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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2017. augusztus 16-i rendkívüli ülésére 

 

Felhatalmazás pályázat benyújtására „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és 

vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztése” érdekében 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormányának VP6-7.2.1.4-17 kódszámú pályázati felhívása 2. célterülete ér-

telmében Kiskunhalas Város Önkormányzatának lehetősége van pályázatot benyújtani „Ta-

nyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejleszté-

sei” céljából. 

A pályázat célja a vidéki térségben élők életminőségének javítása, a fenntarthatóság növelése 

olyan kisléptékű infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energia-

hatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez és a tanyasi 

térségek alapvető infrastruktúrával való ellátottságának növeléséhez. 

Jelen pályázat a települési önkormányzat valamint természetes személyek együttműködésével 

valósulhat meg. Kiskunhalas csak külterületet érintően nyújthat be pályázatot.  

A pályázatot Kiskunhalas Város Önkormányzata tervezi benyújtani, olyan természetes sze-

mély partnerekkel együttműködésben, akik 18. életévüket betöltötték, cselekvőképes szemé-

lyek, 2016. év január 01-jétől életvitelszerűen Kiskunhalas külterületén elhelyezkedő tanyán, 

mint lakóhelyen vagy tartózkodási helyen élnek és ezt lakcímkártyájukkal igazolni tudják. A 

tanyának a földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy közeli hozzátartozójuk tulajdonában 

kell lenni. 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépí-

tése:  

– villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fej-

lesztést.  

b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:  

– kútfúrás;  

– vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, 

mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;  

– háztartási törpe-vízmű.  

c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:  

– egyedi szennyvízkezelő berendezéssel. 

 

A támogatás mértéke önkormányzati pályázó esetén a projekt összes költségének 85%-a, ma-

ximum 50 millió forint, melyből tanyánként a támogatási összeg felső határa: 

- háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése esetében:  

maximum 2 millió forint;  

- háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése esetében:  

maximum 2 millió forint;  

- háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépí-

tése esetében:  

maximum 4 millió forint. 

 

Az önkormányzat és a pályázatra jelentkező 10 fő természetes személy között létrejövő 

együttműködési megállapodás tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit, különös tekintet-



tel az önerő biztosításának mikéntjére, melyet Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2017. évi 

költségvetés terhére a projekt összes költségének maximum 15%-a erejéig biztosít.  

 

A 10 kiskunhalasi külterületi, zártkerti tervezett megvalósítási helyszín, melyek nyertesség 

esetén a fejlesztés helyszínei lesznek, a következő: 

- Alsószállás puszta, hrsz.: 1087/6 

- Alsószállás puszta, hrsz.: 1046/37 

- Felsőöregszőlők, hrsz.: 42443/1 

- Rekettye puszta, hrsz.: 420/4 

- Alsóöregszőlők, hrsz.: 40183 

- Felsőszállás puszta, hrsz.: 734/3 

- Alsóöregszőlők, hrsz.: 40364 

- Felsőszállás puszta, hrsz.: 704/28 

- Inoka-Kistelek puszta, hrsz.: 190/40 

- Alsóöregszőlők, hrsz.: 40206 

 

A pályázatok benyújtására 2017. március 31-től van lehetőség, az első értékelési szakasz ha-

tárnapja 2017. május 2. volt. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak támogatására! 

 

Határozati javaslat: 

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

kódszámú pályázati felhívás 2. célterületére „Külterületi lakosság életminőségének javí-

tása Kiskunhalason” címmel, legfeljebb 50 millió forint tervezett támogatási összegig, a 

következő megvalósítási helyszínekre, melyek nyertesség esetén a fejlesztés helyszínei 

lesznek: 

- Alsószállás puszta, hrsz.: 1087/6 

- Alsószállás puszta, hrsz.: 1046/37 

- Felsőöregszőlők, hrsz.: 42443/1 

- Rekettye puszta, hrsz.: 420/4 

- Alsóöregszőlők, hrsz.: 40183 

- Felsőszállás puszta, hrsz.: 734/3 

- Alsóöregszőlők, hrsz.: 40364 

- Felsőszállás puszta, hrsz.: 704/28 

- Inoka-Kistelek puszta, hrsz.: 190/40 

- Alsóöregszőlők, hrsz.: 40206 

 

2.) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önrész összegét a projekt 

összes költségének 15%-a erejéig biztosítja, a 2017. évi költségvetés terhére. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatban résztvevő 

külterületi lakosokkal Együttműködési megállapodást kössön és a támogatási kérelem 

benyújtására, nyertesség esetén a későbbi megvalósításra, az ezekhez szükséges doku-

mentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 

 

4.) A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 118/2017. számú határozatát. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 



Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető      

Határozatról értesül: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető      

    Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó Jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2017. augusztus 15. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 


