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Kiskunhalas Város Polgármesterének      ÚJ VÁLTOZATBAN! 

 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére 

Az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 3. körös 

felhívására, „Developing complex run-off management strategies for mitigating extreme weather 

conditions in urban and periurban environments„ (RUNMAN) címmel benyújtandó pályázat 

tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az Interreg- IPA CBC Program 

Magyarország- Szerbia 3. körös felhívás 1. prioritásának (Határon átnyúló vízgazdálkodási és 

kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása) 1.1 akcióterületére (Vízgazdálkodás és a szélsőséges 

időjárási körülmények elleni védelem), „Developing complex run-off management strategies for mitigating 

extreme weather conditions in urban and periurban environments„ (RUNMAN) címmel. 

A pályázat célja a szélsőséges eloszlású csapadék által okozott károk mérséklése, a bel-és külterületi 

csapadék elvezető rendszer korszerűsítése, mintaadatbázisok készítése.  

Kiskunhalas esetében elkészül egy pontosabb talajtérkép a beszivárgási folyamatok jobb megértése 

érdekében, terepmodell készítése és a különböző felszínborítottságú területek leválogatása, 

csapadékvízgyűjtő hálózat felmérése és rendszerműködési adatok kinyerése, korábbi üzemeltetési adatok 

feldolgozása, egyéb rendszeradatok összegyűjtése és rendszerezése, belterületi csapadékvíz gazdálkodás 

megalapozásához szükséges alapadatok szisztematikus felmérése és feldolgozása, a jelenlegi csapadék 

elvezető rendszer fejlesztendő területeinek pontosabb feltárása. 

A projektben szerb oldalon résztvevő partnerek Vízművek és Csatornázási KKV Szabadka, Vízművek és 

Csatornázási Kommunális Közvállalat Újvidék; magyar oldalon Kiskunhalas Város Önkormányzata, az 

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Szegedi Tudományegyetem. 

A projekt teljes tervezett összköltsége 705 000 EUR, melyből Kiskunhalas Város Önkormányzat 

projektrészének költsége 113 366,64 EUR. 

Projekt szinten, a teljes költségvetés 85%-a uniós hozzájárulásból, 15% -a nemzeti forrásból kerül 

finanszírozásra. Az Önkormányzat esetében, a finanszírozás 85% uniós hozzájárulásból (IPA), 10% állami 

támogatásból és 5% önerőből tevődik össze. Az IPA hozzájárulás 15%-át, a hazai társfinanszírozás 10%-át 

az Önkormányzat előlegként automatikusan megkapja, valamint az Önkormányzatnak lehetősége van a 

fennmaradó IPA részre megelőlegezést kérelmezni. 

A projekt benyújtásának határideje 2019. szeptember 30. 

 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 

Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 3. körös felhívás 

1. prioritásának (Határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázatmegelőzési rendszerek 

színvonalának javítása) 1.1 akcióterületére (Vízgazdálkodás és a szélsőséges időjárási 

körülmények elleni védelem) „Developing complex run-off management strategies for mitigating 

extreme weather conditions in urban and periurban environments„ (RUNMAN) címmel.  

2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata projekt 

partnerként 113 366,64 euró költségvetési összegig és legfeljebb 5 668,33 euró önerő összegéig a 

pályázatban részt vegyen, felhatalmazza a szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok 

megtételére, az előkészítő feladatok elvégzésére. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt megvalósításához szükséges 

5 668,33 eurónak megfelelő forint összegű önerőt a 2020. évi költségvetésből biztosítja. 

 

Határidő:   2019. szeptember 30. 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

Határozatról értesül: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 

Felelős:    Komlósné Dr. Fekete Anikó - Jegyző 

 

Kiskunhalas, 2019. szeptember 25. 

Fülöp Róbert s.k. 


