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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

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

 

Zártkerti földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő fejlesztések támogatására 

benyújtandó pályázat tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Megjelent a Földművelésügyi  Minisztérium 2017. évi, ZP-1-2017 számú pályázati felhívása 

"a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hát-

terét biztosító fejlesztések támogatásra" címmel. Települési önkormányzatok, települési ön-

kormányzatok konzorciumai nyújthatnak be pályázatot maximum 10 millió forint elnyerésére, 

a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hát-

terét biztosító fejlesztések támogatására. Támogatható tevékenységek: külterületen elhelyez-

kedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, valamint az útsza-

kaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karban-

tartásához kapcsolódó fejlesztések, villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések 

(hagyományos, vagy alternatív energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-

hálózat elsősorban felszín alatti kiépítése).  

Az Agrárgazdasági Kamarával történt egyeztetés és javaslat alapján, összevetve a támogatási 

összeget és a műszaki lehetőségeket a pályázatot kívánunk benyújtani az alábbi beruházás el-

végzéséhez: 

A Kiskunhalas 41380  hrsz-ú út felújítása, szórt útalapos felújítással legfeljebb 9 millió 

Ft bekerülési összeggel, valamint a fejlesztett úthoz  kapcsolódóan szigetüzemű, napelemes 

közvilágítás  kialakítása legalább 1 millió Ft összeggel. 

A támogatás mértéke 100%, melyből 75%-ig lehet előleget lehívni. Kérem a Képviselő-

testületet, hogy legfeljebb 10 millió forint becsült beruházási összegig adjon felhatalmazást a 

pályázat benyújtására. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a ZP-1-2017 

számú pályázati felhívásra legfeljebb 10 millió Ft tervezett beruházási összeggel a 

41380  hrsz-ú út szórt útalapos felújítására és a fejlesztett úthoz  kapcsolódóan 

szigetüzemű, napelemes közvilágítás  kialakítására. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, 

a szükséges nyilatkozatokat megtegye, valamint a pályázat benyújtáshoz szüksé-

ges forrást a 2018. évi költségvetésben biztosítsa. 

 

Határidő:   azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető     

Határozatról értesül: Csendes Ildikó osztályvezető helyben 

Tóth Péter osztályvezető    helyben 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Kiskunhalas, 2018. január 12.        

 

                           Fülöp Róbert s.k. 
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