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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2017. szeptember 28-i ülésére 
 

Felhatalmazás támogató döntésben részesült TOP-4.3.1-15 pályázat kapcsán Támogatási 
Szerződés aláírására és a pályázat megvalósítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016. évben pályázatot nyújtott be a Széchenyi 2020 program 
keretén belül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében 
megjelent „Leromlott városi területek rehabilitációja” felhívásra TOP-4.3.1-15-BKI-2016-00002 
azonosítószámon „Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason” címmel, mely 2017. szeptem-
ber 21-én támogató döntésben részesült. 
A Magyar Államkincstár útmutatása szerint meg kell kezdeni a Támogatási Szerződés aláírásának 
bonyolítása, majd a pályázatban foglaltak megvalósítását. A Támogatási Szerződést és mellékleteit 
a Magyar Államkincstár készíti elő, egyezteti a Kedvezményezettekkel és folyamatos kapcsolattar-
tás, egyeztetés mellett készülnek a végleges dokumentumok. 
A Képviselő-testület 2016. évben felhatalmazta a Kiskunhalas Város Polgármesterét, hogy benyújt-
sa a fent nevezett 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: 
Átfogó cél az akcióterületet alkotó szegregátumok infrastruktúrájának fejlesztése az ott élő lakosság 
felzárkóztatása érdekében. A lentebb felsorolt önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások lakói 
számára a lakhatási feltételeik javítása, a lakások külső- és belső felújítása, energetikai korszerűsíté-
se, kapcsolódó eszközbeszerzés révén. Emellett a teljes akcióterület infrastruktúrájának fejlesztése 
érdekében megvalósítjuk az úthálózat és csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztését, valamint az 
illegális hulladéklerakók megszüntetését. 
 

Az érintett lakások: 

• Erzsébet királyné tér 8. szám alatti társasház mind az 54 lakása 

• Sáros u. 11.  
• Sáros u. 5.  
• Zerge u. 11.  

• Zerge u. 3. B. fsz. 2.  
• Zerge u. 3. fsz. 1.  

• Zerge u. 3. I. 1.  
• Zerge u. 3. I. 2.  

• Harangos tér 16.  

• Harangos tér 18. 
 
Megpályázott támogatási összeg: 499.999.163,-Ft 
Elnyert támogatási összeg: 499.999.163,-Ft 
Projekt összes költsége: 499.999.163,-Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 



Szükséges önerő összege: 0,-Ft 
 
Határozati javaslat: 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 azonosítószámú, „Szegregált városrészek felújítása Kiskunha-
lason fejlesztése” című pályázat Támogatási Szerződésének és mellékleteinek aláírására az 
elnyert 499.999.163,-Ft Támogatási összegig. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármes-
tert a projekt megvalósítására, az ahhoz szükséges dokumentum elkészíttetésére, aláírására és 
a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
 
Határid ő:  azonnal 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztályvezető 
Határozatról értesül: Tóth Péter Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztályvezető 
    Csendes Ildikó Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
Kiskunhalas, 2017. szeptember 25. 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 


