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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére 
Az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttm űködési Program Magyarország-Szerbia 3. körös 

felhívására, „The development of logistics centers between Hungary and Serbia in the railway axis 
Belgrade - Novi Sad - Subotica - Kiskunhalas – Budapest” (DELOC) címmel benyújtandó pályázat 

tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Interreg- IPA CBC Program 
Magyarország- Szerbia 3. körös felhívás 2. prioritásának (Határon átnyúló forgalom szűk 
keresztmetszeteinek csökkentése) 2.2 akcióterületére (Tömegközlekedési szolgáltatások és vasútvonalak 
fejlesztése), „The development of logistics centers between Hungary and Serbia in the railway axis Belgrade 
- Novi Sad - Subotica - Kiskunhalas – Budapest” (DELOC) címmel. 
A kínai áruk a Pireusz-Belgrád-Budapest vonalon fogják elérni Kelet- Közép- és Nyugat-Európát, ezért is 
tervezi fejleszteni a magyar kormány a Budapest és Belgrád közötti vasúti szakaszt.  
A pályázat célja annak meghatározása, hogy milyen gazdasági érdekek mentén lehet az árut megállítani 
Magyarország Bács-Kiskun megyei szakaszán. A legfontosabb vizsgálandó kérdések az áru mennyisége és 
minősége, a gazdasági termelő egységek letelepítésének lehetőségei a vasútvonal mentén, a végrehajtandó 
fejlesztések meghatározása és tervezése, a fejlesztések költségeinek meghatározása, megtérülés vizsgálata.  
A projektben szerb oldalon résztvevő partnerek Szerb Államvasutak (Belgrád), Szabadka város, 
ALMAMONS Regionális Kis-és Középvállalkozások Fejlesztési Ügynökség (Újvidék); magyar oldalon 
Kiskunhalas Város Önkormányzata, Közlekedéstudományi Intézet. 
A projekt teljes tervezett összköltsége 1 645 000 EUR, melyből Kiskunhalas Város Önkormányzat 
projektrészének tervezett költsége 638 950 EUR. 
Projekt szinten, a teljes költségvetés 85%-a uniós hozzájárulásból, 15% -a nemzeti forrásból kerül 
finanszírozásra. Az Önkormányzat esetében, a finanszírozás 85% uniós hozzájárulásból (IPA), 10% állami 
támogatásból és 5% önerőből tevődik össze. Az IPA hozzájárulás 15%-át, a hazai társfinanszírozás 10%-át 
az Önkormányzat előlegként automatikusan megkapja, valamint az Önkormányzatnak lehetősége van a 
fennmaradó IPA részre megelőlegezést kérelmezni. 
A projekt benyújtásának határideje 2019. szeptember 30. 
 
Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete pályázatot kíván benyújtani az 
Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttm űködési Program Magyarország-Szerbia 3. körös 
felhívás 2. prioritásának (Határon átnyúló forgalom szűk keresztmetszeteinek csökkentése) 2.2 
akcióterületére (Tömegközlekedési szolgáltatások és vasútvonalak fejlesztése) „The development 
of logistics centers between Hungary and Serbia in the railway axis Belgrade - Novi Sad - 
Subotica - Kiskunhalas – Budapest” (DELOC) címmel. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat 
vezető kedvezményezettként a pályázatot benyújtsa legfeljebb 1 645 000 euró összköltségvetési 
összegig, melyből Kiskunhalas Város Önkormányzat projektrészének tervezett költsége 638 950 
euró, melyhez a szükséges tervezett önerő legfeljebb 31 950 euró. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, megállapodásokat, 
dokumentumokat aláírja, a pályázat előkészítéséhez szükséges költségeket a 2019. évi 
költségvetés terhére biztosítsa. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt megvalósításához 
szükséges legfeljebb 31 950 eurónak megfelelő forint összegű önerőt a 2020. évi költségvetésből 
biztosítja. 

 
Határid ő:   2019. szeptember 30. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 
Határozatról értesül: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

Felelős:    Komlósné Dr. Fekete Anikó - Jegyző 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 16. 
 

Fülöp Róbert s.k. 


