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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

A Képviselő-testület 2018. október 25-i ülésére  
Felhatalmazás pályázat megvalósítására és az ehhez szüksége önerő biztosítása a 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök beszerzése 
Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciuma által” című pályázathoz 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 311/2016. (XII.15.) számú 
határozatában döntést hozott arról, hogy Önkormányzatunk Harkakötöny Község 
Önkormányzatával konzorciumban pályázatot nyújtson be „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök beszerzése Kiskunhalas-Harkakötöny 
konzorciuma által” címmel (projektazonosító: 1824281662), melynek keretében a Félegyházi 
út felújítását és az út karbantartásához szükséges eszközök beszerzését szerettük volna 
megvalósítani. A pályázat benyújtásra került 2017. január 06-án. 
 
A pályázatunk részben támogatást nyert, melyről 2018. augusztus 30-án kelt Támogatói 
okiraton keresztül kaptunk értesítést. A benyújtott pályázatunk infrastruktúrafejlesztésre 
irányuló részét támogathatónak ítélték, a hozzá kapcsolódó eszközök beszerzését nem. 
 
A nyertes pályázat maximálisan elszámolható összes költsége: bruttó 109.941.502,-Ft. 
Ebből a támogatás összege 98.947.349,-Ft. 

Ebből: 
Kiskunhalas Város Önkormányzatát 53.568.535,-Ft, 
Harkakötöny Község Önkormányzatát 45.378.814,-Ft illeti meg. 

A minimálisan biztosítandó önerő összege 10.994.153,-Ft. 
 
A szükséges önerő felett, tervezői becslés alapján további forrás biztosítására van szükség a 
Félegyházú út felújításához, mindkét konzorciumi partner részéről. 
Ennek oka, hogy az eltelt idő alatt jelentősen megnövekedtek az építőipari árak, aminek 
következtében a fent említett becslés alapján 30%-kal növekedett a pályázathoz biztosítandó 
önerő összegére. 
 
A projekt megvalósításához becslés alapján, Kiskunhalas Város Önkormányzatának összesen 
27.647.817,-Ft-ot kell biztosítania. 
 
Harkakötöny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint konzorciumi partner közel 
hasonló összeg biztosításáról fog tárgyalni 2018. október 26-án.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a projekt megvalósítása érdekében a határozati 
javaslatot jóváhagyni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a 1824281662 projektazonosító számú „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök beszerzése Kiskunhalas-
Harkakötöny konzorciuma által” nyertes pályázatot megvalósítsa, az ehhez 
szükséges minden dokumentumot aláírja. 



 
2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1824281662 

projektazonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz 
szükséges eszközök beszerzése Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciuma által” 
nyertes pályázat megvalósításához Kiskunhalas Város Önkormányzatát terhelő 
27.647.817,-Ft önerőt a költségvetés terhére biztosítja. 
 
 

Határid ő:   2019. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Határozatról értesül: Tóth Péter Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi 
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