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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2017. augusztus 16-i rendkívüli ülésére 
 

Felhatalmazás támogató döntésben részesült TOP-7.1.1-16 pályázat kapcsán Támogatási 
Szerződés aláírására és a pályázat megvalósítására 

 
Kiskunhalas Város önkormányzata 2016. évben több pályázatot is benyújtott a Széchenyi 2020 
program keretén belül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) 
keretében megjelent „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-
szervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” felhívásra TOP-7.1.1-16-
2016-00035 azonosítószámon „Éld Bele Halas” címmel, mely 2017. augusztus 01-jén támogató 
döntésben részesült. 
A Magyar Államkincstár útmutatása szerint meg kell kezdeni a Támogatási Szerződések aláírásá-
nak bonyolítása, majd a pályázatban foglaltak megvalósítását. A Támogatási Szerződést és mellék-
leteit a Magyar Államkincstár készíti elő, egyezteti a Kedvezményezettekkel és folyamatos kapcso-
lattartás, egyeztetés mellett készülnek a végleges dokumentumok. 
A Képviselő-testület 2016. évben felhatalmazta a Kiskunhalas Város Polgármesterét, hogy benyújt-
sa ezt a pályázatot és előkészítés tárgykörben megtegyen minden szükséges lépést. 
Mostani előterjesztésemben a Támogatási Szerződés megkötéséhez, az ehhez szükséges mellékle-
tek, nyilatkozatok aláírására, valamint a projekt megvalósítására kérem a Képviselő-testület felha-
talmazását. 
 
Rövid összefoglaló: 
Kiskunhalas belterületét lefedő Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítését a helyi lakos-
ság, a civil szervezetek, a vállalkozások és önkormányzat közötti aktív együttműködés alapozta 
meg egy 11 fős Konzorcium által. A véleményeket, javaslatokat megerősítik a helyzetelemzés 
során feltárt gyengeségek és problémák. A helyi közösség ezeket szeretné megoldani, ennek 
érdekében szeretnék kihasználni a SWOT elemzésben rendszerezett és bemutatott lehetőségeket, 
a meglévő akcióterületi erősségek segítségével. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen 
készült el az: „Éld bele Halas” Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, ami az azonosított szükség-
letekre reagál. A projekt központi eleme egy közösségi tér kialakítása, mely teret adhat a helyi 
civil szervezetek és vállalkozások közösségszervező tevékenységének. 
 
Megpályázott támogatási összeg: 100.000.000,-Ft 
Elnyert támogatási összeg: 50.000.000,-Ft 
Projekt összes költsége: 50.000.000,-Ft 
Támogatási intenzitás: 50% 
 
Mivel a támogató döntésről tájékoztató levélben felhívják a figyelmet, hogy a támogatás 50%-os 
csökkentésére tekintettel a Kedvezményezetteknek lehetőségük van az eredetileg tervezett költség-
vetés átdolgozására. 
Önkormányzatunk élni kíván ezzel a lehetőséggel és az első mérföldkő dátumáig a projekt korábban 
tervezett szakmai tartalmát úgy módosítja, hogy a csökkentett költségek fedezzék a megvalósítani 
kívánt tevékenységeket, elérendő célokat, így önkormányzatunknak nem szükséges további önerőt 
biztosítani a pályázat megvalósítása során. 
Az átdolgozott és a Támogató által elfogadott Helyi Közösségfejlesztési Stratégiában foglaltak 
megvalósítására további 350.000.000,-Ft támogatási forráshoz juthat a Kiskunhalas Város Önkor-
mányzata által vezetett „Éld Bele Halas” konzorcium és rajta keresztül a város közössége, melyből 
fejlesztések, programok valósulhatnak meg a helyi közösségszervezés, közösségi fejlesztések 
érdekében. 



 
Határozati javaslat: 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
TOP-7.1.1-16-2016-00035 azonosítószámú, „Éld Bele Halas” című pályázat Támogatási Szer-
ződésének és mellékleteinek aláírására az elnyert 50.000.000,-Ft Támogatási összegig. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a projekt megvalósításához szükséges do-
kumentum elkészíttetésére, aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
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