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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület  2017. augusztus 16-i rendkívüli ülésére 

 
Felhatalmazás támogató döntésben részesült GINOP-7.1.3-15 pályázat kapcsán Támogatási 

Szerződés aláírására és a pályázat megvalósítására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város önkormányzata 2016. évben több pályázatot is benyújtott a Széchenyi 2020 
program keretén belül a Gazdaság és Infrastruktúrafejlesztési Operatív Program (továbbiakban: 
GINOP) keretében megjelent „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” felhívásra GINOP-
7.1.3-15-2016-00014 azonosítószámon „A kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely komplex turiszti-
kai fejlesztése” címmel, mely 2017. július 21-én támogató döntésben részesült. 
A Magyar Államkincstár útmutatása szerint meg kell kezdeni a Támogatási Szerződések aláírásá-
nak bonyolítása, majd a pályázatban foglaltak megvalósítását. A Támogatási Szerződést és mellék-
leteit a Magyar Államkincstár készíti elő, egyezteti a Kedvezményezettekkel és folyamatos kapcso-
lattartás, egyeztetés mellett készülnek a végleges dokumentumok. 
A Képviselő-testület 2016. évben felhatalmazta a Kiskunhalas Város Polgármesterét, hogy benyújt-
sa ezt a pályázatot és előkészítés tárgykörben megtegyen minden szükséges lépést. 
Mostani előterjesztésemben a Támogatási Szerződés megkötéséhez, az ehhez szükséges mellékle-
tek, nyilatkozatok aláírására, valamint a projekt megvalósítására kérem a Képviselő-testület felha-
talmazását. 
 
Rövid összefoglaló: 
A fő tevékenységi kategóriába sorolható attrakciófejlesztést a csetényi park komplex témaparkká 
fejlesztése adja, benne kun kalandpark- és kötélpálya, kun játszótér, íjászpálya, kun tábor és 
hagyományőrző játéktér (jurta), madármegfigyelő sétány, csónakázó tó, vízibivaly rezervátum, 
csipkelabirintus, csipkesétány és hintaágy-park, szabadtéri fitnesspark, nordic walking és az 
attrakciókat összekötő sétányok, illetve kerti vasút és elektromos kismozdony. A témapark 
elemei a célcsoportok korának és motívációinak megfeleleően kerültek összeállításra, komplex 
termékkínálatot adnak. A parkban egy kilátóépület is épül étteremmel és ajándékbolttal, valamint 
a központi részen kap helyet a látogatóközpont számos funkcióval. 
 
Megpályázott támogatási összeg: 879.375.463,-Ft 
Elnyert támogatási összeg: 876.510.464,-Ft 
Projekt összes költsége: 899.906.568,-Ft 
Támogatási intenzitás: 97.4% 
Szükséges önerő összege: 23.396.104,-Ft 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
GINOP-7.1.3-15-2016-00014 azonosítószámú, „A kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely 
komplex turisztikai fejlesztése” című pályázat Támogatási Szerződésének és mellékleteinek 
aláírására az elnyert 876.510.464,-Ft Támogatási összegig. A Képviselő-testület felhatalmazza 
a Polgármestert a projekt megvalósításához szükséges dokumentum elkészíttetésére, aláírásá-
ra és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerő összegét, 23.396.104,-Ft-ot a 
2017. évi költségvetés terhére biztosítja. 
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Kiskunhalas, 2017. augusztus 10. 
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