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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2018. március 29-i ülésére 
 

”Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás szennyvízkezelési fejlesztése” 
tárgyú 239/2017. (VIII.16.) határozat módosítása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 2017. augusztus 16-i 
rendkívüliülésén meghozta a 239/2017. Kt. határozatot, melynek tárgya „Felhatalmazás pá-
lyázat elnyújtására „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztése”. Önkormányzatunk pályázatát a támogató szervezet elutasítot-
ta. 
A VP6-7.2.1.4-17 kódszámú pályázati felhívás lehetőséget ad arra, hogy némi módosítással, 
kiegészítéssel újból benyújtsuk pályázatunkat, mely lehetőséggel a külterületi lakosság életkö-
rülményeinek javítása érdekében élni kívánunk. 
 
Az eltelt idő alatt egy újabb külterületi lakos jelezte, hogy részt kíván venni a pályázatban, 
akinek a korábbi határozat módosításával tudjuk biztosítani ezt a lehetőséget. Ehhez szüksé-
ges a határozatban szereplő megvalósítási helyszíneket egy újabb megvalósítási helyszínnel 
kiegészíteni: Alsószállás puszta hrsz.:1082/4. 
 
Kérem, a Képviselő-testületet a határozati javaslat jóváhagyására. 
 
Határozati javaslat: 
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata újból pályázatot kíván benyújtani a VP6-
7.2.1.4.-17 kódszámú pályázati felhívás 2. célterületére „Külterületi lakosság életminősé-
gének javítása Kiskunhalason” címmel, legfeljebb 50 millió forint tervezett támogatási 
összegig, a következő megvalósítási helyszínekre, melyek nyertesség esetén a fejlesztés 
megvalósítási 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 
- Alsószállás puszta, hrsz.: 1082/4 

 
2.) A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önrész összegét a projekt 
összes költségének 15%-a erejéig biztosítja, a 2018. évi költségvetés terhére. 
 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatban résztvevő 
külterületi lakosokkal Együttműködési megállapodást kössön, a támogatási kérelem be-
nyújtására, nyertesség esetén a későbbi megvalósításra, az ezekhez szükséges dokumen-
tumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
 



4.) A Képviselő-testület a fentiek alapján módosítja a 239/2017. számú határozatát. 
 
Határid ő:   2019. december 31. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető 
Határozatról értesül: Tóth Péter Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető 
    Csendes Ildikó – Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó Jegyző 
 
 
Kiskunhalas, 2018. március 21. 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 


