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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2018. április 26. napján tartandó ülésére 

Egyes beruházási célú pályázatok benyújtása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdetett Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Ezen 

pályázati kiírásra két témában tervezzük támogatási igényünket benyújtani. 

 

1. Az a) alcél keretében a Csipkeházi Óvoda felújítására kívánunk pályázni. A támogatás 

legnagyobb igényelhető összege 30 millió Ft, a támogatási intenzitás 85%. A 2018. évi 

költségvetésben az önerőt szükséges biztosítani. A felújítás keretében nyílászáró csere, 

tetőfelújítás, szigetelés, fűtés- és villamoshálózat korszerűsítés valósul meg, melyeknek 

köszönhetően csökkeni fog az intézmény fenntartási költsége. A pályázat benyújtási 

határideje 2018. május 2. 

 

2 b) alcél – sportfejlesztés – a Fazekas Mihály Általános Iskola (6400 Kiskunhalas, Fazekas 

Mihály utca 1.) sportcsarnokának bővítésére kívánunk pályázni, melyre az elnyerhető 

támogatás legnagyobb összege 20 millió Ft, a támogatási intenzitás 75%. A 2018. évi 

költségvetésben az önerőt szükséges biztosítani. A pályázat benyújtási határideje 2018. május  

 

3. A c) alcél – belterületi utak felújítása – támogatást a Tinódi utca Kopolyai út és a Dong-éri 

csatorna mellett futó elkerülő út közötti szakasz felújítására kívánjuk elnyerni. Ezen pályázat 

elbírálásánál előnyt élvez az az útszakasz, melyet tömegközlekedés eszköz vesz igénybe, ez 

esetünkben a helyi és helyközi buszjárattal is teljesül. A költségvetés jelenleg tartalmaz 

előirányzatot erre a célra, így a szükséges önerő biztosított, a vissza nem térítendő támogatás 

maximális mértéke 30 M Ft, a maximális támogatási intenzitás az Önkormányzat adóerő-

képességét figyelembe véve 75%, a pályázat benyújtási határideje 2018. május 2.  

 

Fenti három célra az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, egy pályázat 

keretében lehet a támogatási igényt benyújtani. 

 

Kérem a fentiek tekintetében a Képviselő-testület támogatását! 

 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett 

pályázati kiírásra a Csipkeházi Óvoda felújítására pályázatot kíván benyújtani. A 

Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt a 2018. évi költségvetésben biztosítja. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és 

felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére, 

valamint megbízza a pályázat nyertessége estén a megvalósítás lebonyolításával is. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett 

pályázati kiírásra a Fazekas Mihály Általános Iskola sportcsarnokának bővítésére 

pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt a 2018. 

évi költségvetésben biztosítja. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat 



benyújtásával és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő 

feladatok elvégzésére, valamint megbízza a pályázat nyertessége estén a megvalósítás 

lebonyolításával is. 

 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett 

pályázati kiírásra a Tinódi utca burkolat-felújítására pályázatot kíván benyújtani. A 

Képviselő-testület a 4/2018 (II.23) rendelettel biztosította a pályázathoz szükséges 

önerőt. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával és 

felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére, 

valamint megbízza a pályázat nyertessége estén a megvalósítás lebonyolításával is. 

 

Határidő: 2019.12.31. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

Határozatról értesül:  Városfejlesztési Üzemeltetési és Főépítészi Osztály  

    Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

Felelős: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2018. április 17. 
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