
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2019. november 28-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
237/2019. Kth. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társaságok és ezek tulajdonában álló gazdasági társaságok, továbbá az Önkormányzat által alapított 
alapítványok 2018-2019. évi uniós- és hazai forrásból megvalósuló fejlesztési pályázatairól szóló 
beszámoló 
 

H a t á r o z a t  

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2018-

2019. évi pályázatairól szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.  
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Halasi Média és Kultúra 
Nonprofit Kft.  2018-2019. évi pályázatairól szóló beszámolót a 2. számú melléklet szerinti 
tartalommal.  

 
3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Városért Közalapítvány 

2018-2019. évi pályázatairól szóló beszámolót a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.  
 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Berki Viola 
Közalapítvány 2018-2019. évi pályázatairól szóló beszámolót a 4. számú melléklet szerinti 
tartalommal.  

 
Határidő: folyamatos 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  
Dervaderics- Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

K. m. f. 
 

 
Fülöp Róbert s.k.     Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

Dr. Bognárné Nagy Éva Mária  s.k.      Várnai Iván s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2019. november 28. 



 

 

 

1. számú melléklet 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat 2018-2019. évi pályázatairól szóló beszámoló 
 

Megvalósítás alatt álló projektek 
 

1) Ipari Park fejlesztése Kiskunhalason 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 

Rövid összefoglaló: 
A fejlesztés célkitűzése a jelenlegi ipari park bővítése és fejlesztése, hogy ezzel az 
önkormányzat megfelelő teret biztosíthasson a már megtelepült és a jövőben megtelepedő 
vállalkozások számára. Feltáró út kerül kiépítésre és az eddig hiányzó, de szükséges közmű 
hálózatot bevezetjük a területre. A saját tulajdonú meglévő épület szükségszerű felújítása után, 
abban vállalkozásfejlesztési, ipari park és klasztermenedzsment szolgáltatásokat is biztosít. 2 
db új gép beszerzése is része a beruházásnak, melyekkel az ipari park karbantartási feladatait 
fogjuk ellátni, ezzel is támogatva a betelepülő vállalkozásokat. 
A beruházás végső célja az új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése, a 
vállalkozások működési feltételeik kedvezőbbé tétele által. 
A kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan a tervezés folyamatban van. A gépek beszerzésére 
irányuló közbeszerzési dokumentáció a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős 
Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályán (továbbiakban KFF) előzetes 
ellenőrzésen van. 

 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2017.05.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.07.31. 

Projekt összes költsége: 300 000 000,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 291 437 750,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

2) Új iparterület kialakítása Kiskunhalason 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00016 

Rövid összefoglaló: 
Az új iparterület kialakítását indokolja, hogy a meglévő Ipari Park hasznosított, vagy 
értékesített része már nem rendelkezik a vállalkozások számára megfelelő infrastruktúrával 
ellátott üzleti környezetként igénybe vehetőipari területtel. Mindezt felismerve a településen 
szükséges a fejlesztett, megfelelő infrastruktúrával ellátott ipari területek növelése, bővítése. 
Nem elegendő az egységes, megfelelő infrastruktúrával ellátott ipari területi kezelése, amellett 
befektetés-ösztönzési tevékenységet, klaszter és vállalkozásmenedzsment szolgáltatást és a 
megyei paktummal való együttműködést is szükséges megvalósítani. Mindennek biztosításához 
jelen projekt keretében a tervezett ipari területen meglévő épület bontására, közművek 
kiépítésére, valamint egy új feltáró út kiépítésre kerülne sor. A projekt részét képezik 
kapcsolódó gépbeszerzések az ipari terület üzemeltetéséhez és karbantartásához. 



 

 

Az építési tevékenységhez kapcsolódó tervek elkészültek, engedélyeztetés folyamatban van; a 
gépek beszerzése előkészítés alatt áll. 
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2017.12.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.09.15. 

Projekt összes költsége: 381 000 000,- Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 375 285 000,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 
 
3) A kiskunhalasi városháza tornyának kilátó céljára történő hasznosítása 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a kiskunhalasi városháza tornyának kilátóvá történő átalakítása turisztikai 
hasznosítás céljából. A szezontól független bemutathatóságot élményelemekkel szeretnénk 
kiegészíteni, pl.: gyermekek számára távcsövek kihelyezésével, kiszolgáló helyiségekkel, 
kiszolgáló terekkel. Jelentős technikai fejlesztést szeretnénk megvalósítani a fogyatékkal élők 
fogadása érdekében, az igényeikhez igazodó szolgáltatások megteremtésével, pl. alternatív 
bemutatást biztosító kijelzőkhöz kapcsolódó számítógép távirányításos kamerarendszerrel. 
A kivitelezés befejeződött. A kiállítás tervező és eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési 
eljárás első körben eredménytelenül zárult, jelenleg a második közbeszerzési eljárás 
előkészítése zajlik. 
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2017.08.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.02.29. 

Projekt összes költsége: 99 847 537,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

4) Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00014 

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda megépítése, melynek keretében modern 
óvodai környezet kerül kialakításra, a vonatkozó hatályos rendeletben előírt minőségű 
helyiségek fejlesztésével, kialakításával. Az óvoda 3 csoport szoba kialakításával 60 gyermek 
elhelyezését biztosítja. 
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás első körben eredménytelenül zárult, 
a második eljárás eredményes lett. Jelenleg a kivitelezési munkálatok zajlanak, melyek várható 
befejezés 2020. július. 
 

Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2018.01.01 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.10.31. 



 

 

Projekt összes költsége: 300 000 000,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

5) Felsőváros belvíz károk megelőzése, a csapadékvíz záportározóban történő 

elhelyezésével 

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00002 

Rövid összefoglaló: 
Az Önkormányzat célja a projekt megvalósításával a település környezeti állapotának javítása, 
az ár- belvíz- és helyivízkár veszélyeztetettségének csökkentse a településen áthaladó 
vízfolyások rendezésével, a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, 
összehangolt fejlesztésen keresztül. 
A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Kiskunhalas Város lakossága a 
támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz károkozástól. 
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, jelenleg a 
kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, várható befejezésük 2020. március. 
 

Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2017.05.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.06.30. 

Projekt összes költsége: 200 000 000,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 195 000 000,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

6) Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason 

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1.-16-BK1-2017-00013 

Rövid összefoglaló: 
A beruházás komplexen tesz intézkedést a biztonságos közlekedési feltételek megteremtésére 
valamennyi közlekedő számára. A fejlesztés célkitűzése a forgalomtechnikailag elavult utcák 
átépítése, a kerékpárhálózat belterületi szakadási pontjainak megoldása, a centrum összekötése 
az egyik legforgalmasabb lakóteleppel, illetve a vasútállomással, illetve a közúti közösségi 
közlekedés szolgáltatási színvonalának emelése buszpályaudvar felújítással.  
A beruházás során megújul a buszpályaudvar és ehhez kapcsolódóan rendezésre kerül a 
gyalogosforgalom meglévő járda felújítással és új gyalogos közlekedési felületek kijelölésével, 
valamint megvalósul a csapadékvíz elvezetés kiépítése is.  
Kerékpárosbarát fejlesztési intézkedések valósulnak meg, melyek érintik a Jókai, a Thúry 
József, a Kossuth Lajos utcát, a Mátyás teret, a Bem sétányt és a Hősök ligetét. A Thúry József 
utcai kerékpárút kivitelezés kapcsán, az útburkolat is felújításra kerül. 
A tervek elkészültek, engedélyek beszerzése megtörtént, jelenleg a kivitelező kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban (ajánlattételi szakasz). 
  

Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2018.01.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.31. 



 

 

Projekt összes költsége: 500 000 000,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 488 750 000,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

7) Önkormányzati intézmények energetikai felújítása 

Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1.-16-BK1-2017-00057 

Rövid összefoglaló: 
A projekt legalapvetőbb célkitűzése, hogy az intézmények által kibocsátott szén-dioxid 
mennyisége csökkenjen, továbbá az épületek fajlagos primer energiafogyasztása olyan 
mértékben változzon, mely a jogszabály szerinti követelményértékeknek megfelel. A tervezett 
projekt megvalósítása a meglévő infrastruktúra korszerűsítését teszi lehetővé. 
A projekt 8 db önkormányzati tulajdonú épület energetikai fejlesztését foglalja magában. 
1.Könyvtár: akadálymentesítés, ablakcsere, homlokzat, födém, lábazat szigetelés, kazáncsere, 
napelemes rendszer. 2.Szilády Áron utcai óvoda: akadálymentesítés, ablakcsere, födém, 
lábazat, pincefödém, padlásfödém szigetelés, vízszigetelés. 3.Felsővárosi óvoda: napelemes 
rendszer. 4.Bóbita óvoda: napelemes rendszer. 5.Bajza utcai óvoda: napelemes rendszer 
6.Városi bölcsőde: napelemes rendszer. 7.Ady Endre utcai óvoda: napelemes rendszer. 
8.Városháza: ablakcsere, födém, pincefödém szigetelés, kazáncsere, napelemes rendszer.  
A kivitelezéshez szükséges tervek elkészültek, ezek alapján a kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás megindításra került. Az eljárás ajánlattételi szakasza lezárult, jelenleg a 
beérkezett ajánlatok értékelése van folyamatban. 
 

Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2018.04.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.02.28. 

Projekt összes költsége: 419 398 995,- Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 407 865 816,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

8)  Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása 

Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1.-16-BK1-2017-00072 

Rövid összefoglaló: 
A projekt legalapvetőbb célkitűzése, hogy az intézmény által kibocsátott szén-dioxid 
mennyisége csökkenjen, továbbá az épületek fajlagos primer energiafogyasztása olyan 
mértékben változzon, mely a jogszabály szerinti követelményértékeknek megfelel.  
A tervezett projekt megvalósítása a meglévő infrastruktúra korszerűsítését teszi lehetővé, új 
tevékenységek és szolgáltatások nem alakulnak ki a projekt által, de a meglévő szolgáltatások 
magasabb színvonalon lesznek elérhetők. 
Az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek magukba foglalják az idősek otthona 
épületének a külső hőszigetelését, nyílászárók cseréjét és a fűtési rendszer fejlesztését. 
A kivitelezéshez szükséges tervek elkészültek, melyek alapján megindult a kivitelező 



 

 

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Az eljárás eredményesen zárult, a nyertes 
Ajánlattevővel való szerződéskötés folyamatban van. 
 

Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2018.04.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.02.28. 

Projekt összes költsége: 80 639 627,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

9) Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason 

Projekt azonosítószáma: TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002 

Rövid összefoglaló: 
Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások (Sáros utca, Zerge utca, Harangos tér és 
Erzsébet királyné tér) lakói számára a lakhatási feltételeik javítása, a lakás külső- és belső 
felújítása, energetikai korszerűsítése, közműhálózatok fejlesztése, kapcsolódó 
eszközbeszerzéssel kiegészítve, összesen több mint 60 lakásban. 
A lakosságot érintő környezeti károk mérséklése az illegális hulladéklerakók felszámolása és a 
csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése révén. 
Nyitott közösségi tér és közösségi kert létrehozása révén a lakosság életkörülményeinek 
javítása, közösségi, közterületi funkció kialakítása a város szegregált területein. 
A kivitelezéshez szükséges tervek elkészültek, jelenleg a kivitelezési közbeszerzési dokumentáció 
előzetes ellenőrzése van folyamatban. 
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2017.11.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31. 

Projekt összes költsége: 499 999 163,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 490 099 184,- Ft 

Támogatási intenzitás: maximum 100% 

Konzorciumi partnerek: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

10) Együtt egymásért Kiskunhalason 

Projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 

Rövid összefoglaló: 
A projekt átfogó célja: A szegregátumokban élő kiskunhalasi lakosság jobb életlehetőségeinek és 
egyéni és közösségi szintű integrációjának biztosítása. Ezen átfogó cél elemei: 1. Társadalmi 
együttműködés erősítése közösségfejlesztéssel, a társadalmi integráció erősítésével, az egyéni 
közösségi szociális szolgáltatások kiterjesztésével; 2. Az egészséges élet feltételeinek 
megteremtése az egészségtudatosság erősítése, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosítása 
által; 3. A foglalkoztathatóság javítása révén a hátrányos helyzetű családok életszínvonalának 
emelése; 4. Gyermekkorban és kora-gyermekkorban kialakuló, különösen a leszakadó társadalmi 
csoportokra jellemző tényezők megelőzése és leküzdése. 
Programok megvalósítása folyamatban, az oktatási szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás 
értékelési szakaszban. 
 



 

 

 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2017.07.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.06.30. 

Projekt összes költsége: 149 999 749,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 115 304 272,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partnerek: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.  

    Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

11) A kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése 

Projekt azonosítószáma: GINOP-7.1.3-15-2016-00014 

Rövid összefoglaló: 
A projekt keretében első sorban a Csetényi park komplex turisztikai fejlesztését kívánjuk 
megvalósítani. Olyan turisztikai attrakciókat kívánunk elhelyezni, amik a felhívás céljához 
illeszkedve vonzó célponttá teszik a területet. A fejlesztés akcióterülete kiterjed a városházától 
a Sportközpontig, ezen a területen belül egységes koncepció mentén végeznénk fejlesztéseket, 
melyek felfűzve, egymást erősítve tennék még vonzóbbá településünket.  
 A kivitelezéshez szükséges tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztására és az 
eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van (ajánlattételi szakasz). A 
marketing tevékenységre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van. 
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2018.01.01. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.05.29. 

Projekt összes költsége: 897 041 568,-Ft 

Támogatási intenzitás: 97,71% 

 

12) Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban - Esélyteremtés a humán 

szolgáltatásokban 

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00011 

Rövid összefoglaló: 
A projekt legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a 
minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. Másik fő cél a helyi 
esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra 
alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása, a 
humán közszolgáltatások területén jelentkező területi különbségek csökkentése a minőségi 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával. További cél az alapszolgáltatásokra ráépülve, 
hozzájárulni a helyi egyedi igények kielégítéséhez szükséges komplex kiegészítő szolgáltatások 
fejlesztéséhez. A projekt hozzájárul többek között a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
felzárkóztatásához és a munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez, az egyes közszolgáltatások 
minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, az integrált, innovatív megoldások 
kialakításához és a pilot tevékenység megvalósításához, ágazati együttműködések 
megteremtéséhez, tematikus stratégia alkotás folyamatához. 
A projekt öt település konzorciumi partnerségével valósul meg: Kiskunhalas, Tompa, Kisszállás, 



 

 

Pirtó és Harkakötöny. 
A szükséges szakértők bevonása megtörtént, jelenleg több program megvalósítása is zajlik, úgy 
mint roma származású személyek foglalkoztatása utcabizalmi hálózat keretében, 
kompetenciafejlesztő tréningek, egyéni képzések, közösségépítő tevékenységek, ifjúsági csoportok 
támogatása, roma kulturális rendezvények szervezése. 
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2017.12.27. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:  

Projekt összes költsége: 483 280 308,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 295 643 186,- Ft. 

Támogatási intenzitás: 100% 

 
13) Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban 

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00004 

Rövid összefoglaló: 
A projekt legfőbb célja a humán közszolgáltatások területén jelentkező területi különbségek 
csökkentése, a humán közszolgáltatások minőségének és hozzáférésének javítása első sorban a 
köznevelés, a felnőttoktatás által biztosított formális és nem formális tanulás területein a helyi 
tudástőke gyarapítása érdekében. A projekt hozzájárul többek között a humán 
közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, a közszolgáltatások minőségi 
javulásához, a gyermekek és tanulók közneveléshez, felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán 
kívüli programok megvalósításával, komplex óvodai szolgáltatásfejlesztéshez és az egész életen 
át tartó tanuláshoz. 
A projekt 5 település konzorciumi együttműködésével valósul meg: Kiskunhalas, Pirtó, 
Harkakötöny, Kisszállás, Tompa. 
Terv szerint folynak az óvodai, általános iskolai és középiskolai programok, továbbképzések. 
Szociális asszisztensek szereztek OKJ-s végzettséget, őket a különböző halasi iskolákban 
foglalkoztatjuk (11 fő). A periférián lakó gyermekeket bérelt mikrobusz szállítja naponta az 
iskolába és tanítás után haza. Folyamatos az óvodás gyermekek úszásoktatása. Az ipari iskola 
diákjai rendszeresen vesznek részt tanulmányi-szakmai gyárlátogatásokon. Hátrányos és 
halmozottan hátrányos tanulókat a jó tanulmányi eredményeik alapján tanulmányi ösztöndíj 
támogatásban részesítjük: fél évente 110-120 gyermek kap jelentős összegű támogatást  
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2017.12.27. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.26. 

Projekt összes költsége: 500 000 000,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 393 335 486,- Ft. 

Támogatási intenzitás: 100% 

 
 

14) Külterületi helyi közutak fejlesztése és kezelésükhöz szükséges eszközök beszerzése 
Kiskunhalas-Harkakötöny konzorciuma által 
 
Pályázati kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 



 

 

Rövid összefoglaló: 
Kiskunhalas és Harkakötöny összefogásban kívánjuk megvalósítani a 0813/5, 0824 és 
0148hrsz. Félegyházi külterületi út felújítására irányuló beruházást. A projekt középpontjában 
a mára már erősen alárendelté vált közlekedési útvonal, a Félegyházi út 6550 m-es szakasza áll, 
mely egy intenzív vonalvezetésű, a két települést szinte nyíl egyenesen összekötő, nagy 
vonzáskörzetű út. Emellett az út későbbi gondozásához szükséges eszközöket kívánjuk 
beszerezni. 
A projekt keretében beszerezni kívánt eszközök beszerzését Támogató nem támogatta, így csak 
az út felújítására van lehetőség. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás első 
körben eredménytelenül zárult a rendelkezésre álló fedezetnél jelentősen magasabb összegű 
ajánlatok miatt. A projekt megvalósíthatósága érdekében a műszaki tartalom átdolgozásra 
került, mely jelenleg az Irányító Hatóság előtt van elbírálás alatt.  
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2017.04.24. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.08.30. 

Projekt elszámolható összes költsége: 109 941 502,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 53 568 535 

Támogatási intenzitás: 90% 

Konzorciumi partner: Harkakötöny Község Önkormányzata 

 

15) Hirling József Lovaspark fejlesztése, Halasthermál Fürdő fejlesztése 

Döntés száma: 1493/2018 (X.10.) kormány határozat 

Rövid összefoglaló:  

Hirling József Lovaspark fejlesztése: a támogatásból kiegészítő infrastrukturális fejlesztések 

valósulnak meg, mint parkoló terek, kerítés, sorompó és vagyonvédelmi kamera rendszer, 

vízvezeték hálózat, vízelnyelő kialakítása, illetve a VIP épület hűtés-fűtési rendszerének kiépítése, 

fedett szénatároló, körkarám, stb. Az infrastrukturális elemek mellett a versenyek, rendezvények 

lebonyolításához szükséges bútorok beszerzése, pályakarbantartáshoz, illetve trágyakezeléshez 

szükséges gépek, eszközök beszerzése. További cél a II. ütemként tervezett, a fedeles lovardát, 

istálló épületeket és nézőteret-lelátókat érintő fejlesztés engedélyes tervdokumentációjának 

elkészítése. 

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a kivitelezés 

folyamatban van, az eszközbeszerzések folyamatban vannak, a II.  fejlesztési ütemhez az 

engedélyes tervdokumentáció elkészült. 

Halasthermál Fürdő fejlesztése: a fejlesztés keretében elkészülnek a termál kút tervei és 

megvalósul a kútfúrás, majd megépítjük a szabványos vízgépészeti rendszert és a termálkutat 

működésbe állítjuk. Tovább elkészül a Csipke Gyógy-és Élményfürdő építési engedélyes terveit 

és megszerezzük az építési engedélyt. 



 

 

Közbeszerzési eljárás keretében a kútfúró és tervező kiválasztása megtörtént, mindkét tevékenység 

folyamatban van, a gépészetre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van. 

 

Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2018.10.10. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31. 

Projekt összes költsége: 503 200 000,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

16) Külterületi lakosság életminőségének javítása Kiskunhalason 2. 

Pályázati kódszáma: 1909824302 

Rövid összefoglaló: a projekt célja a külterületi életminőségének javítása, 15 külterületi tanyán 

tervezünk végrehajtani háztartási léptékű villamos energia fejlesztést. 

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, kivitelezővel való 

szerződéskötés folyamatban van. 

 

Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2018.10.10. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.12.10. 

Projekt összes költsége: 44 216 439,- Ft 

Támogatási intenzitás: 90% 

 

17) Külterületi lakosság életminőségének javítása Kiskunhalason  

Pályázati azonosítószáma: 1924544098 

Rövid összefoglaló: a projekt célja a külterületi életminőségének javítása, 10 külterületi tanyán 

tervezünk végrehajtani háztartási léptékű villamos energia fejlesztést. 

A kedvezményezettek körének változása miatt Támogatói okirat módosítása van folyamatban. 

 

Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2019.05.09. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.31. 

Projekt összes költsége: 52 384 117,- Ft 

Támogatási intenzitás: 90% 

 

 

18) Szentháromság tér felújítása 

Pályázati kódszáma: BMÖFT/5-19/2019 



 

 

Rövid összefoglalás: a tervezett beruházás a Szentháromság tér meglévő burkolat felújítását 
célozza. 
Közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, szerződéskötés folyamatban, műszaki ellenőr 
beszerzés alatt. 
 
Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2019.10.04. 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.31. 

Projekt összes költsége: 50 172 135,- Ft 

Támogatás összege: 30 000 000,- Ft 

 
 

19) Ebrendészeti telep felújítása 

Döntés száma: É1fF/316-2/2019 

Rövid összefoglaló: jelen projekt keretében az ebrendészeti telep felújítása valósul meg: kiszolgáló 

épület felújítása, fedett tároló kialakítása, meglévő kennelsor utolsó két egysége kerül kialakításra. 

A kivitelezésre irányuló beszerzés eljárás le lett folytatva, kivitelezés folyamatban. 

 

Projekt megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2019. október 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31. 

Projekt összes költsége: 4 996 492,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

20) Sportpark és futókör megvalósítása 

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a Szent György téren egy 150 m2 alapterületű kültéri sportpark kialakítása 15 db 
eszközzel, illetve a Bundzsák Dezső Sportközpontban egy 400 méteres futókör kialakítása. 
Az Együttműködési megállapodás és a Konzorciumi Együttműködés aláírásra került, jelenleg a 
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik. 
 
A Beruházás állami beruházásként részben központi költségvetési forrásból, részben Önkormányzati 
Önerőből valósul meg. 
A beruházás becsült értéke bruttó 43 093 027,- Ft.  
A futókör kialakításának becsült értéke 25 213 840,- Ft, melyhez az Önkormányzat 50%-os 
önerővel járul hozzá. A sportpark kialakítása Önkormányzati önerőt nem igényel. 
 
 



 

 

2018-2019. évben megvalósított projektek 

 

21) A Csipkeház látogatóbarát fejlesztése 

 Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00017 
 
Rövid összefoglaló: 
A projekt közvetlen célja a Csipkemúzeum felújítása, illetve szolgáltatási palettájának 
gazdagítása, a kulturális örökség jellegéhez illeszkedő élményelemek, valamint komplex 
turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások kidolgozása. 
 
Projekt összes költsége: 72 800 000,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

22) Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 

Rövid összefoglaló:  
A projekt célja a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése eszközbeszerzések által. A 
projektben beszerezni kívánt tárgyak, eszközök által, a konzorciumi partnerek tovább szeretnék 
növelni a kisgyermekek ismereteit önmagukról, valamint tágabb és szűkebb környezetünkről. 
Fejleszteni kívánják a finom-motorikus készségeit, hozzá szeretnének járulni az egészséget 
testi, lelki, értelmi és érzelmi fejlődésükhöz. Mindezen játékok megfelelő tárolásának 
érdekében szükségesek a tárolók, bútorok beszerzése is. A projekt keretében beszerzésre kerül 
nevelőmunkát segítő IKT eszköz, ami a mindennapi munka része, gyerekekkel zenehallgatásra, 
képek, filmek nézésére, rendezvények visszanézésére használják, a napi jelentéseket, 
dokumentációt készítik rajtuk. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 1 920 000,- Ft. 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

23) Kiskunhalas Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása 

Projekt azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01150 

Rövid összefoglaló: 
Az ASP projekt segítségével a Közös Önkormányzati Hivatal, mind a székhely településen, 
mind az érintett tagönkormányzatoknál egységes informatikai háttérre alapozott, központi 
adatkezelő rendszert vezet be. A rendszer előkészítése során az adó szakrendszerben saját 
erőforrás felhasználásával végezzük az adatminőség javítási folyamatot, míg az egyéb 
alrendszerek tekintetében az adatminőség javítás, valamint a migráció folyamatát külső 
erőforrás bevonásával kívánjuk megvalósítani. Az eszközbeszerzés során külső vállalkozó által 
leszállított, 3 év helyszíni garanciával rendelkező eszközöket tervezünk beszerezni.  
 

Projekt összes költsége: 8 993 805,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 



 

 

24) Hirling József lovaspark fejlesztése 

Projekt azonosítószáma: egyedi költségvetési támogatás, 1818/2016. (XII.22.) döntés számú 
önkormányzati ingatlanok fejlesztése a lovas iskola megvalósítása érdekében 
 
Rövid összefoglaló: 
A projekt célja Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában lévő Hirling József Lovaspark 
fejlesztése a lovasiskola infrastrukturális feltételeinek javítása, korszerűsítése érdekében. A 
megvalósítás során szükséges a zsűritorony és a versenyiroda felújítása, a központi lelátó 
korszerűsítése, zárttá tétele. Megtörténik a melegítő pálya felújítása, korszerű talajjal való 
feltöltése, a talajminőség fenntartása érdekében öntözőrendszer kiépítése. A pályahasználók 
részére korszerű és kellő befogadóképességű öltöző-mosdó-wc blokk kerül kialakításra. Az 
istállók befogadóképességének növelése gyors telepítésű boxok elhelyezésével oldódik meg. 
Korszerű csapadékvíz-rendezési hálózat készül és szintén környezetvédelmi célú fejlesztésként 
új trágyatároló épül. A pályák és az istállók közötti felületek térburkolásával a belső közlekedő 
utak korszerűsítésre kerülnek. Az elektromos hálózat korszerűsítésre és fejlesztésre kerül, 
megtörténik a zöldfelület rendezése. Eszközbeszerzés keretében a pályafenntartáshoz 
szükséges traktor vásárlása történik, a díjugrató pályák kialakításához szükséges akadálypark 
kerül beszerzése. 
 
Támogatás összege: 400 000 002,- Ft 

 

25) Tó utcai cigány közösségi ház energetikai korszerűsítése 

Pályázati kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 

Rövid összefoglaló: 
A fejlesztés célja Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában levő épület korszerűsítése, 
az épület kihasználtságának növelése, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása, 
továbbá a gazdaságos, hatékony, valamint fenntartható üzemeltetése. Az épület hőtechnikai 
adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, a fűtési és használati melegvíz 
rendszereinek korszerűsítése, valamint a világítási rendszer energiatakarékos átalakításával 
történő energetikai korszerűsítése a cél. 
 
Projekt összes költsége: 17 592 583,-Ft 

Támogatási intenzitás: 90% 

 

26) Kiskunhalasi sportcsarnok és küzdősportterem felújítása 

Rövid összefoglaló: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Magyar Birkózó Szövetség támogatásával birkózó 
csarnokot kíván létrehozni a Bundzsák Dezső Sportközpontban. 
 
Projekt összes költsége: 61 000 000,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

 

 



 

 

27) Gárdonyi Géza utca építése 

Projekt azonosítószáma: 356 659 ebr42 

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja Kiskunhalas város belterületén a Gárdonyi Géza utca Nagy Szeder István u. és 
a Mártírok útja közötti szakaszának útburkolat építése. A projekt tartalmazza Gárdonyi Géza 
utca útburkolat építését, a Mártírok útjához kapcsolódó szakaszon a nyugvó forgalom részére, 
az útburkolathoz csatlakozó parkoló építését, a Városi Rendőrkapitányság mögötti területen 
önálló parkoló tömb építését, a Mártírok útjához burkolattal kapcsolódó vendégforgalmi 
parkoló felújítását (forgalmi rendezés, burkolat kopóréteg felújítás) és a Gárdonyi Géza u. 
Mártírok útja felőli szakaszán, elsősorban a Városi Rendőrkapitányság generálta nyugvó 
forgalom részére épített parkoló és a Rendőrség épülete közötti gyalogos forgalom részére 
gyalogút építését.  
 
Projekt összes költsége: 98 526 953,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

28) Tinódi utca Dong-éri- Kopolyai út közötti szakaszának felújítása 

Pályázati azonosítószám: 406347 ebr42 

Rövid összefoglaló:  
A projekt célja a Tinódi utca Dong-éri és Kopolyai út közötti szakaszának szilárd burkolatú 
felújítása. 
 
A beruházás tervezett összköltsége: 81 000 000,- Ft. 

Támogatás összege: 30 000 000,- Ft. 

 

29) Bernáth Lajos Kollégiumban rekortán burkolatú pálya kialakítása 

Pályázati azonosítószám: 351298 ebr42 

Rövid összefoglaló: 
A pályázat célja a kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium udvarán lévő sportpálya felújítása. A 
tervezett felújítás során a pálya egyenetlenségei kerülnek eltüntetésre, majd új, rekortán burkolattal 
látják el. A pályát három sportághoz szükséges felfestésekkel, új kosárlabda állványokkal, 
gyűrűkkel látják el, valamint 2 db fixen rögzített focikaput helyeznek el. A pálya körül 3 oldalról 
5 méter magas labdafogó háló kerül kialakításra. Drénlyukak által biztosított lesz a csapadékvíz 
lefolyása a pályáról. 
 
 
Támogatás összege: 20 000 000,- Ft 

Támogatási intenzitás: 75% 

 

 



 

 

Fenntartási időszakban lévő projektek 

 

30) A Thorma János Múzeum bővítése 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00003 

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a kiskunhalasi Thorma János Múzeum bővítése egy új 3 szintes épületrésszel, 
melynek eredményeként a múzeum alkalmassá válik a kb. 500 millió forint értékűre becsült 
Bay-gyűjtemény fogadására és a világ legnagyobb Thorma-gyűjteményének bemutatására. A 
fejlesztés eredményeképpen növekedni fog a múzeum látogatószáma és nem utolsó sorban a 
nagyközönség számára látogathatóvá válik egy egyedülálló, a magyar festészetet bemutató 
kiállítás. 
 
Projekt összes költsége: 369.960.982,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

31) Petőfi Sándor utca felújítása 

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a Petőfi Sándor utca szilárd burkolatú felújítása volt 313 folyó méter hosszú 
útszakaszon. 
A projekt a tervezettnek megfelelően valósult 2017. évben. 
 
A projekt elszámolható összköltsége: 25 231 080,- Ft. 

Támogatási intenzitás: 75% 

 

32) Kiskunhalas Ivóvízminőség javító Projekt 

Projekt azonosítószáma: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 

Rövid összefoglaló: 
A "Mindennapi Vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2010. január 29-én alakult 
meg Bácsszőlős, Borota, Csikéria, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kéleshalom, 
Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kunfehértó, Móricgát, Rém és Tompa tagtelepülésekkel.  
A projekt keretében megvalósuló műszaki megoldások a Társulásban érintett települések vízellátó 
rendszerének fejlesztése, legtöbb esetben úgynevezett önálló megoldás kialakítása került 
előirányzásra, amelyben a kutak felszínre hozott rétegvize előírás szerinti állapotba hozatala 
valósul meg egy központi vízmű telepen. A műszaki megoldások a következők: Kelebia vízellátó 
rendszerének önálló fejlesztése; Tompa vízellátó rendszerének önálló fejlesztése; Csikéria-
Bácsszőlős kistérségi rendszer kialakítása; Kisszállás - Kisszállás-Újfalu kistérségi rendszer 
kialakítása; Kéleshalom vízellátó rendszerének önálló fejlesztése; Kunfehértó vízellátó 
rendszerének önálló fejlesztése; Rém vízellátó rendszerének önálló fejlesztése; Borota vízellátó 
rendszerének önálló fejlesztése; Kiskunhalas vízellátó rendszerének önálló fejlesztése; 
Harkakötöny vízellátó rendszerének önálló fejlesztése; Bodoglár–Tajó(Kiskunmajsa) vízellátó 
rendszerének önálló fejlesztése; Jászszentlászló vízellátó rendszerének önálló fejlesztése; 
Móricgát vízellátó rendszerének önálló fejlesztése. 
 
Finanszírozás: A tervezett beruházás várható nettó összköltsége 3.125.224.205,-Ft, melyből 



 

 

3.121.627.850,-Ft elszámolható, 3.596.355,-Ft nem elszámolható költségként jelenik meg. A 
pályázat 87,009273%-ban támogatott, ami 2.716.105.698,-Ft, valamint a Belügyminisztériumtól 
405.522.152,-Ft Önerő támogatást nyertünk, amivel a projekt 100%-ban támogatottá vált. 
 
 
33)  Csipke városközpont megújítása 

Projekt azonosítószáma: DAOP-5.1.2/A-09-2F-2013-0001 

Rövid összefoglaló: 
Megvalósult a műemlékként kezelt Kiskunhalas Városházatömb részleges rekonstrukciója - 
homlokzat és tető helyreállítása (kb. 7100 m2 homlokzatfelület, ill. kb. 4400 m2 tetőfelület és 
kb. 65-70 db üzletportál, vagy egyéb nyílászáró). A projekt továbbá kiterjedt a belső udvari 
toldaléképületek bontására (kb. 240 m2), az azokban meglévő funkciók (iroda, kazán, 
szellőzőgépház) racionalizálására és áttelepítésére, valamint az áttelepítés miatt felmerülő 
belső, ill. homlokzati közműproblémák kezelésére. Magában foglalja a 2009. év folyamán 
elkészített elvi építési engedélyezési terv által előirányzott átjáró kialakítását a volt "börtön-
szárny"-on keresztül a csatlakozó vizesblokkokkal és mozgássérült wc-vel, valamint a belső 
udvar további osztását szolgáló kerítésekkel. Az akadálymentesítés keretében 1db, a 
mozgásukban korlátozottak által is igénybe vehető felvonót kellett telepíteni az épületbe.  
A műemléki környezetbe tartozó közterületek- és épületek rehabilitációja az alábbiak szerint 
valósult meg: 
- a Bethlen téren és Hősök terén a városháza tömbjével összefüggő gyalogos felületek, 
zöldfelületek, és a gépjármű utak, kerékpárutak, valamint a díszburkolathoz és az épület 
megvilágításhoz szükséges díszvilágítás kiépítése,  
- a Szász Károly utca városháza és a vásárcsarnok közötti szakasz gyalogos felületeinek, 
zöldfelületeinek, kerékpárút-szakaszának, valamint a gyalogos felületek megvilágításhoz 
szükséges díszvilágítás kiépítése 
- a Vásárcsarnok előtti tér gépjármű parkolójának, kerékpártárolóinak, gyalogos felületeinek, 
kerékpárút-szakaszának kivitelezését. 
Vásárcsarnok felújítása tekintetében: 
- az épület homlokzatainak és tetőfelületének (kb. 2300 m2 homlokzatfelület, kb. 2100 m2 
tetőfelület, kb. 104 db homlokzati nyílászáró), valamint a belső, közönségforgalmi terek 
felújítása 
- az akadálymentesítés keretében 1 db a mozgásukban korlátozottak által igénybe vehető 
vizesblokkot alakítottunk ki az épületben. 
 
Finanszírozás: 
A megítélt támogatás összege: 660.855.013,-Ft, a projekt teljes költsége: 934.006.408,-Ft. 
 
 



 

 

34) Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására földre telepített napelemes 
rendszerrel 

 
Projekt azonosítószáma: KEOP-2012.4.10.0/C-12-2013-0047 

Rövid összefoglaló: 

A projekt alapvető célja a fosszilis és nukleáris energiaforrásokhoz képest kisebb környezeti 
terheléssel járó, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, az ezen alapuló villamos 
energia szerepének növelése a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító 
rendszerek elterjesztésével. 
A tervezett napelemes tartószerkezet építésének munkái és a kábelezési munkák megvalósultak. A 
termelői vezeték kiépítése is befejeződött. A kiépített tartószerkezetre felszerelésre kerültek a 
napelemtáblák (2040 db 245 W/db). Emellett a transzformátor állomás is legyártásra és 
leszállításra került. Az erőmű kisfeszültségű rendszerei is (kamerarendszer, monitoring rendszer, 
kerítésvédelem) kiépítésre került. Ezt követően a hálózatra történő kapcsolás berendezései is 
kialakításra kerültek, illetve megtörtént az erőmű hálózatra csatlakoztatása. A napelemes rendszer 
próbaüzemet követően az erőmű a kivitelező részéről átadásra került.  
 
Finanszírozás:  
A projekt összes elszámolható költsége 337.697.000,- Ft 
Támogatás intenzitás: 85 % 
 
 
35) Kiskunhalas Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése 

Projekt azonosítószáma: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0057 

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja Kiskunhalas város kommunális szennyvízhálózatának és kezelésének minőségi és 
mennyiségi fejlesztése, melynek keretében: a városban felújításra és bővítésre került a meglévő 
csatornahálózat – megvalósult Kiskunhalas város szennyvíz infrastruktúrájának kiépítése – a 
szennyvíztisztító telep bővítésre került, kapacitása: 4290 m3/nap. Jelenleg a lakosság 66%-a él 
közcsatornával ellátott területen. A szennyvíztisztító telep túlterhelt állapot következményeképp 
évek óta képtelen volt tartani az előírt határértékeket, jelentős vízterhelési díjat és 
szennyvízbírságot fizetett. A város szennyvízrendszerének fejlesztése a jogszabályi kényszereken 
túl is előírt határértékeket. A projektben megvalósult a város még ellátatlan területeinek, utcáinak 
csatornázása, illetve a meglévő hálózat részbeni rekonstrukciója. 
A projekt legfontosabb eredményei közé sorolható, hogy 46,208 km új csatornahálózat épült meg, 
valamint sikeres próbaüzemmel megvalósult a szennyvíztisztító telep technológiafejlesztése, a 
kiszolgáló egységek modernizációja. 
 
Finanszírozás: 
A projekt nettó összköltsége 3.836.855.000,-Ft, melyből az elszámolható nettó összköltség 
3.836.850.000,-Ft. A támogatás mértéke a teljes költség 92,607752%-a, ami 3.553.220.533,-Ft-
nak felel meg, melyhez 283.634.467,-Ft önerő biztosítása volt szükséges. 
 
 



 

 

36) Mezei őrszolgálat fejlesztése Kiskunhalason 
 

Rövid összefoglaló: 
A támogatás célja, hogy ösztönözze a szolgáltatáshiányos településeken, településrészeken a 
különböző alapszolgáltatások körének fejlesztését és bővítését, a minőségi szempontok javítása és 
a fenntarthatóság figyelembe vételével. 
A projekt keretében az önkormányzat a mezei őrszolgálatának fejlesztéséhez egy darab új Skoda 
Yeti típusú gépjárművet vásárolt. 
 
Finanszírozás: 
A projekt összes költsége: 6.312.280,-Ft volt. Az elnyert 5.000.000,-Ft támogatás mellé Kiskunhalas 
Város Önkormányzata 1.312.280,-Ft önerőt biztosított a beruházás megvalósításhoz. 
 
 
37) A Napsugár Óvodák és Bölcsőde, Kiskunhalas Ady E. utca 4. szám alatti tagóvodájában 

végzendő felújítás 
 
Rövid összefoglaló: 
A támogatás felhasználási helye a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Ady Endre utcai központi 
óvodájának épülete volt. A támogatott beruházás keretében megvalósult az intézmény teljes 
energetikai felújítása, a nyílászárók cseréje, az épület szigetelése, fűtési rendszer korszerűsítése, 
valamint az épület akadálymentesítése. 
 
Finanszírozás: 
Projekt összes költsége: 34.262.153,-Ft 
Felhasznált támogatás: 29.122.830,-Ft 
Önerő: 5.139.323,-Ft 
 
 
38) Épületenergetikai racionalizálás a Bibó István Gimnáziumban 

Projekt azonosítószáma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0014 

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja, az önkormányzat üzemeltetésében álló, 1995-ben épült gimnáziumi épület és 
tornaterem épületenergetikai korszerűsítése volt. A korszerűsítést, a magas energiaárak mellett, a 
mára, energetikailag korszerűtlen nyílászárók rossz állapota, a határoló falszerkezetek és födém 
rossz hőátbocsátási tényezője (jelentős hőveszteség) tették szükségessé. A pályázat megvalósítása 
során a nyílászárók cseréje és a fűtési rendszer korszerűsítése valósult meg, amellyel a fűtés 
hatékonysága növelhető, ezáltal a fenntartási költségek (fűtési energiaigény) csökkenése várható. 
A korszerűsítés során a fűtési rendszer szabályozhatósága mellett, a beépített nyílászárók mellé a 
légtechnikai rendszerbe épített hővisszanyerő segítségével tovább csökkenthető a fűtési hőigény. 
 
Támogatási összeg: 167 633 621,- Ft 

Támogatási intenzitás: 85% 

 



 

 

39) Kiskunhalas, Jókai utcai települési szilárdhulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a 
lerakó által okozott szennyezés megszüntetése 

 
Projekt azonosítószáma: KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0001 

 
Rövid összefoglaló: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2010. évben eredményesen pályázott a volt Jókai utcai 
települési szilárd hulladéklerakó kármentesítését szolgáló két fordulós pályázat első fordulóján. 
A feladatok között volt, az azóta már elvégzett, a teljes területet, a szennyezést feltáró 
tényfeltárási munkálatok elvégzése (vízmintavétel-és vizsgálat, hulladéktest feltárása, 
szelvények készítése). Jelen projekt célja A területen feltárt, az egykori hulladéklerakóhoz 
köthető szennyezések felszámolása, további szennyeződés környezetbe kerülésének 
megakadályozása. A korábbi természetes térszerkezet, táji állapot kialakítása. A lerakó, mint 
szennyező forrás megszüntetése közvetlenül szolgálja a talaj, a talajvíz, ill. a felszíni vizek jó 
állapotának megőrzését, visszaállítását. Ehhez kapcsolódóan hozzájárul a jó környezeti állapot 
megőrzéséhez, egészségesebb települési környezet kialakításához. 
 
Finanszírozás: 
Az előkészítési szakasz (tervezési, projektmenedzsment-és közbeszerzési feladatok ellátására, 
szükséges tervek jogerős hatósági engedélyeinek beszerzése) bruttó 67 472 212,-Ft támogatás 
felhasználása mellett az Energia Központ Nonprofit Kft. 2012.06.27-én kelt Az előkészítést 
követően a megvalósítási szakaszra bruttó 1 592 187 870,-Ft támogatást nyert 
önkormányzatunk. A támogatási intenzitás 100%. 
 
 
40) Játsszunk együtt Halasért 
 
Projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0010 
 
Rövid összefoglaló: 
A pályázat célja az Óvodák udvari fejlesztése, eszközbeszerzés és pedagógusoknak szóló 
felnőttképzések megtartása volt, úgy mint: személyiségfejlesztés, agressziókezelés, 
tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása, konfliktus és problémakezelő képesség 
fejlesztése, önismereti tréning. 
 
Projekt összköltsége: 97 742 318,- Ft 
 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
 



 

 

41) Kiskunhalasi oktatási ingatlanok számára helyi hő- és villamosenergia- igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal a Kertvárosi Általános iskola, a Felsővárosi Általános 
Iskola, a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola, a Bibó István Gimnázium és a Bernáth 
Lajos Kollégium vonatkozásában 

 

Projekt azonosítószáma: KEOP-4.1.0.0/A 

Rövid összefoglaló: 
Az intézményekben megvalósuló napelemes rendszerek kiépítésével a villamos energia költségek 
csökkentése volt a cél. A tervezett rendszerek méretének a kiválasztása első sorban a fogyasztási 
adatok vizsgálatával történt. Az intézmények tetőszerkezetein elhelyezett napelem táblákra 
vonatkozóan a pályázati kiírás szerint a gyártónak 20 év teljesítménygarancia vállalását kell 
biztosítania. A megtermelt villamos energia a rendszerekbe épített invertereken keresztül a 
hálózatba lesz betáplálva, melyért a mindenkori szolgáltató a jogszabályban meghatározott átvételi 
árat köteles fizetni, ill. megállapodás alapján annak értékével csökkenteni, az adott intézmény 
elektromos energia számláját. 
 
Finanszírozás: 
 

Intézmény neve 
Igényelt támogatás 

(bruttó Ft) 
Szükséges önerő (bruttó 

Ft) 
Összesen (bruttó 

Ft) 
Felsővárosi 

Általános Iskola 
29.159.309 5.145.760 32.842.979 

Fazekas Gábor Utcai 
Általános Iskola 

26.514.884 4.679.097 31.193.981 

Kertvárosi Általános 
Iskola 

28.894.359 5.099.005 33.993.364 

Bibó István 
Gimnázium 

39.149.116 6.908.667 46.057.783 

Bernáth Lajos 
Kollégium 

29.630.276 5.228.872 34.859.148 

összesen: 153.347.944 27.061.401 147.947.255 
 
 
 





 

 

 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. az alábbi projektekben kedvezményezett 

 

Pályázat címe: Sáfrik - féle Szélmalom felújítása, kiállító- és alkotóház kialakítása 

Pályázat azonosító száma: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00009 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Támogatás összege: 110.500.000 Ft 

 

Pályázat rövid bemutatása: 
A projekt közvetlen célja a helyi, térségi jelentőségű Sáfrik-féle Szélmalom felújítása, ehhez 

kapcsolódóan kiállító és bemutatóterek létrehozása egy újonnan kialakított épületben, valamint a 
malom környezetének átalakítása, új funkciókkal való megtöltése. A projekt során megtörténik a 
szélmalom felújítása, mely a falazat felújítását, őrlőszerkezet helyreállítását, tetőszerkezet és a 
nyílászárók felújítását jelenti. Emellett megtörténik a malomépület közvetlen környezetének 
fejlesztése is (parkosítás, információs táblák kihelyezése, pihenőhelyek, gépjárműparkolók, kerékpár 
parkolók kialakítása), ahol a testvérvárosi szoborpark is elhelyezésre kerül. Továbbá, a Sáfrik-féle 
Szélmalom szomszédságában egy új, stílusában a szélmalomhoz illeszkedő Kiállító- és alkotóház 
létrehozása fog megtörténni. Cél az épített örökség jellegéhez illeszkedő élmény-elemek, valamint 

komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások kidolgozása. A pályázat 
jelenleg a kivitelezés folyamatánál tart. Várhatóan 2020.májusában átadásra kerül az épület. A 
projekt záró mérföldköve 2020. június 30. 

 

 

Pályázat címe: Kiskunhalas- Sóstó turisztikai fejlesztése 

Pályázat azonosító száma: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00015 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Támogatás összege: 81.000.000 Ft 

 

Pályázat rövid bemutatása: 
A projekt célja a település turisztikai vonzerejének erősítése, valamint a kiskunhalasi Sóstónál 
található Sóstó Fürdő Szabadidőpark turisztikai rendezvények lebonyolítását szolgáló infrastruktúra 
és a kínálat fejlesztésével összefüggésben a térségbe látogató turisták számának emelkedése és a 

tartózkodási idő növekedése, azaz a turisztikai kereslet erősödése. A fejlesztés keretében a jelenlegi, 
rossz állapotban lévő kiszolgáló épületek elbontásra kerülnek, majd helyükre egy stílusában megújult, 
mégis a strand szellemiségéhez illeszkedő rendezvénytér kerül kialakításra. Felépül egy színpad, 
valamint hozzá kapcsolódóan egy öltöző és egy vizesblokk. Kialakításra kerül egy fedett, 
rendezvénytér, valamint ehhez kapcsolódóan is létesül vizesblokk, valamint egy sétány. Felújításra 
kerül a bejáratnál lévő büfé épülete, valamint a kerítés és a strand területén lévő közvilágítás is, 
illetve a strand területének a zöldfelülete is rendezésre kerül. A megnövekedő látogatószámra 
tekintettel új parkolók kialakítására is sor fog kerülni, hogy egy minden ízében megújult és igényes 
környezet fogadja a látogatókat. A kivitelezés megkezdődött, várhatóan 2020 szeptemberében 
átadásra kerül az új közösségi tér, október végén zárul a projekt. 



 

 

 

Pályázat címe: Halasi Tánchagyományok Házának kialakítása 

Pályázat azonosító száma: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00019 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Támogatás összege: 117.700.000 Ft 

 

Pályázat rövid bemutatása:  
Kiskunhalas város egyedülálló kulturális hagyományokkal is rendelkezik, projektünk pedig ezek 
kiaknázására, bemutathatóvá tételére törekszik. A projekt közvetlen célja új épület kialakításával 
Tánchagyományok Háza létrehozása, mely a halasi táncélet tárgyi emlékeit és élő hagyományait, 
örökségét mutatja be. A Házban a népi örökség, néptánc (pl. halasi verbunk), a helyi 
néptánccsoportok élete, eredményei, a társastánccsoport öröksége, eredményei, valamint a tánchoz 
illeszkedő települési programokhoz kapcsolódva időszaki kiállítás jelleggel további anyagok kerülnek 
interaktív módon bemutatásra. A kivitelező kiválasztásra került. A projekt záró mérföldköve 2020. 
szeptember 30. 

 

 

Pályázat címe: Social entrepreneurship for women in rural areas (Women to save) 

Pályázat azonosító száma: HUSRB/1602/42/0073 

Fő kedvezményezett neve: Zombor Város (Szerbia) 
Támogatás intenzitása: 95 % 

Támogatás összege: 28.500 EUR 

 

Pályázat rövid bemutatása: 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. magyar partnerként csatlakozott egy határon átnyúló 
projekthez, melyben nehéz körülmények között élő nőknek adnak hosszú távú munkalehetőséget a 
levendula termesztés betanításával. Ha a kiválasztott hölgyek elsajátítják a termesztés technikáját, a 
fő kedvezményezett (Zombor Város, Szerbia) biztosítja a levendula modern, szakszerű feldolgozását, 
majd a késztermék (levendulaolaj) értékesítését, ezzel biztos bevételhez juttatja a termelőket. A 
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. részt vesz a projekt kommunikációs és marketing 
tevékenységének ellátásában, promóciós tárgyak beszerzésében, valamint a hölgyek képzésének 
megszervezésében magyar szakember bevonásával. A projekt várhatóan 2020 márciusában zárul. 
 



 

 

 

Pályázat címe: Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Kiskunhalason 

Pályázat azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00087 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Támogatás összege: 39.364.367 Ft 

 

Pályázat rövid bemutatása: 

A projektünk célja az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájában 
megfogalmazottak szerint az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új 
tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, 
az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő 
szolgáltatásaink továbbfejlesztése. A 3 éves projekt időszak 5 különböző tanulási formában 10 db 
különböző tematikájú program valósul meg, mely szolgáltatásfejlesztés, új tanulási tartalmak 
kialakításával megfelelő teret biztosítunk a helyi és térségi, köznevelésben részt nem vevő ifjúsági és 
felnőtt korosztály, valamint a hátrányos helyzetű lakosság számára, hogy be tudjanak kapcsolódni az 
egész életen át tartó tanulásba. Cél a Kiskunhalasi és a Jánoshalmi járásban élő felnőttek 
szemléletének a formálása, olyan kompetenciafejlődési lehetőségek biztosítása, amely a 
mindennapokban igénybe vehető különböző témakörökben. 
A projekt célja, hogy a tanulási folyamatba résztvevők nehézségeikkel könnyebben meg tudjanak 
küzdeni, ahhoz valamilyen segítséget, iránymutatást kapjanak. Cél, hogy olyan kompetenciafejlesztés 
valósuljon meg, amelynek hasznosulása hosszú távon is működik. 
Projektünk célcsoportjai egyrészt a köznevelésben részt nem vevők, illetve hátrányos helyzetűek. 
Programjaink megvalósításával az ő igényeikhez igazodva tudunk olyan öntevékeny, önképző, 
szakképző tanfolyamokat szervezni, mely jobban segíti őket a tanulási folyamataikban, és így majd a 
munkaerőpiacra való belépésükhöz. Színes programok, szakkörök segítségével hozzájárulunk a jobb 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, lehetőségek megteremtésében. Gazdagítjuk a 
köznevelésben részt nem vevő ifjúsági és felnőtt korosztály tanulási szokásait, hajlandóságát, 
iskolarendszeren kívüli öntevékeny csoportokat, szakköröket, tanfolyamokat tartunk számukra, olyan 
attitűdformálási, kompetenciafejlesztési tevékenységeket szervezünk, mely hozzájárul az egész 
életen át tartó tanulásukhoz. A projekt 2020 év végén zárul. 



 

 

 

 

Pályázat címe: „2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autó-mentes Nap rendezvény” 
megvalósítása során keletkezett költségek megtérítésére 

Pályázat azonosító száma: AMN/2019/0093 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Támogatás összege: 944.250 Ft 

 

Pályázat rövid bemutatása: 
A Kiskunhalason 2019. szeptember 16-22. között megrendezett Európai Mobilitási Hét, illetve 
Autómentes Nap megtartásához kapcsolódó tudás-élmény alapú programok, vetélkedők, versenyek 
költségeit fedeztük a pályázat segítségével. Lezárult 2019.október 31-én, a pályázati beszámoló 
leadása jelenleg folyamatban van, határideje 2019. december 15. 

Kiskunhalas 2001-től (Magyarország 2000-től) részt vesz az EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT PROGRAMJAIN, 
és azon belül is a meghatározó EURÓPAI AUTÓMENTES NAPON. Ebben az évben is igyekezett már 
európai elsőként szeptember 15 –én este elkezdeni a programokat. Kerékpár kirándulásokat 
szervezett saját városában nappal, este és éjszaka valamint Pirtóra, Zsanára, Harkakötönybe, 

Pusztamérgesre és a fővárosba Budapestre. KRESZ-oktatást tartott gyerekeknek, BRINGÁS REGGELIT 
adott a kerékpárral közlekedőknek, és két napon keresztül is kulturális sétaprogramot bonyolított le 
Kiskunhalason a mobilitási hét szlogenjének megfelelően: Sétálj Velünk! Megfelelt az AUTÓMENTES 
NAP „elvárásainak” és lezárta a városközpontban az egyik legforgalmasabb utcát; azon vetélkedőket 
és más játékos programot szervezett. Népszerűsítette a közösségi közlekedést, bringa vetélkedőket 
tartott, és még számtalan más programot bonyolított le az autómentes napon. A pályázattal nyert 
pénzösszeget ezeknek a rendezvényeknek a költségeihez használta fel. (Pl. molinó készítése, 
ásványvíz, nyeremények, nyomdai költségek stb.) 
 

Pályázat címe: „Kerékpárral 7 határon át” 

Pályázat azonosító száma: KP7H-029/2019 

Támogatás intenzitása: 40 % 

Támogatás összege: 400.000 Ft 

 

Pályázat rövid bemutatása: 
A 2019. augusztus 24-én rendezett 9. Kiskunhalas-Szabadka Barátság Kerékpártúra lebonyolítási 
költségeinek túlnyomó részét fedeztük a pályázat segítségével. Lezárult 2018.október 31-én, a 
pályázati beszámoló leadása jelenleg folyamatban van, határideje 2019. november 15. 

A 2011-ben indult, és a két város barátságát erősíteni hivatott kerékpártúra mára egy állandó, kb. 
250 fős létszámra bővült, amelynek résztvevői kb. 66%-ban halasiak, a többiek pedig közelről, 
távolról ideérkező, a program iránt érdeklődő „turisták”. A program fővédnöke Tóth Péter helyettes 
közlekedési államtitkár volt, aki másodmagával le is tekerte a távot, és pozitívan nyilatkozott a 
túráról, mintegy etalonként említve meg más településeknek. 
A programban szerepelt a Kiskunhalas és Szabadka város vezetőinek köszöntése, kulturális műsor, 
egy szabadkai nevezetesség megtekintése, ebéd, szabad program. A túra végén beérkezve 
Kiskunhalas főterére, ajándékot sorsoltunk ki a bringásoknak: három kerékpárt, és több értékes 
csomagot.  
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A Vdros6rt Kcizalap(tvdny az aldbbi projektben kedvezm6nyezett

PSlydzat  c ime: Egyiitt a halasi kultfri6rt

P 6ly 6zat a z o n os it6 szd m a : E F O P- L. 3. 5 - L6-2O16 -OO7 7 8

T6mogatSs osszege: 1-9.885.280 Ft

Pdlvdzat  rov id bemutatdsa:

A 20L7 februdrjdt6l 2021, februdrig tart6 projekt id6szaka alatt a vdrosban l6v6

programokat tesszr. ik szinesebb6, i l letve Uj k6pz6seket, tanfolyamot, tdbort tudtunk

elinditani 6s a tdmogatds segits6g6vel f inanszirozni.

A projekt id6szaka alatt az al i ibbi rendezv6nyek val6sulnak meg ki. i lcinbciz6

gyakoris6ggal:

Folk est

Negyed6vente megrendez6sre kert l16 n6pzenei m(sor, amelyben helyi 6s hatdron tdl i

szerepl6k kapnak bemutatkozdsi lehet6s6get. Az est k6zmfives tdrlatra (kerdmia, viselet,

6kszerek) 6s n6pzenei koncertre 6pri l .  Minden alkalommal magyarorszdgi, vagy hatdron t( l i

n6pzenekarok adnak koncer tet ,  melyet  kozos n6pdal tanulds zdr .  A l land6,  he ly i  tdncosok

mellett vend6g 6nekesek, zen6szek 6s tdncosok is szinesit ik a mfisort. A folkl6r sziness6g6t

tdnctanitds 6s tdnchdz biztosit ja, mott6nk: Kcizrins6g 6pit6sb6l- kdzciss6g6p[tes, hisz a kozos

6rdekl5d6si kcir, az dltalunk oly nagyra becsr"i l t  n6pi hagyomdnyok cjsszekritnek minket.

Civil konferencia

Evente tervezztik megrendezni a civi l  konferencii t ,  amely sordn a helyi 6s t6rs6gi civi leket

osszefogva szakmai tdjdkoztatdsokat kapnak az 6ket 6rint6 t6mdkban. Mivel nagyon sok civi l

szervezet segit a rendezv6nyek sordn, igy k6pz6st kapnak az onk6ntes munka felt6telei161 6s

egy6b aktudlis torv6nyvdltozdsok16l a meghivott 3-4 el6ad6 i i l tal.  Az 6v elej6re tervezett

rendezvdny nem csak a helyi egyesri leteket sz6li t ja ff i€8, hanem egy nagyobb

kommunikScids kampdnnyal  a t6rs6g egyesri leteit fogja cjssze.



Viirosdrt
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Citeratal i lkoz6

Az 6vente 1 alkalomra tervezett tal6lkoz6 c6lja, hogy a f iatalabb koroszt6ly megismerje 6s

kedvet kapjon a hangszer haszndlatdnak elsajdtftds6ra, Ez6rt d6lel6tt egy sz6leskcirf i ,  nyi l t

bemutatot tartanak a meghivott zenekarok, delutdn egy szakmai 6rtekezlet keret6ben

tapasztalatot cser6lhetnek az orszdg minden tdj6161 6rkez6 citerdsok. A szerb hat6r kcizels6ge

miatt tervezztik hatdron tdl i  zenekarok meghfvdsdt is. Ez 6rdekes tapasztalatcsere lenne,

hiszen megismerhetn6nk, hogy hogyan jdtszanak magyar n6pdalokat a hatdrainkon t( l iak.

Vdros napi n6pdalta16lkoz6

A mdjusi vdros napi forgatag kivSld id6szak a n6pdal-tal i i lkoz6 megszervez6s6re. A 3 napos

vdros napja kieg6szit6sek6nt, a Kiskunhalasra 6rkez6 n6pdal-csoportok d6lutdnonk6nt a

szinpadon is be tudnak mutatkozni, a d6lel6tt i  id6szakban szakmai megbesz6l6ssel

egybekcitt i t t  taldlkoz6t tudunk szervezni a hagyomdnydpol6 civi leknek. Mindig nagy <irom a

tapasztalatcsere 6s a szakmai tandcsad6s a mds t6rs6gb6l 6rkez6kt6l.

Sziireti borudvar

A szriret i  borudvar sz6les r6teget megmozgat6 folkl6r zenekarok fel l6p6s6vel egybekdtdtt

gasztrorendezv6ny. A helyi bordszok, sajtk6sz(t6k, ki lr t6skaldcsosok a port6kdikat mutatjdk

be, a hagyomdnydpol6 zenekarok, tdncosok, egyesti letek szfnpadi produkci6val

kedveskednek az 6rdeklcid6knek. A hagyomdnydpoldshoz hozzdtartozik a hatdrainkon tf l i

magyarok 6s a kornyez6 nemzetis6gek kulturdl is indentitdsdnak meger6s(t6se. A sz6lesk6r(,

szines fel l6p6i repertodr sok 6rdekl6d6t vonz majd vdrosunkba, ezzel a helyi turizmus is

profi t6lhat a vend6g6jszakdk szdmdnak emelked6s6vel.

Szent lv6n Napi Tdnchiz

Az 6v legrcividebb 6jszakii jShoz legkcizelebb es6 h6tv6g6j6re tervezett tdnch6z

vend6gmfiv6szek meghivdsdval kivdnja felpezsditeni a tdncolni kfvdndk kedv6t. A viseletben

6rkez6 tdncosok nemcsak tdncmfv6szetre tanit jdk az 6rdekl6d6ket, hanem cj l tdzektik

tcirt6net6t, kdszft6s6t is elsaj6ti thatjdk a jelenl6v6k. Fiatalok 6s idSsebbek egytit t  tdncolva

adji ik dt generdc.i616l generdci6ra a kalotaszegi, mez6sdgi, bukovinai 6s a helyi d6lvideki

tdncok fort6lyait.  A helyi n6pdalkcirrel kieg6szri lve a n6pdalok elsajdti tdsdra is lesz lehet6s6g.
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Szent lstvin Nap

A kenyerszentel6s t innep6n cink6ntesek tanit jdk meg a gyermekeket a hagyomdnyos kenyer

elk6szit6s6re. A briza 6rl6sdt6l kezd6d6en a dagaszt6son dt a st i t6sig a kenydrk6szit6s

minden f6zis6t kipr6bdlhatjdk az 6rdekl6d6k. Emellett az id6sebbek a brizadfszek k6szit6s6vel

ismertetik meg a f iatalokat, a fazekas mfihelyben pedig t i i lki ikat, ed6nyeket k6szithetnek a

gyerekek. A ki i lonbciz6 generdci6k tal i i lkozdsa mindig nagyon izgalmas 6s el6remutatd.

Tapasztalat, hogy a gyerekek sokkal nyitottabbak lesznek az id6sek 6s nagyszii leik kcirdben a

hagyomdnyos mesters6gek, szokdsok irdnt, de az id6sek is j6 sziwel eml6keznek vissza

gyermekkoruk mindennapja i ra ,

Adventi m6zesiinnep

Az adventi id6szakban m6zeskal6cs-sti t6sre invitdl juk a f iatalokat. A keny6rsi i t6shez

hasonl6an, az id6sebb korosztSly mutatja meg a m6zeskaldcs-si i t6s fort6lyait.  A diszitds

sordn a kiskunhalasi motivumokat hasznSlva tanulhatjdk meg az if jak a helyi hagyomdnyokat.

Kiskunhalas a cs ipke vdrosa.  K i  lehet  pr6bdln i ,  hogy a v i lSghi r ( ,  varrot t  cs ipkemintdk hogyan

mutatnak a m6zeskaldcsokon,

A fenti rendezv6nyek mellett az aldbbitanfolyamok 6s tdborok val6sulnak meg a projekt dltal

egyszer i  a lka lommal :

Fazekas n6pmfiv6szeti t6bor

A tdbor c6l ja a magyar n6pi fazekassdg alapjainak, a korongozds, diszit6s, 6get6s

technikdjdnak megismertet6se a 16sztvev6kkel. A program alatt nemcsak technikai

ismeretekre tesznek szert, hanem megismerik a magyar t i l jegys6gek n6pi kerdmiSinak

jel legzetess6geit, szfn-6s formakincsUket. N6prajzi ismereteiket szak6rt6k segits6g6vel

b6vit ik, fazekas oktat6 alapozza meg technikai tuddsukat. Az alkot6 tev6kenys6get a helyi

mIzeum ke16miagyfjtem6nynek megisme16se, n6prajzi-n6pm0v6szeti bemutat6 6s

el6addsok eg6szit ik ki.  A tdborban szi i letett alkotdsokat kamara kidl l i tdson mutatjdk be a

helyi kcizossegnek, i l l  virtudl is ki i i l l i tds keret6ben ismerhetik meg a hagyomdny6rz6s i16nt

6rdekl6d6k.

r

ffi
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N6pi kerdmiak6szit6s tanfolyam

A tanfolyam c6lja a n6pm(v6szet i16nti 6rdekl6d6s felkelt6se, az alkot6s, mint

szem6lyis6gfej leszt6 folyamat n6pszer(sit6se. A 16sztvev6k n6prajzos 6s fazekas

szakemberek segits6g6vel megismerik a n6pi kerdmiak6szit6s alapjait,  a korongozds

technikdjdt, az egyszerf i  n6pi kerdmiatdrgyak szin- 6s formakincs6t. Kooperativ

csoportmunka, mrizeumldtogatds, el6addsok segits6g6vel n6prajzi-n6pm(v6szeti

ismeretekre tesznek szert. A tanfolyam feladata az alkotds irdnti ig6ny kialakitdsa, annak

be6pit6se a r6sztvev6k mindennapjaiba, folyamatosan miikcidcj helyi alkot6 kozciss6g

kialakitdsa a tanfolyam befejez6se ut6n.

Az alkotdsokat kamara kidl l i tdson mutatjdk be a helyi kcizriss6gnek, i l l  virtudl is ki i i l l i tds

keret6ben ismerhetik meg a hagyomdny6rzds irdnt 6rdekl6d6k.

A n6pmfiv6szet jelrendszere - Tfizzom6nc tanfolyam

A tanfolyam c6lja a r6sztvev6k megismertet6se a magyar n6pm(v6szet szin- 6s

formakincs6vel, szimb6lumrendszer6vel a t(zzomdnc technika segits6g6vel. A tdrgyalkotds

folyamata csak eszkciz a ndprajzi-n6pm6v6szeti ismeretek dtaddsdra, a m(v6szeti

befogad6k6pess6g fej leszt6s6re. A n6phagyomdnyok, a n6pmfiv6szet szabdlyainak

megismer6se segit i  a r6sztvev6ket a mindennapi 6letben a valddi ndpmfiv6szeti 6rt6kek

fel ismeres6ben, a n6phagyomdnyok irdnti 6rdekl6d6s felkelt6s6ben. A tanfolyam alatt

kdsz[tett tdrgyak feldolgozzdk a magyar n6pi d(szit6m(v6szet jel legzetes formdit,

szimb6lumait (dl latok, nciv6nyek, tdrgyak, f igurdk), ezzel is segitve a nemzeti kulturdl is

6rt6kek dtaddsdt.

Az alkotdsokat kamara ki6l l i t6son mutatjdk be a helyi kcizciss6gnek, i l l  virtudl is kidl l i tds

keret6ben ismerhetik meg a hagyomdny6rz6s irdnt 6rdekl6d6k.

,, N 6 p m fi v6szet 6s szecesszi6" T fizzomfnc a I kot6t6 bor

A tdbor c6l ja a magyar n6pi diszit6mijv6szet jel legzetess6geinek, szin- 6s formavildgdnak a

t(zzomdnc technika segits6g6vel tcirt6n6 megismertet6se a 16sztvev6kkel. A program

bemutatja a magyar n6pmfiv6szet 6s szecesszi6 kapcsolatdt, a helyi n6pi 6s szecesszi6s

eml6keinket (k6pz6mfiv6szet, 6pit6szet), segitve a magyar nemzeti 6rt6keink megismer6s6t,

hagyomdnyaink 6rz6s6t es dpoldsdt. A tdrgyalkotds egyben hat6kony szem6lyis6g- 6s

kcizciss6gformd16 er6, a program c6ljai koz6 tartozik a szocidl is kompetenci6k fej leszt6se, az

eszt6tikai tudatossdg kialakitdsa, a m(v6szi befogaddkdpessdg fej leszt6se. A tdbor alkot6i

r
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folyamatdt vdrosismereti sdtdk, mdzeumldtogatds szinesit i ,  kamara kidl l i tds zdrja, A

tfrzzomlnc alkot6sokat virtu6l is gal6riSban is megismerhetik az 6rdekl6d6k.

N6pi b6rt6rgyk6szit6 tanfolyam

A tanfolyam r6sztvev6i k6zmfives oktat6 segitsdg6vel megismerik a n6pi blrtdrgy k6szit6s

alapjait,  annak anyagait 6s eszk<izeit,  a r6gi b6ros mestersdgeket. A t6rgyalkotds folyamata

alatt betekint6st kapnak a pdsztorok hagyomdnyos 6letm6djdba, a pdsztormfiv6szet

jel legzetes motivumkincs6be, tdrgykult(r6jdba. Megismerik a helyi b6ros mesters6gek

jel legzetessegeit, jel lemz6 szin- 6s formakincsdt, tdrgyait.  A mai b6r haszndlati  tdrgyak

k6szit6se, azok n6pm(v6szeti motivumokkal tort6n6 diszit6se fej leszti  esztdtikai

kompetencidjukat, mfiv6szi befogad6kepess6gtiket. Az alkotdsokat kamara kidl l i tdson

mutatjdk be a helyi kcizossdgnek, i l l  virtudl is kidl l i tds keret6ben ismerhetik meg a

hagyomdny6rz6s irdnt 6rdekl6d6k.

Texti lmunkdk - k6zmfives tanfolyam

A tanfolyam r6sztvev6i szakemberek segits6g6vel megismerik a ndpi texti lmunkdk -fonds,

szcivds,himz6s- k6szites6nek, a n6pi fonalk6szit6s 6s fonalfeldolgozds alapjait.  A program

bemutatja a n6pi texti les hagyom6nyok helyi jel legzetess6geit, a takdcsmesters6g

6rdekess6geit. A 16sztvev6k megtanulnak fonni, sz6ni kereten 6s 5l lvdnyon, egyszer(

himz6stechnikdkkal hasznSlati  tdrgyakat k6sziteni. Az alkotdsokat kamara kidl l i tdson

mutatjdk be a helyi kcizoss6gnek, i l l  virtudl is kidl l i t i is keret6ben ismerhetik meg a

hagyomdny6rz6s i rdnt  6rdekl6d6k.

Kiskun hagyomdny 6rz6 t6bor

A tdbor c6l ja a helyi- D6l-alfr i ldi - tdncdialektus megismerdse, tdncaib6l osszedll i tott

koreogrdfia elsajdtftdsa, a helyi n6phagyomdnyok sz6leskor( megismertet6se n6prajzi

el6addsok 6s k6zm(ves foglalkozdsok seg(ts6g6vel. A 14-35 6v kcizott i  r6sztvev6k megismerik

a helyi tdncok 6s viseletek sajdtossdgait, a p6sztorm(v6szet 6s a hdzi szov6s jel legzetess6geit,

elsajdti t j6k azok tdrgyalkotd technikdit.  A kozcjs tdncolds 6s alkotds, a tSbori programok

kozdss6gfej leszt6 er6vel birnak, er6sit ik a f iatalok helyi kot6d6s6t, nemzeti 6s kulturdl is

identitds6t. A tdbor 616 zen6s, nyi l t  tdnchdzi programmal zdrul, fgy gyarapitva a helyi

kcizciss6gi progra mokat.
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N6pm(v6szet a mindennapokban -k6zm(ves tanfolyam

A tanfolyam 16sztvev6i szakember seg[ts6g6vel megismerik a magyar n6pmfiv6szet

jel legzetes szin- 6s formakincs6t, motivumait, szimb6lumait. A megismert motlvumokat

term6szetes anyagb6l k6szitett haszndlati  tdrgyakon 6s jdt6kokon alkalmazzdk (b6r, texti l ,

kerdmia, fa, nemez). Az alkotds folyamatdt n6pmfiv6szeti ismertet6 el6addsok 6s

mrizeumldtogatds szinesit i .  A tanfolyam er6sit i  a nemzeti identitdstudatot, a

hagyomdny6rz6s irdnti elkritelezetts6get, tdmogatja a ndpi 6rt6kek megisme16s6t, Az

alkotdsokat kamara kidl l i tdson mutatjdk be a helyi kriz<iss6gnek, i l l  virtudl is kidl l i tds

keret6ben ismerhetik meg a hagyomdny6rz6s irdnt 6rdekl6d6k.

,,Csak term6szetesen" - k6zmfives tanfolyam

A tanfolyam 16sztvev6i szakember segits6g6vel kri lcinboz6, term6szetes alapanyagokat

alkalmaz6 tdrgyk6szft6si technikdval ismerkednek meg nemezel6s, b6roz6s,

kerdmiak6sz[t6s, famegmunkdlds, texti lmunkdk, gyertyacint6s, szappank6szit6s. A

tdrgyalkotdst n6prajzi el6addsok szinesit ik, melyek az adott alapanyag n6pi megmunkdl6si

technikdit,  az azokhoz kapcsol6d6 mesters6geket mutatja be. A tdrgyalkotds sordn a magyar

n6pmfiv6szet jel legzetes motivumait alkalmazz6k a r6sztvev6k. Az alkotdsokat kamara

kiSll i tdson mutatjdk be a helyi kozciss6gnek, i l l  virtuSlis kiSl l i tds keret6ben ismerhetik meg a

hagyomd ny6rz6s irdnt 6rdekl6d6k.

Kiskunhalas ,2019.  november 6.
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