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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2017. július 18-i rendkívüli  ülésére 
 

Felhatalmazás pályázat benyújtására TOP-1.4.1-16 konstrukció keretében 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Terület és településfejlesz-
tési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretén belül a TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás 
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” című felhívásra, konzorciumi formában az 1. számú mellékletben szereplő 
Konzorciumi megállapodás szerint további 15 partnerrel összefogásban. A projekt címe: Böl-
csődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyében. 
 
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 a Magyar utcai bölcsőde fejlesztését tűzte ki célul a projektben, aminek 
keretében bruttó 2.000.000,-Ft értékben valósítunk meg eszközbeszerzést a kisgyermekek fej-
lesztését szem előtt tartva. 
A projekt fő kedvezményezettje Kecel Város Önkormányzata, a projekt tervezett összes költ-
sége bruttó 44.000.000,-Ft, a pályázati felhívás értelmében a támogatási intenzitás maximum 
100%. A projekt benyújtásának határideje 2017. augusztus 15. 
 
Határozati javaslat: 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-16 
kódszámú pályázati felhívás szerint, „Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun Megyé-
ben” címmel, legfeljebb 44 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt megvalósí-
tására konzorciumi megállapodást kíván kötni az 1. számú melléklet szerinti 
partnerekkel és felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem mellékletét 
képező konzorciumi megállapodás aláírására. 

 
Határid ő:   azonnal 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter - Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osz-

tályvezető  
Határozatról értesül: Tóth Péter - Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osz-

tályvezető  
Csendes Ildikó – Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó - Jegyző 
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