
Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása célú pályázat benyújtása 

(Vadkerti út, Eperd utca) 
 

33/2021. (III.12.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország 

Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 

szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot 

hozom: 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2021. 

évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok 

kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő 

támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában 

meghirdetett pályázati kiírásra, ezen belül c) alcél: belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása pont szerint a Vadkerti út (Kiskunhalas, hrsz.: 1215) egy részének és az Eperd 

utcának (Kiskunhalas, hrsz.: 996) a burkolat és útszegély felújítására bruttó 40.000.000,-

Ft támogatási összegre. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges saját 

forrást a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja bruttó 32.400.000,-Ft összegben.  

2.) A pályázat benyújtásáról, a szükséges nyilatkozatok megtételéről, dokumentumok és 

esetleges módosításai aláírásáról, az előkészítő feladatok elvégzéséről, valamint a 

támogatás elnyerése esetén a beruházás megvalósításáról saját hatáskörömben 

gondoskodom. 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázattal kapcsolatos megvalósítás és finanszírozás 

tervezett időbeli ütemezését a pályázat pozitív elbírálásáról szóló miniszteri döntés 

várható időpontjára tekintettel a következők szerint elfogadja: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések” tárgyú pályázatának megvalósítási és finanszírozási ütemterve 

 Tevékenység kezdete Tevékenység 

vége 

Pénzügyi teljesítés 

Projekt megvalósításának 

teljes időszaka 

2021. július 2021. december 2021. december 

Műszaki ellenőrzés 2021. július 2021. december 2021. december 

Építési munka 2021. július 2021. december 2021. december 

 

INDOKOLÁS 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 

törvény rendelkezései szerint önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Egy 

pályázónak egy alcél vonatkozásában van lehetősége támogatási kérelmet benyújtani. 

 

A pályázat kínálta lehetőségekre tekintettel a c) alcél – belterületi utak, járdák, hidak felújítása – 

keretén belül a Vadkerti út Eperd – Fazekas utcák közötti szakasza és az Eperd utca burkolatának 

felújítására szeretnénk pályázatot benyújtani. A pályázat célja az utcák burkolatának felújítása, a 

kiemelt szegélyek újjáépítése, ehhez kapcsolódóan a közműaknák szintbe helyezése és a 

csapadékvíz elvezetését szolgáló lejtésviszonyok helyreállítása, mintegy 840 méter hosszon. 



A pályázat maximum 40.000.000,-Ft támogatást biztosít egy pályázó részre. A támogatás intenzitása 

legfeljebb 65%, így a szükséges önerő mértéke legalább 35%, melyet a 2021. évi költségvetésből 

szükséges biztosítani. A fejlesztés megvalósítását a 2021. évben tervezzük. Terveink szerint 

40.000.000,-Ft támogatási összegre nyújtjuk be igényünket, ami mellé legalább 21.5 millió Ft 

önerőt szükséges biztosítani. A felújítás terveinek ismeretében, az előzetes tervezői költségbecslés 

szerint a teljes beruházás költsége bruttó 72.4 millió Ft. A minimálisan szükségesnél tehát többet, 

32.4 millió Ft önerőt szükséges biztosítani. 

A támogatás felhasználásának végső határideje 2022. december 31. A pályázatokat az ebr42 

önkormányzati információs rendszeren keresztül lehet benyújtani, legkésőbb 2021. március 12-ig. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. 

(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 

továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban 

 

Kiskunhalas, 2021. március 12. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 

 

 

 


