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Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
VÁLLALKOZÓI ÖVEZET LESZ AZ EGYKORI LAKTA

 

Mára lényegében megtelt az ipari park, így Kiskunhalas Város 

kialakításával gondoskodik arról, hogy további vállalkozások is meg tudják kezdeni tevékenységüket 

a városban. A beruházásra a

kialakítása Kiskunhalason" című pályázat 3

mód. 

 

Halas önkormányzata kiemelten kezeli a helyi gazdaságfejlesztést, a vállalkozások erősödését és 

munkahelyteremtését. Mivel a jelenle

infrastruktúrával ellátott szabad területtel újabb lehetőségeket kerestek. A kiskunhalasi Szegedi úton 

található – sok éve használaton kívüli 

kialakítására. 

Az új ipari terület kialakításához a TOP

című pályázat 381 millió Ft vissza nem térítendő támogatásával nyílik mód. A projekt keretében a közművek 

épülnek ki, valamint feltáró út kerül kiépítésre a meglévő infrastruktúrára való csatlakozással. A fejlesztési 

területen lévő épületek egy része –

kerül. A program részét képezik kapcsolódó gé

karbantartásához. 

A vállalkozások visszajelzései alapján a megfelelő infrastruktúrával ellátott ipari területi mellett befektetés

ösztönzési tevékenységet, klaszter és vállalkozásmenedzsment szolgáltatást és

együttműködést is szükséges megvalósítani.

A fejlesztés által érintett - 4331 és 90.329 négyzetméretnyi 

projekt illeszkedik a Bács-Kiskun megyei területfejlesztési program Gazdaság

prioritáshoz, melynek fő célkitűzése a vállalkozói környezet fejlesztése, a vállalkozásfejlesztés. A specifikus 

cél fókuszában az ipar és mezőgazdaság beruházási, képzési, szakképzési és alkalmazott kutatási 

igényeinek kiszolgálása áll, ami összhangban van jelen fejlesztés tevékenységeivel. Egyértelmű a 

kapcsolódás a foglalkoztatás-élénkítés a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását támogató 

szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése célhoz, hiszen a projekt hozzáj

75%-ra való növeléséhez. 

 

A kedvezményezett neve: Kiskunhalas Város 

A projekt címe: Új iparterület kialakítása Kiskunhalason

Megvalósítás helyszíne: Kiskunhalas

A szerződött támogatás összege: 381.000.000 

Támogatási intenzitás: 100 % 

A projekt tervezett befejezési dátuma:

A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1

 

   
ESZ AZ EGYKORI LAKTANYA TERÜLETÉN 

Mára lényegében megtelt az ipari park, így Kiskunhalas Város Önkormányzata újabb terület 

kialakításával gondoskodik arról, hogy további vállalkozások is meg tudják kezdeni tevékenységüket 

a városban. A beruházásra a TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 azonosítószámú „Új iparterület 

című pályázat 381 millió Ft vissza nem térítendő támogatásával nyílik 

Halas önkormányzata kiemelten kezeli a helyi gazdaságfejlesztést, a vállalkozások erősödését és 

munkahelyteremtését. Mivel a jelenlegi ipari park már nem rendelkezik a vállalkozások számára megfelelő 

infrastruktúrával ellátott szabad területtel újabb lehetőségeket kerestek. A kiskunhalasi Szegedi úton 

sok éve használaton kívüli - volt honvédségi területet találták alkalmasn

Az új ipari terület kialakításához a TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 „Új iparterület kialakítása Kiskunhalason" 

című pályázat 381 millió Ft vissza nem térítendő támogatásával nyílik mód. A projekt keretében a közművek 

ki, valamint feltáró út kerül kiépítésre a meglévő infrastruktúrára való csatlakozással. A fejlesztési 

– melyek felújítása aránytalanul drága az új építéshez képest 

kerül. A program részét képezik kapcsolódó gépbeszerzések az ipari terület üzemeltetéséhez és 

A vállalkozások visszajelzései alapján a megfelelő infrastruktúrával ellátott ipari területi mellett befektetés

ösztönzési tevékenységet, klaszter és vállalkozásmenedzsment szolgáltatást és a megyei paktummal való 

együttműködést is szükséges megvalósítani. 

4331 és 90.329 négyzetméretnyi - terület teljes mértékben barnamezős terület. A 

Kiskun megyei területfejlesztési program Gazdaság-és foglalkoztatás élénkítés 

prioritáshoz, melynek fő célkitűzése a vállalkozói környezet fejlesztése, a vállalkozásfejlesztés. A specifikus 

cél fókuszában az ipar és mezőgazdaság beruházási, képzési, szakképzési és alkalmazott kutatási 

sa áll, ami összhangban van jelen fejlesztés tevékenységeivel. Egyértelmű a 

élénkítés a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását támogató 

szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése célhoz, hiszen a projekt hozzájárul a foglalkoztatottak arányának 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Új iparterület kialakítása Kiskunhalason 

Kiskunhalas 

381.000.000 Ft 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 30. 

1.1.1-16-BK1-2017-00016 

Önkormányzata újabb terület 

kialakításával gondoskodik arról, hogy további vállalkozások is meg tudják kezdeni tevékenységüket 

00016 azonosítószámú „Új iparterület 

81 millió Ft vissza nem térítendő támogatásával nyílik 

Halas önkormányzata kiemelten kezeli a helyi gazdaságfejlesztést, a vállalkozások erősödését és 

gi ipari park már nem rendelkezik a vállalkozások számára megfelelő 

infrastruktúrával ellátott szabad területtel újabb lehetőségeket kerestek. A kiskunhalasi Szegedi úton 

volt honvédségi területet találták alkalmasnak új ipari terület 

00016 „Új iparterület kialakítása Kiskunhalason" 

című pályázat 381 millió Ft vissza nem térítendő támogatásával nyílik mód. A projekt keretében a közművek 

ki, valamint feltáró út kerül kiépítésre a meglévő infrastruktúrára való csatlakozással. A fejlesztési 

melyek felújítása aránytalanul drága az új építéshez képest – bontásra 

pbeszerzések az ipari terület üzemeltetéséhez és 

A vállalkozások visszajelzései alapján a megfelelő infrastruktúrával ellátott ipari területi mellett befektetés-

a megyei paktummal való 

terület teljes mértékben barnamezős terület. A 

s foglalkoztatás élénkítés 

prioritáshoz, melynek fő célkitűzése a vállalkozói környezet fejlesztése, a vállalkozásfejlesztés. A specifikus 

cél fókuszában az ipar és mezőgazdaság beruházási, képzési, szakképzési és alkalmazott kutatási 

sa áll, ami összhangban van jelen fejlesztés tevékenységeivel. Egyértelmű a 

élénkítés a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását támogató 

árul a foglalkoztatottak arányának 


