 
felüli lakosok, akik egyedül maradtak, mert gyermekeik tőlük távol 
élnek, jövedelemtől függően 70-80 %-os szolgáltatási díj támogatás-
ban részesülnek annak érdekében, hogy lakókörnyezetük a koráb-
ban megszokott, rendezett állapotban legyen. Ez évben a támogatási 
formát továbbfejlesztettük, így a 80 éven felüli egyedülálló rászo-
ruló 10.000.-Ft értékben térítésmentes szolgáltatást vehet igénybe 
a fenti célra. A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet közremű-
ködésével a lakóház és a ház körüli segédmunkákat természetbe-
ni juttatásként biztosítjuk az idősek, az egyedülállók, illetve beteg, 
mozgásukban korlátozott emberek részére. A kidolgozott és működő 
programunkkal 2016. évben a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 
pályázatán második helyezést értünk el. A kötelező szociális alap-
ellátáson túl közfoglalkoztatás keretében 2013. év óta szociális se-
gítést biztosítunk az idősek számára térítésmentesen. Jelenleg 11 fő 
látja el az időseink gondozását, mely tartalmazza a vérnyomás- és 
vércukormérést, az otthon környezetének rendbetételét, takarítást, 
bevásárlást, gyógyszerkiváltást, orvoshoz kísérést. A jelenlegi ellá-
totti létszám 80 fő. Hatalmas az igény erre a szolgáltatási formára is, 
hiszen egyre több az idős, támaszt kérő egyedülálló a városunkban. 
A tevékenységet közfoglalkoztatás keretében végezzük, de a munká-

hoz szükséges eszközök (vércukormérő, vérnyomásmérő, tesztcsík, 
lándzsa, fertőtlenítő stb.) saját forrásból kerülnek beszerzésre.

Önként vállalt feladatunk a házi segítségnyújtás szolgáltatási dí-
jának támogatása, melyet azok a településen élő idősek vehetnek 
igénybe, akik az önkormányzat Szociális Szolgáltató Központjától 
kérik ezt a szolgáltatást. A térítési díj 50 %-át támogatásként nyújt-
juk az arra rászorulóknak. A szociális étkeztetést is támogatjuk azok 
esetében, akik a Szociális Konyhától veszik azt igénybe. Több száz 
családnak tüzelőanyag támogatást nyújtunk saját bevételeinkből fi-
nanszírozva, mivel Polgár 5.000 fő feletti település lévén, nem kap-
hat állami forrást erre.

A Gazdasági Programban célként kitűzött idősek bentlakásos 
otthonának megvalósítása még várat magára, mivel a kormányzati 
célok és támogatások között ilyen új szociális intézmények létesítése 
nem szerepelt, erre vonatkozóan a választási ciklus ideje alatt pályá-
zati kiírás nem történt.

Az éves költségvetés készítésének alapelvei
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 stabil finanszírozással működjön, a vá-
rosüzemeltetési szolgáltatások színvonala megfelelő legyen, a kar-
bantartási és felújítási feladatok teljesüljenek.

A működtetés mellett fontos küldetése az önkormányzat döntés-
hozó szervének, a Képviselő-testületnek a város fejlődéséhez szük-
séges pénzügyi források megteremtése. 

A beruházások megvalósításához elsődlegesen a központi költ-
ségvetési támogatások, illetve Európai Uniós pályázatok nyújtotta 
lehetőségek kihasználására kellett törekedni.

 Önkormányzatunk elsődleges érdeke, hogy hozzájusson az őt 
megillető adóbevételekhez. A 2019. évi költségvetés bevételeként 
reálisan max. 325 millió forinttal terveztünk. Az adóbevételek közül 
a legmeghatározóbb tétel a helyi iparűzési adóbevétel alakulása, ez 
285 millió forint. 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 cselek-
mények hatékonyságával indokolható. 

A magánszemélyek kommunális adója - 12.000 forintról 9.000 fo-
rintra történő csökkentését követően -, egy viszonylag stabil bevételi 
forrás, mintegy 2.300 ingatlan után fizetnek adót, s ez 20 millió fo-
rint saját bevételt jelent. A gépjárműadó mint helyi adóbevétel 2013. 
évig közel 50 millió forint nagyságrendben tervezhető volt.  2013. 
évtől már átengedett adóként szerepel, csupán 40 % illeti meg az 
önkormányzatot, ez 19 MFt, a 60 %-át a központi költségvetésbe 
kell befizetnünk, ez kb. 30 MFt.

Vagyongazdálkodási koncepció
A Gazdasági Program tartalmazza az önkormányzat tulajdonában 

lévő, jelenleg funkció nélküli ingatlanokra vonatkozó elképzeléseket.
Az észszerű vagyongazdálkodás érdekében azok az önkormány-

zati tulajdonú ingatlanok, amelyekre hosszú távon nincs szüksége az 
önkormányzatnak,  értékesíthetők az értékbecslő által meghatározott, 
legalább a minimálisan elérendő eladási áron. Ugyanakkor növeltük 
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is az önkormányzati vagyont pályázati lehetőségek kihasználásá-
val. A ciklus ideje alatt sikeresen kidolgozott közfoglalkoztatási 
programból megvásároltuk a Hajdú utcai volt „Bikaistállót”, 400 
m2 fólia házat létesítettünk, gépeket, gépjárműveket, eszközöket és 
berendezéseket vásároltunk. Önkormányzati intézményeket és ön-
kormányzati szolgálati lakásokat újítottunk fel, többek között a Vá-
rosgondnokság műhely épületét, a Szabadság és a Bem utcán lévő 
ingatlanokon a szociális programot szolgáló bázis telephelyeket. A 
helyiségek bérbeadása legfőképpen a Polgármesteri Hivatal Gaz-
dasági Szolgáltató Ház előadótermein keresztül valósult meg. Ezen 
túlmenően a közmunka programok elemeként, a szakmai és kompe-
tencia-képzések lebonyolítására és piaci alapon is hasznosítottuk a 
helyiségeket.

Az első lakáshoz jutó fiatalokat lehetőségeinkhez mérten tovább-
ra is vissza nem térítendő támogatással segítettük, melyhez a for-
rást a város éves költségvetésében a szükségletekhez, igénylésekhez 
igazodóan biztosítottuk.

Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
A településüzemeltetési feladatok végrehajtása során törekedtünk 

arra, hogy tovább javítsuk a városlakók komfortérzetét és a szolgál-
tatások színvonalát. Ivóvíz és szennyvízelvezetés vonatkozásában 
biztosítani tudtuk a zökkenőmentes szolgáltatást, és ezt városunk tel-
jes területén mindenkinek egyformán szeretnénk nyújtani. Pályázati 
forrás igénybevételével folyamatban van a szennyvízhálózat bővítése 
a még ellátatlan területen, amely több mint 500 ingatlant érint. 

Folyamatosan végeztük a város zöldfelületeinek ápolását, karban-
tartását és bővítését, a „Tiszta, rendezett, virágos Polgár” program 
megvalósítását. A Virágos Magyarország versenyein több alkalom-
mal díjat is kaptunk. 

A meglévő kamerarendszer felújítására és további kamerák elhelye-
zésére elsősorban a közbiztonság szempontjából érzékeny közterüle-
teken van szükség, melyre a 2017 évben benyújtott és 2019. év nyarán 
támogató döntést kapott EFOP pályázat keretében nyílik lehetőség.

Öt kiemelt jelentőségű komplex program a fókuszban

Közoktatási intézményfejlesztések programja:
A Napsugár Óvoda férőhely-bővítése az óvodai beiratkozást 

szabályozó törvényi előírások miatt szükségessé vált, ugyanis 
2015/2016-os nevelési évtől a gyerekek beóvodázása 3 éves kortól 
kötelező. Ennek következtében megnövekedett az óvodába beirat-
kozó gyermekek száma. A gyermekek óvodai elhelyezése optimális 
feltételek mellett csoportbővítéssel oldható meg.

Az „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” című projekt megva-
lósítására Önkormányzatunk 138,4 MFt uniós forrást kapott a 
TOP-pályázat keretében. A projekt megvalósításával két új 25 fős 
csoportszoba és kapcsolódó foglalkoztató helyiségek (logopédiai 
fejlesztő, pszichológiai vizsgáló-fejlesztő, só-szoba), továbbá ki-
szolgáló helyiségek (gyermeköltözők, mosdók, illemhelyek, tálaló-
konyha, szociális helyiségek, iroda, stb.), kialakítása történt meg. A 
beruházás során megvalósult a homlokzati nyílászárók cseréje, az 
épület teljes külső hőszigetelése, magastető építése, épületgépészeti 
és villamos berendezések felújítása. A fejlesztés során a napenergia 
hasznosításához kiépítésre kerültek a napelemek, a fűtési rendszer 
korszerűsítése révén több fokozattal javult az épület energetikai be-
sorolása. A létesítmény kiszolgálásához új parkolóhelyek kerültek 
kialakításra, valamint új játszóudvar létesült. 

A Móra úti Óvoda telephelyén járda, parkoló és kerítés megépí-
tése, valamint az ÁNTSZ által előírt épületbővítés megépítése saját 
forrásból történt. Az oldalsó és hátsó telekhatár kerítések újjáépíté-
sével az óvodai miliőhöz igazodó, esztétikus, biztonságos, zárt ke-
rítésrendszer jött létre. Mind a parkoló felület, mind pedig az óvoda 
épület körüli közlekedő felületek térkő burkolatot kaptak. 

A Polgár Vásárhelyi Pál Általános Iskola állami fenntartója és 
működtetője a Zólyom u. 14. sz. alatti épületegységnél 2017. évben 
2,8 MFt értékben térburkolatot készített, 2018. évben 24,9 MFt ösz-
szegben nyílászárócserét valósított meg. Az épületben a tornaterem 
világítását 3,8 MFt értékben felújították, továbbá 1,7 MFt összegben 
padlóburkolat cserét hajtottak végre. 

A Móricz úti általános iskola épületében 29,9 MFt értékű fejlesz-
tési forrás került felhasználásra, melyből oktatás-szakmai eszközök 
vásárlása mellett a fűtésrendszer részbeni korszerűsítése, kazán-
felújítás valósult meg, valamint az ingatlanon belüli vizesblokk-
ok teljeskörű felújítása megtörtént. Megvalósult az iskolaudvar és 
sportudvar fejlesztése is az önkormányzat által kidolgozott sikeres 
TAO pályázati forrásból és a hozzá szükséges saját erő biztosításá-
val. A műfüves labdarúgó pálya építése, illetve az ingatlan kerítésé-
nek felújítása, mintegy 40 MFt-ba került.

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum, mint a József Attila 
Gimnázium és Szakközépiskola fenntartója és működtetője 2016. 
évben karbantartási feladatokra 1,8 MFt-ot fordított, valamint meg-
valósult a lapostető felújítása a Kiss Ernő úti gimnázium épületén 
6,7 MFt értékben. 2017-ben nagyobb mértékű karbantartás történt 
9,1 MFt összegben, mely tartalmazott 1,2 MFt értékben tornate-
rem felújítást is. 2018-ban karbantartásra 3,1 MFt-ot használtak fel, 
ezen belül 1,5 MFt összegben folyosók, lépcsőház, tantermek fes-
tésére került sor, valamint 1,6 MFt értékben érintésvédelmi mun-
kálatok elvégzése történt. Az intézmény Kiss Ernő úti ingatlanán 
a napelemrendszer kiépítésével 10 MFt értékben valósult meg fej-
lesztés, valamint 16,5 MFt értékben teljes körű vizesblokk rendszer 
felújítása megtörtént. 

Megvalósult a Kiss Ernő úti játszótér, közpark és járda felújí-
tása és fejlesztése, új elemek telepítésével (saját forrásból). Meg-
épült a Városkerti Fitnesz Park is saját forrásból. A játszóteret 
átszelő gyalogosforgalmi járda funkcionálisan is kettéválasztja a 
teret. A gimnázium felőli területrész a diákok életviteléhez iga-
zodó közösségi térré alakult burkolt sétánnyal, ülőpadokkal, nö-
vénytelepítéssel, a tér másik részén került kiépítésre, felújításra 
a játszótér, mely új elemeket kapott, pihenőpadok is kihelyezésre 
kerültek, növényrekonstrukció is megvalósult, valamint ivókutat 
is létesítettünk. 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2016. 
(IV.14.) sz. határozata alapján pályázatot nyújtott be az „Önkor-
mányzati épületek energetikai fejlesztése” című pályázati felhívás-
ra, és 80 MFt vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt 
megvalósítása a Városgondnokság és a Fürdő működésében szín-
vonalasabb és korszerűbb létesítményt, valamint hatékonyabb és 
racionálisabb energiagazdálkodást eredményezett. 

A Rákóczi utca 105. alatti önkormányzati ingatlan funkciója a 
mezőgazdasági közfoglalkoztatási program bázisaként került meg-
határozásra. A tartószerkezetileg stabil főépület, és a hozzá kapcso-
lódó melléképület-szárny a fenti funkciónak megfelelő minőségű 
felújítása 2015. év első félévében megtörtént. A főépület irodafunk-
ciót kapott, ennek megfelelően megújult a vizesblokk az új közmű-
csatlakozásokkal. Belső burkolati felújításra került sor, teljes belső 
és külső festést kapott az épület. 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. 

Szociális intézményrendszer komplex fejlesztése 
2016. évben európai uniós un. TOP pályázatot nyújtottunk be 

„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesz-
tése” címen, amely sajnos forráshiány miatt nem nyert támogatást. 
A pályázati anyagban megfogalmazott intézményi elhelyezésre 
vonatkozó elképzelésünket továbbra is fenntartjuk. A képviselő-
testület a 2018. május 31.-én meghozott döntésével meghatározta a 
szociális intézmény fejlesztési irányát, miszerint a szociális alap-
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szolgáltatások fejlesztésére a Polgár, Kiss E. u. 8. sz. alatti ingat-
lant jelölte meg. Döntésében felhatalmazta a polgármestert, hogy 
a fejlesztési elképzeléseket dolgozza ki, s amelynek az alapelvei a 
következők legyenek: a saját otthonában élő lakosság számára kor-
szerű, a kor követelményeinek megfelelő nappali ellátást szükséges 
biztosítani. 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 elmagányoso-
dása, romló egészségügyi állapota esetén az intézményi elhe-
lyezés lehetőségét helyezze gondolkodása előterébe. A házi se-
gítségnyújtás alapszolgáltatással a 24 órás felügyeletet igénylő, 
valamint a hétvégi igénnyel is jelentkező ellátottak gondozása 
továbbra sem megoldott. A társadalmi és gazdasági változások 
egyre több olyan intézmény meglétét teszik szükségessé, ame-
lyek a gondozást komplex módon valósítják meg. Mivel a lakos-
ság részéről továbbra is elvárás a szakosított ellátás megszerve-
zése, így az erőforrásokat a megvalósítás finanszírozása céljából 
összpontosítani kell. 

Helyi és helyközi közösségi közlekedésfejlesztés program
A 2016. évben benyújtott és nyertes TOP pályázat keretében ke-

rékpárút építése kezdődik meg hamarosan, belterületen a Barna 
presszótól a Rákóczi utcán keresztül a Taskó utca végéig, valamint 
annak folytatásaként külterületen a Polgár jelzőtáblától Hajdú-Bi-
har megye közigazgatási határig tartó szakaszon, mindösszesen 8,7 
km hosszan. A pályázati támogatással és jelentős önerővel számítá-
saink szerint összesen közel 500 MFt-ból valósulhat meg a beruhá-
zás. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, annak a lezárása ez 
év vége, a kivitelezés befejezése várhatóan 2020. augusztusa. 

Belterületi önkormányzati utak felújítását végeztük a Kolozsvári, 
Mátyás és a Kárpát utcán (42 MFt). A Papp tanyához vezető aszfaltos 
mezőgazdasági és iparterületi út teljes felújítására elnyert támogatás 
43 MFt-ból valósulhat meg terveink szerint a következő év elején. 

Saját erőből megvalósult a Zólyom u. egy szakasza és a 
Barankovics tér templom felőli oldal járdaszakasz  felújítása.

A külterületi közutak karbantartásához a gépek beszerzése meg-
történt, a zártkerti pályázat támogatásából a Tökös tó telkeihez ve-
zető mezőgazdasági út korszerűsítése is befejeződött.

Megtörtént a piac és környezetének a rehabilitációja „A piaci 
terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érde-
kében” című projekt megvalósításával, 80 MFt ráfordítással. Meg-
újult a piac és a Báthory utca teljes területe. A vásárlók és az eladók 
igényét kiszolgáló - új vizesblokk került kialakításra vízvételi hely 
biztosításával, valamint elhelyezésre került az akadálymentes WC 
is. Megépítésre került egy fedett, kb. 200 m2 alapterületű árusító-
hely mivel a helyi termelők piacra jutását ez a kialakítás biztosítja 
a legjobban. 

Vízgazdálkodási program
A „Szennyvíztisztító és csatornahálózat bővítése II. ütem Polgár 

településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahá-
lózat fejlesztés” Európai Uniós pályázattal, valamint állami támo-
gatással közel 1.000 MFt-os beruházással valósul meg.  A megva-
lósítást a Nemzeti Fejlesztési Programiroda koordinálja. A projekt 
keretében a településen eddig csatornázatlan részek kerülnek kiépí-
tésre, meglévő átemelők kerülnek megújításra. A projekt befejezési 
határideje: 2020. december 31. 

„Illegális hulladéklerakás felszámolása Polgáron” című nyertes 
pályázat megvalósításával felszámolásra került a szennyvíztelep 
mögött évek alatt kialakult illegális hulladéklerakó 3 MFt pályá-
zati támogatással, 1,5 MFt önerő és Hajdúsági Szilárd Hulladék-
lerakó és Hasznosító Társulás 1,9 MFt hozzájárulásával. A pályá-

zatban vállalt kötelezettség alapján teljeskörű rekultivációt kellett 
megvalósítani, melynek keretében 480 m3 vegyes hulladék került 
ártalmatlanításra, 686 m3 betontörmelék került darálást követően 
hasznosításra, továbbá 1.220 m3 zöldhulladék (gallyak) darálása, 
aprítékolása történt meg.

Belvízelvezető rendszer felújítása: a vízjogi engedélyezési és 
megvalósítási terveket mintegy 10 millió forint ráfordítással el-
készítettük. Arra számítunk, hogy pályázati kiírás függvényében 
szakaszosan kezdődhet a megvalósítás. A csapadékvíz-elvezetésére 
benyújtott pályázatunk sajnos forráshiány miatt nem nyert, a tervek  
rendelkezésre állnak. 

Épített örökség óvása és helyi értékek védelme program
A volt községháza épületét (Barankovics tér 1.) nem sikerült önkor-

mányzati tulajdonba venni, ugyanakkor Polgár első emeletes épületét, 
a Polonkai házat (Polgár, Hősök utca 25.) a Hortobágy-menti Víztár-
sulattól sikerült megvásárolni. Az épület további hasznosítása érde-
kében elkészíttettük az épület állapotfelmérését, az épületszerkezetek 
diagnosztikai vizsgálatát annak érdekében, hogy meghatározásra ke-
rüljön a szükséges felújítás műszaki tartalma és annak ütemezése.

Az önkormányzati fejlesztések szempontjából jelentőséggel bíró 
ingatlanokat vásároltunk a Bessenyei és a Taskó utcán.   

Az identitást erősítő, hagyományőrző programok, fesztiválok és 
ünnepségek megrendezése a 2015-2020 közötti időszakban: sikeres 
pályázatokkal hagyományteremtő rendezvénnyé vált a Szent István 
napi ünnepség, a Polgári Hurka-pite fesztivál, a BELÁHAPI fesz-
tivál, az Adventváró ünnep és Újévköszöntő valamint a Mobilitási 
Hét rendezvénysorozata.

 
Összefoglalás

Az irreális elvárás volna, ha - a jelenlegi ismeretek alapján - min-
denre kiterjedően, időrendi bontásban pontos és tételes beszámo-
lót adnánk arról, hogy mi történt Polgár városban 2019. szeptem-
beréig. A gazdasági programunk azokat a céljainkat tartalmazta, 
melyeket reálisaknak és megvalósíthatóknak véltünk. Az önkor-
mányzatok működésében, egy város életében folyamatok vannak; 
egy-egy konkrét ügy megoldása sokszor többéves előkészítést, 
szervezést és - ezt követően - konkrét végrehajtást igényel.

Az önkormányzati költségvetésben a feladatfinanszírozásra ka-
pott - évente változó mértékű - összegek és a saját bevételek egyelő-
re csak a működés fedezetére elegendők. 

Céljaink eléréséhez elengedhetetlenül szükséges további for-
rások bevonása, melyek között párhuzamosan kell dolgoznunk a 
saját bevételek növeléséért és a minél sikeresebb pályázatok révén 
történő forrásszerzésért (beleértve elsősorban az Uniós és a hazai 
forrásokat, valamint a TAO-s támogatás adta lehetőségeket).

A gazdasági program alapelveiben nyomatékosítottuk, hogy a 
működési célú bevételeket működésre, a fejlesztésekre megszerzett 
pénzeket pedig fejlesztésekre költjük. Fejlesztésre megszerzett be-
vételnek tekintjük az állami támogatások fejlesztési részét, valamint 
az ingatlanértékesítésből származó bevételeket.

Kivonat a 2019. szeptember 12-ei Képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvéből

3./ napirend: Beszámoló az önkormányzat 2015-2020. évi 
Gazdasági Programjának időarányos teljesítéséről

Tóth József vitaindítójából: „A Gazdasági Program több hóna-
pos előkészítést követően 2015. június 25-én került elfogadásra. Ez 
egy terjedelmes anyag, sok mindenre kitér, demográfiai adatokra, 
helyzetelemzésekre, gazdasági környezet vizsgálatára, fejlesztési 
elképzelésekre. Ez a dokumentum adta az elmúlt években a képvi-
selő-testületi munka iránytűjét, a költségvetési rendelet megalko-
tásakor.
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 Az egyik legfontosabb célkitűzésünk volt a város lakosságszá-
mát megtartani. Ennek kapcsán megvizsgáltuk a legfrissebb KSH 
adatokat. Hajdú-Bihar megyének 83 településéből 19 település  van, 
ahol az elmúlt években nem csökkent a lakosság száma. A városokat 
vizsgálva a megyében, a  20 várost megnézve, csupán ötöt találunk, 
ahol nem csökkent a népesség, ezek Biharkeresztes, Hajdúsámson, 
Hajdúszoboszló, Téglás és Polgár város.

A fejlesztések részletesen ki vannak bontva a mellékelt táblázat-
ban, 68 pályázattal foglalkoztak az elmúlt 5 évben. A belső tartal-
mat megnézve látszik, hogy a 46 db megnyert pályázatból már 32 
db megvalósult, 14 db megvalósítása folyamatban van, és 17 db nem 
nyert, - jellemzően forráshiány miatt. Van 1 pályázat, ami visszavo-
násra került, 2 db jelenleg tartaléklistán szerepel, kettő pedig elbírá-
lás alatt van. Két újabb pályázatot is benyújtunk a napokban.   

Ha ezt a 70 pályázatot megnézzük, abban 5 milliárd Ft forrást 
céloztunk meg, ebből mintegy 3,9 milliárd Ft, amit el is nyertünk. 
Támogató döntés van jó néhány pályázatra, amit szerettünk volna 
még az idén megcsinálni, de ezek egy része áthúzódik a választási 
ciklus utáni időszakra, jellemzően a következő év első hónapjai-
ra. Ilyen a például a temető közösségi terének felújítása, új urnafal 
építése, a kerékpárút pályázat, a szociális konyha felújítása, a Papp 
tanya felé vezető út korszerűsítése, hogy a teljesség igénye nélkül 
néhányat kiemeljünk a sorból.  

Amit elvégeztek az nagy munka, az elismerésre méltó, és elfoga-
dásra ajánlható. Ebből a szakmai igényességgel készített anyagból, 
táblázatokból másoknak is lehet meríteni, ha tájékozódni szeretné-
nek a pályázati folyamatokról.” 

A képviselők hozzászólásaiból:
Molnár János: „Rendkívül széles és rengeteg információt tar-

talmaz az anyag, ami hűen tükrözi az elmúlt 5 évben a testület és 
az apparátus munkáját. Vannak még megoldandó ügyeink, ilyen a 
zöldhulladék gyűjtő és komposztáló telep kialakításához megtalál-
ni a fenntartható és törvényes megoldást. Ezt joggal várja tőlünk a 
lakosság. Azt is fontosnak tartja, hogy még több fát ültessünk. Azt 
javasolja, hogy a legbeszédesebb számokból, 2-3 táblázatból, mint 
a népességi adatok, adóbevételek, pályázatok kerüljenek a Polgár-
társban megjelenésre vagy szórólap formájában. A leköszönő testü-
let ennyivel tartozik a választóknak.” 

Vincze Attila: „A beszámoló tényszerű adataiból kitűnik, hogy 
Polgár város időarányosan teljesítette a 2015-2020. évi Gazdasági 
Programot és az Integrált Városfejlesztési Stratégiában vállalt cél-
kitűzéseit.  Aki ebben részt vett mindenkinek megköszöni a mun-
káját. Kívánja, hogy a következő képviselő-testület legalább ilyen 
munkát tudjon végezni.”

dr. Hatvani Zsolt: „Mindenki hozzátett a pályázatokhoz, ők 
képviselőként is. Ezeket a pályázatokat meg kellett szavazni, kel-
lett anyagi fedezet hozzá. Sok jó dolgot tettünk, de ez nem jelenti 
azt, hogy a lakosság mindig mindennel meg van elégedve. Ami az 
egyiknek fontos az nem valósult meg, ami a másiknak az nem úgy 
valósult meg ahogy szerette volna.”  

Oláh József: „Valóban igaz és számszerű a 70 pályázat beadása 
az 5 év alatt, a 3,9 milliárd Ft pályázati összeg. Mi részesei voltunk, 
aktívan láttuk. Az a baj, hogy felveti a lakosság, hogy ott vagytok 
mégse tudjátok kivitelezni, hiába benne volt a gazdasági programba, 

hol a csapadékvízelvezető rendszer felújítás, hol van az ivóvízháló-
zat rekonstrukció, hol van a 10 km útépítés, az öregek otthona.” 

dr. Faragóné Béres Edit: „A Gazdasági Program 2015-ben na-
gyon széles tartalmi konszenzus alapján jött létre. Ez egy időará-
nyosan tejesített program, még van belőle egy év, ami a következő 
képviselő-testületre hárul. Mégis azt mondja, hogy akár egy Polgár-
társ mellékletében a pályázatokat szükséges lenne bemutatni, mert 
látni kell a lakosoknak.”

Struba József: „A legfontosabb értéknek tartja az elmúlt 5 évben 
az együttműködést, ami a testületen belül történt. Nem volt zajos, 
vitás ügy, ezt nagyra értékeli és köszönettel tartozik a lakosságnak, 
hogy olyan képviselőket választott, akik azon voltak és vannak, 
hogy Polgárt szolgálják és a legjobbat akarják a városnak.” 

Tóth József: „A sikeresség az egy közös, összehangolt munka 
eredménye és egymás véleményének az elfogadása. Akik itt vannak 
képviselőként mindannyian azt az álláspontot képviselik, hogy a város 
érdeke mindenekelőtt, az itt élők szolgálata mindenek felett. Megítélése 
szerint ez a szemlélet lesz városunk fejlődésében döntő, a jövő kulcsa.”

A Képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
az önkormányzat 2015-2020. évi Gazdasági Programjának időarányos 
teljesítéséről szóló beszámolót - 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadta - 84/2019. (IX. 12.) sz. határozat.

Tóth József polgármester cikluszáró gondolatai: „A mai nap-
pal a képviselő-testület munkáját a 2014-2019-es ciklusra lezárjuk. 
Köszönöm a közös munkát. Elköszönünk a munkánkat a közvetíté-
seken keresztül figyelemmel kisérő városlakóktól is. Ugyanakkor 
a polgármesternek még van feladata a következő napokban, hiszen 
Kálvária ünnepség és imakönyv kiállítás lesz pénteken, vasárnap 
a Mária búcsún veszek részt és találkozom Palánki püspök úrral. 
A hétvégén Újtikoson és a „Hajdúk a szigeten” rendezvényen le-
szek. A jövő hét elején kezdődik a Mobilitási Hét programsorozata, 
szeptember 27.-én lesz az Önkormányzatok Napja, másnap pedig az 
Idősek Világnapja ünnepséget tartjuk. 

Bejelentem, hogy október elsejétől szeretnék ténylegesen sza-
badságon lenni és aktívabban is bekapcsolódni a választási küzde-
lembe. Természetesen a polgármesteri feladataimat ez idő alatt is 
maradéktalanul ellátom.

Tisztességes és korrekt versengést remélek a következő hetekben. 
Ugyanakkor nem vagyok naiv. Tudom, hogy lesz vagy már talán 
van is egy túlfűtött hangulat a városban, amely magával hozhat ko-
rábban nem tapasztalt érzelmeket és indulatokat, kritikákat és bán-
tásokat is. Arra azért vigyázni kellene mindenkinek, hogy október 
13.-a után is majd együtt kell dolgoznunk. Bizonyosan kapunk majd 
tüskéket, várható, hogy kapok én is támadásokat, övön aluli üté-
seket, s talán megalapozatlan vádakkal is illetnek majd. Erre is fel 
vagyok készülve. Én magamban az ezirányú tűrés-küszöböt igen 
magasra helyeztem. Nem fogok felszisszeni a támadásokon, mert 
tudom, hogy a polgáriak többsége más szempontok szerint ítélke-
zik majd a választásokon. Én azt remélem, hogy amit eddig tettem, 
tettünk, az elegendő arra, hogy a folytatásra bizalmat kapjunk. Ha 
nem így lesz, azt nagy főhajtással és fegyelmezetten tudomásul 
veszem és megköszönöm, hogy együtt dolgozhattam Önökkel. A 
ciklus utolsó képviselőtestületi ülését ezennel bezárom.”

szerk.

Polgár Város Önkormányzatának Lapja
Megjelenik havonta 3.100 pld-ban, minden hónap 10. napján.

Lapzárta: minden hónap 1-jén.
Felelős kiadó: Polgár Város Önkormányzata • Megbízott szerkesztők: Molnár Jánosné, Takács Károlyné, Tóth Tamás · 52/573-510 ·  

• Hirdetés: 52/573-510 · polgartarshavilap@gmail.com • Grafika, tördelés, nyomda: GraFol Print Kft. · Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 5.
Terjesztés: Polgármesteri Hivatal, Polgár • ISSN: 1217 - 8799

Meg nem rendelt fotókat, kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! Az újságban megjelenő hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Az újság fejléce, 
grafikai megjelenése a szerkesztőség szellemi terméke, tulajdona, mindennemű felhasználása csak a szerkesztőség előzetes írásos hozzájárulása esetén lehetséges!


