
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2018. április 26-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
117/2018. Kth. 
Egyes beruházási célú pályázatok benyújtása 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a 
Csipkeházi Óvoda felújítására pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület a pályázathoz 
szükséges önerőt a 2018. évi költségvetésben biztosítja. A Képviselő-testület megbízza a 
Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok 
megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére, valamint megbízza a pályázat nyertessége 
estén a megvalósítás lebonyolításával is. 
 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a Fazekas 
Mihály Általános Iskola sportcsarnokának bővítésére pályázatot kíván benyújtani. A 
Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt a 2018. évi költségvetésben biztosítja. A 
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a 
szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére, valamint megbízza a 
pályázat nyertessége estén a megvalósítás lebonyolításával is. 
 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati kiírásra a Tinódi 
utca burkolat-felújítására pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület a 4/2018 (II.23) 
rendelettel biztosította a pályázathoz szükséges önerőt. A Képviselő-testület megbízza a 
Polgármestert a pályázat benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok 
megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére, valamint megbízza a pályázat nyertessége 
estén a megvalósítás lebonyolításával is. 
 
Határidő: 2019.december 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 



 

 

 
K. m. f. 

 
Fülöp Róbert sk.     Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző helyett:  

       Kollárné dr. Lengyel Linda aljegyző s.k.  

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

Dr. Bognárné Nagy Éva s.k.     Tapodi Attila s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2018. április 26. 

 


