
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. június 29-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
214/2017. Kth. 
Felhatalmazás pályázatok benyújtására TOP konstrukció keretében 
 

H a t á r o z a t  
 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-16 
kódszámú pályázati felhívás szerint, „Kertvárosi 3 csoportszobás óvoda építése” 
címmel, legfeljebb 300 millió forint tervezett projektösszeggel. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a szükséges 
dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.1-16 
kódszámú pályázati felhívás szerint, „Kerékpáros és közösségi közlekedés fejlesztése 
Kiskunhalason” címmel, legfeljebb 500 millió forint tervezett projektösszeggel. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, 
a szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
A Képviselő-testület a projekt megvalósítására konzorciumi megállapodást kíván kötni 
a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel, felhatalmazza a 
Polgármestert a támogatási kérelem mellékletét képező konzorciumi megállapodás 
aláírására. 

 
3.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.1.1-16 

kódszámú pályázati felhívás szerint, „Új ipari terület fejlesztése Kiskunhalason” 
címmel, legfeljebb 381 millió forint tervezett projektösszeggel. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a szükséges 
dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
A Képviselő-testület a projekt megvalósítására konzorciumi megállapodást kíván kötni 
a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel, felhatalmazza a 
Polgármestert a támogatási kérelem mellékletét képező konzorciumi megállapodás 
aláírására. 
 

4.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-16 
kódszámú pályázati felhívás szerint, „A kiskunhalasi Sáfrik-féle szélmalom felújítása” 
címmel, legfeljebb 80 millió forint tervezett projektösszeggel. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a szükséges 
dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
 

5.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-16 
kódszámú pályázati felhívás szerint, „A kiskunhalasi Csipkeház fejlesztése” címmel, 
legfeljebb 80 millió forint tervezett projektösszeggel. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a szükséges 
dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
 

6.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-16 
kódszámú pályázati felhívás szerint, „Sóstó turisztikai fejlesztése” címmel, legfeljebb 



 

 

80 millió forint tervezett projektösszeggel. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a szükséges dokumentumok 
elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
 

7.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-1 
kódszámú pályázati felhívás szerint, „Tánc- és bemutatóközpont létrehozása 
Kiskunhalason” címmel, legfeljebb 100 millió forint tervezett projektösszeggel. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, 
a szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
 

 
Határidő:  azonnal 
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