
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2022. április 28-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
122/2022. Kth. 

Az Ivóvízhálózat rekonstrukció Kiskunhalason című projekt megvalósítása 
 

H a t á r o z a t  

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete – hivatkozva a 18/2022. (01.20.) 

képviselő testületi határozatra - felhatalmazza a Polgármestert, hogy pozitív támogatói döntés 
esetén a KEHOP-2.1.11 kódszámú, „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, 
hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, 
problémák feltárására” című pályázati felhívásra benyújtott „Ivóvízhálózati rekonstrukció 
Kiskunhalason” című projekt megvalósításához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat 
megtegye, dokumentumokat aláírja. A projekt megvalósítási helyszínei: 6400 Kiskunhalas, 
Batthyány u. (hrsz. 5123/1), Árpád u. (hrsz. 4829/1, 5105), Arany János u. (hrsz.4857), Vasút u. 
(hrsz. 4898/1), Szövetség tér (hrsz. 4888,4889), Dr. Nagy Mór u. (hrsz. 4828), Dob u. (hrsz. 
4823), Katona József u. (hrsz. 4790), Belterület (hrsz.4735/28.), Névtelen u. (hrsz. 4731), Kuruc 
vitézek tere (hrsz. 4730/31). A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési 
táblával) megegyezően 94 635 163,- Ft. A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható 
összköltsége (elszámolható költsége) a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel 
megegyezően 93 565 163,- Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő, 
vagyis a saját forrás számszerű összege a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel 
megegyezően 29 139 549,- Ft. A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás 
összege a támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően 65 495 614,- Ft. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy pozitív támogatói döntés esetén a projekt megvalósításához szükséges saját forrást az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséből biztosítsa.  

 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  
Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 

K. m. f. 
 
Fülöp Róbert s.k.     Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

Harkai Péter s.k.      Takácsné Márta Gabriella s.k.  

Kivonat hiteléül: 2022. április 28. 


