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Kiskunhalas Város Polgármesterének  

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2019. december 12-i rendkívüli ülésére  

A „Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason” c. pályázat többletforrás 

igénylése tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a „Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések 

Kiskunhalason” c. projekthez szükséges többletforrás igénylés benyújtásának és az önerő 

biztosításának megtárgyalására és annak elfogadására! 

Határozati javaslat: 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00013 azonosítószámú, „Komplex 

közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason” című pályázati projekt 

megvalósításához szükséges feladatokat elvégezze és a megvalósításához 

többletforrás igényt nyújtson be a Támogató felé a projekt összköltségvetésének 

legfeljebb 29,99%-os mértékéig. 

2.) A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges, többletforráson felüli 

önerőt az Önkormányzat költségvetésében biztosítja. 

Határidő:   2019.12.31. 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester  

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 

osztályvezető 

Értesül:   Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

   Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

  Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2019.12.11. 

 

Fülöp Róbert s.k. 


