
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott  
 üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
173/2017. Kth. 
Felhatalmazás támogató döntésben részesült pályázatok kapcsán Támogatási Szerződés 
aláírására és a pályázatok megvalósítására 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 azonosítószámú, „Ipari Park fejlesztése Kiskunhalason” című 
pályázat Támogatási Szerződésének és mellékleteinek aláírására az elnyert 300.000.000,-Ft 
Támogatási összegig. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt 
megvalósításában közreműködő Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel való 
Konzorciumi Megállapodás aláírására és a pályázat megvalósításához szükséges dokumentum 
elkészíttetésére, aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00003 azonosítószámú „A Thorma János Múzeum bővítése” című 
pályázat Támogatási Szerződésének és mellékleteinek aláírására az elnyert 369.960.982,-Ft 
Támogatási összegig. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
megvalósításához szükséges dokumentum elkészíttetésére, aláírására és a szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 
 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 azonosítószámú „A kiskunhalasi városháza tornyának kilátó 
céljára történő hasznosítása” című pályázat Támogatási Szerződésének és mellékleteinek 
aláírására az elnyert 99.847.537,-Ft Támogatási összegig. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat megvalósításához szükséges dokumentum elkészíttetésére, aláírására 
és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

4.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 azonosítószámú „Felsőváros belvízkárok megelőzése, a 
csapadékvíz záportározóban történő elhelyezésével” című pályázat Támogatási Szerződésének 
és mellékleteinek aláírására az elnyert 200.000.000,-Ft Támogatási összegig. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a projekt megvalósításában közreműködő Bács-Kiskun 
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel való Konzorciumi Megállapodás aláírására és a 
pályázat megvalósításához szükséges dokumentum elkészíttetésére, aláírására és a szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 
 

5.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 azonosítószámú „Együtt egymásért Kiskunhalason” című 
pályázat Támogatási Szerződésének és mellékleteinek aláírására az elnyert 149.999.749,-Ft 
Támogatási összegig. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt 
megvalósításában közreműködő Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató 
Központtal való Konzorciumi Megállapodás aláírására és a pályázat megvalósításához 
szükséges dokumentum elkészíttetésére, aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 



 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Csendes Ildikó pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
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Kivonat hiteléül: 2017. május 26. 

 


