
Tárgy: „Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason” c. pályázathoz 

többletforrás igénylése 

 

43/2020. (VI.10.) 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 veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárulását adja, hogy a TOP-3.1.1-16-

BK1-2017-00013 azonosítószámú, „Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések 

Kiskunhalason” című pályázati projekt megvalósításához szükséges feladatok 

elvégzésre kerüljenek és a megvalósításához többletforrás igény benyújtása 

megtörténjen a Támogató felé a projekt összköltségvetésének legfeljebb 29,99%-

os mértékéig. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata a projekt megvalósításához szükséges, 

többletforráson felüli önerőt a költségvetésében biztosítja. 

3. A TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 azonosítószámú, „Komplex közlekedésfejlesztési 

intézkedések Kiskunhalason” című pályázati projekt megvalósításához szükséges 

feladatok elvégzéséről és a megvalósításához a projekt összköltségvetésének 

legfeljebb 29,99%-os mértékéig többletforrás igény benyújtásáról a Támogató felé 

saját hatáskörömben gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel 

konzorciumban, TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 azonosítószámmal, „Komplex 

közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason” címmel 500 millió forint támogatást nyert. 

Az építési beruházásra lefolytatott közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlat összege 

is bruttó 168 733 354,- forinttal meghaladja a projekt költségvetésében rendelkezésre álló 

összeget. A különbözet fedezetére az Önkormányzat többletforrás iránti igényt kíván benyújtani 

a Támogatóhoz a projekt összköltségvetésének legfeljebb 29,99%-áig.  

A projekt megvalósításához önerő biztosítása is szükséges, tekintettel arra, hogy a 29,99%-os 

többletforrásigény nem fedi le a projektben rendelkezésre álló fedezet és a legalacsonyabb 

összegű ajánlat közti különbséget. Továbbá a projekt tevékenységek közül a megvalósítás 

végén keletkező egyéb szolgáltatások, valamint a marketing, kommunikációs szolgáltatások 

beszerzése még nem történt meg, 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. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

Kiskunhalas, 2020. június 10. 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 


