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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület  2017. június 29-i  ülésére 

 
Felhatalmazás pályázatok benyújtására TOP konstrukció keretében 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kiskunhalas Város Önkormányzata sikerrel pályázott a 2016. évben meghirdetett Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett pályázati felhívásokra. 
Az idei évben is szándékunkban áll kihasználni a konstrukció nyújtotta lehetőségeket a követ-
kezők szerint: 
1.) TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 
A fejlesztés célja, hogy az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Ma-
gyarország továbbfejlessze a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intéz-
mények kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Ennek érdekében a Kor-
mány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők mun-
kaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése 
által. 
Önkormányzatunk új óda építésére kíván pályázatot benyújtani, mely óvoda a Kervárosban 
kapna helyet, Gárdonyi Géza u. 1/A szám alatt, hrsz.: 2884/3. Az új óvoda 3 csoportszobás, 
tornaszobával, irodai helyiségekkel, étkezővel együtt. A beruházás megvalósulásával 75 új 
óvodai férőhely létesülne Kiskunhalason. 
A beruházás tervezett összes költsége 300.000.000,-Ft, a pályázati felhívás értelmében a tá-
mogatási intenzitás maximum 100%.  
 
2.) TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítések-
hez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a 
széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi te-
lepülésen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitű-
zések megvalósításában. 
Az intézkedés átfogó célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, 
racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:  
- Többségi önkormányzati és/vagy Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) 
tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó 
felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból 
származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;  
- a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, 
ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további 
cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának 
ösztönzése, népszerűsítése. 
Önkormányzatunk elsősorban a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal, másodsorban a 
Martonosi Pál Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése a beadni kívánt pályázat célja. 
Mindkét intézményben a nyílászárók cseréje, födém szigetelés, fűtés-hűtési rendszer korsze-
rűsítése/kiépítése megújuló energia (napenergia) felhasználásával. 
A pályázni kívánt összeg 500.000.000,-Ft, a támogatási intenzitás 100%. 



A pályázat megvalósítását konzorciumi formában tervezzük a Bács-Kiskun Megyei Terület-
fejlesztési Nonprofit Kft-vel. 
  
3.) TOP-1.1.1-16 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” 
Jelen támogatási konstrukció a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése ér-
dekében az önkormányzati tulajdonú ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisz-
tikai és innovációs központok, iparterületek fejlesztésére, iparterületek kialakítására, alapinf-
rastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas 
infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. A konstrukcióval szemben támasztott alapvető elvárás 
új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térsé-
gekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a 
működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül. 
Önkormányzatunk a Szegedi úti laktanya, területén, mint iparterületen szeretne fejlesztéseket 
végrehajtani. A 9 hektáros területen elsősorban alapinfrastruktúra fejlesztést szeretnénk vég-
rehajtani, kerítés építéssel, feltáró út építéssel, irodaépület kialakításával és a közművek beve-
zetésével a területre, rácsatlakozási lehetőségek biztosításával. 
A tervezett projekt összes költsége 381.000.000,-Ft, a támogatási intenzitás 100%. 
 
TOP-1.2.1-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 
Önkormányzatunk e pályázati felhívásra négy pályázatot kíván benyújtani, részleteiben a kö-
vetkezőkre 
 
Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisz-
tikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, 
koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisz-
tikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesz-
tésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és 
a foglalkoztatás növelése érdekében. 
Az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve 
térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, 
illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon 
– jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban. 
A fejlesztések eredményeképpen hosszabb időt tudnak eltölteni a turisták az adott területen, 
igényeik kiszolgálására magánvállalkozások bevonásával olyan turisztikai szolgáltatások 
nyújthatók (ugyanakkor magánvállalkozások turisztikai szolgáltatásai jelen intézkedésben 
nem támogathatók), amelyek munkahely-teremtéssel járulnak hozzá a térség fejlődéséhez. 

 
4.) Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani a Sáfrik-féla szélmalom felújítására. A 
beruházással régi szándékunk válna valóra. Kiskunhalas egyik ikonikus épülete, a városról és 
a térségről készült nyomtatott anyagok gyakori szereplője a malom. A felújítást megalapozó 
tervdokumentáció rendelkezésünkre áll, saját forrásból azonban eddig nem volt lehetőség a 
megvalósításra. A most tervezett beruházás összege 100.000.000 millió forint, a támogatási 
intenzitás 100%. A projekt nyertessége esetén megújul a malom építészetileg és gépészetében 
is, valamint egy ingatlanvásárlást követően a szomszédos telken kialakítunk a látogatók szá-
mára egy kis fogadóépületet, vizesblokkal. 
 
5.) Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani a Kiskunhalasi Csipkeház felújítására. 
A világhírű érték bemutatóhelyéül szolgáló épület felújításra szorul. Szeretnénk megújítani a 
kiállítóterek, kiegészítve nagyobb létszámú látogatócsoportot befogadni képes pergolával, új 
burkolattal ellátni és átépítéssel kibővíteni a fogadó és kiállító tereket, valamint a csipkevar-
rók látogatható műhelyét is fejleszteni szeretnénk a csipkevarrók és a látogatók kényelmére. 



emellett eszközbeszerzéssel is szeretnénk emelni a kiállítás színvonalát, új hangosító berende-
zés, új vitrinek, kiállítási eszközök beszerzésével. A felújított terekben meg szeretnénk újítani 
a fűtés-hűtési rendszert, valamint a világítást is. A beruházás tervezett összes költsége 
80.000.000,-Ft, a támogatás intenzitása maximum 100%. 
 
6.) Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani a Sóstó, mint turisztikai attrakció fej-
lesztésére. A beruházás több célt fogalmaztunk meg: 

- szeretnénk fejleszteni a tópartot, mint kirándulóhelyet, padokkal, pihenőkkel, tűzrakó 
hellyel, a kilátó felújításával, tanösvény fejlesztésével 

- a tó mellett elhaladó kerékpárúthoz kapcsolódva kerékpáros pihenőhelyet szeretnénk 
kialakítani, korszerű kerékpártárolókkal, esőbeállóval, a kerékpárok szervízeléséhez 
szükséges kisebb kiszolgálóegység biztosításával 

- a horgászturizmus fejlesztése a harmadik cél, stégekkel, horgászhelyekkel, horgász-
versenyek szervezéséhez szükséges feltételek biztosításával. 

Mindezekhez kapcsolódóan fejleszteni szeretnénk a területen meglévő alapinfrastruktúrát, a 
vizesblokkot és a büfét. 
A beruházás tervezett költsége 80.000.000,-Ft, a támogatási intenzitás 100%. 
 
7.) Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani egy új Tánc- és bemutatóközpont léte-
sítésére. Terveink szerint a kb. 500m2-es épületet a Bundzsák Dezső Sportközpont területén 
építenénk fel. A fejlesztés célja az élénk kiskunhalasi és térségi táncélet fejlődésének bemuta-
tása, ahol a néptánc és modern táncok viszonyát, alakulásukat történelmi időkben, társada-
lomszervezésben betöltött szerepüket és mai helyzetüket a térségre vetítve kívánjuk bemutatni 
a nagyközönség előtt, interaktív kiállítás keretében. 
A projekt tervezett összes költsége 100.000.000,-Ft, a támogatási intenzitás 100%. 
 
Amely projektek esetében Konzorciumi formában történik a megvalósítás, ott a Támogatási 
kérelem mellékleteként be kell nyújtani a pályázat benyújtásáról szóló, aláírt konzorciumi 
megállapodást is, mely sablonja a pályázati felhívás része. A támogatás szerződés megkötése-
kor új konzorciumi megállapodást szükséges kötni, a megvalósítással kapcsolatos feladatok 
kifejtésével, melyhez szintén iránymutatást ad a felhívás. Jelenleg a benyújtáshoz szükséges 
megállapodások aláírására is felhatalmazást kérek. 
 
Határozati javaslat: 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-16 
kódszámú pályázati felhívás szerint, „Kertvárosi 3 csoportszobás óvoda építése” 
címmel, legfeljebb 300 millió forint tervezett projektösszeggel. A Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a 
szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételé-
re. 
 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-16 
kódszámú pályázati felhívás szerint, „Kerékpáros és közösségi közlekedés fejlesz-
tése Kiskunhalason” címmel, legfeljebb 500 millió forint tervezett projektösszeg-
gel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem be-
nyújtására, a szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkoza-
tok megtételére. 
A Képviselő-testület a projekt megvalósítására konzorciumi megállapodást kíván 
kötni a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel, felhatalmazza a 
Polgármestert a támogatási kérelem mellékletét képező konzorciumi megállapo-
dás aláírására. 



 
 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.1.1-16 
kódszámú pályázati felhívás szerint, „Új ipari terület fejlesztése Kiskunhalason” 
címmel, legfeljebb 381 millió forint tervezett projektösszeggel. A Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a 
szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételé-
re. 
A Képviselő-testület a projekt megvalósítására konzorciumi megállapodást kíván 
kötni a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel, felhatalmazza a 
Polgármestert a támogatási kérelem mellékletét képező konzorciumi megállapo-
dás aláírására. 
 

4.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-16 
kódszámú pályázati felhívás szerint, „A kiskunhalasi Sáfrik-féle szélmalom fel-
újítása” címmel, legfeljebb 80 millió forint tervezett projektösszeggel. A Képvise-
lő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a 
szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételé-
re. 
 

5.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-16 
kódszámú pályázati felhívás szerint, „A kiskunhalasi Csipkeház fejlesztése” 
címmel, legfeljebb 80 millió forint tervezett projektösszeggel. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a szükséges 
dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
 

6.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-16 
kódszámú pályázati felhívás szerint, „Sóstó turisztikai fejlesztése” címmel, legfel-
jebb 80 millió forint tervezett projektösszeggel. A Képviselő-testület felhatalmaz-
za a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a szükséges dokumentu-
mok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
 

7.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-1 
kódszámú pályázati felhívás szerint, „Tánc- és bemutatóközpont létrehozása 
Kiskunhalason” címmel, legfeljebb 100 millió forint tervezett projektösszeggel. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtá-
sára, a szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok 
megtételére. 
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Kiskunhalas, 2017. június 21. 
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