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Kiskunhalas Város Polgármesterének  
 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
a Képviselő-testület 2019. május 29-i ülésére  

A Kertvárosi Óvoda többletforrás igénylésének tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 226/2017. számú határozatával 
támogatta a TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázati felhívás szerint a Kertvárosi 3 csoportszobás óvoda 
építésére pályázat benyújtását, legfeljebb 300 millió forint tervezett projektösszeggel. A pályázat TOP-
1.4.1-16-BK1-2017-00014 azonosítószámmal, „A Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése” címmel, 
300 millió forint összköltségvetésű támogatást nyert. 
 
Az építési beruházásra lefolytatott közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlat összege is nettó 
37 557 094,- forinttal meghaladja a költségvetésben rendelkezésre álló összeget. A különbözet 
fedezetére az Önkormányzat többletforrás iránti igényt nyújthat be a Támogatóhoz a projekt 
összköltségvetésének legfeljebb 14,99%-áig.  
 
A projekt megvalósításához önerő biztosítása is szükséges, tekintettel arra, hogy a pályázati 
felhívásban meghatározott újonnan létrehozott férőhelyek összes elszámolható építési költségére 
vonatkozó költségkorlát nettó 4 millió forint/férőhely, és a legalacsonyabb összegű ajánlat ajánlati ára 
meghaladja ezt a korlátot. A projekt tevékenységek közül az eszközbeszerzésre még nem folytatunk le 
beszerzési eljárást, így amennyiben az erre vonatkozó majdani legalacsonyabb összegű ajánlat az 
előzetesen tervezetthez képest magasabb összegű lesz, a különbözet fedezetét az Önkormányzatnak 
saját önerőből szükséges biztosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Kertvárosi óvoda építéséhez szükséges többletforrás igénylés 
benyújtásának és az önerő biztosításának megtárgyalására és annak elfogadására! 
 
Határozati javaslat: 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014 azonosítószámú, „A Kiskunhalasi 
Kertvárosi Óvoda építése” című pályázati projekt megvalósításához szükséges 
feladatokat elvégezze és a megvalósításához többletforrás igényt nyújtson be a Támogató 
felé a projekt összköltségvetésének legfeljebb 14,99%-os mértékéig. 

2.) A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges önerőt a költségvetésben 
biztosítja. 
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