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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére 

Pályázat benyújtása a TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásra  „Szent-Imre útján Bács-

Kiskunban - kulturális-tematikus útvonal” címmel tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing NpKft. mint konzorciumvezető szervezésé-

ben Solt, Soltszentimre, Tázlár önkormányzatai pályázatot kívánnak benyújtani a TOP-1.2.1-16 kód-

számú pályázati felhívásra „Szent-Imre útján Bács-Kiskunban - kulturális-tematikus útvonal” címmel. 

A NpKft. felkérte Önkormányzatunkat a konzorciumhoz való csatlakozásra. A projekt teljes összege 

74 millió Ft, melyből Önkormányzatunk 10.935.000.- Ft támogatásban részesülne. A megvalósításban 

Önkormányzatunk részéről a Thorma János Múzeum lenne a szakmai közreműködő. A pályázat 

100%-os támogatottságú, önerőt nem igényel. A múzeumunkban megvalósuló szakmai tartalom az 

Árpád-korhoz csatlakozó kiállítás korszerűsítése, ahhoz kapcsolódó interaktív, bemutatást segítő kor-

szerű eszközök beszerzése. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel a konzorciumhoz való csatlakozáshoz és a pályá-

zat benyújtására. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a TOP-

1.2.1-16 kódszámú pályázati kiírásra Kiskunhalas Város Önkormányzata konzorciumi tag-

ként pályázatot nyújtson be „Szent-Imre útján Bács-Kiskunban - kulturális-tematikus 

útvonal” címmel bruttó 74 millió forint pályázati összköltség erejéig. a 2. pontban foglaltak 

szerint. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat megvalósítása 

érdekében a bruttó 10.935.000.- forint költség fedezetére vissza nem térítendő támogatási 

igény céljából konzorciumi tagként pályázatot nyújt be a TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázati 

kiírásra.  

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beruházás megvalósítása 

érdekében projekten kívüli forrást nem biztosít. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft.-vel – mint konzorciumvezető – Solt Város 

Önkormányzattal, Soltszentimre Község Önkormányzattal, és Tázlár Község 

Önkormányzattal konzorciumot hoz létre a projekt megvalósítása érdekében. A Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges konzorciumi 

megállapodás aláírására.  

5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatással 

létrehozott beruházást a pályázatban vállalt szakmai tartalommal változatlanul fenntartja a 

projekt befejezését követő 5 évig.  

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

jognyilatkozatok megtételére, valamint arra, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben teljes 

körűen eljárjon. 

 

Határidő:   2019. október 31.  

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Dervaderics-Kurucz Brigitta csoportvezető 

Határozatról értesül:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Dervaderics-Kurucz Brigitta csoportvezető 

    Csendes Ildikó osztályvezető  

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Kiskunhalas, 2019. szeptember 24.   

 

          Fülöp Róbert s.k. 


