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Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 

 

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

               jegyző 

 

 

 

Pénzügyi, gazdálkodási szempontból felülvizsgálta: 

 

 

 

 

        Szécsényi Zsolt s.k. 

       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2022. november 15. 

 
 



Kiskunhalas Város Polgármesterének     ÚJ VÁLTOZATBAN! 

 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2022. november 24-i ülésére 

A TOP Plusz-1.1.3-21 kódszámú, „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra 

benyújtandó támogatási kérelem tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. pályázatot kíván benyújtani az „Helyi és térségi turizmus-

fejlesztés” c. pályázati felhívásra. A pályázat keretén belül a Sóstó turisztikai fejlesztésének következő 

üteme valósul meg. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 40 millió, maximum 665 millió Ft, a 

támogatási intenzitás várhatóan 100%. 

A támogatási kérelem második szakaszban történő benyújtásának határideje 2023. január 31. 

A pályázat megvalósítása előreláthatóan konzorciumi formában történik, ebben az esetben a támogatá-

si kérelem benyújtásához mellékletként szükséges csatolni a konzorciumi együttműködési megállapo-

dást. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mint a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kft. tag-

gyűlése döntsön az alábbi határozati javaslatról. 

 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete hozzájárul, hogy a Halasi 

Média és Kultúra Nonprofit Kft. a TOP Plusz-1.1.3-21 kódszámú, „Helyi és térségi turiz-

musfejlesztés” című pályázati felhívásra legfeljebb 665 millió forint összegig pályázatot 

nyújtson be, az ügyvezető a szükséges nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja.  

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Halasi Mé-

dia és Kultúra Nonprofit Kft. ügyvezetője a támogatási kérelem mellékletét képező kon-

zorciumi megállapodást a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel 

aláírja, amennyiben a projekt megvalósítása konzorciumi formában történik. 

 

 

Határidő:   2023.01.31. 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

Határozatról értesül: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

Havasi Szibilla városfejlesztési ügyintéző 

Nagy-Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. ügyvezető 

Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2022. november 21. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 


