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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2018. január 19-i rendkívüli ülésére 

 

Felhatalmazás pályázat benyújtására:”Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás 

szennyvízkezelési fejlesztése” érdekében módosítása tárgyú 297/2017. (XI.30.) határozat módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 2017. november 30-i ülésén meghozta a 

297/2017. Kt. határozatot, melynek tárgya „Felhatalmazás pályázat elnyújtására „Tanyák háztartási léptékű 

villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztése”. 

Kettő pontban szükséges módosítani:  

 

1.) Az eredeti határozatban „legfeljebb 50 millió forint tervezett támogatási összegig” járult hozzá a képvise-

lő testület a pályázat benyújtásához. Az elmúlt időszakban elkészültek a műszaki tervek és az árajánlatok és 

a pályázat benyújtásra került. A felmérések és a tervek alapján a pontos beruházási összeg is meghatározásra 

került, melynek alapján a módosítás: „bruttó 44 260 900 Ft tervezett beruházási összegig, melyből bruttó 

6 639 135 Ft az önerő.” 

2.) Továbbá a 40258/2 hrsz-ú tanyáról megállapításra került, hogy nem felel meg a támogatási kritériumok-

nak és helyette a 40283/1 hrsz-ú tanya került felvételre a fejlesztés helyszínei közé. 

 

Kérem, a Képviselő-testületet a módosítások jóváhagyására. 

Határozati javaslat: 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata újabb pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1.4.-17 kódszámú 

pályázati felhívás 2. célterületére „Külterületi lakosság életminőségének javítása Kiskunhalason 2.” 

címmel, bruttó 44 260 900 Ft tervezett beruházási összegig, melyből bruttó 6 639 135 Ft az önerő, a 

következő megvalósítási helyszínekre, melyek nyertesség esetén a fejlesztés helyszínei lesznek: 

- Alsóöregszőlők, hrsz: 41314 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40157 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40071/2 

- Alsóöregszőlők hrsz: 41204 

- Alsóöregszőlők hrsz: 10132/1 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40086 

- Alsóöregszőlők hrsz: 0551/13 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40132/3 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40269/2 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40261 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40152 

- Felsőöregszőlők hrsz: 41807/2 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40283/1 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40098/2 

- Alsóöregszőlők hrsz: 40073/1 

 

2.) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önrész összegét, bruttó 6 639 135 Ft-ot 

a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

3.) A Képviselő-testület a 297/2017. (XI.30.) határozat 1. és 2. pontját hatályon kívül helyezi.  

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Határozatról értesül:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

    Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó Jegyző 

 

Kiskunhalas, 2018. január 10. 

Fülöp Róbert s.k. 


