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17/2020. (IV.22.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország 
Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 
eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Polgármestere a 2019 – 2030. évekre vonatkozó 
Gazdasági Programját a mellékletben meghatározott adattartalommal elfogadja. 
 

INDOKOLÁS 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 116. § a gazdasági programmal kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 
(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 
tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt 
meghaladó időszakra szól. 
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és 
feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat 
által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - 
tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására 
vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn 
túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon 
belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. 
Az Mötv. 42. § meghatározza a Képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható feladatköröket, 
melynek 4. pontja rögzíti, hogy a gazdasági program elkészítése is ugyanezen szabályozási terület 
alá esik.  
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete a 
korábbi gazdasági programot 5 éves időtartamra fogadta el. 2019. október 22. napján megalakult 
Képviselő-testületnek törvényi kötelezettsége az új gazdasági program elkészítése. Jelen gazdasági 
program a Képviselő-testület megbízásának időtartamán túlnyúlik.  

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, 
környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó 
kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A Gazdasági Program 
tartalmazza – többek között – a településfejlesztési célokat, a település üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatokat, valamint ezek megvalósításhoz szükséges feltételeket.  
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
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CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a 
vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 
Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik 
meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a 2019 – 2030. évekre vonatkozó Gazdasági Program 
elfogadásáról.  
 

Kiskunhalas, 2020. április 22.  

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
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I. Önkormányzat 
 

 

A Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program a Széll Kálmán Tervvel 
összhangban mára már átalakította a közigazgatást, így hatékonyabban, 
eredményesebben tudjuk ellátni a helyi szintű kötelező és önként vállalt 
feladatokat a városban élők igényeinek megfelelően, megvalósítva a helyi 
közakaratot. 
 

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg 
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok 
figyelembevételével – a megyei térségi koncepciókhoz illeszkedve – az 

önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, 
fejlesztését szolgálják. 
 

Az Mötv. rögzíti a helyi önkormányzat közfeladatait, úgy mint településrendezés, 
településfejlesztés, településüzemeltetés (a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közvilágításról való gondoskodás, gépjárművek 
parkolásának biztosítása, stb.), a közterületek, valamint az önkormányzat 
tulajdonában álló közintézmény elnevezése; egészségügyi alapellátás, az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy 
(köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 
rágcsálóirtás); óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása. 
Feladata továbbá az önkormányzatnak a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 
és ellátások; lakás- és helyiséggazdálkodás; a területén hajléktalanná vált 
személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás 
megelőzésének biztosítása; helyi környezet és természetvédelem, 
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, 
katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi adóval, 
gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, 
őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 
lehetőségeinek biztosítása, sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; 
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi 
közlekedés biztosítása; hulladékgazdálkodás; távhőszolgáltatás; 
víziközműszolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
Természetesen minden településnek a helyi sajátosságaihoz és 
teljesítőképességéhez mérten kell ezeket a feladatokat ellátnia. 
 

Önkormányzatunk a nem kötelező feladatok körében támogatja a non-profit 

(civil) szervezeteket, egyesületeket, sportszervezeteket, elismerő címeket, 
kitüntetéseket adományoz, otthonteremtési, születési és iskolakezdési 
támogatásokat nyújt, Települési Értéktár Bizottságot működtet. 
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A törvényi kötelező és az önként vállalt feladatok felölelik a mindennapi élet 
széles körét, ezáltal az önkormányzatnak jelen kell lennie és segítenie kell a 

városban élők, a városba érkezők életét. 
A feladatok ilyen nagy száma és mélysége kiemelkedő odafigyelést, 
szervezőkészséget igényel az önkormányzat vezetésétől. 
A jelenleg működő intézményrendszerben vezetők és szakemberek 
munkálkodnak a város lakosságáért, az önkormányzat érdekeinek az 
előmozdításáért. 
Az önkormányzati feladatok ellátása a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati 
Hivatal munkatársai és az önkormányzati foglalkoztatottak munkája révén 
történik. 
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal - melynek székhelye Kiskunhalas, 
továbbá egy-egy kirendeltsége található Harkakötönyben és Pirtón - feladata 

Harkakötöny Község Önkormányzata, Kiskunhalas Város Önkormányzata, Pirtó 
Község Önkormányzata, a Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, a Hivatal feladat 
ellátásának, valamint gazdálkodásának teljes körű biztosítása. 
 
Célunk, hogy a hivatali ügyintézés idejét csökkentsük, a város polgármesteri 
hivatalát ügyfélbaráttá tegyük, így első lépésként 2019-ben bevezetésre került 
a központi ügyfélhívó rendszer azért, hogy az ügyfelek várakozási idejét 
minimálisra csökkentsük, mert ez a modern közigazgatás egyik alappillére. 
További elvárások: szakmaiság, szervezettség, valamennyi tevékenység, 
feladat magas színvonalú ellátásának segítése, aktív részvétel. 
A Hivatal készíti elő a képviselő-testület munkájához kapcsolódó javaslatokat, 
tervezeteket, végzi a jogalkalmazói feladatokat, valamint igazgatási 
tevékenységet lát el. 
 

Az önkormányzat vezetése már az előző ciklusban elindította azokat a pozitív 
folyamatokat, amelyek az elkövetkezendő években folytatódnak, illetve 
fejeződnek be, jelentős változásokat hozva az itt élők számára.  
Célkitűzéseink egyértelműek: a pénzügyi stabilitás további erősítése, átgondolt, 
átlátható, ésszerű gazdálkodás folytatása: cégek, vállalkozások segítése, az 
iparűzési adóbevétel növelése, mely hatással van a település népességmutató 
képességére; munkahelymegtartó és munkahelyteremtő kezdeményezések 
támogatása. Ezen célok csak lakossági, vállalkozói, egyházi és intézményi 
együttműködéssel, folyamatos kommunikációval valósulhatnak meg. Fő 
stratégiaalkotási feladatunk Kiskunhalas versenyképességének, komparatív 
előnyeinek, vonzerejének újra-fogalmazása, erősítésének, realizálásának, 
kommunikálásának megtervezése, azaz egy elemzési, érdekegyeztetési 
munkára épülő fejlesztési stratégia-alkotás és az azt realizáló eszközrendszer 
összeállítása, működtetési gyakorlatának kidolgozása a város célcsoportjai 
elégedettségének, elsődlegesen a helyi lakosság gazdasági, közösségi, 
kulturális és ökológiai értelemben vett jóléte növelése érdekében. 
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II. Helyi gazdaságfejlesztés 

Kiskunhalas város a jövőben is adottságainak az integrált kiaknázására fog 
törekedni, megtartva és továbbalkotva értékeit. Változatlanul stratégiai 
erőforrásnak tekintjük a helyi identitást, célunk, hogy még szorosabbra fűzzük a 
kapcsolatokat a város társadalmi és gazdasági szervezeteivel és a megye, a 
régió más településeinek helyi, vagy területi önkormányzataival és 
meghatározó intézményeivel. Kiemelten foglalkozunk az alábbi témákkal: 
 

 

-  Vállalkozások támogatása: 
 

➢ Vállalkozásserkentő, munkahelyteremtő, megtartó pályázatok, ipari 
területek további kialakítása és fejlesztése. 

➢ Az ipari parkok fejlesztése, közművesítése, hogy alkalmassá váljanak 
újabb vállalkozások befogadására. 

➢ A vállalkozásokat olyan pályázati rendszeren keresztül kívánjuk 
támogatni, amely további előnyöket kínál a városban 
munkahelyeket létesítő cégek számára.  

➢ Védjegy rendszer a helyi termelők támogatására: 
o A program egyik eleme a vidéki termelők piacra jutásának 

javítását célzó program, mely keretében lehetőségünk nyílhat 
helyi védjegy rendszer megvalósítására. Alkalmazásával a 
helyben megtermelt élelmiszerek a lakosság számára is, főleg 
a lakosság lokálpatriotizmusára építve, könnyedén 
kiválaszthatóak lesznek. Ily módon a helyi gazdaság 
erősödhet, és a helyben megtermelt áruk helyben 
kerülhetnek felhasználásra. A helyi termék védjegy 
bevezetése és az ehhez tartozó minőségbiztosítási rendszer 
megteremtése folyamatban van. A helyi értékek 
pozicionálása, megfelelő szinten történő kezelése megtörtént, 
minél szélesebb körben való elterjesztésük, illetve 
megismertetésük, a helyi (mezőgazdasági) termékek 
értékesítésének támogatására a piac- és vásártér 
infrastrukturális fejlesztése, átszervezése a további feladat. A 
cél elérését szolgáló eszközöket a megfelelő szakmai, civil 
csoportok bevonásával ki kell dolgozni és a megtervezett 
akciókat, intézkedéseket támogatni kell. A feladat 
végrehajtásában támogatást és keretet biztosít a 
Százszorszépföld Egyesület. 
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- Munkahelyek megtartása, létrehozása: 
 

➢ A városvezetés jelentős eredményeket tud már most felmutatni a 
munkahelyteremtés, a munkanélküliség csökkentésének területén. 
A városba települt büntetés-végrehajtási intézet és több kisebb 
foglalkoztató jelentősen csökkentette a munkanélküliséget. 

➢ Két ipari park fejlesztés folyamatban van, az első a meglévő ipari 
park fejlesztését célozza, a másik a Szegedi úton valósul meg. Ezen 
fejlesztések további munkahelyteremtő beruházásokat vonzanak a 
városba.  

➢ Az új munkahelyek jelentős részét a felsőfokú végzettség nélküli 
emberek számára kell a vállalkozóknak létrehozniuk, hiszen közöttük 
sok a munkanélküli, vagy az inaktív. 

➢ Kiskunhalason a regisztrált munkanélküliek egy része nyolc általános 
iskolai osztállyal, vagy azzal sem rendelkezik. Az ilyen típusú új 
munkahelyek döntő többsége az építőiparban, a turizmusban és a 
közösség érdekében végzett munkák területén jöhet létre. Ezek 
képesek tömegesen felszívni a ma még nem foglalkoztatott 
munkaerőt. 

➢ A munkahelyek másik részét a frissen végzett, sokszor több idegen 
nyelvet is beszélő fiatalok elhelyezkedésének megkönnyítésére kell 
a vállalkozásoknak megteremteniük. Ehhez a jövő a kreatív 
iparágaké, valamint az európai és globális szolgáltató központoké, 
mely például a vasútfejlesztéssel könnyen megnyílhat 
lehetőségként a város előtt. 

➢ Helyi cégek támogatása a megrendelésekkel - célunk, hogy 
lehetőleg az önkormányzati és intézményi megrendeléseket a 
kiskunhalasi kis és közepes vállalkozások teljesíthessék.  

➢ A munkahelyteremtéssel kell megakadályozni a fiatalok 
elvándorlását a városból, ezzel a város népességmegtartó erejét 
nagymértékben növelni.  

➢ Helyi vállalkozások számára legalább évente önkormányzati 
tájékoztatás illetve ankét megszervezése a jobb 
információáramlás, valamint a folyamatos kapcsolattartás 
érdekében. 

➢ Az álláskeresők képzését a helyi képzést biztosító intézményekkel 
egyeztetve szeretnénk folyamatosan úgy szabályozni, hogy az 
megfeleljen a helyi munkaerőigényeknek. 

➢ Folytatjuk szoros együttműködésünket a Munkaügyi Központtal a 
már meglévő és újonnan induló Közfoglalkoztatási Programok 
tekintetében is, hogy a programban részt vevők értéket tudjanak 
városunkban teremteni.  

➢ Stratégiai célunk az is, hogy a makrofejlesztésbe kezdő gyógyfürdő, 
valamint a kulturális attrakciók felkeltsék a befektetők, lehetőleg 
helyi vállalkozók, vállalkozások figyelmét. 
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- Adópolitika: 
 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról 
szóló 2017. évi CLI. törvény és az adóhatóság által foganatosítandó 
végrehajtási eljárásokról szóló 2017.évi CLIII. törvény, valamint az adóigazgatási 
eljárásról szóló 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet szabályozza az 
önkormányzati adóztatást.  

2018. január 1-től az elektronikus ügyintézés kötelező bevezetésével a 2015. évi 
CCXXII. törvény Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól rendelkezései is irányadóak az önkormányzati adóztatásban.  Az 

Eüsz. törvény alapján elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi adóügy 
tekintetében az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozó), 
költségvetési szerv, köztestület, az ügyfél jogi képviselője. 

Az egyes adónemekre vonatkozó részletes szabályokat az ún. egyedi 
jogszabályok 

- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 
- a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) 

- a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Ktd.), 

és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek, az adók módjára történő behajtandó 
köztartozások esetében ezeket szabályozó alapjogszabályok tartalmazzák. 

A Htv. alapján a helyi adózás struktúrája három fő rendszerelemre épül, 
nevezetesen: vagyoni típusú adók, a kommunális adók és a helyi iparűzési adó. 
Az önkormányzat képviselő testülete a helyi adók fajtáit és mértékét 
felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendeletben állapíthatja 
meg. Az uniós szabályozással összhangban a Htv. 2003. évtől jelentősen 
korlátozza az önkormányzatok kedvezmény-, mentesség-nyújtási lehetőségét. 
Különösen érinti ez a vállalkozások részére biztosítható, illetve korlátozottan 
nyújtható kedvezményi, mentességi szabályokat. 

Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez 
szükséges források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által ide 
delegált hatósági feladatokat is végez: 

- gépjárművek adóztatása 

-  adók módjára behajtandó köztartozások beszedése 
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- adóigazolás kérése 

- adó- és értékbizonyítványok kiadása 

- hátralékok csökkentésével kapcsolatos intézkedések 
 

Mielőtt rátérnénk az egyes adónemekre, melyek Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának a bevételeit érintik, feltétlenül meg kell említenünk, hogy a 
Gazdasági Program készítésekor egy világméretű járvány, a koronavírus 
megjelent hazánkban is, ami hosszú távon a gazdasági helyzetet is 
befolyásolja. A jelenlegi stabil költségvetést és a most készülő Gazdasági 
Program céljait az elkövetkezendő években bizonytalanná teszi a már 
kialakulóban lévő gazdasági válság, ezért fel kell készülnünk a kockázatokra. 
Amennyiben reálisan tudjuk ütemezni a terveinket, akkor a Gazdasági Program 
végrehajtható, annak ellenére, hogy a válság a gazdaság minden szereplőjét 
érinti. Az idegenforgalmi adó bevétel beszedését a kormány ez év végéig 
felfüggesztette, így ezzel a bevétellel nem számolhatunk 2020-ban. Az iparűzési 
adó bevétel tekintetében nem várható növekedés ebben az évben, sőt 
számítanunk kell az esetleges csökkenésére is, hiszen a világméretű gazdasági 
válság a helyi vállalkozók egy részét is érinteni fogja. A kormány az 
önkormányzatok segítségét a gépjárműadó bevételek kapcsán is igénybe 
kívánja venni úgy, hogy ebben az évben a gépjárműadó bevétel teljes 
mértékben az államot illeti meg a szükséghelyzet miatt. További nehézséget 
okoz a 2020-as évre vonatkozóan, hogy a kormány a végrehajtásokat is 
felfüggesztette átmenetileg. 

A 2020-as évet tekintve biztos, hogy jelentős bevétel kiesése lesz az 

önkormányzatnak az adóbevételek csökkenése miatt, amit egyenlőre csak 
szoros, megfontolt kiadásokkal tudunk ellensúlyozni. Az elkövetkezendő évekre 
tervezettek pedig attól függnek majd, milyen gyorsan épül fel újra a gazdaság 
ebből a válságból. A vészhelyzeti állapot miatt az önkormányzatnak egy 
veszélyhelyzeti alapot érdemes létrehoznia a jövőben, hogy kezelni tudjuk az 

előre nem látható önkormányzatra, városra ható gazdasági anomáliákat. 

• Idegenforgalmi adó 

Kiskunhalason az idegenforgalmi adóbevétel jellemzően a városba látogató, itt 
megszálló turisták, nagyobb rendezvények (lovasverseny, szüreti fesztivál), 
valamint a fürdőt a gyógyvize miatt évek óta látogató vendégek kapcsán 
keletkezik. 

Alanya az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat 

illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, mértéke 300 Ft. Az 

önkormányzat közhatalmi bevételei között egyenlőre nem jelentős ez a tétel, 
de célunk az, hogy Kiskunhalast vonzóbbá tegyük az idelátogatók számára, 
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növelve ezzel az adóbevételeinket. Mindezekhez elengedhetetlen a 

közbiztonság mostani stabil helyzetének megtartása, a helyi programok, 

látványosságok bővítése és marketingjének növelése. 

• Helyi iparűzési adó 

 

A helyi iparűzési adó mértéke városunkban 1,9 %. 

Továbbra is támogatjuk azokat a vállalkozókat, akiknek a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű helyi 
iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2 millió Ft-ot, őket helyi iparűzési 
adómentesség illeti meg. 
Változatlanul adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, 
akinek a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja 
meg a 20 millió Ft-ot. 

A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk ezen adóbevételek növelésére, 

hiszen az önkormányzatnak az állami támogatások mellett ez a másik jelentős 
bevételi forrása, melyből a pályázati forrásokon kívül tudjuk a várost építeni, 
fejleszteni. A jelenlegi fejlesztéseket (vasútfejlesztés, ipari park fejlesztések) 
kihasználva célunk az, hogy új tevékenységek jelenjenek meg városunkban.  
 

• Gépjárműadó 

A gépjárműadóban érintett járművek központilag egységes szabályok alapján 
kerülnek adóztatásra. Az önkormányzati adóhatóságok 2004. január 1. óta a 
közúti nyilvántartás adatai (okmányiroda) szerint állapítják meg az adókat. Az 
adóztatás a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
(a továbbiakban KEK KH) által az önkormányzati adóhatóságok részére történő 
adatszolgáltatás alapján történik. A beszedett gépjárműadó 40%-a marad az 

önkormányzatnál, a gépjárműadó 60%-a pedig továbbutalásra kerül az 
államnak. Ezen a jogcímen befolyt adóbevételt helyi szinten befolyásolni nem 
tudjuk, mert függ az adott év országos gazdasági helyzetétől, a lakosok 
életszínvonalától. 
 

• Építményadó, telekadó 

 

Építményadó: adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő 
építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a 

továbbiakban együtt: építmény), ahol gazdasági tevékenység folyik, mértéke 
620 Ft/m2. 

Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak 
rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, 
a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. 
Telekadó: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek, amely 
vállalkozó nevén van és a telken nincs felépítmény, mértéke 15 Ft/m2. 
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• Kommunális adó 

 

Kommunális adókötelezettség terheli a magánszemélyt, aki az önkormányzat 
illetékességi területén lakással, vagy lakás bérleti jogával rendelkezik. Mértéke 
5000 Ft/lakás/év. 

• Talajterhelési díj 

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a személy, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértékét 1200,- 
Ft/m3 egységdíj, valamint 1,5 területérzékenységi szorzó határozza meg. Az 

adófizetési kötelezettséget önbevallással kell teljesíteni. A talajterhelési díj 
bevétel alapvetően nem a költségvetési folyófinanszírozás részét képezi, 
hanem az elkülönített környezetvédelmi alap számlán keresztül meghatározott 
célt szolgál, felhasználása is külön önkormányzati rendelet alapján 
környezetvédelmi és egyéb fejlesztési célra történhet.  

• Késedelmi pótlék és bírság 

Fizetés késedelem esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A bírság számlán 
kerülnek előírásra a bejelentési, bevallási és feltöltési kötelezettség nem- vagy 

késedelmes teljesítése esetén kiszabott mulasztási bírságok. 

• Államigazgatási eljárási illeték 

Az önkormányzati adóhatóságnál kezdeményezett eljárásokban az adózók az 
illetéket az önkormányzat illetékbeszedési számlájára fizetik meg. A beszedett 
államigazgatási illetékekről nyilvántartást kell vezetni, és tovább kell utalni a 
Magyar Államkincstár illetékbeszedési számla javára. 
 

 

Az önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések 
megfogalmazását, mivel jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját 
bevételeket, illetve hatással van a településen élő magánszemélyekre és a 

vállalkozások anyagi terheire. 
 

Mindezek érdekében az önkormányzat a  Képviselő-testülettel együttműködve 

 

• az elkövetkezendő években a költségvetés előkészítése, megalapozása 

során megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott lehetőségeket, 

felülvizsgálja a helyi adómentességeket, kedvezményeket; 

• tekintettel a lakosság pénzügyi terheire, illetve a településen esetlegesen 

adódó szociális problémákra, a helyi adók mértékét nem kívánja növelni 
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a jövőben, hacsak arra az önkormányzati gazdálkodás körülményeiben 

bekövetkező további kedvezőtlen változások rá nem kényszerítik; 

• a befizetések ösztönzése céljából gondoskodik az adózók széleskörű 

tájékoztatásáról, közvetlen kapcsolattartásra törekszik az adózókkal; 

• a jövőben fokozott figyelmet fordít arra, hogy az adózók fizetési morálja 

javuljon;  

• a jövőben is gondoskodik az adókintlévőségek behajtásáról; 

• továbbra is figyelmet fordít arra, hogy az adóalanyok teljes köre 

adóztatásra kerüljön, ennek érdekében fokozottan figyelemmel kíséri az 

adóalanyi kör adó-bejelentési kötelezettségének teljesítését; 

• részletfizetési lehetőséget, fizetési halasztást biztosít a vállalkozások 

számára adótartozásuk rendezése érdekében 

• a hatékonyság növelése érdekében adóellenőrzéseket végez, melynek 

során az állami adóhatósággal kialakított megfelelő munkakapcsolat is 

segítséget jelent. 

• biztosítja az adózók számára az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét 

a www.kiskunhalas.hu honlapon elhelyezett ügytípus leírásokkal, 

letölthető nyomtatványokkal. Ennek naprakészségéről az önkormányzat 

hivatala folyamatosan gondoskodik; 

• elősegíti az adóbevallások kitöltését és határidőben történő benyújtását; 

• támogatja, hogy az Önkormányzat minél szélesebb körű befizetési 

lehetőségeket biztosítson. A már meglévő hagyományos fizetési módok 

mellett működik a QR-kód, bankkártya, elektronikus fizetési szolgáltatás. 

• az állami és uniós forrásokkal támogatjuk a munkahelyteremtő, 

következésképpen adót fizető vállalkozások betelepülését; 

• folyamatosan vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy az adópolitika 

keretein belül milyen ösztönző megoldások szükségesek adóbevételeink 

növelésére. 

Összefoglalva a fentieket az Önkormányzat és a képviselő-testület az 
adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy stabil bevételi forrás legyen az 
Önkormányzat számára, ezen túlmenően is a végső cél mindig az adókból 
származó bevételek folyamatos, évről évre történő emelkedése a 
gazdaságösztönző és vállalkozásbarát adópolitikát szem előtt tartva.  

http://www.kiskunhalas.hu/
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III. Infrastruktúra, környezetvédelem 

 
- Kiskunhalas közlekedési, közúthálózatának áttekintése, fejlesztése: 

 
A kiskunhalasi közlekedési infrastruktúra fejlődőben van. Az elmúlt 
időszakban elindult gyűjtőút és lakossági út felújításokat folytatni kívánjuk, 
a külterületi útépítési, útjavítási programot folytatjuk, az ehhez szükséges 
eszköz- és gépparkot is fejleszteni fogjuk. A közútfejlesztések közül a 
legfontosabb az É-D irányú, mintegy 2 km hosszú tehermentesítő út 
építése a Kőrösi úttól a Nagy Szeder István utcáig a belváros 
forgalmának csökkentése érdekében. Ezen munkákhoz, valamint a 
Kopolyai út felújításához a jövőben is próbálunk forrásokat bevonni. 
Célunk, hogy a város minden lakója érezze, az önkormányzat foglalkozik 
az úthálózat fejlesztésével, karbantartásával. 

 

- Csapadék-víztározók, csapadékvíz elvezető rendszer: 
 

Az utóbbi években meglehetősen szeszélyessé vált időjárás hatására 
egyik pillanatról a másikra hatalmas mennyiségű esők érhetnek el egyes 
városrészeket. Ennek a hirtelen lezúduló csapadéknak a kezelésére 
működik a városban a zárt és nyílt vízelvezetők rendszere, amennyiben 
karbantartottak és kitisztítottak. A korábbi évekhez képest a helyzet javult, 
mivel a közmunka pályázatok keretein belül célzottan ezeknek a 
műtárgyaknak a karbantartására is indult program, valamint lezárult a 
város teljes belterületének csatornázása is. Ezzel párhuzamosan a meglevő 
zárt rendszer karbantartására jelentős forrást biztosítunk minden évben, 
mellyel a rendszer egyre nagyobb áteresztőképességét biztosítjuk. A 
csapadék helyben tartása érdekében területi beruházásokkal új rendszerek 
építésére, záportározók kialakítására törekszünk. 
A csapadékvíz problémák kezelésére az Önkormányzat uniós támogatást 
nyert a Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések című felhívás 
keretében a „Felsőváros belvízkárok megelőzése, a csapadékvíz 
záportározóban történő elhelyezésével” címmel. A projekt várhatóan 2020. 
évben megvalósul. A csapadékvíz problémák kezelésére az Interreg-IPA 

Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia 3. körös 
felhívás keretében is lehetősége nyílt az Önkormányzatnak, és projekt 
partnerként részt vesz a RUNMAN rövid című pályázatban, melynek célja a 
szélsőséges eloszlású csapadék által okozott károk mérséklése, a bel-és 
külterületi csapadék elvezető rendszer korszerűsítése, mintaadatbázisok 
készítése. 

 

- Vasútfelújítás, fejlesztés: 
 

A város területén áthaladó Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése 
Kiskunhalas jövője szempontjából meghatározó. Reményeink szerint a 
megújuló vasúti fővonal egyik logisztikai központja Kiskunhalason létesül 
majd. A városvezetés feladata a vasútvonal megépítésének minden 



 

13 

 

eszközzel való ösztönzése és a megépítését követően annak gazdasági 
és társadalmi előnyeinek minél teljesebb kiaknázása. Ennek magvalósítása 
érdekében az Önkormányzat 2020. évben pályázatot nyújtott be az Interreg-

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

- Buszközlekedés újraszervezése: 
 

A közösségi közlekedés fejlesztése komfortos és esztétikus buszvárók 
kiépítésével, a gyalogos közlekedés biztonságát fokozó 
forgalomkorlátozó eszközök alkalmazásával folytatódik. A TOP-3.1.1-16-

BK1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés nevű pályázaton elnyert 
500.000.000 Ft lehetővé teszi a projekt által érintett városrészekben a 
kerékpárúthálózat bővítését, valamint új, korszerű buszpályaudvar 
építését.  

 

- Járdaépítési program folytatása:  
 

A lakosság köréből egyre többen vesznek részt a járdaépítési 
programban, melyet az elkövetkezendő években is folytatni fogunk. A 
várost nem csak megszépíti, hanem a gyalogos közlekedést is 
megkönnyíti. 

 

- Kerékpáros közlekedés: 
 

Magyarországon és így Kiskunhalason is egyre növekvő szerepet kap a 
kerékpározás. A modern mobilitási lánc egyik alapelemének számító 
környezetbarát jármű használatában hatalmas lehetőségek rejlenek. A 
kerékpározás csökkenti a zsúfoltságot, a légszennyezettséget, zajterhelést 
és hozzájárul a környezet védelméhez, az egészség megőrzéséhez. 
A város vezetése a kezdetektől Kiskunhalas és térsége kerékpárforgalmi 
hálózatának komplex fejlesztésére, teljeskörűvé tételére, valamint a város 
országos és nemzetközi kerékpárutak hálózatába való bevonására 
törekszik. A tervezett fejlesztések kapcsán figyelemmel kell lenni a Bács-
Kiskun Megyei Kerékpáros Stratégiában megfogalmazottakra. 
E célt szolgáló kerékpárhálózat-fejlesztési elemek: 

1. a meglévő É-D irányú tengelyhez (53. sz. főút belterületi szakasza 

mellett kiépített önálló kerékpárút) kapcsolódva egy K-Ny irányú 
tengely kiépítése, 

2. Kiskunhalas belvárosának bekapcsolása a Kiskunhalasi járásban 
létrejövő kerékpárforgalmi hálózatba (1 km), 

3. kistérségi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Kiskunhalas-Kunfehértó 
között (10 km), amely megyei kiegészítő hálózati elem is – és 
Kiskunhalas-Tompa-(Szabadka) között (30 km) – ez egyben megyei 

főhálózati elem is-, valamint Kiskunhalas-Zsana között (kb. 15 km). 
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- Korszerű, a megújuló energiát hatékonyan felhasználó energetikai rendszer 
kialakítása Kiskunhalason: 
 

Távhőrendszer működőképességének biztosítása, a távhőszolgáltató 
vállalat gazdaságos működésének biztosítása 

o A távhőrendszer visszavétele 2012-ben sikeresen megtörtént. Azóta 
újra önkormányzati tulajdonú cég szolgáltat a városban. 

o Célunk a cég stabilizálása, fejlesztésének elősegítése érdekében 
pályázatokon, minisztériumoknál, erős és külső szakmai támogatást is 
felmutató lobbi folytatása. 

o A városvezetésnek foglalkoznia kell a távhőrendszerrel, mert ha jól 
működik, költséghatékony lehetőség a városlakók, intézmények 
számára. Kulcs fontosságú terület, tehát fejlesztése elengedhetetlen. 

 

Geotermiális energia hasznosítása 

o Az utóbbi években már több Képviselő-testületi döntés született a 
geotermikus energia városunkban történő felhasználását 
elősegítendő programok kapcsán. Ezeknek a döntéseknek a nyomán 
a mai napig nem sikerült konkrét lépéseket elérni, pedig a 
Kiskunhalason és a környékén lévő geológiai képződmények 
alkalmasak ezen típusú megújuló energia kinyerésére. A magyar 
kormány által közzétett 2030-ig szóló Nemzeti Energiastratégia a 
geotermikus energia felhasználását elsődleges megújuló 
energiaforrásként határozza meg. 

 

Közvilágítási rendszer 
o A városban működő közvilágítási rendszer nem nevezhető mai 

technológiák ismeretében korszerűnek. A közvilágítás üzemeltetését 
közbeszerzés útján elnyerő vállalkozással közösen tervezzük fejleszteni 
a közvilágítási hálózatot. A rendszer alkonykapcsolós átalakítása és 
mérés alapján történő fizetés együtt költséghatékonyabb 
üzemeltetést tesz szükségszerűvé. 

 

- Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.: 
 

Az egyik legfontosabb stratégiai kincsünk az egészséges ivóvíz. Az ellátás 
biztosításáért felel a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. A vízszolgáltatás 
törvényi feltételei megváltoztak az utóbbi években. A feltételrendszer 
megváltozása követelte meg a helyi szolgáltatótól is, hogy igazodjon a 
szabályozáshoz. Így jött létre kiskunhalasi, kiskőrösi, és kalocsai 
szolgáltatói körzetek összeolvadásából a jelenleg is városunkban 

szolgáltató Kiskunvíz Kft. Az átszervezési folyamatok azonban nem értek 
még nyugvópontra, további összeolvadások is elképzelhetőek, illetve 
állami szerepvállalás sem kizárható a vízszolgáltatás területén. 
Amennyiben a közeljövőben az önkormányzat saját bevételeire, vagyis 
működési támogatásra szorul társaság, további átalakítás válhat 
szükségessé.  
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- Hatékony hulladékszállítás működtetése Kiskunhalason: 
 

Kiskunhalas, illetve további 81 önkormányzat hulladékgazdálkodási 
rendszerét jelenleg a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás üzemelteti az FBH-NP Kft., mint közszolgáltató, illetve 
több alvállalkozó bevonásával. A korábbi pályázatok eredményeként 
beszerzett és a tagönkormányzatok által bevitt vagyonnal pedig a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és 
Közszolgáltató Zrt. gazdálkodik, mint vagyonkezelő. A térségben jelenleg 
három hulladéklerakó üzemel, Vaskúton, Kiskunhalason, illetve 
Csongrádon. A Kiskunhalasi Központi Hulladéklerakót a 100%-ban 

önkormányzati tulajdonú Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Kft. 
üzemelteti, aki alvállalkozóként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátásában is közreműködik. A lerakóba 17 önkormányzat területéről kerül 
be hulladék. 
Az elmúlt évek sikeres pályázatainak köszönhetően a hulladékgazdálkodási 
rendszer folyamatosa fejlődik, elkülönítetten kezeljük a különböző típusú 
hulladékfajtákat, bevezetésre került a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés, a házhoz menő zöldhulladékgyűjtés, illetve átalakult a 
lomtalanítási rendszer is.  

További fejlődés iránya mindenképpen a társasházi szelektív 
hulladékgyűjtés megvalósítása, ami nagyságrendekkel csökkentené a 
lerakóba kerülő hulladékmennyiséget. Mindenképpen szükséges foglalkozni 
a külterületi lakosokkal is, ugyanis a belterületen kívüli részek töredékére tud 
csak kijutni a hulladékgyűjtő járat, így legtöbb esetben a lakóknak 
önerőből kell megoldani, hogy a megtermelt hulladék a lerakóba kerüljön. 
Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodás az egyik leginkább 
szabályozott kérdéskör, így a jó megoldás kidolgozása komoly feladat.  

 

- Szennyvízszállítás biztosítása Kiskunhalason: 
 

A törvényi változás miatt külön rendelet szabályozza a szilárd és a folyékony 
hulladék szállítására vonatkozó szabályokat. Ezzel együtt a folyékony 
hulladék szállítására új közszolgáltatási szerződést kellene kötnie az 
önkormányzatnak. Mivel kötelező feladat, az önkormányzatnak megoldást 
kell találnia a folyékony hulladék összegyűjtésének módjára. A város 
jelentős részén elkészült már a csatornahálózat, amely szűkíti a piacot egy 
ilyen szolgáltatás számára, az érdeklődők száma így korlátozott. 
További nehezítő tényező, hogy a korábbi rezsicsökkentés befagyasztotta a 
lakossági szennyvízkezelési- és ürítési díjakat, melyek már évekkel ezelőtt is 
igen alacsonynak minősültek. Ezen árak emelésére nincs lehetőség, emiatt 
viszont a megkeresett vállalkozók egyike sem érdeklődik a feladatellátás 
iránt, hivatkozva arra, hogy külső forrás hiányában, pusztán a helyi 
rendeletünkben rögzített árakon képtelenség fenntartani a szolgáltatást. 
Célunk, hogy a kérdést a lehető legrövidebb időn belül kezeljük, és legyen 
a városban közszolgáltató a feladat ellátásra. 
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- Köztemető üzemeltetés: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában nincs temető, így a 
köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét a temető tulajdonos 
Egyházakkal kötött megállapodás útján teljesíti.  

 

 
- A Város több pontján lévő felhalmozott hulladéklerakások eltávolítása: 

 

Településünk több pontja igen terhelt illegális hulladéklerakásokkal, melyeket 
Önkormányzatunk saját, illetve pályázati források segítségével folyamatosan 
igyekszik felszámolni, azonban a helyi lakosság nem együttműködő, a 
kitakarított területek rövid időn belül ismét szennyezettek lesznek, újra 
megjelennek az illegális hulladékhalmok. Ilyen pontok a városban a Sáros 
utca-Polgár utca, a Határ utca, az Átlós utca környéke, illetve az Alsóváros, 
a Felsőöregszőlők és az Alsóöregszőlők több pontja. Ezeken a helyszíneken a 
felhalmozott hulladékban feltételezhető a rágcsálók jelenléte is, így ezek 

irtásáról is gondoskodni kell. 
 

 

- Szúnyoggyérítés, fák permetezése, megújítása, bokrok telepítése takaró 
felületként: 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata évente több alkalommal végeztet 
szárazföldi melegködös szúnyoggyérítést, melynek időpontját, illetve a 
kezelés útvonalát a Halasi Városgazda Zrt. alkalmazásában lévő városi 
főkertész koordinálja. A kezelésre évente 3-4 alkalommal kerül sor, amikor a 
lakossági észrevételek, vagy az időjárási körülmények azt indokolttá teszik. 
Településünk területén számos olyan fasor van, melyek fennmaradása a 
növényvédelmi kezeléstől függ. Legveszélyeztetettebb fasorok közé azok 
tartoznak, melyeket platánfa- és közönséges vadgesztenye alkot, ugyanis a 
kártevők hatása ezeken a fás szárú növényeken a legerőteljesebb. Ezen sok 
esetben védett fasorokon évente kettő-kettő alkalommal végeztetünk 
permetezést, melyet a Halasi Városgazda Zrt. alkalmazásában lévő városi 
főkertész koordinál, tekintettel az időjárási körülményekre. 
Városunkban jelentős koros faállomány található, melyek egészségi állapota 
sok esetben rossznak mondható. Ezen fás szárú növények lecserélése 
folyamatosan zajlik, a vonatkozó jogszabályok a természetvédelmi előírások 
szem előtt tartásával. 
Kiskunhalas növényborítottsága, illetve az egy főre jutó fák száma az 
országos átlaghoz képest jóval magasabb, azonban így is növelni kívánjuk a 
zöldfelületeink számát és kiterjedését, főleg a város peremterületein, ahol az 
új beépítések leginkább jellemzőek. 
Tekintettel arra, hogy a légvezetékek alatt sok esetben növekedési erélyéből 
adódóan oda nem illő fafaj kerültek telepítésre, illetve az újonnan kialakított 
légvezetékek alá „beszorultak” a magas növésű fás szárú növények, az 
elmúlt években több alkalommal kellett az áramszolgáltatónak 
érintésvédelmi gallyazást végeznie. Ezek során, több helyen a fák olyan 
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mértékben lettek visszagallyazva, hogy azok leváltása esztétikai, vagy élet- 
és vagyonvédelmi szempontok miatt elengedhetetlen. A fentiek okán 
Önkormányzatunknak rövid távú tervei között szerepel az, hogy a 
légvezetékkel érintett utcák faállományát felülvizsgálja és szükség szerint az 
ott lévő fás szárú növények lecseréléséről gondoskodik. A pótlandó fás szárú 
növények kiválasztása során kiemelt fontosságú az, hogy azok növekedési 
erélye a városképi szempontokhoz és az érintésvédelmi távolságokhoz 
illeszkedő legyen, elkerülve ezzel azt, hogy a további években ismételten 
érintésvédelmi gallyazást kelljen végeznie a szolgáltatónak. 

 
- Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal környezete: 

 
Az Önkormányzat hivatalának épülete kívülről ugyan felújult, de az 
épület gépészeti infrastruktúrája teljesen elavult és korszerűtlen. Az épület 
fűtési rendszere nem megfelelő, energiapazarló, melynek hatékonyság 
növelése csak a rendszer teljes átalakításával megvalósítható. Az 
elektromos hálózat nem bírja el a jelenlegi fogyasztók általi 
leterheltséget, illetve a belső világítás elavult és nem egészség kímélő. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata sikeresen pályázott a TOP-3.2.1-16-BK1 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése nevű pályázaton, 
mellyel lehetővé válik a nyílászárók cseréje és a fűtéskorszerűsítés, 
valamint napelemek kerülnek az épületre. 
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IV. Egészségügy, szociális helyzet 
 

Az egészségügyi állapot, a szociális körülmények meghatározzák a 
lakosság gazdasági, társadalmi állapotát. Az önkormányzat szemlélete 
egyezik az országossal, miszerint a prevencióra kell hangsúlyt fektetni, 
melyben nagy szerepe van a városban dolgozó védőnőknek, házi 
orvosoknak. A kiskunhalasi háziorvosi praxisok betöltöttek, célunk az, hogy 
ezt a magas szinten végzett munkát továbbra is szívesen lássák el 
városunkban az orvosok. A gyermek és felnőtt orvosi ügyeleti szolgáltatást 
jelenleg külső szolgáltató, az Emergency Service Kft. látja el.  
Hosszú távú terveink között szerepel a fogászati ügyelet újraindítása 
Kiskunhalason. Valós igény egy városban, hogy fogászati ügyelet 
működjön, ezért meg kell vizsgálni az újbóli működtetés lehetőségeit. 
 

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház jelenlegi vezetésével egyetértve 
önkormányzatunk segíti, támogatja a kórház szakmai munkáját. Az 
intézményben folyamatos korszerűsítésekkel segítik a betegek 
gyógyulását, igyekezve megfelelni a XXI. század követelményeinek 
infrastruktúrális téren is. Az ott dolgozók szakmai tudása és 
elkötelezettsége fontos a városban élők számára. 
A Védőnői Szolgálat és az Iskolaegészségügy a Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezetén belül működik magas színvonalon. 
Feladatuk sokrétű, az anyák, csecsemők védelmében és a 
gyermekvédelemben kifejtett tevékenységükhöz a tárgyi feltételek 
javítása az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is elsődleges az 
önkormányzat számára. A védőnői feladatok ellátására használt épület, 
eszközök korszerűsítése folyamatos. 
 

A szociális alapellátásokat és szakosított ellátásokat a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás keretein belül látjuk el. A szociális ellátások közül 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, tanyagondnoki szolgálat, 
idősek nappali ellátása, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése, 
hajléktalanok átmeneti szállása, támogató szolgáltatás működik 
Kiskunhalason. 

Jelenleg minden jogszabályi követelménynek igyekszik megfelelni a helyi 
szociális ellátó rendszer. A szakmai fejlesztések, elképzelések biztosítják az 
elkövetkezendő időszakban is a szociálpolitikai célok megvalósításában 
történő hatékony és eredményes feladat ellátását. 
 

Továbbra is az intézmény társulási fenntartásával, Kiskunhalas székhellyel 
és irányítással valósul meg a kistérségi feladat ellátás a családsegítő, 
gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások tekintetében. Az 
eredményes működéshez változatlanul fő szempont a különböző 
telephelyeken rendelkezésre álló humán erőforrás hatékony kihasználása. 
A szolgáltatások nyújtásához kiírt pályázati lehetőségek kihasználása 
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elsődleges elvárás a szociális ellátások iránt megnövekedett igények 
kapcsán.  
Az elkövetkezendő években szükséges a hajléktalan ellátó rendszer 
bővítése, kapacitás bővítése és az idősgondozás további infrastruktúrális 
fejlesztése, a férőhelyek bővítése. 
 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 
hetes – 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését végző intézmény. Önkormányzatunk törekszik a 
felmerülő szülői igények teljes körű kielégítésére, ezért ez a terület 
fejlesztésre szorul. Pályázati támogatásból kívánjuk bővíteni a bölcsődei 
férőhelyeket. 

 

- Otthonteremtés támogatása, szociális bérlakás program elindítása 

 

A Kormány szándéka, hogy a fiatal párok első lakáshoz jutását segítse. Ezt a 
célt önkormányzatunk helyi szinten is támogatja. Célunk a gyermekvállalás 
ösztönzése, gyermeknevelés támogatása, a városban történő hosszú távú 
letelepedések elősegítése, továbbá a település népességmegtartó 
képességének növelése, ezért megalkottuk a 31/2016. (XI.25.) önkormányzati 
rendeletet a lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához 
kapcsolódó hiteltörlesztési támogatásról. 
 

Több projektet valósított és valósít meg a város a társadalmi felzárkóztatás és 
területi különbségek csökkentése érdekében. A TOP keretében önkormányzati 
tulajdonú szociális bérlakások korszerűsítése és közterületi fejlesztések valósulnak 
meg integráltan, a szegregátum életvitelét, életlehetőségeit javító 
programokkal összhangban.  
 

- Életkezdési és iskolakezdési támogatás 

 

2019-ben kezdődött az a programunk, melyben Kiskunhalas Város 
Önkormányzata az iskolai tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítése 
érdekében, oktatási célú természetbeni ellátásban (iskolakezdési 
támogatásban) részesíti a Kiskunhalas közigazgatási területén működő bármely 
alapfokú nevelési-oktatási intézmény első évfolyamos tanulóit. Az 
Önkormányzat az iskolakezdési támogatást a fenntartóval vagy az 
intézménnyel kötött Együttműködési megállapodás alapján a fenntartó és az 
intézmény technikai segítségével nyújtja. 
Életkezdési támogatásként indítottuk el szintén 2019-ben az egyszeri, 

egészségügyi célú életkezdési támogatást is, mellyel az önkormányzat a 
Városunkban élő újszülöttek neveléséhez kíván hozzájárulni. 
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V. Köznevelés, oktatás, kultúra 

 

A nemzeti kultúra nemzeti közösségi létünk alapja, ezért ápolása és közvetítése, 
a helyi hagyományok megismertetése és továbbadása kiemelten fontos 
feladat és szoros összefüggésben van a gazdaságélénkítési folyamatokkal. 

 

- Köznevelés 

 

Az óvodai nevelés rendkívül fontos a felnövekvő gyermekeink életében, hiszen 
legtöbbször itt találkozik először a gyermek közösséggel, itt kell megtanulnia 
alkalmazkodni és itt készítik fel őket az iskolai életre is. Jelenleg 3 óvoda 9 
tagóvodával működik, de már elkezdődött a Kertvárosban egy új óvoda 
építése, mely a 2020/2021-es nevelési évben kezdi meg működését. Az 
óvodafejlesztés szükségszerű, mert a város ezen részén nincs óvoda, valamint 
egy régi, korszerűtlen építésű, nem önkormányzati tulajdonú épületből 
kerülhetnek át a gyermekek. Az új óvoda építésével olyan, a mai kor 
igényeihez igazodó elvárásnak teszünk eleget, ami magas színvonalú fizikai 
környezetet biztosít majd a kisgyermekek számára. Pályázati forrásban még a 
2020-as év folyamán megvalósul a Szilády Óvodában egy energetikai 

korszerűsítés, aminek része a nyílászárók cseréje és napelemek felhelyezése. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is biztosítjuk az éves költségvetésekben 
az „intézményi felújítási keretet”. 

 

- Oktatás 

 

A Kiskunhalason lévő iskolák jellemzően a Kiskőrösi Tankerület fenntartásában 
működnek, de mind a katolikus, mind a református egyház is fenntart iskolákat. 
A Tankerülettel és az egyházakkal is kíváló kapcsolatot ápolunk. Az iskolák 
tanulói aktívan részt vesznek a városi rendezvényeken, emelve azok 
színvonalát. 
Támogatjuk a városban működő diákönkormányzatot, a városházán évente 
több alkalommal folytatunk velük megbeszéléseket. 
Örömünkre szolgál, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő épületek 
korszerűsítése a Tankerület által elnyert pályázatokból megvalósul, mert fontos 
számunkra, hogy a városban tanuló diákok megfelelő infrastruktúrális 
környezetben tanuljanak, fejlődjenek. 
 

Ebben a témában említendő, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata évekkel 
ezelőtt létrehozta a Vakáció Nonprofit Kft-t azzal a céllal, hogy a városban és 
környékén élő gyermekek nyaralása biztosított legyen. A Sikondai Tábort sikerült 
az elmúlt években felújítani, a Balatonakalin lévő táborral az elsődleges célunk 
a tulajdonviszonyok rendezése az állammal. A cég működése a jelenlegi 
ügyvezetőnek köszönhetően stabil, és előre mutató tendenciák mutatkoznak a 
statisztikák alapján.  
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- Kultúra 

 

Sáfrik szélmalom rekonstrukciója, helyreállítása: 
A Halasi Média és Nonprofit Kft. által beadott és nyertes pályázat segítségével 
valósul meg a szélmalom és környékének felújítása, ezzel újabb 
látványossággal bővül a város kulturális élete. 
 

Csillagvizsgáló működésének segítése: 
Városunkban található a Dél-Alföld egyik bemutató csillagvizsgálója. 
Szeretnénk, ha az ott végzett munka tovább folytatódhatna, és tovább 
öregbítené városunk hírnevét. A csillagvizsgáló működését, valamint a 
csillagászati napok rendezvénysorozat folytatását is támogatjuk anyagilag is. 
 

Thorma János Múzeum fejlesztése, kulturális központi szerepének erősítése: 
A múzeum elsődleges célja városunk és térsége kulturális örökségének gyűjtése, 
őrzése, feldolgozása és közzététele a 21. századi környezet kihívásainak 
megfelelően. 
Fontosnak tartjuk, hogy a pályázati forrásból megújult múzeum Kiskunhalas 
kulturális életének szerves része legyen, még szorosabban kapcsolódjon a város 
fontosabb kulturális eseményeihez. Minden eszközzel segíti a szolgáltatásaihoz 
való hozzáférést, nem tévesztve szem elől a kulturális javak védelmének 
elsődleges feladatát. Dr. Bay Miklós és felesége, Dr. Bay Éva mintegy 150 db 

nagybányai művészektől származó festményt adományozott Kiskunhalas Város 
Önkormányzata részére. A Bay-gyűjtemény számára a város egy új, nagyon 
színvonalas múzeumi szárnyat építtetett és bízunk benne, hogy a látogatottság 
az értékes adomány miatt is egyre nagyobb lesz az évek folyamán. 
 

Martonosi Pál Városi Könyvtár fejlesztése: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a települési könyvtári ellátás biztosítása a 
települési önkormányzatok kötelező feladata. E kötelezettségének városunk 
nyilvános könyvtár fenntartásával tesz eleget. Fontosnak tartjuk a könyvtár 
fejlesztését, melyet minden évben az intézményi felújítási keretből biztosítunk, 
illetve 2020-ban pályázati forrásból egy energetikai felújítás is megvalósul. A 
szolgáltatások javítását, a dokumentum-állomány gyarapítását, a legújabb 
kiadványok olvasókhoz történő eljuttatását a könyvtár fedezni tudja az éves 
költségvetéséből, melyet önkormányzatunktól kap. 
 

Halasi Csipke: 

2020-ban befejeződött a Csipkeház látogatóbarát fejlesztése 72.800.000 Ft 
összegben, melyet pályázati forrásból valósítottunk meg. Célunk, hogy a 
látogatottság a színvonalasan felújított múzeummal emelkedjen, valamint hogy 
a csipkevarrók méltó körülmények között végezzék munkájukat. Bízunk abban, 
hogy ezzel a halasi csipkéből készített tárgyak egyre szélesebb körben 
terjednek el, öregbítve városunkat. Rövid távú terveink között szerepel a 
Csipkeház mosdójának felújítása is. 
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Városnapi rendezvények: 

A rendezvényeket úgy reformáltuk át, hogy szélesebb közönség számára 
legyen vonzó, elérhető az ünnepek megtartása. Ehhez nagyban hozzájárul a 
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. színvonalas programsorozatainak 
szervezése, valamint a megújult múzeum is egyre gyakrabban helyszíne a 
városi megemlékezéseknek. A Szüreti fesztivál hagyományát továbbra is őrizzük, 
mely Kiskunhalas város legnagyobb programja, de meg kell említenünk a 
májusi város napi rendezvénysorozatot és a nyárindító főtéri programokat. A 
Sóstó fürdő területén folyamatban van egy nagyobb átalakítás pályázati 
forrásból, melynek következtében lehetőség lesz színpadi szabadtéri attrakciók 
megrendezésére is. 
 

Filmszínház, Művelődési Ház 

A Cinema Szeged Kft. által működtetett városi filmszínház sokak által látogatott, 
mert magas színvonalú szolgáltatást nyújt a vállalkozó. 
Itt kap helyet a tavaszi és őszi színházi előadás sorozat a Halasi Média és Kultúra 
Nonprofit Kft. szervezésében, mely évek óta megtölti a nézőteret. Mindezeket a 
jövőben is ezen a színvonalon kívánjuk biztosítani. 
 

A Művelődési Házat a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. által üzemeltetjük, 
a Kft. gondoskodik a Ház kihasználtságáról, az ottani programok 
sokszínűségéről, melyek a lakosok körében népszerűek. Ezt kívánjuk fenntartani 

az elkövetkezendő években. Keressük a pályázati forrásokat az épület 
korszerűsítéséhez. 
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VI. Kommunikáció, marketing 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata számára fontos az, hogy rendszeres 
kapcsolatot tartson intézményeivel, gazdasági társaságaival. Erre biztosítunk 
alkalmat a hétfőnként megtartott vezetői értekezleten, ahol meg tudjuk 
személyesen beszélni a hivatal vezetőivel együtt az aktuális feladatokat. 
A város lakosainak és a vállalkozásoknak több fórumon nyílik lehetősége arra 
nézve, hogy javaslataikat, észrevételeiket megtegyék. A működés, a munka 
nyitott, polgármesteri és jegyzői fogadóórák, fórumok, közmeghallgatások, 
rendezvények biztosítják a polgárokkal való találkozást. 
A kommunikáció rendkívül fontos számunkra, ezért a Halas Média és Kultúra 
Nonprofit Kft keretein belül a HalasTv napi híradóban és egyéb műsorokban 
tájékoztatja a lakosságot a helyi eseményekről, valamint kiadnak heti 
rendszerességgel megjelenő újságot is, a Halasi Tükröt. 
Azért, hogy az aktualitások a célközönségeket, célcsoportokat elérjék, 
valamennyi kommunikációs eszközt folyamatosan be kell vonni, így Kiskunhalas 
Város Önkormányzata üzemelteti a www.kiskunhalas.hu weboldalt, mely 

felhasználóbarát, könnyen kezelhető. Ezen az oldalon biztosítjuk mind a 
helyben élő lakosság számára, mind pedig az internetes felületen 
Kiskunhalassal ismerkedők számára a színes, egyértelmű tájékoztatási 
lehetőséget. 
A fentiekből kitűnik, hogy a települési szintű kommunikáció – a 

településmarketing részeként –feladata az, hogy az önkormányzat, az 
intézmények, az itt jelenlévő cégek, szervezetek rendezvényei, tevékenységei 
láthatóak, megismerhetőek legyenek. 
 

http://www.kiskunhalas.hu/
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VII. Idegenforgalom, sport 

 

 

- Idegenforgalom 

 

Kiskunhalas városvezetése a 2014-2019-es önkormányzati ciklusban elhatározta, 
hogy újragondolja a város turizmusának jövőjét és a turisztikai 
intézményrendszerének fejlesztését. Megvalósult a Thorma János Múzeum 
bővítése, amely a Bay-gyűjteménnyel kibővítve a térség egyik legjelentősebb 
muzeális kiállítóhelye és kulturális turisztikai attrakciója lett. 
Hamarosan megnyílik a Városháza tornyának kilátója, befejeződött a Halasi 
Csipke otthonának, a Csipkeháznak megújítása is. Elkezdődött a Halasi 
Tánchagyományok Házának építése, a Sáfrik-féle szélmalom felújítása és 
látogathatóvá tétele, valamint a Sóstót is a turizmus és kultúra helyszínévé 
varázsoljuk. 
 

A TOP keretében megvalósuló fejlesztések a turisztikai kínálatot bővítik, a 
látogatási és tartózkodási időt hosszabbítják meg a városban. A fejlesztések 
eredményes jövőbeli működtetéséhez elengedhetetlen a létrejövő 

létesítmények működésének és üzemeltetésének összehangolása és 
eredményes marketingje. A turisztikai létesítmények összehangolt 
működtetését, a helyi vállalkozások bevonását, a turisztikai attrakciók 
fenntarthatóságát szolgálja majd a városkártya is. 

Kiskunhalas 2016-ban gyógyhely minősítést szerzett, amely lehetővé tette a 
GINOP program keretében elnyert pályázat sikerét, a Csetényi park fejlesztését, 
mely előreláthatólag 2021-ben fejeződik be. Az elvárásokat és a feladatokat 
egy gyógyhelyfejlesztési stratégia rögzíti, amelynek megvalósítása és 
következetes alkalmazása a város turistavonzó képességének növeléséhez járul 
majd hozzá. 
 

A város a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft-vel 

összefogva elkészítette a termálfürdő teljes rekonstrukciójának és 
továbbfejlesztésének tervét. A megyei nonprofit szervezet egy koncepcionális 
terv és egy fejlesztési stratégia kidolgozását kapta feladatául, amely 2018. év 
elejére elkészült. A Kormány az elképzelést támogathatónak találta és 
kormányhatározatban rögzítette a fejlesztés első ütemének támogatását. Első 

lépcsőben megérkezett 335 millió Ft-os támogatási összeg, amelyből a fürdő 

építészeti terveit készítették el és megkezdődött egy termálkút fúrása a fürdő 

területén. 
Az elkövetkező évek feladata a koncepció következetes véghezvitele és a hét 
ütemre tervezett fejlesztés megvalósítása lesz. A program befejezésével a 

Csipke Gyógyfürdő révén Kiskunhalas egy kiemelkedő gyógy-

idegenforgalommal rendelkező, igen jelentős hazai fürdőhellyé válhat, 
amelyben a gyógyászat mellett a szabadidő kellemes eltöltését új medencék, 
csúszdapark, gyermekmedencék, úszómedence, termál kemping, és egy 
modern wellness részleg szolgálja majd. A gyógyszolgáltatások magas szakmai 
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színvonalát a fürdő szomszédságában működő Semmelweis Kórház szakmai 
stábja garantálja, amelynek jelenlegi vezetése elkötelezett a fürdőfejlesztés 
támogatása mellett. Kiskunhalason a gyógyfürdő és a kórház fizikai közelsége 
olyan hatalmas érték, amelyet a jövőben tudatosan és eredményesen ki 
szeretnénk használni. 
 

Kiskunhalas turizmusának további fejlődését meghatározza a város jelentős 
lovas múltja is. Az egykori határőr bázis, a Hirling József Lovaspark fejlesztését a 
város vezetése igen fontosnak tartja. Az elmúlt év nyarán egy közel 400 milliós 
fejlesztéssel varázsolták újjá a létesítményt, amely egykoron olimpikonok 
felkészülését is szolgálta. Folytatni kell a város részéről a lovassport, a lovas 

turizmus fejlesztéseinek felkarolását, támogatását.  
Kiskunhalas turizmus fejlődésének gátat szab a szálláshelykínálat nem megfelelő 

minősége és mennyisége. Mindkét szempontból elengedhetetlen, hogy a város 
szálláshelyek létrejöttét ösztönözze, összefüggésben a fenti fejlesztésekkel. 
Kiskunhalas vezetésének figyelemmel kell lennie arra, hogy a megyei 

kerékpáros stratégiában lefektetett, a várost is érintő kerékpáros turisztikai 
útvonalak kiépüljenek, bekötve a várost a kerékpáros turisztika és a megyei 
kerékpáros hálózat vérkeringésébe. 
 

Javasoljuk egy helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet 
létrehozatalát egyesületi formában. Egy ilyen típusú turisztikai szerveződés és 
munkaszervezet létrejötte minimálisra csökkenti annak veszélyét, hogy a város 
nem tud a későbbiekben jelentős számú turistát vonzani, vagy azt, hogy a 

turisztikai kínálat elaprózódik a térségben, de azt is, hogy a létrejövő 
létesítmények fenntarthatósága nem valósul meg. Az összefogás terén a 
városnak nagyon fontos szövetségese a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési 
Ügynökség által életre hívott és menedzselt turisztikai összefogás, amely 
elsősorban a turisztikai marketing, a képzések és a közös kezdeményezések 
előkészítésében és megvalósításában lehet előnyös a város számára. 
 

Az Európai Unió 2021-2027-es időszakban kiemelten támogatja az okos 

megoldásokat, a megítélt tagállami támogatás 35%-át Smarter Europe 
célkitűzésre kell költeni. A támogatási lehetőségekre 

időben történő felkészülés versenyelőnyt jelent a város számára, mely a 
gazdasági versenyképességen túl erős városmarketinget feltételez és 
eredményez. 
Ahhoz, hogy Kiskunhalas Okos város címmel rendelkezzen, felül kell vizsgálnia - 
Okos város módszertan alapján - az integrált településfejlesztési stratégiáját. A 
jelenlegi integrált településfejlesztési stratégia 2015-ben készült, azonban 
legkésőbb 2020-ban szükséges felülvizsgálni a dokumentumot a 2021-2027-es 

időszakra történő felkészülés érdekében. 
Az okos város koncepció kidolgozását és megvalósítását olyan jól és 
látványosan megjeleníthető megoldások alkalmazásával kell kezdeni, melyek 

jól szemléltetik, hogy az okos megoldások megkönnyítik a helyi lakosok és a 
városba érkezők, látogató turisták mindennapi életét. 
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- Sport 

 

Kiskunhalas számos sportklubbal, egyesülettel rendelkezik, városunkban a 
sportélet fejlett és nagy hagyományokkal bír. Azonban mint mindenütt, ezen a 
területen is fejlődhetünk. Büszkék vagyunk arra, hogy Kiskunhalason mindig 
voltak kiváló eredmények hazai és nemzetközi színtéren. A teljesség igénye 
nélkül úgy, mint a lovassportban, a tornában, a kézilabdában, a 

versenytáncban, az atlétikában, a küzdősportokban, a horgászatban vagy 
úszásban. Mindezt szeretnénk a jövőben is megtartani. 
 

Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a városban meglévő 
sportinfrastruktúra folyamatos fejlesztését, az önkormányzati tulajdonú 
sportlétesítmények működőképességének és kihasználtságának biztosítását, új 
létesítmények építését, a régiek felújítását, állaguk megőrzését. Ezen a 
területen fő feladat a Kiskunhalasi Lovasbázis, a Bundzsák Dezső Sportközpont 
és a Kiskunhalasi Thermál Fürdő további fejlesztése. 
 

Kiskunhalason összesen 16 sportlétesítmény, illetve helyiség működik, 
amelyekben sporttevékenység történik. A Lovaspálya, a Felsővárosi, a Fazekas, 
a Kertvárosi, KRK Központi Általános Iskola csarnoka, Szent József iskola 

tornaterem, a Bibó Gimnázium, a Vári Szabó, a II. Rákóczi középiskolák 
csarnokai, a MÁV székház, a Bundzsák Dezső Sportközpont, strand - uszoda, 

teniszpálya, Esze Tamás lakótelepi Bowling Centrum pálya, Sóstó - horgásztó, a 
Szilády Gimnázium műfüves pálya. 

Az Önkormányzat minden évben keretet biztosít a sport egyesületek 
támogatására a Város Sportjáért Közalapítványon keresztül, ahol szakemberek 
bevonása mellett döntünk a támogatási összeg felosztásáról.  
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VIII. Egyházak, civil kapcsolatok 

 

 

 A város közösségének nagy előnye, hogy az önkormányzat irányítási 
körén kívül is komoly támogatókra lelünk: magánszemélyek, civil szervezetek, 
egyházak, erősödő diplomáciai kapcsolatainkon keresztül külképviseletek 
vezetői is Kiskunhalasért dolgoznak, feladatvállalásaikkal előremutatóan 
formálják településünk arculatát. Célunk ezt a segítő szándékot bennük 
megerősíteni, az együttműködési lehetőségeket szélesíteni. 
 

 A városban történelmi múlttal jelen levő egyházak fontos szerepet 
töltenek be a mindennapokban. A jó szándékú együttműködés iránti 
kezdeményezések az elmúlt években példamutatóan alakultak a városvezetés 
részéről, ezt a jövőben is folytatjuk. 
 2014 ősze óta rendszeressé vált a polgármester és az egyházi közösségek 
vezetőinek találkozója annak érdekében, hogy az információ áramlás és a 
kapcsolat is szorosabbá váljon. Olyan, évente megrendezett találkozókat 
szervezünk, ahol a városban található felekezetek képviselhetik magukat és a 
városban felmerülő különböző problémák megoldásában egymást támogatva 

keressük a megoldásokat. Tesszük ezt azért is, mert az elmúlt években az 
átalakult közoktatási szerkezet megváltoztatta az iskolák fenntartói rendszerét. 
A vallási közösségek tehát a hitéleti feladataik mellett számos területen komoly 
szolgálatot vállalnak a város érdekében. Olyan gyermek és ifjúsági, közösségi és 
kulturális programokat szerveznek, melyek közösségépítő erővel bírnak. Ezek 
nem csak a helyiek számára érdekesek, hanem akár megye- és országhatáron 
túli, nemzetközi szálakat is megmozgatnak azzal együtt, hogy több egyházi 
épület olyan épített örökség, amely turisztikai vonzerővel is bír. 
 Az egyházak karitatív tevékenysége, a rászorulók felé mutatott tisztelet és 
szolidaritás olyan alapérték, ami az önkormányzat és az egyházak 
együttműködésének kiváló alapjául szolgál a következő évtizedben is. 
 

 A kiskunhalasi civil szervezetekkel a városvezetés rendszeres kapcsolatot 
tart fenn, hiszen fontos építőelemei a helyi közösségnek. Megjelenéseikhez 
helyszínt biztosítunk, minden évben tájékoztató napot rendezünk számukra. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is gondol rájuk a városvezetés már a 
költségvetés készítésekor is, szigorú elszámolási kötelezettség mellett, határidők 
beiktatásával számos civil szervezetet támogatunk. A kiskunhalasi civilek 
működését külön munkatárs segíti a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 
szervezeti keretei között. 
 Az utóbbi öt esztendő civil szervezetekkel kapcsolatos önkormányzati 
munkája meghatározó. A cél a következő évekre mindannyiunknál közös: a 
fejlesztés, illetve fejlődés útját keresni, a kommunikáció hatékonyságát növelni, 
a párbeszédet megerősíteni. 
 A civil kapcsolatok fejlesztéséről szóló városvezetői elhatározás tűzte ki 
célul a hiteles, átláthatóbb rendszer kialakítását. Ennek eredményeképp már 
nem csak arról beszélhetünk, hogy a város újra támogatja és valóban ki is fizeti 
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a civil szervezetek pályázati felhívására beérkező és nyertesként támogatott 
kérelmeit, hanem ezen kérelmek befogadásakor egyfajta minimumként várja 
el a NEA pályázatokra és adományok után járó normatívára való támogatási 
kérelmek beadását. Arra irányítva ezzel a közösségeket, hogy a következő 
években tudjanak több lábon állni, keressék a lehetőségeket. Mindezek mellett 
pedig az ifjúsági közösségeknek egy teljesen külön, több milliós keretből 
biztosítunk lehetőséget valamennyi korosztály számára szervezett közösségi 
programjaik megvalósítására a következő időszakban is egy EFOP-os 

pályázatnak köszönhetően. 
 A jövőben tervezett további együttműködéshez biztosítani fogjuk a 
rendelkezésre álló és bővülő lehetőségeinket, közösségi tereket, 
klubhelyiségeket. A lehető legszélesebb társadalmi csoportokkal továbbra is 
együttműködve és közös megelégedésre szervezett rendezvényekkel, színes és 
változatos programokkal a halasiak helyi identitása is erősíthető. 
 

 Külkapcsolatok fejlesztése terén jelentős sikereket könyvelhetünk el. A már 
kialakult testvérvárosi szálakat ápoljuk, erősítjük. Kiemelkedő városunk és a 
németországi Kronach, és természetesen a határon túli magyar 
testvértelepülések (Magyarkanizsa, Sepsiszentgyörgy, Szabadka) közötti 
kapcsolatok erősítése. Sikeres pályázati együttműködéseket bonyolítunk 
partnereinkkel, melyet a jövőben is folytatni szándékozunk. Lettországban az 
aizkrauklei barátság megerősítését személyesen segítette rigai nagykövetünk. A 
legmagasabb diplomáciai szinten is jó példaként említik a lengyelországi 
Újszandeccel 25 éve létrejött testvérvárosi kapcsolatunk mai színvonalát és 
példamutató alakulását. Kiskunhalas kulturális értékei, épített öröksége és 
természeti kincsei, valamint a hungarikum halasi csipke olyan biztosítékokkal 
szolgálnak számunkra, amelyet megemlítve sok olyan kapu nyílhat meg 
előttünk nemzetközi területen is, melyeken ezen értékek hiányában nem 
mernénk bekopogni. Az ilyen kapuk megnyitása pedig újabb lehetőségeket 
kínál fel városunk közösségének nemzetközi területen is. 
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IX. Nemzetiségek 

 

Jelenleg nemezetiségi önkormányzatként a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat tudott a 2019. évi választások után megalakulni. Velük 
szorosan együttműködve elsődleges célunk a városban élő kisebbségi 
lakosság szociális helyzetének javítása, további szükséglakások felszámolása, 
a már elkészült egészségvédelmi tervben foglaltaknak megfelelően a 
megerősített szociális gondozó hálózat működtetése. 
Önkormányzatunk törekszik olyan közös rendezvények megtartására, melyek 
a település összetartozását, a nemzetiségek sokszínűségét mutatják be, de a 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is szervez évente több alkalommal önálló 
programokat, mellyel közösségüket tartja össze. 
Az elmúlt évben felújított Cigány Közösségi Ház nem csak rendezvények, 
illetve testületi üléseik, közmeghallgatásaik megtartására szolgál, hanem 
tanfolyamok lebonyolításához is teret ad. 
Pályázati források bevonásával a romák felzarkóztatását célzó programokat 
is indítunk a jövőben is az elmúlt évekhez hasonlóan. 

Kiemelten támogatjuk a nemzetiségek kultúrájának, nyelvének, 
hagyományainak megőrzését szolgáló tevékenységeiket. 
 

 

X. Bűnmegelőzés, közbiztonság 

 

A bűnözés nem kívánt társadalmi jelenség. A bűnözés elleni küzdelem 
kiemelten fontos társadalmi és állami feladat. A város életének legfontosabb 
értékei között szerepel a lakosság jó komfortérzete, melynek egyik alapköve 
a jó közbiztonság. 
A közbiztonságot és a város lakosságának biztonságát és biztonságérzetét 
bűnmegelőzési tevékenységek kibővítésével kívánjuk javítani. A létrehozott 
értékeink védelmére Településkép-védelmi Akciótervet készítünk és 
valósítunk meg. 
A környezeti bűnmegelőzés terén, mely a bűnelkövetési alkalmak 
csökkentését, elsősorban a vandalizmus, illetve a közterületi 
bűncselekmények megelőzését és köztereink, középületeink védelmét 
célozza, jelentős eredményeket értünk el a kamerarendszerek (jelenleg 210 

darab kamera) telepítésével, közterület jelenlét növelésével, a 
polgárőrséggel és a rendőrséggel való jó kapcsolat és kölcsönös támogatás 
révén. Ennek fenntartása, valamint a mezőőrség által a külterületek, tanyás 
részek fokozott védelme kiemelt feladat. A fejlesztések, beruházások 
eredményeként a városban létrejövő új létesítmények, intézmények, 
turisztikai attrakciók védelme szintén további intézkedéseket igényelnek. 
A lakosság és az ide látogatók szubjektív biztonságérzetét jelentősen 
befolyásolja a térben való jó tájékozódás, az őket körülvevő környezetben 
való jó eligazodás lehetősége, ami a városi tábla- és tájékoztató rendszer 
teljessé tételével javítható. A városfejlesztési projektek során a zöld, világos, 
jól átlátható terek kialakítására helyezzük a hangsúlyt. 
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Fontos szerepe van a prevenciónak a fiatalok körében, hiszen a „ma" egyik 
legnagyobb problémája a drog, az alkohol és az egyre jobban terjedő 
fiatalkorú bűnözés mértéke. A fiatalok szenvedélybetegségektől való 
megóvása az egyik legjelentősebb feladata az egész társadalomnak. Több 
kortárs segítőre és hatékonyabb megelőző programokra van szükség, melyet 
az Önkormányzatnak erkölcsi és társadalmi alapon is támogatnia kell. Fontos 
a kábítószer terjedése elleni küzdelem érdekében az összefogás a 
rendőrséggel, az iskolákkal, egyházakkal, a civil szervezetekkel. 

 

A Bács Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként 
működik a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Irányítása alá 
tartozik a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság, valamint a Kiskőrősi Hivatásos 
Tűzoltóság. A Kirendeltség 35 település tűzvédelmét, polgári védelmi és 
iparbiztonsági feladatrendszerét látja el. Mint ezen feladatok ellátójával az 
önkormányzat jó és rendszeres kapcsolatot ápol a kirendeltséggel, valamint 
minden évben anyagi támogatást is nyújt számukra. A beszámolás 
lehetősége, illetve a rendszeres kommunikáció a Katasztrófavédelem 
szakemberei számára biztosított. 

 

 

Kiskunhalas, 2020. április 20.  

 

 

 
     

 Fülöp Róbert 
 polgármester 
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Elnyert uniós támogatásokból megvalósuló fejlesztések összefoglaló táblázata: 
 

 

 

 

 

Felhívás  
 

Projekt címe 

Megítélt 
támogatás 

(Ft) 

 

Státusz 

GINOP-7.1.3-15 - Gyógyhelyek 

komplex turisztikai fejlesztése 

 

 

A kiskunhalasi Halasthermál 
Gyógyhely komplex 

turisztikai fejlesztése 

 

876 510 464 

 

Megvalósítás folyamatban 

TOP-1.2.1-15-BK1 - Társadalmi és 

környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés 

 

 

A kiskunhalasi városháza 

tornyának kilátó céljára 

történő hasznosítása 

99 847 537 Megvalósítás folyamatban 

TOP-1.2.1-16-BK1 - Társadalmi és 

környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés 

 

 

Sáfrik-féle szélmalom 

felújítása, kiállító- és 

alkotóház kialakítása 

110 500 000 Megvalósítás folyamatban 

TOP-1.2.1-16-BK1 - Társadalmi és 

környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés 

Halasi Tánchagyományok Házának 
kialakítása 

117 700 000 Megvalósítás folyamatban 

TOP-1.2.1-16-BK1 - Társadalmi és 

környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés 

Kiskunhalas – Sóstó turisztikai 
fejlesztése 

81 000 000 Megvalósítás folyamatban 

TOP-1.1.1-15-BK1 - Ipari parkok, 

iparterületek fejlesztése 

TOP-1.1.1-15-BK1 - Ipari park 

fejlesztése Kiskunhalason 

300 000 000 Megvalósítás folyamatban 

TOP-1.1.1-16-BK1 - Ipari parkok, 

iparterületek fejlesztés 

Új iparterület kialakítása 

Kiskunhalason 

381 000 000 Megvalósítás folyamatban 
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Felhívás  
 

Projekt címe 

Megítélt 
támogatás 

(Ft) 

 

Státusz 

TOP-4.3.1-15-BK1 - Leromlott 

városi területek rehabilitációja 

 

Szegregált városrészek 

felújítása Kiskunhalason 

499 999 163 Megvalósítás folyamatban 

TOP-5.2.1-15-BK1 - A társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló 

helyi szintű komplex programok 

 

Együtt egymásért Kiskunhalason 

 

149 999 749 Megvalósítás folyamatban 

EFOP-1.5.3-16 - Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben - kedvezményezett 
térségek 

 

 

Humán szolgáltatások 

fejlesztése a kiskunhalasi 
járásban - Esélyteremtés a 

humán szolgáltatásokban 

483 280 308 Megvalósítás folyamatban 

EFOP-3.9.2-16 - Humán 

kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben - kedvezményezett 
térségek 

 

Humán kapacitások 

fejlesztése a kiskunhalasi 
járásban 

 

500 000 000 Megvalósítás folyamatban  
 

EFOP-3.7.3-16 - Az egész életen át 
tartó tanuláshoz hozzáférés 
biztosítása 

Az egész életen át tartó tanuláshoz 
hozzáférés biztosítása 
Kiskunhalason 

39 364 367 Megvalósítás folyamatban 

TOP-3.2.1-16-BK1 - 

Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése 

Önkormányzati intézmények 

energetikai felújítása 

 

419 398 995 Megvalósítás folyamatban 

TOP-3.2.1-16-BK1 - 

Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

Kiskunhalasi Idősek Otthona 

energetikai felújítása 

 

80 639 627 Megvalósítás folyamatban 

TOP-2.1.3-15-BK1 - Települési 
környezetvédelmi 
infrastruktúrafejlesztések 

 

Felsőváros belvízkárok 
megelőzése, a csapadékvíz 
záportározóban történő 
elhelyezésével 

200 000 000 Megvalósítás folyamatban 
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Felhívás  
 

Projekt címe 

Megítélt 
támogatás 

(Ft) 

 

Státusz 

TOP-7.1.1-16 - Kulturális és 

közösségi terek infrastrukturális 

fejlesztése és helyi 
közösségszervezés a városi helyi 
közösségi fejlesztési stratégiához 

kapcsolódva 

Éld Bele Halas Helyi Közösség 

 

50 000 000 Megvalósítás folyamatban 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - A vidéki 
térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és 
alapvetőszolgáltatásainak 
fejlesztésére Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése 

Külterületi helyi közutak 

fejlesztése és kezelésükhöz 

szükséges eszközök beszerzése 
Kiskunhalas-Harkakötöny 
konzorciuma  által 

98 947 349 Megvalósítás folyamatban 

VP6-7.2.1.4-17 - A kisméretű 

infrastruktúra valamennyi 
típusának létrehozása, fejlesztése 

vagy bővítése terén megvalósuló 

beruházások támogatása, beleértve 

a megújuló energiával és az 

energiamegtakarítással kapcsolatos 

beruházásokat is 

Külterületi lakosság 

életminőségének javítása 

Kiskunhalason 2. 

 

39 794 780 

 

Megvalósítás folyamatban 

TOP-3.1.1-16-BK1 - Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés 

Komplex közlekedésfejlesztési 
intézkedések Kiskunhalason 

500 000 000 Megvalósítás folyamatban 

 
 


