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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. július 19-i rendkívüli ülésére 
Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 

hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az Agrárminisztérium 2019. 
évi ZP-1-2019 kódszámú "a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását 
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatásra" című pályázati felhívásra. 
Egy pályázat keretében legfeljebb 10 millió forint támogatás igényelhető. A támogatás formá-
ja vissza nem térítendő támogatás, 100%-os támogatási intenzitással. A támogatás utófinan-
szírozás formájában valósul meg azzal, hogy a megítélt támogatás legfeljebb 75%-os mérté-
kéig előleg vehető igénybe. 
A pályázati felhívás keretében több tevékenység is támogatott, egy pályázó a pályázatán belül 
több támogatott tevékenységre is pályázhat. 
Kiskunhalas Város Önkormányzat az alábbi tevékenységekre kíván pályázni: 

- külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó 
út, földút, valamint útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, 
felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések maximális összeg 9 
millió forint. 

- vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, illetve víz visszatartáshoz kapcsolódó kislép-
tékű víztároló kapacitás kiépítése (esővízgyűjtő rendszer kiépítése) maximális összeg 
10 millió forint. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a pályázat benyújtásának megtárgyalására és annak elfo-
gadására. 

Határozati javaslat: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgár-
mestert, hogy a ZP-1-2019 kódszámú pályázati felhívásra, összesen legfeljebb 10 
millió forint összegig pályázatot nyújtson be, a szükséges nyilatkozatokat megte-
gye, dokumentumokat aláírja. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a támogatási kérelem benyújtásához szükséges forrást a 2019. évi költ-
ségvetésből biztosítja. 
 

2. A Képviselő-testület a 146/2019.Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: 2019.augusztus 01. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  
 Tóth Péter osztályvezető, Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály  
Határozatról értesül:  

Csendes Ildikó osztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
Tóth Péter osztályvezető, Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály 
Dervaderics-Kurucz Brigitta, fejlesztési és beruházási csoportvezető 

Felelős:  
 Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
Kiskunhalas, 2019. július 5.        
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