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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület 2022. január 20-i ülésére 

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati 
felhívásra, Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen benyújtandó pályázat 

tárgyában 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban Kvtv.) 3. melléklet 
szerint „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”, Belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása jogcímen. A pályázattal érintett út a Kopolyai út belterületi szakasza 
a Tinódi utcától a külterületi határig, körülbelül 1,3 km szakaszon. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege 40 millió Ft, a támogatás 
maximális mértéke a fejlesztési költség 65%-a. A megvalósításhoz szükséges önerőt az 
Önkormányzatnak a 2022. évi költségvetésből szükséges biztosítania. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 4. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és 
elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 
XC. törvény (továbbiakban Kvtv.) 3. melléklete szerint „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra”, Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen” 
legfeljebb 40 millió forint támogatási összegig pályázatot nyújtson be, a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja.  
 
 
Határidő:   2022.02.04. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási 

csoportvezető 
Határozatról értesül: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi 

osztályvezető  
Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási 
csoportvezető 

Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda - Jegyző 
 
 
Kiskunhalas, 2022.01.11. 
 

Fülöp Róbert s.k. 


