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Kiskunhalas Város Polgármesterének  
 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésére  

„A kiskunhalasi Halashtermál Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” c. pályázathoz 
szükséges többletforrás igénylése tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata GINOP-7.1.3-15-2016-00014 azonosítószámmal, „A 
kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” címmel 876.510.464,-
Ft támogatást nyert. 
 
Az építési beruházásra lefolytatott közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlat összege 
is bruttó 81.990.920,- forinttal meghaladják a projekt költségvetésében rendelkezésre álló 
összeget. A különbözet fedezetére az Önkormányzat többletforrás iránti igényt kíván 
benyújtani a Támogatóhoz a projekt összköltségvetésének legfeljebb 14,99%-áig.  
A projekt megvalósításához önerő biztosítása is szükséges, tekintettel arra, hogy a támogatási 
intenzitás nem éri el a 100%-ot. Több beruházáshoz kapcsolódó költségtétel támogatási 
intenzitása csupán 50%-os mértékű. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a „A kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely komplex 
turisztikai fejlesztése” 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 GINOP-7.1.3-15-2016-00014 azonosítószámú, „A 
kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című 
pályázati projekt megvalósításához szükséges feladatokat elvégezze és a 
megvalósításához többletforrás igényt nyújtson be a Támogató felé a projekt 
összköltségvetésének legfeljebb 14,99%-os mértékéig. 

2.) A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges, többletforráson felüli 
önerőt az Önkormányzat költségvetésében biztosítja. 

 
Határidő:   2020.12.31. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester  
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 

osztályvezető 
Értesül:   Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

  Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 
 
Kiskunhalas, 2020.09.15. 
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