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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

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

A KEHOP-2.1.11. kódszámú, „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, 
hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának 

felmérésére, problémák feltárására” című pályázati felhívásra benyújtandó támogatási 
kérelem tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KEHOP 2.1.11. kódszámú 
pályázati felhívás keretében, a 2. célterületen belül ivóvízhálózat rekonstrukcióra. A 
támogatási kérelemben ívóvízhálózat rekonstrukcióval érintett utak, útszakaszok: 
 Dr. Nagy Mór utca, Árpád utca- Szövetség tér közötti szakaszon, 

 Kuruc vitézek tere 1-6, 18-19, 20-27 sz. lakóingatlanok előtti területen  

 Árpád utca, Dr. Nagy Mór utca- Szentháromság tér közötti szakaszon 

 Batthyány utca, Széchényi út- Szabadkai utcák közötti szakaszon 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 
10Mrd Ft, a támogatási intenzitás 70%. 

A támogatási kérelem benyújtására 2022. március 31. napig van lehetőség. 

A támogatási kérelem benyújtásához szükséges előkészítési tevékenységeket, mint 
tanulmánykészítés, tervezés és (feltételes) közbeszerzési eljárás lefolytatása, az 
Önkormányzatnak saját költségvetésből szükséges előfinanszíroznia. 

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

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a KEHOP-2.1.11 kódszámú, „Felhívás víziközmű hálózatok 
átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki 
állapotának felmérésére, problémák feltárására” című pályázati felhívásra legfeljebb 
150 millió forint összköltségig pályázatot nyújtson be, a szükséges nyilatkozatokat 
megtegye, dokumentumokat aláírja és a pályázat benyújtásához szükséges forrást a 
költségvetésben biztosítsa.  
 
Határidő:   2022.03.31. 
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. 


