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Előterjesztés Konzorciumi Együttműködési Megállapodásról a TOP-1.1.1-15 Ipari parkok,
ipari területek fejlesztése című projektben
Előzmények
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a megye települései a 2013. december 1. – 2014.
szeptember 30. közötti időszakra együttműködési megállapodást kötöttek a Bács-Kiskun 2020
területfejlesztési koncepció és program kidolgozására, tekintettel a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdése c. pontjában foglalt
feladatok végrehajtása érdekében. Az együttműködés eredményeként az EU és a hazai
elvárásoknak megfelelő, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program
és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk,
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.)
Kormányrendeletben foglaltak szerint a dokumentumok elkészültek és a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Közgyűlése, valamint a tervezésben érintett minisztériumok elfogadták azokat.
Javaslat pályázat benyújtására
2014 – 2020 programozási időszakban az egyes EU alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) kormányrendelet szerint a Települési
Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében
megvalósítandó projektjei esetében ez az együttműködés a projektek előkészítése, illetve
megvalósítása során egyaránt folytatódhatnak, amennyiben ezt a települési önkormányzatok
igénylik. Ugyanis, ebben az esetben a megyei önkormányzatnak nincs mérlegelési lehetősége,
a feladatokat köteles ellátni. A projektmenedzsment és a projekt előkészítési feladatokban a
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft lesz a partnere a települési
önkormányzatnak. Az együttműködés konzorciumi formában valósulhat meg, az érvényben
lévő szabályozás szerint.
Jánoshalma Városi Önkormányzata a TOP megjelent pályázatai közül a TOP-1.1.1-15 kiírásra
kíván pályázatot benyújtani, összhangban a korábbi döntéseivel. A pályázat főbb adatai az
alábbiak:
Pályázati kiírás címe
Projekt címe
Projekt műszaki tartalma
Projekt teljes költsége
Pályázat benyújtási határideje
Támogatási intenzitás

TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére
Iparterület fejlesztés Jánoshalmán
Közművesítés, belső feltáró úthálózat kiépítése, fejlesztése
bruttó 250 millió Ft
2016. május 23.
50 – 100%

A projekt az Agrárlogisztikai projekt megvalósulásának az első szakaszára irányul.

A bizottságok az előterjesztést a 2016. április 12-i ülésükön megtárgyalták, és az alábbi
határozati javaslatot terjesztik a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Határozati javaslat
1. Jánoshalma Városi Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok,
iparterületek fejlesztésére című pályázati felhívásra bruttó 250 millió Ft támogatási összegre.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére és beadására
az előterjesztésben szereplő paraméterekkel, valamint a benyújtáshoz szükséges
nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására.
3. Az önkormányzat konzorciumot hoz létre a projekt megvalósítása érdekében a Bács-Kiskun
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel. A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés
mellékletét képező konzorciumi megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2016. május 20.
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