
Tárgy: Felhatalmazás pályázatok benyújtására TOP-4.3.1 és TOP-5.2.1 konstrukciók 

keretében 

 

19/2020. (IV.28.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-

sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul pályázat benyújtásához a TOP-4.3.1 

kódszámú pályázati felhívásra, „Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason 2” 

címmel, legfeljebb 400 millió forint projektösszeggel. A Bács-Kiskun Megyei Területfej-

lesztési Nonprofit Kft-vel Konzorciumi megállapodás aláírásáról, a támogatási kérelem 

benyújtásáról, a szükséges dokumentumok elkészíttetéséről, aláírásáról és nyilatkozatok 

megtételéről, valamint a pályázat nyertessége esetén a projekt megvalósításáról saját ha-

táskörben gondoskodom. A pályázat önerőt nem igényel. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul pályázat benyújtásához a TOP-5.2.1 

kódszámú pályázati felhívásra, „Együtt egymásért Kiskunhalason 2” címmel, legfeljebb 

200 millió forint projektösszeggel. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szol-

gáltató Központjával Konzorciumi megállapodás aláírásról, a támogatási kérelem be-

nyújtásáról, a szükséges dokumentumok elkészíttetéséről, aláírásáról és nyilatkozatok 

megtételéről, valamint a pályázat nyertessége esetén a projekt megvalósításáról saját ha-

táskörben gondoskodom. A pályázat önerőt nem igényel. 

 

Az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

 

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 és 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 területi funkciók erősítése képezi.  

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

gált városrészen közösségi tér fejlesztése. 



A beruházás tervezett helyszínei: 

 Pipa u. 12. 

 Polgár u. 7. 

 Polgár u. 10. 

Polgár u. 12. 

Vezér u. 6/1. 

Vezér u 6/2. 

Vásártér 

 

A beruházás tervezett költsége maximum 400.000.000,-Ft, a pályázati felhívás értelmében a 

támogatási 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, segítő szolgáltatások, egyéni fej-

lesztést 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 megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézió-

ját. 

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 költsége maximum 200.000.000,-Ft, a pályázati felhívás értelmében a 

támogatási intenzitás maximum 100%. 

A pályázatot a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjával kon-

zorciumban kívánjuk benyújtani és megvalósítani. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

 

Kiskunhalas, 2020. április 28. 

 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 


