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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. december 12-i rendkívüli ülésére 

 

„Felhatalmazás pályázatok benyújtására TOP-4.3.1 „Szegregált városrészek felújítása 

Kiskunhalason 2” és TOP-5.2.1 „Együtt egymásért Kiskunhalason 2” konstrukciók  

keretében” tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett TOP-4.3.1 „Leromlott városi terüle-

tek rehabilitációja” és a TOP-5.2.1 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok” tárgyú pályázati felhívásokra. 

 

A projektek keretében a következőket tervezzük megvalósítani: 

A TOP-4.3.1 konstrukció célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken 

koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való 

kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.  

A beavatkozás alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkciói-

nak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.  

Konkrét célunk az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakások felújítása, a szegre-

gált városrészek út-, járdahálózatának fejlesztése, valamint közösségi tér fejlesztése. 

A beruházás tervezett összes költsége 300.000.000,-Ft, a pályázati felhívás értelmében a tá-

mogatási intenzitás maximum 100%. 

A pályázatot a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel konzorciumban kí-

vánjuk benyújtani és megvalósítani. 

 

A TOP-5.2.1 felhívás célja a TOP-4.3.1 intézkedéssel összhangban, azt kiegészítve a leszaka-

dó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társa-

dalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehető-

ségei javulnak, elérhetővé válnak a társadalmi integrációt, felzárkózást segítő szolgáltatások, 

egyéni fejlesztést és szociális segítséget biztosító programok.  

Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szolgáltatá-

sok, programok egészítik ki. Fontos, hogy a szociális városrehabilitációs projekteket kísérjék 

végig közösségfejlesztő programok, amelyek lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett 

területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi 

közösség kohézióját. 

Konkrét célunk a szegregált és szegregációval veszélyeztetett területeken élő lakosság élet-

helyzetének javítása, a társadalmi felzárkózást és integrációt segítő programok, szolgáltatások 

révén. 

A beruházás tervezett összes költsége 100.000.000,-Ft, a pályázati felhívás értelmében a tá-

mogatási intenzitás maximum 100%. 

A pályázatot a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel konzorciumban kí-

vánjuk benyújtani és megvalósítani. 



 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok megtárgyalására és elfo-

gadására. 

 

Határozati javaslat: 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgár-

mestert, hogy pályázatot nyújtson be a TOP-4.3.1 kódszámú pályázati felhívásra, 

„Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason 2” címmel, legfeljebb 300 millió 

forint tervezett projektösszeggel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármes-

tert a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel Konzorciumi 

megállapodás aláírásra, a támogatási kérelem benyújtására, a szükséges doku-

mentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére, valamint a 

pályázat nyertessége esetén a projekt megvalósítására. 

 

2.)  Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Pol-

gármestert, hogy pályázatot nyújtson be a TOP-5.2.1 kódszámú pályázati felhí-

vásra, „Együtt egymásért Kiskunhalason 2” címmel, legfeljebb 100 millió forint 

tervezett projektösszeggel. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel Konzorciumi megálla-

podás aláírásra, a támogatási kérelem benyújtására, a szükséges dokumentumok 

elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére, valamint a pályázat 

nyertessége esetén a projekt megvalósítására. 

 

 

 

Határidő:   2021. december 31. 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető 

Határozatról értesül: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető 

Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2019. december 12. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 


