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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

1.1 Előzmények 

A projekt előkészítését Kiskunhalas Város Önkormányzata 2007-ben kezdte meg. Ekkor a 

jelenlegikoncepció kialakításaésa kapcsolódóvázlattervekkészültekel.Ezzelegyüttaz 

önkormányzatkidolgoztattaaz előzetesakcióterületitervetésaz integráltvárosfejlesztési 

stratégiát.Ezutóbbidokumentumotaközreműködőszervezetelisfogadta.Ekkortörtént megaprojekt 

koncepciójának széleskörűtársadalmi egyeztetése. 

Apályázat 1.fordulóbanameglévő koncepciópontosítására kerültsorazáltal,hogy a tervezett 

fejlesztésekhez az önkormányzat elkészítette az elvi engedélyezésitervdokumentációkatésezalapján 

afajlagostervezői költségbecsléseket. 

A kétfordulóközött kerülsor került az engedélyezésitervek kidolgozására,az engedélyezési eljárások 

lefolytatására, valamint a kiviteli szintű tervdokumentációk összeállítására. A kiviteli tervek alapján 

lefolytathatók a közbeszerzési eljárások az építési beruházás kivitelezőjére vonatkozóan, valamint a 

projekt keretében elszámolandó szolgáltatások, tanácsadások tekintetében. 

A Városháza átalakítása, bővítése kapcsán az 1. fordulóban tervezett beavatkozásokhoz képest a 2. 

fordulóban változtatásokat eszközöltünk az engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 

során: 

A kiviteli terv készítése során, az engedélyezési tervhez képest a műszaki tartalom nem változott. A 

pályázat első fordulójához számított bontások a KÖH -hel való egyeztetések miatt növekedtek:  A 

teljes szecessziós tömb kiszabadítása műemlékvédelmi érdek volt, ezért ragaszkodtak a Hősök tere 

felé eső emeletes toldalék bontásához is. 

A közterek átalakítása, bővítése kapcsán az 1. fordulóban tervezett beavatkozásokhoz képest a 2. 

fordulóban változtatásokat eszközöltünk az engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 

során: 

� -- Bethlen tér és Hősök tere rehabilitáció 

A közterület építésnél: az összköltség alig változott, de önkormányzati használati szempontok miatt a 

szökőkút elmaradt, ennek megfelelően a burkolatok minőség arányát megváltoztattuk, illetve egy 

kisebb csobogó kerül elhelyezésre. 

Az útépítésnél: változás a Szilády Áron utca városháza előtti 20 m-es szakaszának megemelése, és a 

gyalogos elsőbbség biztosítása, a kerékpár nyomvonalának kisebb mértékű megváltoztatása, a 

pollerek elhagyása. Ennek következtében a költségek összességében csökkentek. 

� -- Szász Károly utca városháza és vásárcsarnok közötti szakasz rehabilitáció 

A burkolt felületek megnövekedtek, mert a Bethlen térről átkerült, a szökőkút, a régi városi kút 

helyére. A szökőkút helyett végül költségmegtakarítás miatt ivókút létesülne, valamint az 

utcabútorok számát csökkentettük. 

� -- Vásárcsarnok előtti tér 

A kerékpárút nyomvonala hosszabb lett, a korábbi dokumentumokhoz képest, továbbá az útburkolat 

felújítása, az időközben bekövetkezett rongálódások miatt költségesebb lesz 

� -- Díszvilágítás 

Az 1. fordulós dokumentációban nem szerepelt, az önkormányzat kérésére került a projektelemek 

közé. 



 

5 Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belváros akcióterületének fejlesztése 

A Vásárcsarnok átalakítása, bővítése kapcsán az 1. fordulóban tervezett beavatkozásokhoz képest a 

2. fordulóban változtatásokat eszközöltünk az engedélyezési- és a kiviteli tervdokumentáció 

elkészítése során: 

A piac épülete 1959-ben épült. A háború utáni kor minden anyagi, igényszintbeli konzekvenciáját 

magán hordozza. A későbbi bővítések egy része kedvezően, egy másik része hátrányosan 

befolyásolja építészeti, használati értékét. Az épület egy feltöltött tó helyén épült. Az „U” alakú 

beépítés egy udvar, a piac nyitott tere köré épült. A keskeny traktusok nagyrésze eredetileg a 

környék őstermelőinek, vagy inkább háztáji termelőinek elárusító helye volt. Az egyenetlen és 

kiszámíthatatlan süllyedéseknek, az épület dilatálatlanságának, a felhasznált építőanyagok siralmas 

minőségének, az összefogó koszorú elégtelenségének köszönhetően, az épület több helyen 

megsüllyedt, repedezett. Az épület funkcionális szempontból -építészeti rendszerét tekintve- sem 

képes jelenlegi formájában mára egy korszerű piac követelményeinek megfelelni. Mindezek együttes 

vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a költségkeret csökkentésével az 

állagjavítás legfontosabb, és leginkább célravezető elemeit valósítsuk meg, költségkeretet biztosítva 

a környezetépítés és a Városháza fontosabb elemeinek (világítás, nyílászárók…) megvalósításához. 

Az eredetileg tervezett injektálásos alapmegerősítés – tekintettel a talajviszonyok általánosan rossz 

állapotára – vizsgálatunk alapján nem ad költséghatékony megoldást az épület süllyedésének 

megállítására, helyette sokkal költségtakarékosabb megoldásként acél koszorú elemekkel terveztük 

az épület szerkezeti összefogását.  

A külső és belső elárusítóhelyek nem kerülnek kialakításra, mert azok kialakítása nem generál 

többlet forgalmat.  

Az eredetileg tervezett homlokzati nyílászáró korszerűsítés elmarad, tekintettel a kiváltószerkezetek 

rossz állapotára, melyek cseréje nélkül új nyílászárók nem építhetők be az épület több részén (ezek 

kialakítása a tetőszerkezet visszabontásával, a zárókoszorú teljes újjáépítésével járna). 

Az eredetileg tervezett hőszigetelő álmennyezet nem készül, mert tartószerkezetének terheléséhez a 

meglévő épületszerkezetek nem elegendően stabilak. 

1.1.1 Bíráló Bizottsági feltételek és azok teljesülései 

1. „A pályázónak részletesen be kell mutatni a Városháza udvarának közösségi célú 

kihasználtságát, illetve azt, hogy ez hogyan kapcsolódik a városban található többi 

rendezvénytérhez (különösen a jelen projektből fejlesztendőekhez). Mutassa be részletesen az 

udvar megközelíthetőségének lehetőségeit, illetve annak nyitva tartási feltételeit.Mutassa be a 

pályázó a projektben szereplő valamennyi közösségi tér/rendezvénytér tekintetében, hogy hol 

kerülnek kialakításra a rendezvényekhez szükséges szociális blokkok, vagy azt, hogy ezen 

szükségletek kezelését hogyan oldják meg. A pályázó fejtse ki továbbá, hogy a rendezvények 

megközelíthetőségét, hogyan fogja biztosítani, különösen a parkolási igényeket figyelembe 

véve, összhangban a város parkolási koncepciójával, amit a második fordulós projektjavaslat 

részeként a városnak mindenképpen be kell nyújtania.” 

A város kulturális stratégiái célkitűzései 

� Kulturális javakhoz történő hozzáférés kiterjesztése (ne csak az „intézményesített” terület 

által közvetítődhessen, juthasson hozzá) 

� Esélyteremtés a kultúra akadálymentes elérése (vizuális kultúra, stb) 
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� Kulturális és védett örökségünk, hagyományaink megóvása (az ún. „magas vagy eli” művészet 

alkotása, közvetítése, terjesztése)  

� Új kulturális értékek-„ a jövő hagyományai”- létrehozásának elősegítése 

� Kiskunhalas és vonzáskörzete kulturális értékeinek újszerű, kreatív bemutatása (például 

kistérségi, regionális, határmenti együttműködés stb.)  

� A kulturális turizmus fejlesztése új marketing eszközökkel 

� Hatékony, korszerű kulturális struktúra kialakítása 

� Új finanszírozási rendszer kialakítása  

� Kulturális fejlesztések elősegítése, ösztönzése  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata jelenleg a közművelődéssel kapcsolatos feladatait a jelenlegi 

ismereteink szerint a feladatokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk a stratégiai és forrás oldalról:   

Saját forrásból: 

� az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés és a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának ápolása, 

� oktatási intézményekben folyó közművelődési programok, tevékenységek, rendezvények 

támogatása ezzel a kulturális javak elsajátításhoz szükséges kompetenciák kialakítása, 

fejlesztése 

� a kiemelkedő értékeket produkáló kiskunhalasi zene-, tánc-, képző-, és egyéb művészeti és 

tudományos kultúra népszerűsítése 

� a szabadidő kulturált eltöltéséhez a feltételek biztosítása 

Uniós forrásból: 

� a városban működő civil szervezetek, egyesületek, alkotó közösségek, művészeti csoportok 

tevékenységének segítése, támogatása 

� a gyermekek és az ifjúság szabadidős tevékenységének eltöltését célzó programok, 

kezdeményezések támogatása segítése 

� az ifjúsági segítő, támogató, kapcsolatépítő, információs és prevenciós tevékenység 

feltételeinek a megteremtése 

� kistérségi, városi turisztikai információk rendjének kidolgozása, célba juttatása, a város 

turisztikai vonzerejének növelése 

� az iskolarendszeren kívüli öntevékeny önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási, felnőttképzési lehetőségek kidolgozása, 

támogatása, az „Egész életen át való tanulás” helyi lehetőségeinek koncentrált szem előtt 

tartása 

� a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének 

segítése 

� különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése lokális, 

országos és határon átnyúló horizonton 

� az életminőség feltételeink a javítása, mentálhigiénés, rekreációs, modern kommunikációs 

feltételekhez való hozzájutás fejlesztése 

Uniós és saját forrásból: 
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� a város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megismertetése, a helyi 

művelődési szokások gondozása, gazdagítása 

� az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása 

� környezeti, az épített környezet értékeinek megóvásához kötődő, és városesztétikai kultúra 

fejlesztése, egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

A projektben megvalósítása kerülő városháza udvarának fejlesztése során olyan közösségi elemek is 

megvalósulnak, amelyek már rövid távon hozzá tudják segíteni a várost az új kulturális rendezvények 

megszervezéséhez. 

A városban meglévő rendezvényterek bemutatása 

� Közösségek háza 

Az elnevezés 1992. óta használatos. Elhelyezkedését tekintve mind a mai napig az egyik 

legbejáratottabb és legfontosabb közösségi helyszín.  

A nagy múltú épület számos közművelődési tevékenységre alkalmas jelenlegi állapotában is. Többek 

között: pódium előadások, kamara és alternatív színházi előadások, könnyű és komolyzenei 

koncertek, különböző ünnepségek, városi rendezvények, kiállítások, bálak és divatbemutatók, 

termékbemutatók, értekezletek, klubprogramok, civil szervezetek tevékenységére, vásárok 

szervezésére. Komoly nehézséget jelent azonban, hogy a nagyterem befogadóképessége kicsiny (100-

150 fő, a rendezvény jellegétől függően), jelentősebb felújítás több mint húsz éve nem volt, 

alapberendezése szintén közel negyedszázados. Ez a sokat emlegetett „vállalkozói típusú 

tevékenységre” csak korlátozott mértékben jelenleg alkalmassá. 

� Filmszínház 

A szecessziós városháza épületében helyezkedik el a mozi, 50 km-es körzeten belül az egyetlen olyan 

filmszínház, amely minden nap két alkalommal vetít filmeket, esetenként 3-4 alkalommal is. A 

vetítéseken kívül városi, iskolai, egyesületi, társadalmi szervezeteknek is helyet ad és rendszeresen 

tartanak benne felnőtt és gyermekszínházakat. Sajnos befogadóképessége alacsony (maximum 260 

fő), a terem állaga erősen leromlott. 

Évi 110-120 filmet mutat be, a nézőszám 30.000 körül van. Jelenleg a megye, de a déli régió egyik 

legsikeresebb klasszikus mozija, a  térségben az egyetlen. 

� Boróka Civil és Ifjúsági Ház 

Önkormányzati döntés alapján a civil szervezetek háza. Figyelembe véve azt a tényt, hogy az elmúlt 

évtizedekben is a közművelődést szolgálta (úttörőház, gyermekkönyvtár, kézműves iskola). Most is 

Civil közösségi házként funkcionál. Fenntartói feladatai a Civil Alap Közalapítvány látta el.  

A fentieken kívül nagyon fontos megemlíteni a város fő terét, a Bethlen Gábor teret, mivel több 

fesztivál és rendezvény kerül itt lebonyolításra. Ilyen pl. a minden évben megrendezésre kerülő Halasi 

Szüreti Napok, a Halasi Hetek Fesztivál. A Hősök terén található a Zenepavilon, ahol gyakran kerülnek 

lebonyolításra könnyű- és komolyzenei koncertek. 

A Végh-kúria kiállásoknak biztosít helyszínt, azonban itt is számos rendezvény kerül lebonyolításra. 

Jelenleg a nagyobb rendezvények a következő helyeken kerülnek lebonyolításra: 
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Rendezvény megnevezése Időpont Helyszínek 

Magyarok Vására március vásártér 

Nemzetközi Csipke Fesztivál április Csipkeház 

Halasi Borudvar április Hősök ligete 

Szent István állami ünnep augusztus 20. Bethlen Gábor tér 

Halasi Zsidó Fesztivál augusztus 
Csipkeház  

Zsinagóga 

Szabadkai Kulturális Napok  augusztus Szabadka-Kiskunhalas 

Halasi Hajtás Triatlon augusztus Sóstó 

Pásztortűz este augusztus Végh-kúria 

Halasi Hetek Fesztivál augusztus -szeptember 

Zenepavilon 

Sóstó 

Szilády Áron Gimnázium 

Zeneiskola 

 Közösségek Háza 

Filmszínház 

Csipkeház  

Bibó István Gimnázium 

Halasi Szüreti Napok szeptember Bethlen Gábor tér 

Zenélő Szélmalom szeptember Sáfrik Szélmalom 

Kodály Zoltán Emlékest szeptember Zeneiskola 

Őszi Színházi Évad október-december Közösségek Háza 

 

A táblázat jól szemlélteti, hogy a kiskunhalasi rendezvények nagy részben ugyanazon a helyszíneken 

valósulnak meg. Azonban a város célja az, hogy a központi területek még jobban kihasználásra 

kerüljenek, a Városháza a lakosság részére nyitottá váljon úgy, hogy ott új rendezvények kerüljenek 

lebonyolításra, valamint a meglévő rendezvényekhez új helyszínt tud biztosítani. Megfelelő 

hangosítással akár színházi előadások előadására is alkalmas lesz. 

Az elmúlt két évben (2011-2012) megvalósított rendezvénynaptár a mellékletben található. 

 

A VÁROSHÁZA UDVARÁNAK KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉS TARTALMA 

A városháza épületének, földszinti tereinek és udvarának mainál intenzívebb közösségi célú 

hasznosítása és a külső közösségi terekhez kapcsolása, a múlt egyik, halasi különlegességet hordozó 

pozitív örökségének újraélesztését jelentené. Az 1900-as évek kuriózuma, a többfunkciós városháza 

megépítése volt, ahol a halasi öntudatos polgári élet, a város lakói számára is látható közösségi élete 

zajlott. Az épületben díszes reprezentatív termeket magába foglaló étterem (az épület udvarán 

kerthelyiség), cukrászda, szálloda, városi színház, üzletek, városháza kaptak helyet. A projekt 

keretében megcélozható rehabilitációs beavatkozás a homlokzatok felújítása, valamint a Városháza 

utca felöli udvari átjáró megnyitásával az udvar részbeni közösségi (kamara-előadások tartására 

alkalmas) használatának elősegítése.  

A múzeum és a városházudvar közeli összekapcsolása, az egymást kiegészítő, esetleg tematikusan is 

összekapcsolt kulturális rendezvények esetén különösen előnyös lenne. Ennek megfelelően a változó 

használathoz igazodva lettek megtervezveaz udvar gyalogos felületei.  

AZ UDVAR MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE, NYITVATARTÁSA 

A városháza jelenleg a Köztársaság utca felől közelíthető meg gyalogosan, autóval pedig a Szász 

Károly utca felől. Azonban autóval csak az engedéllyel rendelkezők hajthatnak be. A Köztársaság utcai 
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bejárat pedig a közszféra funkciók megközelítéséhez szükséges. A bejáratok nyitvatartási ideje a 

Köztársaság utca tekintetében ügyfélfogadási időben lehetséges csak, az autós bejáraton pedig 7-18 

óra között lehet behajtani. 

A fejlesztés megvalósítását követően a Városháza udvarába való bejutás a Hősök tere felől lesz 

lehetséges, valamint a mozi épületén keresztül. A nyitvatartási idő egyelőre a rendezvények 

időtartamára fog korlátozódni, később pedig minden nap 8-20 óra között lesz nyitva a helyi lakosság, 

valamint a turisták számára. 

A tervek szerint a helyi rendezvények fog új helyszínt biztosítani, valamint időszaki szabadtéri 

kiállításoknak és közönségtalálkozóknak, civil szerveződések fórumának a helyszínéül tud szolgálni. 

A rendezvényekhez szükséges parkolási igényeket a városközpontban, valamint a Piaccsarnok 

környékén meglévő, valamint a kialakításra kerülő új parkolóhelyek fogják biztosítani. 
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2. „Az akcióterületi fejlesztés céljait és indikátorait egymással összhangba kell hozni.” 

Mutató neve 
Típus 

(Output/eredmény) 
Mértékegység Bázisérték Célérték 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Mutató forrása 
Mutató mérésének módszere és 

gyakorisága 
Fejlesztés céljához való illeszkedés 

Kötelező indikátorok 

A támogatással érintett területen 

telephellyel rendelkező vállalkozások 

számának növekedése 

eredmény db 10 14 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

KSH, önkormányzati nyilvántartások 

készítése alkalmával 

A Bethlen Gábor tér és a Hősök tere 

által határolt részen az üzleti 

portálok homlokzati felújítása.  

Vásárcsarnok bővítése és felújítása 

Támogatással érintett lakosok száma a 

rehabilitált településrészeken 
output fő 6678 6678 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

KSH, népszámlálás, önkormányzati 

nyilvántartások készítése alkalmával 

A Bethlen Gábor térnek és a Hősök 

terének térrehabilitációja 

Szász Károly utca megújítása 

Városrehabilitációs beavatkozások által 

érintett terület 
output ha 4,2 4,2 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal 

a kedvezményezett jelentései alapján 

A Bethlen Gábor tér és a Hősök tere 

által határolt részen az üzleti 

portálok homlokzati felújítása 

A Városháza épület együttesének 

felújítása keretében a Mozi 

épületének homlokzat felújítása 

Teremtett munkahelyek száma eredmény fő 0 4 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal 

a kedvezményezett jelentései alapján 

A Bethlen Gábor tér és a Hősök tere 

által határolt részen az üzleti 

portálok homlokzati felújítása.  

A Városháza épület együttesének 

felújítása keretében a Mozi 

épületének homlokzat felújítása 

Teremtett munkahelyek száma – nők eredmény fő 0 2 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal 

a kedvezményezett jelentései alapján 

Teremtett munkahelyek száma – 

hátrányos helyzetűek 
eredmény fő 0 0 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal 

a kedvezményezett jelentései alapján 

Megőrzött munkahelyek száma eredmény fő 80 80 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal 

a kedvezményezett jelentései alapján 

A Városháza Polgármesteri Hivatal 

részének felújítása és tourinform 

iroda kialakítása. 

Új városi funkciók betelepedése/a 

fejlesztés nyomán elérhető (köz és 

profitorientált) új típusú szolgáltatások 

száma a projekt által érintett 

településrészeken 

eredmény db 1 1 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal 

a kedvezményezett jelentései alapján 

A Bethlen Gábor tér és a Hősök tere 

által határolt részen az üzleti 

portálok homlokzati felújítása 

A Városháza épület együttesének 
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felújítása keretében a Mozi 

épületének homlokzat felújítása 

Vásárcsarnok bővítése és felújítása 

Szász Károly utca megújítása 

A Vásárcsarnok előtti tér 

rehabilitációja 

Városháza udvarának közcélú 

megnyitása 

A Városháza Polgármesteri Hivatal 

részének felújítása és tourinform 

iroda kialakítása 

További szakmai indikátorok 

A projekt révén megerősített funkciók 

száma (köz- és profitorientált 

szolgáltatások száma a projekt által 

érintett településrészeken) 

eredmény db 0 1 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal 

a kedvezményezett jelentései alapján 

A Városháza Polgármesteri Hivatal 

részének felújítása és tourinform 

iroda kialakítása 

Létrehozott munkavégzésre használt 

szintterületek nagysága (m2) (iroda, 

kiskereskedelmi egységek, szolgáltató 

egységek, piac, stb.) 

eredmény m2 0 46 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal 

a kedvezményezett jelentései alapján 

A Bethlen Gábor tér és a Hősök tere 

által határolt részen az üzleti 

portálok homlokzati felújítása 

A Városháza épület együttesének 

felújítása keretében a Mozi 

épületének homlokzat felújítása 

Vásárcsarnok bővítése és felújítása 

A Városháza Polgármesteri Hivatal 

részének felújítása és tourinform 

iroda kialakítása 

Létrehozott közösségi szintterületek 

nagysága 
eredmény m2 0 680 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal 

a kedvezményezett jelentései alapján 

A Városháza épület együttesének 

felújítása keretében a Mozi 

épületének homlokzat felújítása 

Vásárcsarnok bővítése és felújítása 
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A fejlesztés következtében felhagyott 

ingatlanok újrahasznosítása 
eredmény m2 0 0 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal 

a kedvezményezett jelentései alapján 

Nem releváns 

A támogatott projektek eredményeként 

elért energia megtakarítás 
eredmény TJ 0 0,2 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal 

a kedvezményezett jelentései alapján 

A Bethlen Gábor tér és a Hősök tere 

által határolt részen az üzleti 

portálok homlokzati felújítása 

A Városháza épület együttesének 

felújítása keretében a Mozi 

épületének homlokzat felújítása 

Lakossági elégedettség eredmény % 0 75% 2019.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

Az önkormányzat által készített, vagy 

megrendelt kérdőíves felmérés 

eredménye. 

A Bethlen Gábor tér és a Hősök tere 

által határolt részen az üzleti 

portálok homlokzati felújítása 

A Városháza épület együttesének 

felújítása keretében a Mozi 

épületének homlokzat felújítása 

Vásárcsarnok bővítése és felújítása 

Beruházásba bevont magántőke 

nagysága 
eredmény millió Ft 0 0 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal 

a kedvezményezett jelentései alapján 

Nem releváns. 

Megnövekedett zöldfelület nagysága - 

összesen 
output m2 0 1940 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal 

a kedvezményezett jelentései alapján 

Szász Károly utca megújítása 

A Vásárcsarnok előtti tér 

rehabilitációja 

Városháza udvarának közcélú 

megnyitása 

Támogatásból felújított tárgyi, 

építészeti, műemléki értékek száma 
output db 0 1 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal 

a kedvezményezett jelentései alapján 

A Városháza épület együttesének 

felújítása keretében a Mozi 

épületének homlokzat felújítása 

Helyi társadalmi akciókban résztvevők 

száma 
output fő 0 100 2019.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal 

a kedvezményezett jelentései alapján 

Kiegészítő „soft” elemek 

A fejlesztés keretében megvalósított 

beruházások átadásához kapcsolódó 

rendezvények 

output fő 0 1500 2019.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal 

a kedvezményezett jelentései alapján 

Kiegészítő „soft” elemek 
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3. „A 2567. hrsz. (Szász utca) tulajdoni lapján kivett országos közút bejegyzés szerepel, melynek 

tulajdonosa a Magyar Állam. Az útmutató alapján amennyiben országos közutat érintő 

engedélyköteles tevékenység található a projektben akkor konzorciumi partnerként be kell 

vonni a jogszabály szerinti építtetőt. A projektfejlesztés alatt ennek tisztázása szükséges.” 

A 2567. hrsz. (Szász Károly utca) országos közút tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelője a 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövőház u. 39.). 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága, mint a Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ vagyonkezelő nevében törvényesen eljáró BKK-310/2/2012. sz. 

nyilatkozatában előzetes közútkezelői és vagyonkezelői hozzájárulását megadta. A projekt 

megvalósítása során az országos közutat érintően engedélyköteles tevékenységet nem végzünk, 

ezért a KKK konzorciumi partnerként való bevonását nem tartjuk indokoltnak. 

A projekt keretében kialakításra kerülő kerékpárút és járda által elfoglalt területrészek a közút 

területétől történő leválasztása a tervezés után kialakult terület-megosztás alapján kerül 

rendezésre az átadó Magyar Állam és az Önkormányzat között. 

 

4. A „soft” elemek esetében be kell mutatni, hogy milyen szakmai partnerekkel dolgozik együtt a 

pályázó, illetve a tervezett „soft” elemek hogyan illeszkednek az infrastrukturális 

beruházásokhoz. A pályázó képezzen Programalapot és mutassa be, hogy azt milyen témában 

és mekkora összegben tervezi a Pályázati felhívás és útmutató mellékletét képező 

Programalap csomag alapján. Amennyiben lehetősége van rá, akkor a Programalaphoz 

szükséges minimálisan előírt összeg felett további forrásokat mozgósítson az ilyen típusú 

„soft” elemek megvalósítására, amelyekhez minél több civil/non-profit szervezetet vonjon be. 

Lehetőleg sok, kis költségvetésű „soft” elemet tervezzen a pályázó, amelyekhez könnyen tud 

civil szervezeteket mozgósítani.” 

 

Rendezvény címe Leírása 

Önkénteskedj a 
környezetedért 

Az Önkénteskedj a Környezetedért programelem során népszerűsítik az önkéntes tevékenységet 
a lakosság körében, összekapcsolva a környezettudatos szemlélet formálásával, a tegyünk a 
környezetünkért gondolkodásmód elterjesztésével (pld:park tisztítása, gazolás, virág ültetés stb.) 
A Szász Károly utca mentén megtisztítjuk a környezetet lakossági összefogással. A program része: 
3x1 napos Környezetvédelmi tréning képzés megszervezése a fiatalok környezettudatosságának 
növeléséért. Az önkéntes akció napján, a lakossági virágültetéshez palántákat biztosítunk a 
program keretében.  

Csipke Múzeumban 10 
alkalommal a gyerekek 
kipróbálhatják a 
csipkeverést. 

Az indentitás tudat erősítését a mai napig erős alapokon nyugvó Halasi Csipkére lehet építeni. Így 
a múzeumban 10 alkalommal lehetősége lesz a kiskunhalasi és környéki iskolásoknak, hogy a 
múzeum megtekintése után saját maguk is elsajátítsák a technikát. A jövő a gyerekekben van, így 
alapvető a város és annak közössége számára, hogy minden fiatal büszke legyen a város azon 
termékére, mely világhírűvé teszi és nemzeti értéket képvisel.  

Megújuló Csipkeváros 
alkotói pályázat 

Megújuló Csipke-város címmel különböző korosztályok számára, különféle kategóriákban (rajz-
grafika, fotó, textil, különböző kézműves kategóriák stb.) alkotói pályázati lehetőséget írunk ki, 
mellyel biztosítjuk a helyi kreatív lakosok, fiatalok számára, hogy megmutassák munkáikat, majd 
ezek zsűrizésre is kerülnek. A legjobb pályaművel kiállításra kerülnek a polgármesteri hivatal és a 
mozi helyiségeiben, mellyel a nagyközönség számára biztosítunk kulturális programot. Az 
alkotóknak pedig fontos lépcső, lehetőség lehet a tudásuk, kreativitásuk és ennek 
eredményeképp, munkáik meg-, elismertetésében. A pályázati lehetőség témája: a 
városrehabilitáció. 

Ability nap 
Ability nap a Polgármesteri Hivatal felújításához és akadálymentesítéséhez kapcsolódóan. 
Az Ability nap rendezvényen résztvevő fiatalok kipróbálhatják, hogy milyen tolószékben 
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közlekedni „Rámpa rally”, megtapasztalhatják, milyen nem látni „Vakszoba”,hogy hogyan lehet 
beszéd nélkül kommunikálni (mozgáskorlátozott akadálypálya, látáskorlátozott akadálypálya, 
halláskorlátozott akadálypálya felállítása). A program megvalósításához kapcsolódó személyi és 
tárgyi feltételeket biztosítjuk. A program része: Esélyegyenlőségi trénig biztosítása 5 csoport  
számára. 

Közlekedésbiztonsági 
előadás sorozat 

A gyermekek számára Közlekedésbiztonsági előadássorozat megszervezése és lebonyolítása 
(kiegészítve a KRESZ-teszt általános iskolás gyerekek tanítása a helyes közlekedésre játékos 
formában. Az iskolákban rendőrök tartanak előadást a diákoknak, hogy gyalogosan és 
kerékpárral milyen alapvető dolgokra kell figyelni, hogy balesetmentesen közlekedjenek a 
gyerekek. Az előadások során kitérnek a bekövetkezett balesetek esetén mit kell tenni, ha velem 
történt baleset és mit kell tenni ha mással és én csak szemtanúja vagyok az eseménynek.  

Csipkedd magad sportnap 

Csipkedd magad elnevezéseű sportnap:   A rekonstrukció érintett közterületeken Csipkedd 
magad elnevezésű sportnap megszervezése, a helyi gyermekek és fiatalok illetve lakosság 
mozgósítása: különböző számokban versenyeztetjük (futás, gördeszka, kerékpár, görkorcsolya, 
roller stb.) a fiatalokat az új utak átadása, megóvása kapcsán. Párhuzamot szeretnénk állítani 
számukra a közlekedési szabályok betartása illetve a sportszerűség, a sport szabályainak 
betartása között, játékos sportvetélkedő formájában.  

Kiskunhalas öröksége 

Kiskunhalas öröksége elnevezésű helytörténeti vetélkedő, helyismereti verseny szervezése a 
város lakossága számára (nevezés-korcsoportonként), melynek szervezésével szeretnék elérni, 
hogy a város és kistérség lakossága megismerje Kiskunhalas történetét, a különböző történelmi 
korokhoz kapcsolódó emlékeit, híres embereit, illetve a vetélkedő kapcsán „bebarangolva” a 
várost ismerjék meg saját otthonukat, vegyék észre annak értékeit és szépségeit. A cél egy 
átfogó, komplex információtár átadása a lakkosság számára, amely ismereteket nyújt a város és 
környéke földrajzi, gazdasági, társadalmi viszonyairól, kulturális életéről különböző korszakokból. 
A program rész: „Nagypapám mesélte…” esszé verseny meghirdetése az általános iskolás 
korosztály számára, amely a családi örökségeket bekapcsolja, régi hagyományokat felelevenítve, 
letűnt szokásokat idézve. „Kiskunhalasról indultam”-Halasról és környékéről elszármazott híres 
emberek előadásának megszervezése, életútjának megismertetése a kapcsolódó témák 
tartalmával feltöltött esték szervezése. Kiemelt cél, hogy a fiatalok a lehető legtöbb modern 
technikai eszközt használják ismereteik bővítésére. Várakozásaik szerint az iskolák közötti 3-4 
hónapos versenysorozat nagy létszámú érdeklődőt fog vonzani ezáltal is tudatosítva a város 
rehabilitáció komplexitását a lakosság körében. 

Hagyományőrző Fesztivál 

A hagyományőrző fesztivál célja, hogy bemutassák mindazt, amit az ősök több emberöltőn 
keresztül felhalmoztak Kiskunhalason és környékén. A rendezvény célja, hogy a mai napig ismert 
hagyományok, közös tudást kibővítsék az idővel megkopott elfelejtett tudással. Így igazi családi 
rendezvényt kívánunk szervezni, ahol fontos elem, hogy az idős nyugdíjas emberek 
élménybeszámolóikat elmeséljék a fiatal, iskolás nemzedékkel. A rendezvényen fellépnek a Halasi 
hagyományőrző csoportok, iskolás csoportok. Lehetőség lesz kézműves foglalkozásokon keresztül 
megismerni, hogy 100 évvel ezelőtt mivel játszottak a gyerekek. A szülők számára főzőversenyt 
szerveznek, ahol hagyományos ételeket kell bográcsban elkészíteni.  A rendezvényen régi 
elfeledett szakmákat mutatnak be a látogatóknak, mely szakmákat ott a helyszínen ki is 
próbálhatnak. A  helyi borászok mutatják be a legjobb boraikat, ezzel is visszanyerve a régi halasi 
borászatok hírnevét. Az esti program során táncházba invitálják a vendégeket, ahol helyi táncok 
alaplépéseit tanítják meg az érdeklődőknek utána meg elindul a közös tánc és muzsika.  

Történelmi filmklub  

Történelmi filmklub elnevezésű program, est-sorozat, mely során történelmünket, történelmi 
korokat bemutató filmek vetítése kerül lejátszásra, kapcsolódva az ifjúsági vetélkedő sorozathoz. 
A film után beszélgetés a látottakról – történelem tanár és ifjúságsegítő moderátorral, közös 
elemzés a helyi eseményekkel, emberekkel összekapcsoltan a témáról. A program során, az 
aktuális filmhez, témához kötődően vendégeket hívunk, akik segítségünkre vannak a látott 
események megértésében illetve feldolgozásában. 

Halasi civil napok 
Halasi Civil Napok a helyi civil szervezetek bemutatkozása, tevékenységük népszerűsítése, 
regionális konferencia szervezésének keretében (forrásteremtés, tevékenységek, 
kapcsolatépítés, együttműködési lehetőségek, műhelymunkák, előadások stb.) kiegészítve.  

Testvárosi Találkozót 
szervezünk, amelynek 
keretében számos 
program kerül 
lebonyolításra. 

A találkozó célja,hogy a különböző régiókban, országokban élő emberek megismerjék egymás 
hagyományát és kultúráját. A néptáncbemutatókon az egyes csoportok megmutatják, hogy 
milyen náluk ismert tánc hagyomány. A rendezvény fontos elemét képezi a énekkarok és egyéni 
énekek bemutatása. Külön helyet kap a hagyományok konyhája sarok, ahol minden meghívott 
bemutathatja főztjét. A rendezvényen megtekinthető lesz az adott régió vagy nemzet népi 
motívumai. Az egyszerűbb technikákat ki is lehet próbálni (mint kötés, fonás, csipkekészítés..) 
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Halasi veteránok 
felvonulása 

A rekonstrukcióval érintett közterületeken veterán autósok és motorosok bemutatkozása, 
felvonulása a helyszínen. A helyreállított utat használó nagyközönséget, a halasi lakosságot 
szeretnénk megszólítani, a felvonuló veteránokkal. Felhívjuk a figyelmet a közlekedésben 
résztvevők egymás iránti tiszteletére, a szabályok betartásának fontosságára, értéktárgyaink 
megóvására, szeretetére-ezt az autózás és motorozás szerelmesei mozgósítása, felvonulása által 
érik el legnagyobb hatékonysággal. A program része: térzene élőzenei koncertek, a programhoz 
köthető játékos feladatok biztosítása, érdeklődés felkeltése a nagyközönség számára.  

Csipke városközpont 
megújítása fesztivál 

Csipke-városközpont megújítása címmel fesztivál szervezése: fesztivál célja a projekt 
népszerűsítése, ahol a hagyományok és a múlt kincsinek méltó megőrzése mellett a kilátogatók a 
jelen kor vívmányait is élvezhetik. A rendezvény felöleli mindazokat a rendezvényeket, melyek a 
beruházás időszakában voltak. Kiállítják a „Megújuló Csipkeváros alkotói pályázatára” érkező 
alkotásokat. A rendezvényen  megismerkedhetnek a résztvevők az „Ability napon” végzett 
tevékenységgel. Személyesen megismerkedhetnek mozgásában korlátozott, látás-, 
hallássértültés  néma emberekkel, akik segítenek a résztvevőknek megmutatni, hogy az adott 
feladatot, hogyan lehet sikeresen megcsinálni, úgy, hogy az egyik érzékszervüket nem használják. 
A rendezvényen önkéntességre buzdítják a látogatókat, így már kora reggel közös városszépítést 
hirdetnek. Minden látogató, aki a rendezvényre igyekszik otthonról hozzon egy darab pet 
palackot magával a rendezvényre, ahol több ponton kidobhatják azt a szelektív hulladékgyűjtőbe. 
A Halasi veteránok látványos felvonulásával a megújult utakat mutatják be a lakosságnak, illetve 
a civil szerveződést erősítik, mivel a felvonulásuk után a Civil szervezetek számára kijelölt helyen 
kapnak sátrat. A rendezvény célja, hogy minden civil szervezet, önkéntes, lokálpatrióta érzelmű 
és a városáért tenni akaró embert, ezen a rendezvényen egy helyre gyűjtsenek. Így közös 
gondolkodás alakul ki, mely új terveket, ötleteket, célokat mozdíthat elő. A rendezvényre 
meghívást kapnak a testvér városok vezetői, civil szervezetei és hagyományőrző csoportjai. 
Utóbbiak a hagyományőrző rendezvényhez hasonlóan bemutatják produkcióikat a színpadon. A 
rendezvényről nem maradhat le a Halasi Csipke világhírű terméke, mely a projekt nevét adja. Ez 
az az pozitív üzenet, mely minden Kiskunhalas és környékén élőben él. E világhírnevű hungarikum 
mellett mutatja be a rendezvény, hogy mennyi tenni akaró ember él a városban és milyen jó itt 
élni.  

A „soft” elemek megvalósításának keretében a következő szakmai partnerekkel fogunk együtt 

dolgozni: 

� Kiskunhalasi Tourinform Iroda 

� Kiskunhalasi TDM Egyesület 

� Halasi Csipke Egyesület 

� Helyi civil szervezetek (pl. ifjúsági, mozgássérült, környezetvédő egyesületek) 

� ProkoTravel Utazási Iroda 

� Kiskunhalasi általános- és középiskolák 

� Művelődési Ház 

� Halas Média (Halas TV, Halas Tükör) 

� Thorma János Múzeum 

� Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 

� Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kiskunhalasi Képviselete  

� Halasthermal Kft. (fürdő) 

„Soft” elemek illeszkedése az infrastrukturális beruházásokhoz: 

� A programok, rendezvények során bemutatásra kerülnek a projekt elemei, indokoltságuk. 

� Tájékoztató anyagok készülnek a városközpontban lévő közlekedési rend és parkolási 

változásokról. 

� A piachoz kapcsolódó rendezvények kerülnek szervezésre, amelyek a helyi termékek 

védelmét is szolgálni fogják. 
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� A környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények arra aktivizálják az embereket, hogy a 

szemetet ne dobálják el, a városközpontban kihelyezett új hulladéktárolókat használják. 

� A rendezvények közvetetett célja a kiskunhalasi várostudat erősítése, ezzel hozzájárulva a 

népesség megtartásához. Ehhez a célhoz illeszkedik az új városközpont megvalósítása. 

A „soft” tevékenységek megvalósításához Kiskunhalas Város Önkormányzata Programalapot hoz 

létre, amely illeszkedik a pályázatban meghatározott „soft” elemekhez, illetve az infrastrukturális 

beruházások megvalósításához, azok időbeliségéhez. 

A Programalap során egy az önkormányzatnál már jól bevált pályázati rendszerben meghirdetésre 

kerülnek a források, amelyekről tájékoztatást nyújtanak a helyi civil szervezeteknek, 

egyesületeknek, majd a legjobb pályamunka kiválasztásra kerül és a megfelelő időben 

megvalósításra kerül. 

 

A programalapokat az ATT mellékleteként csatoljuk. 

 

A városmarketing stratégia nem a Programalap keretében fog megvalósulni. 

 

5. „A pályázó a kockázatelemzésben térjen ki a KÖH egyeztetésekkel kapcsolatos problémákra, 

amely időbeli illetve pénzbeli többletkötelezettséggel is járhat, így az önerőt növelheti majd.” 

A pályázó, valamint a tervezők folyamatos egyeztetéseket folytattak a KÖH képviselőivel, amely az 

átlagosnál nem vett több időt igénybe. A javaslataik beépítésre kerültek a tervdokumentációba, 

azonban ezek nem jártak többletköltséggel, így nem az önerő ezen okból nem nőtt. A KÖH megadta 

hozzájárulását az engedélyhez. 

 

6. „A pályázat ütemezésének tervezésekor legyen tekintettel a projektgazda a közbeszerzés 

esetleges elhúzódására és tartalékidőt tervezzen be. A cselekvési és ütemterv aktualizálása 

szükséges tehát, a közbeszerzéshez szükséges tartalékidő betervezésével.” 

A mérföldkövek keretében benyújtásra került az aktualizált cselekvési és ütemterv, amely 

tartalmaz megfelelő tartalékidőt a közbeszerzés esetleges elhúzódására vonatkozóan. Ezzel 

kapcsolatban közbeszerzési szakértő véleménye is kikérésre került. 

 

7. „A projektgazda részletesen mutassa be mind műszaki, mind pénzügyi szempontból, hogy a 

tervekben is szereplő szolgálati lakás fejlesztését hogyan kívánja megvalósítani, mivel a 

lakófunkciót érintő fejlesztés nem támogatható.” 

Szolgálati lakás fejlesztése nem történik. Az ingatlanon bontásra kerül a főépülethez csatolt, a 

földszinten korábban szolgálati lakásként, emeleti szintjén irodaként működő kétszintes 

toldaléképület, az udvar északi síkján. Az épület feltehetően beton sávalappal készült, felmenő 

szerkezete 30 cm-es téglafal, födémeielőregyártott gerendás vasbeton födém. A tetőszerkezet az 

eredeti épülethez csatlakozó félnyereg tető. Bontás előtt a csatlakozó közműveket - elektromos, 

gáz, víz csatorna, esetleg más vezetékek (fűtés, levegő, gőz stb.) - el kell zárni, és a csatlakozást 

meg kell szüntetni. 
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8. „A pályázati útmutató alapján a polgármesteri hivatal fejlesztéséhez kapcsolódóan a külső 

felújítás akkor támogatható, ha közigazgatáshoz kapcsolódóan hatékony feladat ellátás, 

multifunkcionalitás érdekében ez szükségszerű, de ezt a szempontot nem mutatta be a 

pályázó, nem támasztotta alá, hogy a fejlesztéssel a szolgáltatás színvonalát emelné, ezt 

pótolni szükséges. A pályázó a közigazgatási funkciót érintő fejlesztés tekintetében 

részletesen mutassa be, hogy a helyiségeket hogyan hasznosítja és hogyan tervezi 

hasznosítani a fenntartási időszak végéig, figyelembe véve a tervezett közigazgatási 

változtatásokat.” 

 
A városháza épületének felújítása által a reprezentatív épület visszanyerné eredeti funkcióját, 
emelve ezzel Kiskunhalas városának tekintélyét. Az épület, melyben jelenleg aa polgármesteri 
hivatal, ill. a mozi és üzletek működnek, a szükséges átalakítások után, alkalmassá válik a mai 
igényeknek megfelelni. Az ügyfél kezelés színvonalának emelése gazdaságos módon, a jelenlegi 
épületben nem megoldható. Ellenben, az egyre bővülő kistérségi funkcióknak, ill. bizonyos 
önkormányzati feladatoknak az ellátására megfelelő helyszín, így az épület kihasználtsága nem 
csökken, befogadja, koncentrálja a kistérségi feladatellátást. Az épület méretéből adódóan lehetővé 
teszi az emelt szintű feladat ellátás technikai és személyi feltételeit, így az ügyintézésre fordított idő 
csökken, ezáltal a szolgáltatásokat igénybevevők megelégedettsége nő, ami hosszútávon a városhoz 
való kötődést erősíti. A jelenleg folyamatban lévő átszervezések miatt a polgármesteri hivatal 
irodáit használja a járási hivatal okmányirodája is. A pontos és végleges helyiségbeosztás 
folyamatban van. 
 
 

9. „A mozihoz kapcsolódó üzemeltetési, fenntartási számításokban 0 Ft-os bevétellel számol a 

pályázó, ami nem elfogadható. A projektfejlesztés során a pályázó vizsgálja felül a projekt 

üzemeltetési és pénzügyi számításait valamennyi projektelem tekintetében. A mozi esetében 

részletesen mutassa be a hosszú távú fenntarthatóságot, ki fogja üzemeltetni, hány előadás 

lesz, mekkora közönség számára, igényfelméréssel és részletes kihasználtsági elemzéssel 

alátámasztva.” 

A Kiskunhalasi Filmszínház (Mozi) csak részben  üzemel, mint vetítőterem.2010-ig  a hét minden 

napján napi 2 előadásban működött, de 2011-től, tekintettel az anyagi fedezet csökkenésére csak 

heti 5 napot vetít naponta 2 alkalommal. De tekintettel arra, hogy 40 km-es körzetben nincs 

jelenleg üzemelő mozi, így igény szerint a környék vonzáskörzetének igényét is  ez az intézmény 

elégíti ki. 7 napos vetítéssel éves szinten 680-700  előadás 11-13 ezer fővel,  5 napos vetítéssel 

650-680 előadás 8-11 ezer fővel volt, van. 

De mindenképpen meg kell azt is említeni, hogy a napi vetítéseken túl egyéb városi, intézményi 

rendezvényeknek , színházaknak, gyermekprogramoknak, koncerteknek ad helyszínteret, és évente 

a mozilátogatókon túl egyéb programokon 90-100 alkalommal 10-12 ezer ember fordul meg a 

létesítményben.Összességében elmondható, hogy a kihasználtsága és hatékonysága,  ha a 

vetítéseket és az egyéb programokat is összeadjuk évente 8-900  alkalommal közel 18-20 

ezerember fordul meg az épületben. 
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Tekintettel arra, hogy a városnak ez az egy jelentős színtere, ahol 260 fő fér el egyszerre igen 

jelentős szerepet tölt be a városi rendezvények, programok, események szempontjából is. 

Természetesen a technika előrehaladtával  korszerűsíteni kell úgy a színház és hangosítási 

technikát, mint a vetítés technikát  (értjük alatta a digitalizációt és a ma már  nagy igényeket 

kielégítő 3D rendszert is). 

Indokolt lehetne még egy kamaraterem kialakítása is, erre is vannak ötletek és lehetőség, ahol nem 

csak vetítések, hanem egyéb más rendezvények is megrendezhetőek lennének 60-80 fő 

részére.Ezekkel a  fejlesztési lehetőségekkel jóval magasabb látogatottságot lehet elérni, példa erre 

azon intézmények működése, ahol már megtörténtek a korszerűsítések is. És ami még igen 

lényeges és a működés a bevétel emelkedését is hozhatja, hogy a megyében csak Kecskeméten van 

jelenleg digitális vetítés. Ma már csak a Kiskunhalasi Filmszínház üzemel napi 2 vetítéssel 5 napon 

keresztül Kecskemét után Bács-Kiskun megyében. Kiskunhalasnak igen nagy a vonzáskörzete 

(Jánoshalma, Tompa, Kiskőrös,Kelebia, Kisszállás, Soltvadkert, Kiskunmajsa, csak a nagyobb 

településeket említve.) Igy kiskunhalas város 30 ezres lakosságán túl még legalább 50 ezer 

környékbeli lakos és sok település, a településeken működő iskolák, óvodák vonhatók be. 

Úgy gondoljuk, hogy a területet tekintve és vizsgálva több éves tapasztalat alapján  a filmellátást, 

bizton kimondható, hogy a jövőben zökkenőmentesen tud üzemelni a hét minden napján az 

intézmény, természetesen a megfelelő technikai feltételekkel felszerelve. Vállalható a napi 2 

előadás (alkalmanként több is)és a látogatói létszám is emelkedni fog.Ez egy közösségi helyszíntér. 

10. „A pályázó dolgozza át a város által bemutatott marketingstratégiáját, mivel az jelenleg 

inkább kommunikációs tervnek felel meg. Alkosson kerek egész stratégiát (a 

marketingstratégia kötelező elemei: 1. Piaci szegmentálás, 2. Piackutatás, piacelemzés, 3. 

Célpiac kiválasztása, 4. Pozicionálás, 5. Versenystratégia megválasztása), bővítése jobban 

„brand menedzsment” eszközök alkalmazásával (halasi csipke).” 

MARKETING TERV 

A hatékony és célcsoportra koncentráló marketingtevékenység a turizmus területén még nagyobb 

jelentőséggel bír, mint bármely más iparágban. Éppen ezért átfogó, részletes marketingstratégiára 

van szükség ahhoz, hogy egy turisztikai terméket a versenytársaknál sikeresebben lehessen 

pozícionálni a piacon. 

A 2008 őszén kezdődött és éveken keresztül elhúzódó nemzetközi gazdasági válság 

következményeként minden termék és szolgáltatás értékesítése egyre nehezebb. A különböző 

területeken működő vállalkozások számára létkérdéssé vált olyan stratégiák kidolgozása, melyek 

továbbélésüket biztosíthatják. Kiskunhalas olyan időpontban lép új termékével a piacra, amikor 

nem csupán a látogatószám növelése, de annak megtartása is nagyon komoly marketing munkát 

követel. Kiskunhalas városmarketing tervének vizsgálatakor először a  célpiacot vizsgáljuk, 

meghatározzuk a lehetséges célcsoportokat, felmérjük a versenytársakat, aztán pozícionáljuk a 

várost és bemutatjuk a marketing stratégiát és annak monitoring rendszerét. 
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A marketingterv készítésekor felhasználtuk a térségben korábban készült tervdokumentációkat és 

tanulmányokat, valamint támaszkodtunk a Magyar Turizmus Zrt. által készített országos marketing 

koncepcióra, illetve figyelembe vettük a Dél-Alföldi Turizmus stratégiában meghatározott 

marketingtervet és kutatási eredményeket. Célunk, hogy az országos és regionális célkitűzésekkel 

összhangban Kiskunhalas városára és térségére vonatkozó, egyedi, és a gyakorlatban is 

megvalósítható marketingtervet hozzunk létre. 

A feladat célja, tárgya 

Jelen tanulmány Kiskunhalas városmarketing koncepcióján alapuló középtávú városmarketing 

cselekvési tervének elkészítésére irányul, annak érdekében, hogy a városmarketing koncepcióban 

megfogalmazott stratégiai irányvonalak mentén a város tudatos és használható 

marketingtevékenységgel támogassa városfejlesztési célkitűzéseit, ezáltal biztosítsa a 

városmarketing koncepcióban kitűzött hosszú távú célok és a megfogalmazott jövőkép elérését: 

„Kiskunhalas az otthonunk” – Kiskunhalas otthonos hangulatú Dél-alföldi település, ahol együtt él 

a vidéki és városi életforma. Amelyet pozitív demográfiai és gazdasági mutatók jellemeznek és ahol 

a hosszú távon tervezheti jövőjét a város, a térség  lakossága és az itt letelepedni kívánkozók. 

„Kiskunhalas a vállalkozások otthona” –Kiskunhalas kedvez a vállalkozásoknak és befektető 

környezetnek, ahol átlátható és tervszerűen végrehajtott stratégiák mentén halad a város. Mely 

kiváló befektetési lehetőséget kínál a vállalkozásoknak, segíti a telephely-választási lehetőségeket, 

ahol a városvezetés együttműködik az itt prosperáló vállalkozásokkal. Magas szakképzett 

munkaerő igényekre építve új képzésekkel segítik a munkanélküli élőket, hogy minél hamarabb 

elhelyezkedjenek a helyi vállalkozások valamelyikében.   

Kiskunhalas, amit látni és érezni kell” – jövőkép: Kiskunhalas építve és kihasználva a Halasi csipke 

világhírnevét, új fizetőképes, magasan kvalifikált és költő turisták városba csalogatása a cél. A 

városban egész évben minőségi kulturális, hagyományőrző és gasztronómiai rendezvények várják 

az turistákat. Ezáltal magas bevételt realizál mind a város, mind pedig a kistérségben működő 

kisvállalkozások. A gazdasági fellendülés egyik motorja lehet Kiskunhalas számára a turizmus, így a 

Halasi csipkére építve számos programot és szolgáltatást kínálnak az ide érkezőknek, hogy minél 

több időt tudjanak a városban és annak térségében eltölteni. A stratégia sikeressége az 

infrastruktúrális beruházások mellett épít az itt élő nyitott, vendégszerető emberekre is.  

A marketingkoncepció megvalósításával pozitív jövőkép létrehozására van lehetőség: Kiskunhalas 

javítja rangját, tekintélyét a Bács-Kiskun megye városai között, országos viszonylatban 

meghatározó, európai színvonalú várossá növi ki magát. 

A város vezetése elsősorban városmarketing stratégiában a turisztikai jelentőségű célcsoportok 

megnyerésére törekszik a helyi lakosok és vállalkozások mellett. Így a tanulmány további 

részeiben a turisztikai trendeket, célcsoportokat, versenytársakat taglaljuk.  

Piaci szegmentálás 

A városmarketing igen fontos eleme a piac vizsgálata és annak eldöntése, kiket akar az 

önkormányzat vonzani. Ennek keretében koncentrált piac-szegmentációs stratégiát alkalmaz a 

város. 
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A koncentrált szegmentációs stratégia keretében az önkormányzat csak néhány célcsoportra 

koncentrál és ezeket próbálja meg a településre csábítani. A célcsoportok jó kiválasztása esetén ez 

a stratégia jelentős sikerrel járhat. A külső környezetben bekövetkezett hirtelen változások (pl. új 

vetélytárs feltűnése, a célcsoportok igényeinek gyors változása, váratlan politikai események) miatt 

folyamatosa monitoringra van szükség ezen stratégia alkalmazása során. 

 Az önkormányzat által követendő politikát több tényező is befolyásolja, amelyek közül a 

legfontosabbak a rendelkezésre álló anyagi eszközök, a terület adottságai és a vetélytársak 

tevékenysége. A jelentős anyagi erőforrásokkal rendelkező, több területen is jó adottságokat 

felmutatni képes közigazgatási egységek (nagyvárosok, esetleg országok) számára a 

differenciálatlan politika hozhat előnyöket, míg Kiskunhalas számára a koncentrált politika 

követése révén juthatnak előnyökhöz. 

Az utóbbi két megközelítés (a differenciált és a koncentrált szegmentációs politika) felveti a piac-

szegmentáció gondolatát, amely a piacon belül azon célcsoportok kijelölését foglalja magába, 

amelyeket érdemes és lehetséges a településre csábítani. Ez lehetővé teszi, hogy a későbbiek során 

az önkormányzat már csak ezekre a célcsoportokra koncentráljon, így biztosítsa a rendelkezésre 

álló erőforrások leghatékonyabb felhasználását és egyúttal növelje a marketingfolyamat sikerének 

a valószínűségét. 

A piac-szegmentáció keretében az egyik legfontosabb vizsgálandó tényező az egyes 

célcsoportoknak a termékhez való viszonya. Ennek megfelelően a piac résztvevőit elemezve először 

különbséget kell tenni az adott terméket már használók („users"), illetve a potenciális fogyasztók 

(„non-users") között, majd a terméket már használók kategóriáján belül a gyakori használók 

(„heavyusers") illetve a ritka használók („lightusers") között (pl. egy adott városi szolgáltatást 

rendszeresen illetve alkalomszerűen igénybe vevő lakos, vagy egy adott területet minden évben 

illetve tízévente egyszer meglátogató turista). A marketing tevékenység során az önkormányzatnak 

arra kell törekednie, hogy egyrészt a potenciális fogyasztókat átalakítsa ritka használókká, másrészt 

a ritka használókat gyakori használókká. 

 

Users Non-Users 

HeavyUsers LigthUsers 

gyógy wellness 

turisták 

kulturális turisták Aktív turisták 

 bor turisták Gasztro 

 bevásárló turisták  

 

A turisták csoportja többek között magába foglalja az gyógy és wellness-turizmust, a kulturális, 

gasztro turizmus, aktív és bevásárló turizmust. A piac-szegmentáció későbbi szakaszaiban a már 

kiválasztott célcsoportokat kell megvizsgálni. Elemezni kell földrajzi elhelyezkedésüket, korukat, 

iskolai végzettségüket, jövedelmi viszonyaikat. Az így nyert adatok igen fontos bázist jelentenek a 

későbbi marketing tevékenység számára. 

Piackutatás 

A WTO előrejelzései szerint a következő évtizedben az világ turizmus bevételeinek növekedése az 

utazás alternatív formáiból származik majd. Így csökkeni fog a hagyományos tengerparti utazások 
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aránya, ugyanakkor a turizmus alternatív formáinak piaca a többi piaci szegmensnél gyorsabban 

növekszik- így ezen utazási forma a következő 20 év folyamán az összes utazás 20%-át jelentheti. 

A változó trend főbb tényezői: 

� A turisták egyre nagyobb tapasztalattal rendelkeznek az utazási célterület 

megválasztása során, ezért egyre inkább új helyeket és új turisztikai termékeket 

keresnek 

� Előtérbe kerülnek a belföldi utazások, az aktívan eltöltött szabadság, a kultúra és 

gasztronómiai turizmus 

� Nagyobb mobilitás jellemzi őket a légitársaságok piacának liberalizációjával, a fapados 

járatok elindulásával új utak létesítésének köszönhetően 

� A növekvő munkahelyi szabadságnak köszönhetően egyre több szabadidővel 

rendelkeznek 

� Több alkalommal, viszont rövidebb időre mennek szabadságra 

� A nyaralás alatt többféle aktív tevékenységet keresnek 

� Az európai lakosság öregszik, ugyanakkor jellemzően tovább marad aktív 

� A turisták környezettudatossága növekszik 

Az alternatív turizmus formái (amely lehet, kulturális turizmus, vallási, egészség, sport, élmény stb.) 

iránti növekvő igény a következő évtizedekben óriási piaci lehetőségeket kínál a turisztikai 

szolgáltatók számára. 

2011-ben Közép- és Kelet-Európában növekedett a nemzetközi turistaérkezések száma a 

legdinamikusabban, mely 8,2% volt.  

A nyugat európai országokról általánosságban elmondható, hogy az utóbbi években a munkaidő 

csökkent, a fizetett szabadság nőtt, mely pozitív tendencia az a 2009-es gazdasági válsággal 

megszakadt. A munkaidő, szabadidő és a turisztikai termékekre fordított idő arányosságban van 

egymással. A fizetett szabadságok stagnálásával, az európai gazdasági bizonytalanságával a cégek 

rövidebb időre engedik el szabadságra alkalmazottaikat, szemben 2000-es évekkel, mikor egy Eu 

állampolgár évente átlagosan két fő utazással tervezett. A jövő munkaereje rugalmas munkaidővel 

és beosztással rendelkezik, maga osztja be az idejét és a cég és állása érdekében akár több extra 

munkát is képes vállalni, melyet munkáltatója hosszú hétvégékkel, egy két napos szabadságokkal 

jutalmaz. A turisták több szabadideje és a feletti rendelkezése sem segíti a turisztikai szolgáltatók 

fogyasztói magatartás előrevetítését és az igények kielégítését. Az egészségtudatosság további 

erősödése biztosan alakítja majd a desztinációkkal és a szabadság alatti magatartással kapcsolatos 

fogyasztói döntéshozatalt. A kevésbé egészségesnek tartott desztinációkat gyorsabban elkerülik a 

turisták, mint azelőtt. A döntően napozást klasszikus tengerparti üdülést jelentő utazások 

egyértelműen tovább csökkennek. Az aktív, kulturális üdülések népszerűsége nőni fog, és az ennek 

megfelelő lehetőségek sokkal kedveltebbek lesznek. A turisták iskolázottsági szintje is növekedni 

fog. A szabadság eltöltésében ez azt eredményezi, hogy a sport, a művészetek, a kultúra és a 

történelem fontosabb szerephez jutnak. Növekvő igény a különleges termékek iránt.   
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Azok a települések lesznek sikeresek, akik képesek lesznek olyan teljesen új termékeket, 

koncepciókat, szolgáltatáscsomagokat kialakítani, melyek jelentős hozzáadott értékükkel tűnnek ki. 

Fontossá válik a települések specializációja egy-egy turisztikai fajtákra. 

Magyarországi trendek 

A Központi Statisztikai Hivatal 2010. decemberi adatai szerinta kereskedelmi szálláshelyet igénybe 

vevő belföldi és külföldi vendégek száma nőtt. A belföldi 6,9%-kal, az általuk eltöltött 

vendégéjszakák száma 11,6%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A külföldi 

vendégforgalomban a vendégek száma 3,6%-kal, a vendégéjszakák száma pedig 2,8%-kal 

növekedett. Összességében a vendégek száma 5,4%-kal, a vendégéjszakák száma 7,3%-kal nőtt 

2009 decemberéhez képest. Legfontosabb küldő piacaink közül a cseh (+15,3%), a román (+11,2%) 

és a lengyel (+10,7%) piac esetében jelentősen bővült a vendégéjszakák száma. Németország 

8,7%-os növekedést ért el e mutató tekintetében.  

2010-ben a kereskedelmi szálláshelyeken 7,3 millió vendég 19,0 millió vendégéjszakát töltött el. Az 

átlagos tartózkodási idő 2,6 éjszaka volt. Az előzetes adatok alapján a vendégek száma 1,9%-kal 

haladta meg a 2009. évi adatokat, a vendégéjszakák száma pedig 1,5%-kal nőtt. 1 

A magánszálláshelyekre vonatkozóan 2009-ig állnak rendelkezésre adatok. 2004 és 2009 között a 

magánszálláshelyek vendégeinek száma összességében 41,3%-kal, vendégéjszakáinak száma 

21,5%-kal nőtt.Ebben a szálláshelytípusban is csökkent az átlagos tartózkodási idő. A 

vendégforgalom növekedés a belföldi érdeklődés növekedésének köszönhető, ami ellensúlyozta a 

külföldi forgalom csökkenését: a belföldi vendégek száma 87,9%-kal, a belföldi vendégéjszakák 

száma 70,5%-kal nőtt, miközben a külföldi vendégek száma 11,7%-kal, a külföldi vendégéjszakák 

száma 22,3%-kal esett vissza a magánszálláshelyeken.2 

2010-ben a külföldi vendégek száma 4,8%-kal, a külföldi vendégéjszakák száma 1,4%-kal nőtt 2009-

hez képest, így 3,4 millió külföldi vendég 9,4 millió vendégéjszakát töltött el kereskedelmi 

szálláshelyeinken. A külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje 2,8 nap volt. A belföldi vendégek 

száma 0,5%-kal csökkent, ugyanakkor a vendégéjszakák száma 1,6%-kal nőtt az előző év azonos 

időszakához képest. A belföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje 2,5 nap volt, a kereskedelmi 

szálláshelyek 3,9 millió belföldi vendéget és több mint 9,7 millió belföldi vendégéjszakát 

regisztráltak. 

Az elmúlt év során a belföldi vendégforgalom is pozitívan, a kereskedelmi szálláshelyek átlagánál 

kedvezőbben alakult a szállodákban: a belföldi vendégek száma 4,4%-kal, a belföldi vendégéjszakák 

száma 5,9%-kal nőtt. 

Legfontosabb küldő országaink közül az Amerikai Egyesült Államok (+12,6%) és Csehország 

(+10,6%) esetében nőtt jelentősen a kereskedelmi szálláshelyi vendégéjszakák száma az elmúlt 

évben. Kisebb mértékben, de szintén pozitívan változott az olasz (+3,3%) és az osztrák (+1,0%) 

vendégéjszakák száma is. A szomszédos és közeli országokból érkező forgalom általában kedvezően 

alakult: Szerbia (+46,1%), Oroszország (+26,7%), Szlovénia (+19,3%) és Ukrajna (+15,7%) esetében 

jelentős növekedést tapasztalhattunk. Az ázsiai országokból is növekvő vendégforgalmat 
                                                           
1
 KSH Magyarország Turizmusa 2010.  

2
 Turizmusfejlesztési stratégia, Nemzetgazdasági Minisztérium 2011. május 
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regisztráltak, nemcsak összességében emelkedett a vendégéjszakák száma, hanem Izrael, Japán, 

Kína és a Koreai Köztársaság esetében külön-külön is. Az egyéb távoli piacok közül a kanadai és az 

ausztrál piacon szintén pozitívumot értek el a kereskedelmi szálláshelyek. 2010-ben a belföldi 

vendégéjszakák számában több mint 152 ezres, a külföldi vendégéjszakák számában több mint 129 

ezres növekedést regisztráltak 2009-hez viszonyítva.3 

Magyarországra 2004-2010 között jellemző trendek az egynapos és többnapos utazások 

tekintetében: 

�  Az egynapos látogatók száma 39,9%-kal nőtt, a többnapos látogatók száma 22,1%-kal 

csökkent. 

� A többnapos látogatók aránya 36,0%-ról 23,8%-ra esett vissza. 

� A külföldi látogatók száma 17,6%-kal nőtt (33,9 millióról 39,9 millióra), kiadásaik 

ugyanebben az időszakban 44,8%-kal növekedtek (822 milliárd Ft-ról 1190 Mrd Ft-ra). 

� Az egynapos látogatások esetén a fajlagos költés 8,9 ezer forintról 10,8 ezer forintra, a 

többnapos látogatók esetében 8,3 ezer forintról 13,2 ezer forintra nőtt.  

� A magyar lakosság utazási aktivitása 39,9%-ról 33,9%-ra csökkent(mind a hosszabb, 

mind a rövidebb utazások tekintetében) 

� A belföldi többnapos utazások száma 2004-ben 17,8 millió volt, 2009-ben pedig 17,5 

millió (-1,4%). Ugyanakkor a turisztikai célú utazások részesedése a 2004-es 91,9%-ról 

97,7%-ra nőtt.  

� A többnapos belföldi utazáson eltöltött napok száma 83,6 millió napról 73,3 millió 

napra esett vissza (-12,3%). 

�  A költés (folyó áron számítva) 211,0 milliárd forintról 236,9 milliárd forintra nőtt 

(+12,3%). 

� A fajlagos költés 28,1%-kal emelkedett, 2524 forintról 3232 forintra.4 

Dél-Alföld turizmusa 

A kereskedelmi szálláshelyek 2010. évi adatai alapján a dél-alföldi régióban realizálódik a 

Magyarországon eltöltött belföldi vendégéjszakák 6%-a. Ezzel a hazai régiók között a Dél-Alföld a 6. 

helyet foglalja el. A régió vendégéjszakáinak száma az előző évhez képest 1%-os csökkenést 

mutatott. 

A belföldi turizmus szerepét jelzi, hogy a régió kereskedelmi szálláshelyein regisztrált 

vendégéjszakák 80,8%-át a hazai utazók adták. A kereskedelmi szálláshelyeken 2010-ben 442.775 

vendég 1.060.358 vendégéjszakát töltött el. Az átlagos tartózkodási idő 2,4 éjszaka volt. A régióba 

irányuló turizmus igen koncentrált, hiszen a vendégéjszakák több mint 50%-a Szegeden, Gyulán és 

Kecskeméten realizálódik.   

Minden 100 vendégéjszakából 50-et a szállodák mondhatnak magukénak, ezen belül is a 

háromcsillagos házak szerepe kiemelkedő (a szállodai vendégéjszakák 79,0%-át regisztrálják itt). A 

                                                           
3
 Magyarország turizmusának alakulása 2010-ben: Magyar Turizmus Zrt. Kutatási Csoport 2010. 

4
 Turizmusfejlesztési stratégia, Nemzetgazdasági Minisztérium 2011. május 
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szállodák mellett a panziók, a turistaszállók és az üdülőházak mondhattak magukénak jelentősebb 

belföldi forgalmat. 2009-ben a magánszálláshelyeken 38 ezer belföldi vendég 148.200 

vendégéjszakát töltött el. Az átlagos tartózkodási idő 3,9 éjszaka volt. A Dél-Alföld régió 

vendégforgalma az országoshoz hasonló szezonalitást mutat, 2009-ben a vendég¬éjszakák 44,4%-a 

realizálódott a június-augusztusi időszakban.  

Az erősségek között mindenképpen meg kell említeni, hogy a régió nagyrendezvényei egyre 

színvonalasabbak, és nagyban hozzájárulnak a vendégszám és vendégéjszaka-szám emelkedéséhez, 

valamint a szezonalitás csökkentéséhez. Gyengeségként jelentkezik továbbra is, hogy a régió 

bizonyos térségei rossz közlekedési infrastruktúrával rendelkeznek. Az elmúlt évek fejlesztései 

(például megújult városközpontok, szálláshelyek minőségi fejlesztései) a kínálat minőségi javulását 

eredményezték. A Dél-alföldi Regionális Operatív Programból támogatásra kerülő fejlesztések is ezt 

célt szolgálják.   

Bács-Kiskun-megye turizmusa 

2011-ben a megye kereskedelmi szálláshelyein 147 ezer vendég fordult meg, akik 368 ezer 

vendégéjszakát töltöttek el, az előbbi 3, az utóbbi pedig 8%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz 

képest. A vendégek 28%-a érkezett külföldről, akiknek jelentős része, közel nyolctizede (33ezer fő) 

a megye valamelyik szállodáját választotta, ahol átlagosan  2,9 éjszakát töltöttek el. A belföldről 

idelátogatók lényegesen kisebb arányban részesítették előnyben a szállodai elhelyezést. Az átlagos 

tartózkodási idő a külföldiek esetében egytizedet meghaladóan emelkedett, a belföldi vendégek 

viszont valamivel kevesebb időt töltöttek el a megye szálláshelyein. 

Az elmúlt év folyamán a megye kereskedelmi szálláshelyein a bruttó bevétel megközelítette a 4,1 

milliárd forintot, mely több mint egyhatoddal volt magasabb a 2010. évinél. A bevételek fele 

szállásdíjakból származott, melyek 2,1 milliárd forintos értéke háromtizeddel emelkedett a 

korábbihoz képest. Decemberben a megyében fizetési eszközként üdülési csekket 55 helyen 

fogadtak el, a beváltott érték megközelítette a 228 millió forintot. Ez az érték megközelítően a 

belföldiek által fizetett bruttó szállásdíj egynegyedét tette ki. Az üdülési csekkek jelentős részét, 

több mint felét a megye 25 szállodájában váltották be.   

Ország szerint a megyébe látogató külföldiek közel fele Németországból érkezett, számuk, valamint 

az általuk eltöltött vendégéjszakák száma is több mint hattizeddel emelkedett 2010. évhez képest. 

Átlagos tartózkodási idejük is hosszabbodott egy kissé, elérte a 4 éjszakát. Részarányukat tekintve 

a németek után a 9%-ot képviselő román állampolgárok következtek, akik 13%-kal kevesebben 

érkeztek ugyan, de az egy évvel korábbinál tovább maradtak. Az Ausztriából jövők 5, a 

Lengyelországból érkezők pedig 4%-ot képviseltek. Az osztrákok egynegyeddel többen, a lengyelek 

megközelítően ugyanannyian voltak, mint 2010. évben.  

2011-ben Bács-Kiskun megye határátkelőhelyein a személyforgalom 3%-kal bővült, 76 ezer fővel 

többen lépték át a határt, mint egy évvel korábban. A megyei határátkelőket leginkább a külföldi 

állampolgárok használták: a forgalom 43%-át a belépő, 34%-át pedig a kilépő külföldiek tették ki, 

számuk az eltelt egy év során nemigen változott. A magyarok utazási kedve viszont növekedett, 

13%-kal többen léptek ki a határon, a belépők száma pedig egynegyeddel volt magasabb. A 
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határátkelőhelyek közül Tompa részesedése az éves személyforgalomból továbbra is magas, a 77%-

ot közelíti. A legnépszerűbb határátkelők túlterheltsége miatt azonban a kisebb átkelők 

kihasználtsága is növekedett, amely elsősorban a közúti forgalomban mutatkozott meg. Ennek 

következtében Bácsalmás és Hercegszántó szerepe némileg növekedett, a kelebiai vasúti 

határátkelőé pedig mérséklődött. 

Kulturális turizmus trendje 

A kulturális turizmus helyzete Világszerte, így Európában is növekvő tendenciát mutat. A kultúra 

fogalma kitágul: már nem csak a hagyományos értelemben vett művészeti ágak és örökségek 

tartoznak a kultúrához, hanem az életstílus, divat, design, kortárs művészetek (közöttük a fotózás, 

film) is. A kulturális látnivalók megtekintése egyre szélesebb rétegeket vonz, a motivációk a 

speciális igényekkel szemben az általános kulturális érdeklődés irányába tolódnak el, ami a 

kulturális turizmus és egyéb szabadidős termékek összekapcsolását támogatja.  A rövidebb, 

főszezonon kívüli utazás, a második, harmadik utazások fő motivációja elsődlegesen a 

városlátogatás, és a kulturális turizmus. A felgyorsult, globalizált világ az úgynevezett 

"slowtourism" iránti érdeklődést erősíti. Európában a hagyományos értelemben vett kulturális 

turisztikai célpontok mellett egyre vonzóbbak az egyedi, különleges vonzerővel bíró közép-európai 

városok. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a várható demográfiai változások tekintetében az 

idősebb emberek számának és arányának emelkedése a teljes népességen belül, egészségi 

állapotának javulása, magasabb életvárakozása és nagyobb költési készsége a korábbi 

generációkhoz képest növekedni fog; így irányukból az egészség, a természeti-, és a kulturális 

örökség turizmus keresleti trend növekedése prognosztizálható. A várható életkor növekedése 

mellett az európai népesség általános képzettségi szintjének emelkedése is segíti a kulturális 

turizmus fejlődését. A kulturális látnivalók szélesebb rétegeket vonzanak, növekszik az igény a 

kulturális és egyéb turisztikai termékek komplex igénybevételére. Egyre inkább a belföldi úti 

célokat részesítik előnyben az utazók. Az ár-érték arány döntő szempont.  

Kulturális turizmus általános tendenciája 

� A rövidebb, főszezonon kívüli utazás, a második, harmadik utazások fő motivációja 

kifejezetten a városlátogatás, kulturális turizmus 

� A desztinációk megközelíthetősége, közelsége és biztonsága előtérbe kerül 

� Egyre vonzóbbak az egyedi, különleges vonzerők, a hagyományos kulturális turisztikai 

célpontok, így növekszik a Kelet-közép-európai városok látogatottsága 

� A városlátogatások jelentősége megnő, különösen a romantikus, hangulatos, barátságos 

helyszínek tekintetében 

� A rohanó életmódból kifolyólag nő az érdeklődés a "slowtourism" iránt 

� A helyszínválasztásnál döntő szempont az ár-érték arány 

� nő az igény, hogy az adott helyszínről az interneten több helytörténeti, kulturális 

információt lehessen olvasni(ez döntően befolyásolja a későbbi úti cél választást) 

� Az utazások során az élményszerzés dominál, másodlagos a tényleges tanulási folyamat 

� Növekszik az igény a komplex kulturális turisztikai termékekre 

� A desztinációk kiválasztásában a kulturális kínálat jelentős szerepet játszik, függetlenül 

attól, hogy az utazás kulturális célú e vagy sem. 
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� Nő az igény a tematikus útvonalak iránt 

A Magyar Turizmus Zrt. a 2009-es Kulturális Turizmus Évére történő készülés során 2008-ban 

elvégeztetett egy kutatást, amely a magyar lakosság kulturális turizmussal kapcsolatos 

ismereteinek, utazási szokásainak feltárására irányult. A vizsgálat egy 1.000 fős véletlenszerűen 

kiválasztott reprezentatív minta alapján történt. A kutatásból kiderült, hogy a kulturális 

tevékenységgel (is) járó belföldi utazásokon részt vevők harmada egy- és többnapos utazáson is 

részt vett, 23,5%-a csak egynapos, 43,4%-a pedig csak többnapos utazást tett. A kulturális 

turizmus fő szezonja a tavasz és a nyár. Télen gyakoribb, hogy kifejezetten kulturális céllal utaznak 

belföldön honfitársaink. 

Az utazások 64,0%-ában már az utazás előtt eldöntötték, hogy milyen kulturális tevékenységet 

fognak végezni, 19,7% esetében a döntésre utazás közben került sor. Az utazások 16,3%-ánál az 

előre eldöntött kulturális tevékenységek mellé az utazás során újabbak csatlakoztak, vagyis az 

előzetes és a helyszíni tájékoztatás egyaránt fontos. 

Az elsődlegesen kulturális célú utazások során a leggyakoribb tevékenység a műemlékek, várak, 

kastélyok, kúriák, templomok és egyéb egyházi emlékek megtekintése volt, azaz elsősorban az 

épített örökséget keresték fel. Ezen utazások alkalmával szignifikánsan több kulturális 

tevékenységet végeztek, mint a más jellegű utazásokon. Ezzel szemben a nem kulturális célú 

utazásoknál a résztvevőket a történelmi, műemléki fürdők,a panoráma és a gasztronómia 

élvezetek iránt érdeklődtek a leginkább, vagyis nem a legszűkebben vett kultúra érdekelte őket, 

hanem az élményjelleg dominált inkább. 

Magyar Turizmus Zrt. öt turisztikai terméket kezel kiemelten. Ezek a következők: fesztiválok, 

rendezvények, városlátogatás (épített örökség, várak–kastélyok, múzeumok stb.), bor és 

gasztronómia, élő hagyományok (népművészet és vallási turizmus), modern, illetve kortárs kultúra. 

A várak, kastélyok, kúriák, illetve a városlátogatások a legnépszerűbb termékek között szerepelnek, 

kifejezetten népszerűek továbbá a világörökségek és általában a műemlékek, híres épületek, a 

parkok, arborétumok is. Jelentős az érdeklődés a néphagyományok, a történelmi fürdők, az egyházi 

emlékek és a múzeumok, kiállítóhelyek iránt, de számottevő a kereslet a gasztronómia és a 

borturizmus iránt is. 

Kifejezetten a kultúra kedvéért az utazók egynapos utazás esetén átlagosan legfeljebb 140, 

többnapos utazás esetén legfeljebb 243 kilométert tettek meg. Egynapos utazás során 100 km, 

többnaposnál 200 km a határ, ennél távolabbra csak az utazók fele „merészkedett”.  

A kulturális jellegű utazáson részt vevők kétharmada (69,4%) jellemzően tájékozódott utazásai 

előtt a helyi kulturális kínálatról, látnivalókról, programokról. Az előzetes tájékozódás döntő forrása 

az internet volt, amelyet az utazók 63,8%-a vett igénybe. 

1. ábra: Utazás előtti tájékozódás információs forrásai (%) 
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N=427fő  Forrás: Magyar Turizmus Zrt./M.Á.S.T.2008.

Az utazást megelőzően információt gyűjtők átlagosan három forrást vettek igénybe. A 

megkérdezettek az utazást megelőző 

49,8% teljesen, 45,4% inkább elégedett volt, mindössze tizenhárman voltak elégedetlenek (3,1%).

Az utazás során a legtöbben plakátokról

feliratokalapján (38,2%) jutottak információhoz

való markáns marketing megjelenést. 
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Az utazást megelőzően információt gyűjtők átlagosan három forrást vettek igénybe. A 

megkérdezettek az utazást megelőző tájékozódási lehetőségekkel kimondottan elégedettek voltak: 

49,8% teljesen, 45,4% inkább elégedett volt, mindössze tizenhárman voltak elégedetlenek (3,1%).

utazás során a legtöbben plakátokról (50,4%), prospektusokból (46,7%) és 

jutottak információhoz. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a környéken 

való markáns marketing megjelenést. Érdemes kiemelni, hogy a látogatók majdnem 

ott élők és dolgozóktól kérnek információt. Ezért elengedhetetlen a projekt szempon

Kiskunhalasi kistérségben élők tájékoztatása. 

 

 

 

 

 

 

 

40,3

39,5

27,1

26,5

24,8

17,6

14,5

10,5

10,4

10,4

6

2,6

2,2

2,1

1,7

27 Kiskunhalas belváros akcióterületének fejlesztése 

 

Az utazást megelőzően információt gyűjtők átlagosan három forrást vettek igénybe. A 
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2. ábra: Az utazás közbeni tájékozódás információs forrásai (%)

N=616 fő  Forrás: Magyar Turizmus Zrt./M.Á.S.T.2008.

A helyszíni tájékozódási lehetőségekkel is elégedett 

teljesen, 50,7% inkább elégedett volt. Inkább elégedetlennek 4,8%, teljesen elégedetlennek pedig 

0,7% bizonyult. 

Mint a fenti adatokból is látszik, a prospektusok szerepe továbbra is jelentős, nem mindegy 

azonban, milyen jellegű kiadvánnyal találkoznak az érdeklődők. 

részt vevők szerint az ideális prospektus minden látnivalóból ízelítőt ad, kedvcsináló jellegű és 

térképpel, képpel illusztrált. A felmérés tapasztalata szerint a megkérdezet

méretű prospektusokat kedvelik.

Az egynapos utazások teljes költségének átlagosan 34,8%

kapcsolatos kiadások, míg a többnaposokénak 29,9%

esetében az egynapos utaknál a költségek 36,8%

tevékenységre fordított összeg, míg az elsősorban nem kulturális célú utazásoknál az egynapos 

utak esetében mindössze 18,0%, a többnaposoknál 20,2% volt.

A kutatás során megvizsgálták, hogy az utazni szándékozók milyen szolgáltatásokat vennének 

igénybe kulturális jellegű többnapos utazásaik során. Az igényelt szolgáltatások rangsorában első 

három helyen az étkezés (76,7%), a középkategóriájú szálláshely (46,8%), valamint az egysz

olcsó szálláshely (40,9%) szerepel.
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N=616 fő  Forrás: Magyar Turizmus Zrt./M.Á.S.T.2008. 

A helyszíni tájékozódási lehetőségekkel is elégedett volt a megkérdezettek többsége: 38,4% 

teljesen, 50,7% inkább elégedett volt. Inkább elégedetlennek 4,8%, teljesen elégedetlennek pedig 

Mint a fenti adatokból is látszik, a prospektusok szerepe továbbra is jelentős, nem mindegy 

en jellegű kiadvánnyal találkoznak az érdeklődők. A kulturális jellegű utazásokon 

ideális prospektus minden látnivalóból ízelítőt ad, kedvcsináló jellegű és 

A felmérés tapasztalata szerint a megkérdezettek inkább a 

prospektusokat kedvelik. 

Az egynapos utazások teljes költségének átlagosan 34,8%-át tették ki a kulturális tevékenységgel 

kapcsolatos kiadások, míg a többnaposokénak 29,9%-át. Az elsősorban kulturális céllal utazók 

ynapos utaknál a költségek 36,8%-a, a többnaposaknál 33,8%-

tevékenységre fordított összeg, míg az elsősorban nem kulturális célú utazásoknál az egynapos 

utak esetében mindössze 18,0%, a többnaposoknál 20,2% volt. 

gálták, hogy az utazni szándékozók milyen szolgáltatásokat vennének 

igénybe kulturális jellegű többnapos utazásaik során. Az igényelt szolgáltatások rangsorában első 

étkezés (76,7%), a középkategóriájú szálláshely (46,8%), valamint az egysz

olcsó szálláshely (40,9%) szerepel. 
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Csipke-városközpont megújítása 

Az elsődlegesen kulturális céllal utazók magasabb arányban terveznek igénybe venni közlekedési 

szolgáltatást (16,6% a 9,6%-kal szemben), keresnek fel látogatóközpontot (13,8% a 7,0%

szemben) és szállnak meg kifejezetten igényes szálláshelyen (7,6% a 3,8%

lényegesen magasabb arányban tervezik programcsomag igénybevételét, mint akiknek nem a 

kultúra lesz a fő céljuk. 

3. ábra: A szolgáltatások várható igénybevétele (%)

N=612 fő  Forrás: Magyar Turizmus Zrt./M.Á.S.T.2008.

Még azok számára is, akik végeznek kulturális tevékenységet, 

utazásaik során. 

A kutatás során megvizsgálták, hogy egy

azok a tulajdonságok, tényezők, amelyek vonzóvá teszik. 

bizonyult: a tiszta mellékhelyiségek az 5

környezet (4,47et) és a vendégszerető személyzet(4,42őt).

(3,30), a szakvezetés (3,25), a gyermekprogramok (3,18), a divatosság (3,05) és a kifejezetten 

igényes szálláshely a közelben (2,86). 

A felmérést követő 12 hónap során a megkérdezettek közel fele (49,5%) tervez olyan, legalább 

egyéjszakás belföldi utazást, amelynek a fő célja kifejezetten kulturális jellegű lesz. 

aránya, akik elsődlegesen kulturális célú utazást nem terveznek, de o

során fognak kulturális tevékenységet végezni. 

A kutatás keretében választ kerestek arra, hogy a már megvalósult utazási gyakorlat, tapasztalat a 

közeljövőbeli kulturális utazási szándékot miként befolyásolja.
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Az elsődlegesen kulturális céllal utazók magasabb arányban terveznek igénybe venni közlekedési 

kal szemben), keresnek fel látogatóközpontot (13,8% a 7,0%

jezetten igényes szálláshelyen (7,6% a 3,8%-kal szemben). Továbbá 

lényegesen magasabb arányban tervezik programcsomag igénybevételét, mint akiknek nem a 

. ábra: A szolgáltatások várható igénybevétele (%) 

=612 fő  Forrás: Magyar Turizmus Zrt./M.Á.S.T.2008. 

Még azok számára is, akik végeznek kulturális tevékenységet, az élményszerzés a döntő 

A kutatás során megvizsgálták, hogy egy-egy kulturális látnivaló vagy program esetében melyek 

azok a tulajdonságok, tényezők, amelyek vonzóvá teszik. Kifejezetten fontos tényezőnek három 

bizonyult: a tiszta mellékhelyiségek az 5-ös skálán 4,60as átlagot kapott, a szép természeti 

környezet (4,47et) és a vendégszerető személyzet(4,42őt).Közepesen fontos a látogatóközpont 

(3,30), a szakvezetés (3,25), a gyermekprogramok (3,18), a divatosság (3,05) és a kifejezetten 

igényes szálláshely a közelben (2,86).  

mérést követő 12 hónap során a megkérdezettek közel fele (49,5%) tervez olyan, legalább 

egyéjszakás belföldi utazást, amelynek a fő célja kifejezetten kulturális jellegű lesz. 

aránya, akik elsődlegesen kulturális célú utazást nem terveznek, de olyan utazást igen, amelynek

során fognak kulturális tevékenységet végezni.  

A kutatás keretében választ kerestek arra, hogy a már megvalósult utazási gyakorlat, tapasztalat a 

közeljövőbeli kulturális utazási szándékot miként befolyásolja. 
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Az elsődlegesen kulturális céllal utazók magasabb arányban terveznek igénybe venni közlekedési 

kal szemben), keresnek fel látogatóközpontot (13,8% a 7,0%-kal 

kal szemben). Továbbá 

lényegesen magasabb arányban tervezik programcsomag igénybevételét, mint akiknek nem a 
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Közepesen fontos a látogatóközpont 

(3,30), a szakvezetés (3,25), a gyermekprogramok (3,18), a divatosság (3,05) és a kifejezetten 

mérést követő 12 hónap során a megkérdezettek közel fele (49,5%) tervez olyan, legalább 

egyéjszakás belföldi utazást, amelynek a fő célja kifejezetten kulturális jellegű lesz. 11,8% azok 

lyan utazást igen, amelynek 

A kutatás keretében választ kerestek arra, hogy a már megvalósult utazási gyakorlat, tapasztalat a 
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Tapasztalatok szerint a korábbi kulturális utazási szokások egyértelműen pozitívan befolyásolják 

az utazási terveket. Ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, hogy az eddig nem utazók döntő 

többsége (73,2%) a jövőben sem szándékozik kulturális jellegű utazást tenni. Azok, akik nem 

terveznek utazást, többségükben (71,3%) anyagi okokra hivatkoztak. Ezt az egészségügyi (30,6%) 

és a családi okokra (20,7%), valamint az időhiányra (20,2%) való hivatkozás követte. Tehát a 

célcsoport meghatározásánál, fontos szempont, hogy az adott réteg szokott e kulturális utazásokon 

részt venni. A marketing eszközök kialakításánál elengedhetetlen, hogy olyan eszközöket(weboldal, 

kiadvány,térkép…) adjunk a Kiskunhalas városát meglátogató turisták kezébe, melyet a látogatás 

után szívesen megosztanak barátaikkal, ismerőseikkel.    

Az utazást nem tervezők csoportjának 17,1%-a szállásdíjkedvezmény, 15,3%-a kedvező utazási 

csomag, 15,1%-a pedig kedvezményes turisztikai kártyaesetében hajlandó lenne változtatni 

jelenlegi álláspontján. Az utazást nem tervezők több mint egyharmada (36,1%) nem tudott olyan 

eszközt említeni, amely utazásra ösztönözné. 

Aktív turizmus kereslete 

Magyar Turizmus Zrt. által 2010-ben készített felmérés szerint az aktív turizmust érintő kutatás 

kilenc Magyarországon ismert és viszonylag széles körben űzött aktív tevékenységet vizsgált. A 

kutatás szerint a magyarországi felnőtt lakosság 73% érdeklődik az aktív üdülési formák közül a 

természetjárás, 43%-a a kerékpározás, 30%-a a vízi sportok és 21%-a a lovaglás iránt. A 

természetjárás iránt érdeklődik aktívabbak a legnagyobb arányban, 34%-uk rendszeresen kirándul. 

A természetjárás esetében az alapfokú végzettségűek érdeklődése (14%) szignifikánsan 

alacsonyabb, mint a közép és felsőfokú végzettségűeké (29,5%). A kerékpározás kedvelőinek 23%-

a rendszeresen gyakorolja hobbiját, míg a szezonális jellegű vízi sportok szerelmeseinek csak 15%-a 

űzi gyakran kedvenc tevékenységét. A költségigényesnek nevezhető lovaglás az iránta érdeklődik 9 

%-nál rendszeres tevékenység, míg a golfozásnál 2% az arány. Egy másik Turizmus Zrt általi 

felmérés szerint a 17-30 éves korosztály (18-24 és 25-30 év) a hazai utazások 28,4%-át adja a 

többnapos, és 28,9%-át az egynapos utazások esetében (MT Zrt.. 2009)5 

A különböző aktív tevékenységekkel és sportokkal kapcsolatos válaszadói preferenciák átlagai 

ötfokozatú értékelő skálán (1= egyáltalán nem érdekli, 5=nagyon érdekli) 

                                                           
5

Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárságának megbízásából készítette a Pannon Egyetem Turizmus Tanszék: Az ifjúsági turizmus 

fejlesztési stratégiája 
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A kormegoszlás alapján vizsgálva a különbségeket, a lovasturizmus, a vízi és légi sportok, a 

kerékpártúrák, horgászat, a síelés iránt a fiatalabb korosztályok, főleg a fiatal felnőttek, - 18-35 év 

közöttiek- szignifikánsabban jobban érdeklődnek, míg a természetjárás, a golf, vadászat esetében a 

középkorúak – 35 éves -  korosztályától kezdődően többen érdeklődnek. A kialakítandó szolgáltatás 

korcsoportja a 19-28 éves főiskolás, egyetemista korosztály.  

Az utazás elmaradásának anyagi okaira hivatkozva a korcsoportok közül leginkább a 18-25 év 

közöttiek panaszkodtak - holott ez a korosztály képviseli az aktív turizmus legnagyobb 

célcsoportját. Így tehát olyan áron kell nyújtani a szolgáltatásokat, mely láttán a gondolkodás indul 

el a fogyasztó fejében és nem az azonnali tagadás "én ezt nem engedhetem meg magamnak. A 18 

év alattiak nem ismerik leginkább a lehetőségeket. Ez az arány azt jelenti, hogy egy fontos 

célcsoporthoz nem jutnak el a kellő információk. Elérésük elsősorban az interneten keresztül, ezért 

az online marketing eszközöket kell feléjük alkalmazni. Legtöbben baráti társasággal szervezik 

közösen az utazásukat. A baráti társasággal történő közös szervezést a válaszadók 60%-a jelölte 

meg, főleg a fiatal válaszadók. Ezt követi az egyéni 57,4%-al majd végül az utazási irodán 41,5% 

keresztül történő szervezés. A válaszolók többsége szerint hazánkban jó lehetőségek vannak az 

aktív üdülésre. 64%-a veszi majd igénybe a világhálót az árak összehasonlítására annak 

érdekében, hogy a legkedvezőbb ajánlatot sikerüljön megtalálniuk. A megkérdezettek 25%-a foglal 

rendszeresen jegyet és ugyanennyien szállást is a világháló segítségével. Az internetes vásárlás és 
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információszerzés folyamatosan terjed a turisták körében.  Turisztikai szempontból az Internet 

szerepe a jelenti a jövő turisztikai piacát 6 

Bevásárló turizmus kereslete 

A bevásárló turizmus jelen van a gazdaságilag leginkább fejlett észak-amerikai régióban, tetten 

érhető az Európai Unió területén és olajozottan működik a Csendes-óceán övezetében is. A 

Magyarországra érkező összes látogatót alapul véve legnagyobb arányban (27,3 %) a bevásárlás 

az utazás elsődleges célja. A szomszédos országok vendégei minden esetben meghaladják ezt az 

arányt, Szlovénia, Horvátország és Ukrajna esetében 40 százalék feletti a bevásárlási szándék. A 

határt átlépő összes látogató közül azok, akik a bevásárlóturizmust jelölték meg magyarországi 

tartózkodásuk legfőbb céljaként, tartózkodásuk alatt átlagosan 10 898 forintot költöttek. A 

szomszédos országok vendégei átlagosan 11 914 forintot hagytak Magyarországon. A 

bevásárlóturizmusban részt vevő vendég költési struktúrája jelentős eltérést mutat az átlagos 

turistáéhoz képest. A bevásárlóturista költését az egyéb árukra és szolgáltatásokra fordított összeg 

magas (68 %), a szállásköltség (5 %) rendkívül alacsony aránya jellemzi. A bevásárló turisták az 

átlagosnál gyakrabban keresik fel Magyarországot. Havi vagy annál gyakoribb látogatásra az átlag 

turisták alig egyharmadánál, a bevásárlási céllal érkezőknek viszont több mint felénél lehet 

számítani. Az ukrán bevásárló turisták 91 százaléka legalább havi gyakorisággal felkeresik 

Magyarországot. A bevásárlóturizmus szinergiahatása legegyértelműbben a 

bevásárlóközpontokban mutatható ki, ahol az áruvásárlás mellett, a vendéglátóipari szolgáltatások 

igénybevétele, továbbá a szabadidős létesítmények (multiplex mozik, bowling- és korcsolyapályák) 

felkeresése kedvezően befolyásolja a látogatók összes költésének növekedését. 

Gasztronómia és borturizmus kereslete 

Az egyik rohamosan fejlődő, nemzetközi szinten is dinamikusan fejlődő szegmense a turisztikai 

iparnak a gasztronómiai és borturizmus. Az ételek és italok aktív élvezete a legkevésbé sem új 

keletű kikapcsolódási forma. Napjainkban mégis reneszánszát éli a gasztronómiai kultúra, 

amelynek fontosságát hangsúlyozni 7elengedhetetlen, annál is inkább, mert a gyorsuló kulturális 

diffúzióval jellemezhető időkben a "jellegzetes", a „hazai”, az „autentikus" kapaszkodót nyújthat 

minden nemzet számára hagyományaik (akár gasztronómiai tradícióik) és kulturális identitásuk 

megőrzésében. 

Jó példa erre Olaszország, aki a borturizmus tekintetében az élen jár. Évek óta a világ 

legnépszerűbb 10 desztinációjához tartozó Itália turizmusból származó összes bevételei között évi 

2,5 milliárd euro realizált jövedelem egyértelműen a borturizmusból származik. Fontos szerep jut 

az olasz borkultúra és konyha turisztikai termékként történő értékesítésében annak a 140 

borútnak, amelyek széleskörű szolgáltatásokkal várják a bor és gasztroturizmus híveit. Olaszország 

82 legnépszerűbb pincészete által generált 3 millió eurós forgalom mintegy 7,5%-a a 

szőlészetekben történő értékesítésből származik. Spanyolországban a Borstratégia 2007-2010 

elnevezésű koncepciójának célja az volt, hogy az ország maradjon a világvezető borhatalmai között. 

A bortermelés mellett külön figyelmet kapott a turizmus, mikor a borászatok közvetlen közelében 

                                                           
6 A magyar háztartások utazási szokásai, Magyar Turizmus Rt., M.Á.S.T, 2010 
7
Budapest XXII. Kerületének Turizmusfejlesztési Koncepciója: EcoConsult Kft. 
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szállásolják el a turistákat és megismertetik a régió boraival, gasztronómiájával, hagyományaival. A 

spanyol program végére 12%-al növelték a kül- és belföldi bor és gasztronómiai turisták 

létszámát. 

Magyarország számáraa jelenlegi trendek és a gasztroturizmus térhódítása új lehetőségeket 

nyitnak a világ turisztikai élvonalához történő felzárkózáshoz. A bor- és gasztronómiai turizmus 

népszerűsége azért is növekszik, mivel a turizmus szinte valamennyi formájához kapcsolható. A 

gasztronómia szerepe a turizmusban nagyon fontos, mert az ember 3-4 óránként általában 

megéhezik. Nem mindegy az, hogy mit eszik, mit iszik, mit lát és mit hall. 2006 óta egyre több 

gasztronómiai fesztivál és rendezvény indult itthon. Jelenleg 1100-nál is több ilyen rendezvényt 

tart számon a Magyar Turizmus Zrt.  A borturizmus lehetőségeit felismerve egyre több borvidéken 

alakultak és alakulnak borutak, bortársaságok. A borutak nemcsak a vidék borait és borászait 

népszerűsítik, de bevonják a többi turisztikai szolgáltatót is. Egyre több utazási iroda szervez 

borutakat, amelyek komplett csomagokkal várják a turistákat, szállást adnak, borkóstolókat 

szerveznek, a gasztronómiába elkalauzolják őket így komplex turisztikai termékké formálva azt. Az 

MT Zrt. és a bor egyesületek adatai alapján közel hárommillió vendég fordul meg éves szinten a 

borászati régiókban, borhoz köthető rendezvényeken. 

A piackutatás célja az volt, hogy átfogó képet kapjon a projektgazda a várost látogató célcsoport és 

a település nyújtotta lehetőségeket kihasználva az új célcsoportok nemzetközi és hazai fogyasztási 

trendjeibe. 

Célpiac kiválasztása: 

A turizmus rendszerének dinamikus, egyben legfontosabb eleme a humán elem, maga a turista. Az 

emberi tényezővel kapcsolatos minden keresletkutatás, a fogyasztói magatartásvizsgálatok sora. A 

turisták szükségletei, elvárásai és motivációi jelentős részben és mértékben állandó változásban 

vannak, ezért elengedhetetlenek a preferenciavizsgálatok, a célterületek megfelelőség-vizsgálatai, 

az imázskutatások, valamint az elégedettségi és igény-kutatások. Ezek ismerete a tudatos 

turizmusfejlesztés és szervezés fontos kelléke. A piaci szegmentálás során, a város turisztikai 

adataira alapján határozta meg azon célcsoportokat, melyek ismerik a települést és a 

városfejlesztésével visszatérnek a városba és további vendégéjszakákat töltenek el itt. 

� Kulturális turisták 

Jellemzőik: 

A kulturális turizmus definíciója megközelíthető a kulturális turisták jellemzőiből, utazási 

szokásaiból kiindulva is. Aszerint, hogy a kulturális turizmus milyen szerepet játszik az utazási 

döntésben, és hogy a kulturális élmény milyen mélységű, a turisták öt típusát különböztetjük meg.  

1.váratlanul kulturálissá váló turisták utazási döntéseiben a kultúra nem játszik kiemelkedő 

szerepet, az utazás során szerzett kulturális élmények és tapasztalatok azonban számottevőek.  

2.véletlen típusú utazók döntéseit sem befolyásolja jelentős mértékben, itt azonban az utazás 

során szerzett élmények sem jelentősek. A kulturális turizmus marketingje szempontjából az öt 

csoport közül három tekinthető valóban relevánsnak: 
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3. a tudatos utazó döntéseit a kultúra jelentősen befolyásolja, és kulturális élményeik is 

számottevőek. 

4. az eseti kulturális turista esetében a kultúra közepesen fontos motiváció, és a kulturális élmény 

is közepes szintű. 

5. a városnéző utazó számára pedig a kultúra fontos motivációt jelent, maga a kulturális élmény 

azonban nem tekinthető mélynek. 

Kibocsátó területük meghatározása 

Belföld: Kifejezetten a kultúra kedvéért az utazók egynapos utazás esetén átlagosan legfeljebb 140, 

többnapos utazás esetén legfeljebb 243 kilométert tesznek meg. Nem kifejezetten kulturális céllal 

utazók tekintetében az egynapos utazás során 100 km, többnaposnál 200 km a határ, ennél 

távolabbra csak az utazók fele utazik. A Közép-Magyarország és a Nyugat- Dunántúl (tervezési-

statisztikai) régiók lakosai, illetve a fővárosban élők az átlagnál gyakrabban utaztak elsődlegesen 

kulturális céllal. A távolságot tekintetbe véve a belföldi turisták Kiskunhalasra a Dél-Alföldi régióból, 

valamint a kulturális turizmusra nyitottabb Közép-magyarországi régióból várhatóak. 

Külföldi: A külföldi turistákkal kapcsolatban kimutatható, hogy a válság egyértelmű hatásaként 

számos utazó anyagi vagy egyéb (például időhiány) okból arra kényszerült, hogy rövidebb utazást 

tegyen. Megfigyelhető egy szűkebb réteg (csehek, svédek, olaszok, britek), akik – feltételezhetően 

akár fő utazásuk mellett – második vagy többedik utazásként néhány napra (egy hosszú hétvégére, 

1–2 éjszakás városlátogatásra vagy kulturális programokra) érkeztek hazánkba. A turisztikai 

szempontból jelentős küldő országaink a látogatások száma alapján Ausztria, Németország, Szerbia 

és Lengyelország. Az országhatár közelségének köszönhetően nő a Szerbiából érkező turisták 

száma.  

Demográfia (utazó korcsoport, csoportos, családi, egyéni utazók) 

A demográfia tekintetében elmondható, hogy nő az idősebb emberek aránya a lakosságon belül, 

akik egészségesebbek és magasabb szabadon felhasználható jövedelemmel rendelkeznek, mint 

korábban. Ennek hatására a turizmusban nő az igény a minőségre, kényelemre és biztonságra, a 

minél egyszerűbb és kényelmesebb közlekedésre, illetve az "egyszemélyes" termékekre. A 

marketingeszközök tekintetében ez azzal a következtetéssel jár, hogy kevesebb súllyal kell, hogy 

megjelenjen az életkor, s jóval többel a kényelem. 

Mivel tovább csökken az egy háztartásban élők száma, ez magasabb összegű szabadon 

felhasználható jövedelmet és nagyobb vásárlóerőt jelent. Ennek hatására a nő az igény a luxus és a 

különleges kulturális termékek iránt, a rövidebb városlátogatásokra és a téli napokban is 

látogatható desztinációkra. 

A harmadik társadalmi jellemző, hogy nő a képzettség átlagos szintje, így az üdülések esetében is 

nő a kereslet a művészet, kultúra és a történelem iránt. Ennek hatása, nagyobb az igény a 
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különleges kulturális termékek megjelenésére, a csomagajánlatokra. Nagyobb igény jelentkezik a 

jobb és kreatívabb információáramlásra. 

A kifejezetten kulturális céllal utazók szegmense főbb jellemzői szerint jól meghatározható. Az 

átlagos kulturális turista 40 év körüli, a 25-34 év közöttiek aránya 40%-ot, a 35-54 év közöttiek 

aránya 38%-ot, az 55 év felettiek aránya pedig 22%-ot tesz ki. A képzettség vonatkozásában 

megállapítható, hogy a magasabb képzettséggel rendelkezők nagyobb arányban vesznek részt 

kulturális utazáson (a városlátogatók 49%-a). A képzettség mellett a jövedelem növekedésével 

párhuzamosan is a kulturális élmények iránti kereslet növekedése figyelhető meg. 

Ezen szegmens mellett fontos azonban a fiatalabb korosztályokat megemlíteni, akik – pozitív 

tapasztalataik, élményeik eredményeként – később visszatérhetnek a desztinációba. 

A kulturális turizmus iránti kereslet további szegmensét adják azok a látogatók, akik utazásuk során 

a saját munkájukhoz kapcsolódó attrakciókat keresnek fel (például a múzeumi dolgozók más 

múzeumokat látogatnak meg, az építészek érdekes, különleges épületeket keresnek fel stb.) Az 

utazás során szerzett kulturális élmény ugyanakkor minden korosztály körében kedvelt, de az 

idősebb korosztály a fiataloknál gyakrabban keres fel kulturális attrakciókat. További jellemző, hogy 

ezek az utazók kevés szabadidővel rendelkeznek, így viszonylag rövid idő alatt sok élményre 

vágynak. 

Utazás típusa szerinti látogató:  

- Egyéni: Utazásaikat előre megtervezik és maguk szervezik, döntéseikben nagy szerepet 

játszik az Internet. A célcsoport fiatal középkorú, autóval rendelkezik, az átlagosnál magasabb 

jövedelmű, döntően Közép-Magyarországon és Dunántúlon él, és a közepes vagy jó minőségű 

szálláshelykínálat határozza meg választását. Döntéseiket befolyásolja a kulturális programok, 

épített örökségek, gasztronómia, panoráma és természeti értékek megtalálhatósága a régióban. 

- Csoportos: Utazási irodák, utazásszervezők, egyesületek, klubok segítségével, iskolai 

osztálykirándulások, nyugdíjas klubok által szervezett kirándulások keretében kerül kiválasztásra az 

úti cél, amelyet vagy egy napos kirándulás keretében, vagy több napos utazás egyik államosaként 

keresnek fel. A csoportos programszervezés iránti keresletet nemcsak az utazási irodák indukálják, 

hanem az a jelenség is, hogy egyre több, akár kisebb cég is gyakran szervez csapatépítő és egyéb 

céges rendezvényeket, amihez a szállás mellett közös programot, közös élményt adó aktív 

kikapcsolódást igényelnek. A utazások szempontjából fontos az ismeretszerzéshez, a kultúrához, a 

természethez, gasztronómiához  kapcsolódó programlehetőségek megléte, száma, minősége.  

A turistacsoportok szinte kizárólagosan az idegenvezető által szervezett programokon vesznek 

részt. Számunkra az idő rövidsége, illetve az ajánlataikba előre beépíthető programok, a 

tervezhetőség jelentik a fő szempontokat. Az idegenvezetőkre, utazási irodákra irányuló marketing 

kommunikáció elengedhetetlen a megvalósítás során.  

A városlátogatások esetében a rövid utazások dominálnak: 35%-uk maximum 3 éjszakás 

tartózkodási idővel jár, a városlátogatások 37%-a 4-7 éjszakás. A kulturális turizmus szezonalitását 



 

 

36 Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belváros akcióterületének fejlesztése 

tekintve a nyári időszak (május-augusztus) szerepe kiemelkedő (városlátogatások 42%-a), 

ugyanakkor az év többi része is kedvelt utazási időszak (januártól áprilisig 26%, szeptembertől 

decemberig 32%). A kulturális turizmusban a szálláshelyek közül a szállodák és panziók a 

legnépszerűbbek, hiszen a kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevő látogatók döntő többsége 

(82%) szállodában és panziókban száll meg. 

� Belföldi fürdőturisták  

A Kiskunhalast felkereső turisták 50% a termálfürdő végett látogat el a városba. Így a 

városmarketing tervben a fürdő célcsoportjának kiemelt szerepet kell szánni.  

A fürdőbe látogató belföldi vendégeket kor szerinti megoszlás alapján vizsgálva, átlag életkoruk 45-

65 év között mozog. Ez a szám évről-évre stagnáló tendenciát mutat. 

A belföldi vendégek 15%-a 30 év alatti, a 31-50 év közöttiek részaránya a legmagasabb, 42%, az 51-

65 éves korosztály 33%-ot képvisel, a 65 év feletti korosztály mindössze 10%-ot tesz ki. 

A fürdőbe látogató külföldi vendégek esetében a kor szerinti megoszlás egy kicsit eltér a magyar 

vendégek korösszetételétől. Átlag életkorukat tekintve a fürdőbe látogató külföldi vendégek 48-69 

év között mozognak. A 30 év alatti korosztály 10%-t, a 31-50 éves korosztály 43%-t, az 51-65 éves 

korosztály 30%-t, a 65év feletti korosztály 17%-t tesz ki a fürdő külföldi összes vendégének 

arányában. 

A külföldi és belföldi fürdőbe látogató vendégkört összehasonlítva, a külföldiek átlagosan 

idősebbek, mint a belföldi fürdőlátogató vendégek.  

A fürdő szolgáltatásokra leginkább fogékony vendégkört, két külön részre bontják: 

� A gyógy és wellness vendégek jellemzői:  

o tipikusan természeti gyógytényezőre épülő szolgáltatásokat vesznek igénybe, 

o jellemző a minimálisan meghatározó tartózkodási idő (4-7 nap), 

o jellemzően konkrét betegségek gyógyítása érdekében történő utazás, általában 

orvosi előírásra, 

o fő hangsúly a gyógyászaton van, a turisztikai szolgáltatások kiegészítő jelleggel, 

jellemzően nyugdíjasok, városban élők, minimum középfokú végzettségűek, 

alacsony/átlagos jövedelmi szinttel rendelkeznek. 

o vonzódnak kulturális látnivalók iránt 

o általában gasztronómia szolgáltatást vesznek igénybe kezelésük alatt 

� A wellness turizmus vendégeinek jellemzői: 

o keresett az egészség széles értelemben vett megőrzése, az átfogóan értelmezett 

o (mentális, fizikai, biológiai) egészség összhangjának megteremtése, 

o jellemző a programokon való önkéntes részvétel, kevésbé egy-egy konkrét 

betegség gyógyítása a cél, 

o középkorú/fiatal korosztály, 

o felsőfokú végzettségűek, 

o nagyvárosiak, fejlettebb régiók lakosai. 
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Az egészségturisztikai üdülések vendégkörei mind demográfiai jellemzőik, mind utazási szokásaik 

alapján jól megkülönböztethető csoportokat alkotnak. A szegmentáció során a fürdő vendégkörét 

a következő célcsoportokra sorolható: 

• Aktív fiatalok: aktívan, mozgással, sportolással eltöltött szabadságra vágynak. Nem 

kötődnek sem a termál-, sem a gyógyvízhez, ennek megfelelően a fürdő úszómedencéit és a 

strand területét veszik igénybe. 

• Családos középkorúak: a családi nyaralás során az élményfürdő a gyermekek szórakozási 

lehetősége miatt döntő szempont, többgenerációs programajánlatokkal lehet a 

tartózkodásukat meghosszabbítani. 

• Egészségmegőrző középkorúak: rendszerint gyermek nélkül érkező, pihenésre, 

regenerálódásra vágyók; előnyben részesítik a csendes, nyugodt környezetet, a szép tájat, 

vendégszerető helybelieket. A szabadidő folyamatos növekedésével várható ezen szegmens 

erősödése. 

• Egészségtudatos idősek: magukat fiatalosnak érző, jó egészségi állapotnak örvendő 55 év 

felettiek, akik fontosnak tartják a szépségápolást, a kellemes környezetet, a tartalmas 

pihenést, és a színvonalas szolgáltatásokat. Mivel ez a korosztály már fiatalon is sokat 

utazhatott, fokozott utazási kedv és magasabb költési hajlandóság jellemzi őket. 

• Gyógyulni vágyó idősek: a „hagyományos” gyógyturizmus vendégei, valamely 

megbetegedésben szenvedő emberek, akik a gyógyvíztől vagy más terápiás lehetőségtől 

várják egészségi állapotuk javulását. 

� Aktív turisták 

Aktív turisták, akik16-36 év közöttiek, akik családdal vagy barátokkal keresik fel az adott turisztikai 

szolgáltatást. Közép és felsőfokú tanulmányokkal rendelkeznek/tanulnak. Küldő területük Pest 

megye, Dél-Dunántúli régió és a Vajdaság városai. Átlag és feletti jövedelemi helyzetűek. Fontos 

számukra az új aktív élmények szerzése. Havonta átlagosan 3-5 napot töltenek el aktív 

kikapcsolódással. A családos aktív turisták olyan desztinációkat, szolgáltatókat keresnek, ahol a 

gyerekeikkel együtt tudnak szórakozni vagy a gyerekeiknek is tudnak élményszerzési lehetőséget 

biztosítani. Belföldi utakat preferálják és döntéseik során figyelembe veszik az adott desztináció 

turisztikai átlagárait. Jellemzően átlagos és jó kondícióval rendelkeznek. Általában csoportos 

kikapcsolódás jellemzi őket, melyet családdal és barátokkal szervezik. Közepes költés jellemzi őket, 

fontos számukra a szolgáltatások magas minősége. Átlagos költésük 4000-9000 Ft között van. 

Érdeklődési körük a természet, kikapcsolódás, kulturális élmények, gasztronómia, és szervezett 

programok. Elérésük elsősorban az Interneten, partneri kapcsolatokon és turisztikai kiadványokon 

keresztül lehetséges. 

� Gasztro turisták  

Gasztro turisták: A gasztronómiai tartalommal is bíró vagy kifejezetten gasztro utak iránti 

igény növekedésének okai a fogyasztói igények módosulásában, az utazási motivációk 

megváltozásában keresendők. A gasztro turisták sokféle érzéssel kelnek útra. Egyrészt azt várják, 

hogy a hétköznapjaikban megszokott tárgyak, szolgáltatások rendelkezésre álljanak, megkapják azt 

a kényelmet, amely a mindennapi komfortot jelenti számukra. Másrészt azonban szeretnének a 

"globalizált világ" egyformaságából kilépni, a programokban "mást és másképpen" élményt várnak. 
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A változatos, az egyedi, a még nem ismert dolgok, tájak, tevékenységek, ízek megismerésére 

vágynak. Az ízek kóstolása mellett kíváncsiak azok elkészítésének módjaira is, hogy később 

otthon ezeket a recepteket kipróbálhassák. Elvárásai a hellyel: nyelvismeret, vendégszeretet, 

háziasság, tájékoztatás, higiénia, gasztrokultúra, környezetkultúra, megközelíthetőség, 

látványosság. Fő küldő területük Budapest, Közép-Dunavidék és a nagyobb városok-Szombathely, 

Győr, Pécs, Szeged, Eger, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc. Átlag feletti jövedelemmel 

rendelkeznek, 30-60 év közöttiek, utazásaikat csoportosan, barátaikkal szervezik. Évente egy fő 

nyaralást terveznek és e mellé szervezik a gasztro túrákat és fesztivál látogatásokat. Férfiak és nők 

aránya fele fele. Elérésük elsősorban interneten, gasztro újságok, szájmarketing és desztináció 

marketing segítségével lehetséges.  

A gasztroturizmushoz hozzákapcsolódik a borturizmus, mivel a gasztronómia egyik 

alappillére a bor és a hozzákapcsolt szolgáltatástok. 

 Borturisták: Borturista szegmens a bor legnagyobb és legelkötelezettebb hívei, őket már nem kell 

meggyőzni arról, hogy igyanak, kóstoljanak bort, csak érdeklődésüket kell fenntartani, és 

igényeiket kielégíteni. Szeretik a bort és alapvetően attitűdjük az alkoholos italokhoz is pozitív. A 

bor számukra az alkoholos italok királynője, nem zavarja őket, ha társaságukban valaki alkoholt 

fogyaszt, hiszen saját maguk is szívesen isznak alkoholt, úgy érzik, hogy jól elboldogulnak a 

különböző borok között, nyitottak arra is, hogy borkülönlegességeket, ritkaságokat kóstoljanak 

meg.A borturisták az utazást az ismeretszerzés egy kellemes módjának tekintve, szívesen 

ismerkednek a desztináció látványosságaival, hagyományaival, étel különlegességeivel. Fő küldő 

területük Budapest, Közép-Dunavidék és a nagyobb városok-Szombathely, Győr, Pécs, Szeged, 

Eger, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc. Átlagos és átlag feletti jövedelemmel rendelkező 30-60 év 

közöttiek. 65-35 a férfiak nők aránya. Utazásaikat családosan és csoportosan, barátaikkal szervezik. 

Évente egy fő nyaralást terveznek és e mellé szervezik a borutakat és borfesztivál látogatásokat.  

� Bevásárló turisták 

A bevásárló turisták jelentik Magyarország turizmusának 27,4%-át adják. A belföldi bevásárló 

turisták kéthavonta egyszer kelnek útra, mely során 2 órás autóutat tesznek meg, míg a külföldi 

bevásárló turisták havonta egyszer maximum 3 órás utat hajlandóak utazni. A külföldi turisták 

tekintetében megállapítható, hogy a határtól 60 km-es körzetben élők keresik fel hazánkat. 

Leginkább őket a Magyarországon elérhető kedvezőbb ár ösztönzi a vásárlást. A bevásárló turisták 

gyakrabban keresik fel az adott turisztikai desztinációt, ahol számukra megfelelőek a termékek és 

szolgáltatások. Általában barátokkal és családdal utaznak. Fő motivációjuk a áron minőségi, márkás 

termékek vásárlása. Az áruk összetételét illetően a ruha, a cipő, a különféle élelmiszerek, továbbá a 

műszaki cikkek vásárlása jellemző. Átlagos költésük 10-25ezer forint közé tehető. A bevásárló céllal 

érkező turisták tartózkodása a valóságban csak a vásárlás időtartamára szorítkozik. A 

bevásárlóturisták leginkább turisztikai szolgáltatásokat vesznek igénybe a bevásárló központok 

környékén. Elsősorban étkezést, kulturális és aktív programokat vesznek igénybe mely átlagosan 

1,5-3 órás időtartamúak. Elérésük elsősorban az interneten bevásárlóközpontok honlapján, régiós 

és határmenti online újságokban lehetséges.   



 

 

39 Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belváros akcióterületének fejlesztése 

Az elmúlt évek turisztikai adatait is felhasználva a Kiskunhalas, mint turisztikai termékhez 
rendelhető piaci szegmenseket az alábbiakként határoztuk meg:  

� Belföld prioritási sorrendben: 
1. Budapest-Középmagyarországi régió 
2. Dél-Alföldi régió 
3. Nyugat-Magyarország 

� Külföld prioritási sorrendben: 
� Szerbia  
� Románia 
� Lengyelország  
� Ausztria 
� Németország 

A külföldi prioritáslista talán váratlan sorrendet mutat. Ennek oka, hogy a források szűkössége 
miatt mindenképpen koncentrálni kell azok felhasználását, méghozzá olyan küldő területekre, 
ahonnan akár rövid távon is növekedhet a beutazás. Ezek közé pedig, pl. Németország nem 
tartozik. 
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Megj.:xx – elsődleges prioritás, x – másodlagos prioritás 

 

Kiemelt szegmensek és régiók 

Belföld Külföld 

Budapest-
Középmagyarország 

Nyugat-
Dunántúl 

Dél-Alföld 
Észak-

Magyar 
Szerbia   Románia Lengyelo. Németo. Ausztria 

Ifjúsági korosztály xx xx xx x xx x xx x x 

Fiatal felnőttek xx xx x x xx xx x x x 

Családok xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Szenior korosztály xx xx xx x x x x xx xx 

Megj.:xx – elsődleges prioritás, x – másodlagos prioritás 

Terméktípus / földrajzi szegmens 

Belföld Külföld 

Budapest-
Középmagyarország 

Nyugat-
Dunántúl 

Dél-Alföld 
Észak-

Magyar 
Szerbia   Románia Lengyelo. Németo. Ausztria 

Egészségturizmus   

Gyógyturizmus xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Wellness turizmus  xx xx x x xx xx xx xx xx 

Aktív turizmus xx xx x xx x x xx xx xx 

Kulturális-és örökségturizmus xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Gasztronómiai turizmus  

Gasztro turizmus xx xx xx xx  x x xx xx 

    Borturizmus xx xx x x    xx xx 

Bevásárló turizmus x x x x xx xx x   
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Pozicionálás 

Kiskunhalas turisztikai helyzetének megítéléséhez, és az újrapozícionálás lehetőségeinek  

feltárásához szükséges a versenytársak azonosítása, illetve helyzetük elemzése. Turisztikai 

szempontból versenytársnak tekintjük azokat a településeket, amelyek hasonló piaci szegmensek 

megnyerését célozzák meg, és a kiválasztott szegmens számára hasonló kínálattal, attraktivitással 

rendelkeznek, illetve tervezik a hasonló vonzerő kialakítását. 

Kiskunhalas versenytársainak elsősorban a hazai, egész évben nyitva tartó gyógyfürdővel rendelkező 

településeket tekinthetjük. A város napjainkban elsősorban a  belföldi turisták célpontja, a vendégek 

több mint 72%-a hazánkból érkezik. A külföldről érkezők többsége német, osztrák és szerb 

állampolgár. 

A  versenytárs települések azonosításánál Kiskunhalas és a kistérség adottságait egyaránt szükséges 

figyelembe venni, hiszen nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy Kiskunhalas a térségiközpont része, és 

olyan háttér-infrastruktúrát biztosít számára. Emellett város imázsát is befolyásolja a kistérség múltja 

és fejlődése, a kiegészítő szolgáltatáskör tekintetében pedig meghatározó jelentőséggel bír a 

kiskunhalasi programkör, szolgáltatási környezet. 

A fenti szempontok alapján Kiskunhalas lehetséges versenytársait az alábbiakban azonosítottuk:   

� Szentes 

� Baja 

� Kiskőrös 

� Kalocsa 

� Kiskunfélegyháza 

A versenytárs települések helyzetét az alábbi szempontok szerint vizsgáljuk, és az elemzés 

eredményeként határozzuk meg az adott település Kiskunhalashoz viszonyított helyzetét.  

Elemzési szempontok:  

– A város általános helyzete: elhelyezkedés, megközelíthetőség, gazdasági jelleg  

– Turisztikai kínálat: vonzerőkínálat elemei, turisztikai infrastruktúra (szálláshelykínálat: elérhető 

szálláshely kategóriák, kihasználtság és változása).  

– Turisztikai kereslet: vendégéjszaka szám, látogatószám és változása, átlagos tartózkodási idők, 

külföldi/belföldi turisták aránya, motiváció. 

A versenytársak értékelésekor alapvetően két fő szempont mentén haladtunk:  

Kiskunhalas számára az elsődleges versenytársat azok a desztinációk jelentik, amelyek: 

• Kisvárosi háttérkörnyezettel rendelkeznek, azaz kiépült városi infrastruktúra, széles körű 

szabadidő és háttér-szolgáltatáskör érhető el közvetlen környezetükben, de megtartották 

kisvárosi családias jellegüket, 

• Ugyanakkor elkülönült üdülő helyként funkcionálnak, mely üdülő terület központi kínálati 

elemét az egészségturisztikai szolgáltatáskör jelenti. 
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Ennek megfelelően Kiskunhalas elsődleges és másodlagos konkurenseit az alábbi táblázat tartalmazz: 

Elsődleges Másodlagos 

Szentes 

Kalocsa 

Baja 

Kiskőrös 
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A város általános helyzete: elhelyezkedés, megközelíthetőség, gazdasági jelleg 

Város Elhelyezkedés Megközelíthetőség Gazdasági jelleg 

Kiskunhalas 

Kiskunhalas a Duna–Tisza közi homokhátság 

legmagasabb részén fekszik. Budapesttől délre 148 

km-re, Kecskeméttől 63 km-re dél-délnyugatra, 

Bajától 56 km-re északkeletre, Szegedtől 55 km-re 

nyugat-északnyugatra, Szabadkától 45 km-re 

északra van. Soltvadkertől 16 km található. 

 

 

Az 53-as számú főúton fekszik. Baja és Szeged 

felől az 55-ös útról, az M5-ös autópályáról 

Kiskunmajsa felé is meg lehet közelíteni. 

A város fontos vasúti csomópont. Áthalad rajta a 

Budapest-Szabadka-Belgrád vasútvonal. Továbbá 

itt végződik a Kiskunfélegyházát, illetve a Baját a 

várossal összekötő vasútvonal is. Ezeken kívül 

más nagyvárosokba is indul és azokból is érkezik 

vonat. 

Kiskunhalas a felzárkózó kisvárosok körébe tartozik. 

Területe 228 km2 – ebből 14 km2 belterület - 

lakossága ~30.000 fő, népsűrűség 131 fő/ km2.  

Halas a térség intézményi, piaci és szolgáltató 

központja. Munkahelyein a helybelieken kívül bejáró 

munkavállalók is dolgoznak. Az élet minden területét 

átszövő kapcsolatok egyértelműen jelzik Kiskunhalas 

központi szerepkörét. Vonzó hatása a környezetében 

erős, de távolabbi településekre is hatással van. Az 

országhatár viszonylagos közelsége és a városon 

áthaladó nemzetközi forgalom révén a külföldiek 

ellátásában is szerepet vállal. 

Szentes 

 

A Dél-Alföldön, Csongrád megye északi részén a 

Tiszától keletre fekszik. A Kurca-folyó szeli ketté. A 

város régóta tiszai átkelőhely; 1903-ban épült fel az 

első Tisza-hídja (a mai vasúti híd, sokáig közúti-

vasúti híd volt), majd 1981-ben megépült az önálló 

közúti híd is. 

Megközelíthető közúton a 45-ös főúton 

(Hódmezővásárhely illetve Kunszentmárton felől) 

és a 451-es főúton (Kiskunfélegyháza-Csongrád 

felől). 1998-ban készült el a 451-es útnak a 

várost elkerülő szakasza, ami mentesíti a 

városközpontot az átmenő teherforgalom alól. 

Vasúton négy irányból érhető el a város: a 147-es 

számú Kiskunfélegyháza-Orosháza és a 130-as 

számú Szolnok–Hódmezővásárhely–Makó-

vasútvonal keresztezi itt egymást. 

A város ipari szerkezete a hagyományos 

mezőgazdasági termelésre alapozott, de az elmúlt 25 

évben azonban elektromechanikai, elektronikai, 

finomechanikai, fa- és fémipari üzemek is 

megjelentek. 

A gazdasági egységek zöme nem állami tulajdonú, 

egy része multinacionális vállalatok egységeivé vált 

az utóbbi években. 

Kalocsa 

Kalocsa Budapesttől délre, 110 km-re található, a 

Kalocsai Sárközben, az Alföldön. Bács-Kiskun megye 

nyugati területén fekszik, a Duna bal partja 

közelében. Központja a Kalocsai kistérségnek. A 

várost a Duna egyik mellékága, a Vajas, két részre 

osztja. Mivel a Duna 5 km-re van a városközponttól 

Megközelíteni: Kalocsát Kecskemét felől az 54. 

sz. úton illetve az onnan leágazó Kecel-Kalocsa 

úton lehet elérni, Baja és Budapest felől egyaránt 

az 51. sz. úton, illetve Szekszárd felől az új M9-es 

autópályán lehet elérni. 

A 20. század elejétől híres fűszerpaprika-

feldolgozásáról. A fűszerpaprika-nemesítés a világon 

elsőként 1917-ben Magyarországon, Kalocsán indult 

meg, itt létesült a világ első paprikakísérleti 

állomása. Népművészete (virágos pingálás) és 

bortermelése is híres. 2002 óta termálfürdő működik 
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területére jellemző a szétterültség. 

. 

 

 a városban. A Karamell Sütő- és Édesipari Rt. kalocsai 

vállalat, mely a Cherry Love konyakmeggyről, mely 

elnyerte a brüsszeli Világkiállítás nagydíját, még ma 

is ugyanazzal a klasszikus receptúrával a hagyományt 

őrizve készítenek minden Cherry Love 

konyakmeggyet.  

Baja 

Baja város Magyarország déli részén, a Duna bal 

partján. Bács-Kiskun megye második legnagyobb 

városa, a Bajai kistérség központja. Jelentős dunai 

kikötő és közlekedési csomópont. 

Budapest felől az 51-es, Kecskemétről az 54-es, 

Szeged és Bátaszék felől pedig az 55-ös számú 

főúton közelíthető meg. A Duna-híd 1909-ben 

épült.A város a Kiskunhalast Bátaszékkel 

összekötő egyvágányú, villamosítatlan, 154-es 

számú Bátaszék–Baja–Kiskunhalas-vasútvonalon 

érhető el. 

Fontos dunai kikötő. Évszázadokig vezető szerepe 

volt a térségi termény-, állat- és 

borkereskedelemben. Az 1990-es évek, a gazdasági 

szerkezet átalakítása kedvezőtlenül érintette, amely 

a mai napig érezteti hatását. 

Ma is léteznek itt feldolgozóipari üzemek, főként a 

malomipar, bőripar, posztóipar, faipar és építőipar 

területén, de élelmiszeripara is jelentős. 

Kiskőrös 

Kiskőrös hazának legnagyobb homokvidékén, a 

Duna-Tisza közi Hátság nyugati peremén 

helyezkedik el. A táj északon agyagos, homokos 

felszínű Gödöllői dombságig húzódik. Nyugaton a 

Dunamenti Síkság, Délen az Észak-Bácskai löszös 

hátság, Keleten a Közép- és Alsó-Tiszavidék 

határolja. 

A városon áthalad az 53-as számú főút, amely 

Soltot köti össze a szerb határral. A város 

ugyanakkor könnyen megközelíthető Kecskemét 

– Izsák felől, illetve közvetlenül elérhető közúton 

Kalocsa, Kecel és Soltvadkert is .A várost három 

vasútvonal is érinti. A legforgalmasabb a 150-es 

számú Budapest–Kelebia-vasútvonal. 

Az ipari, mezőgazdasági üzemek többségében 

lezajlott a privatizáció, különösen színes 

kereskedelmi kínálat alakult ki vállalkozói alapon, a 

termelés azonban jelentősen visszaesett. Kiskőrös 

komoly hagyományokkal rendelkezik a borászat 

területén. 2011-ben Kiskőrös lett Magyarország 

legkedveltebb borvidéki települése. 
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Turisztikai kínálat  

Város Fő vonzereje 

Turisztikai infrastruktúra 

kiépítettsége (1-5 skála, 1 

legrosszabb, 5 a legjobb) 

Szálláshelykínálatban 

 

Elérhető kategória 

Szálláshelyek 

kihasználtsága 
Változása 

Kiskunhalas 
Csipkeház: Halasi Csipke 

Termál és Gyógyfürdő 
3 3* 50% 0% 

Szentes 

 

Széchenyi-liget 

Termál Gyógyfürdő 
3 4* 52% +4% 

Kalocsa 

Érseki palota 

Kalocsai Porcelán 

Manufaktúra 

Fürdő 

Magyar Fűszerpaprika 

Múzeum 

4 4* 58% +2% 

Baja 

A Szentháromság tér a 

Sugovica folyóval, a 

Városházával és a 

Szentháromság-szoborral 

Gemenci erdő 

3 4* 43% -2% 

Kiskőrös Termál és strandfürdő 3 3* 43% -5% 
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Turisztikai kereslet 

Város 
Vendégéjszaka szám 

2010-ben 

Látogatószám és 

változása 2009-hez 

képest 

Átlagos tartózkodási 

idő 

Külföldi/belföldi 

turisták aránya 
Motiváció 

Kiskunhalas 13.555 -515 fő 3,1 éjszaka 36:64 % 

-fürdőturizmus 

-bevásárlóturizmus 

-kulturális turizmus 

-gasztronómiai és hagyományőrző rendezvény turizmus 

Szentes 

 
24325 +954 2,7 21:79 

-fürdőturizmus 

-aktív turizmus 

Kalocsa 16307 +2923 2,29 3:97% 
-fürdőturizmus 

-kulturális turizmus 

Baja 23420 +1336 1,67 23:77% -aktív turizmus 

Kiskőrös 18671 +1099 3,5 65:35% 
-fürdőturizmus 

-falusi turizmus 
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A versenytársak elemzését követően megállapítható, hogy csak néhány önkormányzat esetében 

beszélhetünk tudatos, összehangolt városmarketingről.  

Szentesen és Kalocsán néhány éve tapasztalható átfogó városfejlesztési stratégia, melynek fontos 

részét képezi a városmarketingterv. E két város előtérbe helyezte a turizmust és folyamatos 

fejlesztéseket hajt végre a városában. Bevonják a helyi kis vállalkozókat, így új minőségi 

szolgáltatásokat tudnak nyújtani a városba érkezőknek illetve új munkahelyeket teremtenek az ott 

élőknek. A város vezetőségének elkötelezettsége kihat a beruházásokra is, így a nagyobb 

vállalkozások potenciált látnak az adott városban és fejleszteni kívánnak ott. Ebben a két városban 

célzott marketing stratégiát követnek, mely során előre meghatározott turisztikai ágak célcsoportjait 

célozzák meg a reklám és pr kampányaik során. Csak ez lehet közép és hosszú távon célravezető. A 

másik két településen Baján és Kiskőrösön a „marketing mindenkinek” elvét követik, tehát 

mindenkinek megszeretnék mutatni a városukat. Akinek mindenki a célpiaca, annak senki sem a 

célpiaca. Minél szélesebb rétegre célzunk (adott forrás nagyság alapján), annál kevésbé lesz hatékony 

a marketingünk. Ennek megfelelően minél szűkebb célközönségre fókuszálunk, annál 

eredményesebb lesz a marketingünk. 

Kiskunhalas pozícionálása a versenytársakhoz képest: 

- Bács-Kiskun megye világhíres Halasi Csipke otthona. 

- Bács-Kiskun megye közepén található, ahonnan pókhálószerűen könnyen megközelíthető a 

megye nagyobb települései.  

- Kisvárosi, családias hangulat, mely sok kisebb és nagyobb attrakciókat kínál a vendégeknek 

télen és nyáron is egyaránt.  

- Világhírű egyedi attrakciójának a Halasi Csipkének a városmarketing tervben az előtérbe 

helyezése. 

- A gasztronómiai és kulturális rendezvényturizmus további erősítése. 

- Kulturális programcsomagok kialakítása a termál fürdő bevonásával, így egyedi termékeket 

tudunk ajánlani a turistáknak. 

- Az országosan elismert kiskunhalasi bor előtérbe helyezése. 

- A gyógy és termálvíz egyediségének és a fürdő télen-nyáron tartó nyitvatartásának 

kihangsúlyozása. 

- A védett természeti értékek bemutatása. 
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 Versenystratégia 

Kiskunhalas város marketing pozícionálása során figyelembe kell venni az elvégzett SWOT analízist, 

mellyel feltérképezték a Kiskunhalas piaci életképességét a turizmus területén, illetve megismerték, 

hogy mely feladatok a legfontosabbak a versenystratégiai szempontjából. 

SWOT Analízis 
ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

� Világhírű Halasi Csipke városa. 
� Történelmi hagyományok, épített örökségek 

széles köre. 
� Gazdag kulturális programok, évente ismétlődő 

események. 
� Érintetlen természeti környezet, gazdag flóra és 

fauna. 
� Lakosság vendégszeretete. 
� Kezdődő szervezetépítés, erős együttműködési 

hajlandóság. 
� A gazdaságban egyre nagyobb részt kapnak a 

KKV-k, a  agyvállalati struktúra lebomlott, a 
vállalkozások száma fokozatosan növekszik. 

� A város földrajzi elhelyezkedése kedvező a 
logisztikai fejlesztésekhez, az észak-déli 
kapcsolatok erősödése fejlesztéseket indukál a 
térségben. 

� Az ellátás, a kereskedelem és a gazdasági 
szolgáltatások terén jelentős fejlődés következett 
be és a vonzáskörzet ellátása még újabb 
befektetéseket visz a térségbe ezekben az 
ágazatokban. 

� A civil szervezetek magas száma, és aktivitásuk, 
amelyek által kezdeményezői és programgazdái 
lehetnek a fejlesztési projekteknek. 

� A vonzáskörzetben erős a közösségi szellem, a 
hagyományok őrzése kiemelkedő, amely alapja 
lehet idegenforgalmi fejlesztéseknek. 

� Egységes településkép, régi városmag megléte. 
� Értékes természeti adottságok, termál- és 

gyógyvíz. 
� Testvérvárosi, testvérintézményi kapcsolatok. 

� Egyedi arculat hiánya. 
� Szezonalítás. 
� Se belföldön se külföldön nincs kihasználva a 

Halasi Csipke által nyújtott világhírnév. 
� Gyenge térségi marketing: 
� Alkalomszerű sajtókapcsolatok, sok a negatív 

reklám, gyenge ösztönző rendszer, egyoldalú 
kínálat, minőségi 

� promóciós anyagok hiánya, 
� információhiány. 
� Hiányzik a befelé és kifelé egyaránt hatékonyan 

működő kommunikációs eszközrendszer, amely 
befolyásolja a fejlesztések magvalósítását, és a 
lakosság bevonását a változások 
elindításába.Egyoldalú gazdasági szerkezet. 

� Nincs egységes turisztikai irányvonal, így elszórt 
kampányok jellemzik.  

� Nincs ki összefogja a fejleszteni kívánó 
vállalkozókat. 

� Szálláskapacitás hiányosságai. 
� Nyelvtudás elégtelensége. 
� A jelenlegi városmag felújításra szorul. 
� Elhúzódó gazdasági válság. 
� Óvatos befektetői hangulat. 
� Bizonytalan, gyakran változó jogi háttér. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

� A kulturális turizmus szerepének erősödése, 
kedvező nemzetközi turisztikai tendenciák. 

� Aktív turizmus iránti kereslet 
� növekedése. 
� Falusi turizmus térnyerése. 
� Egyéb turizmusformák fejlesztése (ökoturizmus, 

lovas-, kerékpáros-, víziturizmus). 
� Vonzerőkben rejlő lehetőségek 
� maximális kiaknázása. 
� Komplex programcsomagok kialakítása 
� Egységes arculat kialakítása. 
� Turisztikai szervezet felállítása, aki meghatározza 

a fejlődési irányokat és koordinálja a 
kampányokat. 

� Komplex turisztikai csomagok kialakítása, 
melyben felfűzik a helyi és kistérségi 
látványosságokat és programokat. 

� A térségi és határon átnyúló együttműködések 
fejlesztési lehetőségei megvannak, elsősorban a 
gazdaság és a kultúra terén. 

� A Halasi Csipkére alapozva még több 
városlátogató turista megnyerése. 

� A megfelelő együttműködés, koordinálás 
hiányában a befektetések elmaradása, az egyéni 
kezdeményezések és a turizmus spontán 
fejlődése továbbra is meghatározó lesz. 

� Alacsony minőségű létesítmények és 
szolgáltatások. Rövid távú lehetőségeket 
kihasználó fejlesztések. 

�  Versenytársak erősödése. Erősödő hazai és 
nemzetközi verseny a turizmus piacán (ár/érték 
arány romlása). 

� Az idegenforgalom káros környezeti hatásainak 
erősödése. 

� Térségen kívüli vállalkozások szerepe erősödik, 
tőkekiáramlás következik be. 

�  Önkormányzati forráshiány tovább növekszik. 
� A regionális fejlesztéseknél és az intézmények 

telepítésénél” hátrányba kerül a város a többi 
városhoz képest. 

� Nem jön létre a városmarketing szervezeti 
egysége és a közös akarat a változtatásra a város 
vezetésében. 

� A negatív gazdasági hatások miatt nagy 
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� Célirányos és tudatos termékfejlesztési 
politikával, korszerű térség- és városmarketing 
kialakítása. A turizmus keresleti és kínálati 
trendjének figyelembevételével megvalósítandó 
termékfejlesztések. 

� Sikeres reklámkampány folytatásával, turisztikai 
szakkiállításokon való részvétellel a belföldi és 
nemzetközi turisztikai kereslet megnyerése. 

� Együttműködés a megyei, regionális, és országos 
idegenforgalmi szervezetekkel, illetve 
külképviseletekkel, szakmai kapcsolatok, 
testvérvárosi kapcsolatok ápolása. 

� Általános alapinfrastruktúra fejlesztése (közutak 
fejlesztése, kerékpárutak kiépítése, túraösvények 
kialakítása). 

� Új turisztikai szolgáltatók megjelenése. 
� Közös turisztikai online oldal felállítása. 
� Az információs társadalom kínálta lehetőségek a 

kommunikációban, a városmarketing és az 
informatika összekapcsolás a lakosság bevonása 
érdekében. 

� Egyedi turisztikai attrakciók kialakítása. 
� Fejlesztési források bevonása. 
� Színvonalas szállodai és konferencia-kapacitások 

bővítése. 

elvándorlás, így gazdaságilag gyengülő 
önkormányzat. 

� Csak átmenő turizmus következtében 
vendégéjszakák számának csökkenése. 

� A megyében és a térségben lévő nagy települések 
elszívó hatása érvényesül. 

� Alulinformáltság: az aktuális és fontos 
információk – a széles körű információhordozó 
eszközök hiányában – nem jutnak el a célzott 
rétegekhez. 

� A koordináció és együttműködés hiányában 
atomizálódás az idegenforgalom helyi szereplői 
közt. 

Differenciáló versenystratégia 

Differenciáló stratégiát követő települések csoportjának erősségei a döntési és működési módszereik 

korszerűsége (0,71), vezetői információs rendszereik színvonala (0,71), és gyártási tevékenységeik 

színvonala (0,65). Államigazgatási szerveknél lobbizás terén szintén jobbak, mint az iparági átlag 

(0,68). A települések ezen csoportja versenytársaiktól megkülönbözteti magát, megkülönböztetésük 

következtében termékeik helyettesíthetősége csökken, csakúgy, mint vevőik alkupozíciója.   

Kedvező piaci pozíciójuk következtében kevésbé kényszerülnek fogyasztóik „szeszélyeinek” 

követésére, mint versenytársaik. Ezzel indokolható legtöbb gyengeségük, mint például az iparági 

átlagnál gyengébb reagálás a fogyasztói igények változására (-0,27) vagy készleteik szintjének és 

választékának elmaradása (-0,38). Mindemellett  a piaci tendenciákra odafigyelnek, a változások 

előrejelzésének képessége (0,71) az iparági átlagnál jobb. 
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� Kiskunhalas a versenytársaktól való megkülönböztetése és ennek kreatív és erős 
marketing-tevékenységgel a turisták tudomására hozatala 

� a város egyediségét az egész turisztikai iparág szintjén érvényesíti kell 

� több szegmens igényét kiszolgálja különböző vagy különféleképpen pozícionált 
termékváltozatokkal 

� Különbözőség: márkaimázsban, technológiai színvonalban, egyedi 
termékjellemzőkben. 

� közepes méretű piacon, ha sok hasonló termék versenyez magas az utánzás 
kockázata, így folyamatos megújulást és gyors alkalmazkodóképességet követel 

� nem jár együtt magas piaci részesedéssel 

�  stabil, márkahű vevőkör kialakításának lehetősége: 

� védelem a helyettesítő termékekkel szemben 
� belépési korlát az új belépőkkel szemben 
� szelektív torzítással elnyomhatja más márkák információit 
� csökkenti a vevők árérzékenységét 

� Összességében elmondható, hogy átlag feletti megtérülést eredményezhet az 
turisztikai iparágban. 

Marketing kommunikációs stratégia 

A marketingkommunikációs stratégia célja a potenciális valamint a tényleges látogatók tájékoztatása 

a város megújulásáról. Az elvégzett célcsoport elemzés alapján a következő marketingkommunikációs 

eszközök alkalmazását tervezzük, így a beruházásról és annak várható eredményeiről, az így felkeltett 

érdeklődésük segítségével új látogatásra ösztönözhetők. A stratégia kidolgozásának elengedhetetlen 

feltétele, hogy megállapítsuk a Kiskunhalas Város egyedi eladási értékeit (USP). 

� Világhírű Halasi Csipke városa 

� Értékes természeti adottságok, termál- és gyógyvíz. 

� A szerb határhoz való közelségéből kifolyólag Szabadkáról nagy a bevásárló turizmus 

� A szerb határhoz való közelségnek köszönhetően nagy az átutazó forgalom 

� Jó megközelíthetőség főutakon keresztül 

� Logisztikailag jó helyen, Bács-Kiskun megye közepén található. Innen időben közel azonos 

távolságra van Kiskőrös, Soltvadkert, Kalocsa, Baja, Szabadka, Szeged, Kiskunfélegyháza és 

Kecskemét 

� Védett természeti táj és állatvilág 

� Itthon és külföldön is ismert szőlő és bortermelő vidék 

� Hazai viszonylatban jelentős kőolaj és földgáz vagyon 

� Térségi gazdasági központ található itt 

� Kulturális élet erőssége 

� Sportszerető város 
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A célcsoportok értékelése a különböző kommunikációs formák és igények szempontjából 

Főbb kommunikációs 

célcsoportok 
Főbb szegmensek Kommunikációs formák Kommunikációs igények 

Belföldi kulturális turisták 

� Kulturális turizmus, Halasi Csipke 
iránt érdeklődők, leginkább Közép-
Magyarországon és Dunántúlon élő 
lakosok 

� Értékesítés ösztönzés 
� Reklám (sajtó, kiadvány, kiadvány, 

térkép, online) 
� PR 

 

� Halasi Csipke turisztikai termékre való figyelemfelhívás 
� Látnivaló értékének egyediségét hangsúlyozó reklám 
� Élményközpontúság fontosságát bemutatni 
� Az adott termékről készült szép fotók, videók   
� Internetes elérhetőség megléte, átlátható honlap 

Belföldi fürdőturisták 

� Magyarország nagyvárosai és 
Budapest 

� Dél-Alföldi régió 
� Szabadka és környéke 

 

� Értékesítés ösztönzés 
� Reklám (sajtó, kiadvány, térkép, 

online) 
� PR 

 

� A termál fürdő egészségre gyakorolt hatása. 
� A fürdőben lévő szolgáltatások kihangsúlyozása. 
� A város nyugalmának és családiasságának kiemelése. 
� A természeti értékek kihangsúlyozása 
� A világhírű Halasi Csipkére való utalás. 
� Látnivaló értékének egyediségét hangsúlyozó reklám 
� Élményközpontúság fontosságát bemutatni 
� Internetes elérhetőség megléte, átlátható és könnyen olvasható 

honlap 

Belföldi aktív turisták � Magyarország nagyvárosai és 
Budapest 

� Értékesítés ösztönzés 
� Reklám (sajtó, kiadvány, online) 
� PR 

 

� A természeti értékek kihangsúlyozása 
� Az állatokban gazdag terület kihangsúlyozása 
� A helyi turisztikai termékre való figyelemfelhívás annak 

élményközpontúságának kihangsúlyozása 
� Látnivaló értékének egyediségét hangsúlyozó reklám 
� Élményközpontúság fontosságát bemutatni 
� Internetes elérhetőség megléte, átlátható és könnyen olvasható 

honlap 
� Az adott termék rövid történelmi bemutatása csomagajánlatok 
� PR: személyközpontú kommunikáció 

Belföldi gasztro turisták  

� Dél-Alföld, Budapest, Nyugat-
Magyarország lakosai gasztro, 
turizmus iránt érdeklődnek, és akik 
városlátogatás céljából érkeznek 
Kiskunhalasra 

� Értékesítés ösztönzés 
� Reklám (sajtó, kiadvány, térkép, 

online) 
� PR 

 

� Kulturális turisztikai termékre való figyelemfelhívás 
� Halasi Csipke egyediségét kihangsúlyozó szöveg. 
� Látnivaló értékének egyediségét hangsúlyozó reklám 
� Élményközpontúság fontosságát bemutatni 
� Az adott termék rövid történelmi bemutatása 
� Az adott termékről készült szép fotók, videók   
� Internetes elérhetőség megléte, átlátható honlap 

Bevásárló turisták 

� Dél-Alföld,  
� Szabadka és környéke 

 

� Értékesítés ösztönzés 
� Reklám (sajtó, kiadvány, térkép, 

online) 
� PR 
 

� A város értékeinek kihangsúlyozása 
� A Halasi Csipke előtérbe helyezése 
� A bevásárlás után maradjanak néhány órát még a városban, a 

felújított városmagban, vegyenek igénybe turisztikai szolgáltatásokat. 
� Az adott termékről készült szép fotók, videók   
� Internetes elérhetőség megléte, átlátható honlap 
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Marketing eszközök 

� Arculati Kézikönyv 

A város meghatározó arculati elemeinek részletes megtervezése és leírása az arculati kézikönyv 

feladata lesz. Természetesen ebben a meglévő adottságokkal, korlátokkal is számolni kell (pl. a város 

színei, címere).  

Célszerű az egyes projektelemek minden fórumon történő egységes megjelenítése, továbbá a 

komplex kínálathoz egy egységes arculat rendelése. Kiskunhalas számára elengedhetetlen egy önálló 

arculat kialakítása, melyhez mind a helyiek, mind pedig az ide látogatók számára egyediséget és 

összetéveszthetetlenséget sugároz. Az arculatban fő szerepet kell kapnia a Halasi Csipke világhírnevű 

motívumainak, ezzel is az egyediséget világhírnevet hangsúlyozva.  

Az általában szokásos, főbb megtervezendő elemek az alábbiak: 

- Szlogen 

- Színek 

- Betűtípus, tipográfia 

- Levélpapír 

- Névjegykártya 

- Boríték 

- Fax-előlap 

- Települési tájékoztató, információs táblák 

- Megjelenés az Interneten 

- Hivatalos levelezés stilisztikai elemei 

- Elektronikus elérhetőség 

- Telefonos kommunikáció 

� Kiadványok 

A mostani gyakorlat szerint sok, zömében megfelelő színvonalú kiadvány készül, de általában 

alacsony példányszámban. Nagyobb mennyiségre lenne szükség az egyes nyomdai termékekből. Ha 

választani kell, inkább kevesebb kiadvány készüljön, de azok nagyobb példányszámúak legyenek. Az 

anyagok terítését jobban meg kell szervezni. A küldő területeken, és a régióban található Tourinform 

irodák kiadványokkal való ellátásáról folyamatosan gondoskodni kell. Az anyagokat el kell juttatni 

minden olyan helyre, ahol a régióban turisták megfordulhatnak, tehát például a múzeumokba, 

szállodákba, éttermekbe is. Hasznos lenne, ha városból elutazó művészeti egyesületek, várost 

képviselő tisztviselők és 

idegenforgalmi szolgáltatók is közreműködnének a városi anyagok terjesztésében. 

A kiadványoknak a város és a kistérség turisztikai attrakcióit témánként kell bemutatni, hogy az 

olvasó minél hamarabb a számára érdekes részeket olvashassa, így azon részek áttanulmányozása 

után a számára kevésbé preferált részeket is megnézi, így szélesítve ismereteit a településről. A Halasi 

Csipke úgy mint a kampány többi részén Kiskunhalas ékköve, így ennek a világhírű attrakciónak a 

megismertetése után a város és a kistérség további kulturális és helyi értékeinek bemutatása a cél. 

� Turista térkép készítése 
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A városokba érkezők számára a leghasznosabb marketing eszköz a turista térkép, melyre a fejlesztés 

eredményeit feltüntetve a város nevezetességeit, közhivatalokat, szolgáltatókat és az emberek 

számára fontos létesítményeket tüntetik fel. Így egyszerre propagálja magát a település és segíti a 

városban érkezőket, hogy minél gyorsabban eligazodjanak és megtalálják számukra fontos helyszínt, 

szolgáltatást. A harmadik fontos tényező, hogy a helyi kis és középvállalkozások felkerülnek a 

térképre, így egyben a helyi kisvállalkozásokat is segíti a térkép.  

� Honlap: Projekt aloldal 

A városba látogatók elsőként többnyire a honlapon található képeket tekintik meg. Fontos, hogy azt 

lássa a látogató, ami őt Kiskunhalasra csábíthatja. Ennek megfelelően mosolygós helyi lakosokat, 

Kiskunhalasi Csipke Múzeumban készített képeket, a megújult városmagról készített légi és utcai 

képet alkalmazzanak, és jóval több, a kulturális és természeti értékeket, a rendezvényeket, a 

sportlehetőségeket bemutató fotót. Színesíteni lehetne a galériát gasztronómiához, népművészethez, 

kötődő képekkel is. Szükséges egy jól látható térkép az oldalon, mely a jól megközelíthetőséget 

mutatja az böngészőnek. 

� Virtuális városséta szoftver 

A létrejövő belvárosban található Tourinform irodában található érintőképernyős információs 

rendszerre virtuális várásséta szoftver tervezése szükségeltetik. Így mikor betér a járókelő, turista az 

irodába, akkor nem csak szóróanyagokat vihet magával, hanem ott a helyszínen néhány perc alatt 

végigjárhatja a várost és megnézheti, hogy további útja során merre menjen, milyen látványos vagy 

éppen eldugott értékeket tekintsen meg.  

� Média 

A legköltségesebb reklámeszközök a médiában való megjelenés eszközei, azonban bizonyos 

esetekben szükségesek. Fontos, hogy a reklámok elhelyezését minden esetben tudatos kiválasztás 

előzze meg a megcélzandó célcsoport és termék pontos ismeretében, továbbá hatékonyságvizsgálat 

kövesse azt. A város idegenforgalmi súlya és az anyagi források valószínűleg behatárolják a 

lehetőségeket. Ennélfogva a célzott marketing hirdetések olcsóbb és hatásosabb eszköztárát kell 

igénybe venni, amire például egyes rétegrendezvények és a speciális turisztikai ágazatok 

népszerűsítésekor lehetne támaszkodni. A gasztro és kulturális rendezvény turizmus fellendítéséhez 

például vezethet az út a szaklapokban, online újságokban történő hirdetéseken keresztül. Átfogó 

sikeres médiakampányt komplex turisztikai szolgáltatások létrehozásával lehetséges, mikor a 

fogyasztónak kész többnapos programot kínálnak, így gyorsabb és eredményesebb a döntésük. Ehhez 

elengedhetetlen a város és a magánszektor összefogása, a helyi értékek programcsomagokba való 

felfűzése.  

Imázs jellegű hirdetésekre, esetleg egyes rendezvények hirdetésére feltétlenül fontos megtalálni a 

szolid áron igénybe vehető legalább regionális jellegű lehetőségeket. Jó sajtókapcsolatok 

kialakításával elérhető lenne, hogy a városról és környékéről több ismeretterjesztő cikk jelenjen meg 

a sajtóban. 

� Nyomtatott sajtó 

Nyomtatott sajtóban való Halasi Csipke városa megjelenés eszköze a magazinok, melyek magas 

presztizs értékkel rendelkeznek az olvasók körében.  Márkaépítés szempontjából mind a mai napig az 

egyik legjobb eszköz egy magazin hirdetés, ahol a célcsoport tagjai más hasonló kvalitású márkák 

között látják a hirdetését, ami automatikusan értéket rendel az új márkához. A nagy fotóval 
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megjelentettet hirdetések mellett fontos kiemelni a fizetett cikkeket. A hirdetéseket témájukban, 

időben és helyben koncentráltan jelentetik meg. Törekedni kell arra, hogy imázshirdetések mellett 

konkrét szolgáltatói ajánlatok is szerepeljenek. A források koncentrálása érdekében bővíteni érdemes 

a partnereinkkel közös hirdetések, csomagajánlatok számát.  A médiakör határát a megyei és 

regionális írott sajtónál érdemes kijelölni. Turisztikai magazinokban, az országos hatókörű lapok, 

Szabadkán megjelenő magazinok, időszakonként kibocsátott téma specifikus mellékleteiben való 

megjelenések alkalmazhatók, ezeknek az árai is jóval kedvezőbbek.  

Rendkívül fontos a régiót, a települést, lehetőség szerint az ország műemlékeit, múzeumait, kulturális 

programjait bemutató idegenforgalmi és egyéb kiadványokban való megjelenés, a térképeken 

elhelyezett piktogramok igénybevétele. 

� E-marketing 

Az internet egyre elterjedtebb lesz, az európai turizmusban nő azon turisták aránya, akik az 

interneten szerzett információik alapján saját maguk szervezik meg üdülésüket. Ezáltal az utazási 

irodák szerepe csökken, míg az e-marketing szerepe nő. A desztináció-marketing szerepe egyre 

fontosabbá válik, az internetes vásárlás lehetősége későbbi foglalásokat eredményez, illetve nő az 

igény a biztonságos on-line foglalási rendszerek iránt. A belföldi utazók is egyre jelentősebb hányada - 

ma már csaknem kétharmada - az internetet használva választ magának úti célt, gyűjt turisztikai 

információt, ezért elengedhetetlen a sikeres marketing stratégia végett az internetes tájékoztatás az 

e-marketing. Mind a saját oldalon, mind pedig a turisztikai és helyi oldalakon való jelenlét fontos. 

Fontos feladat az internetes célközönségek megismerése, igényeik, használati szokásaik feltárása, 

mivel adott esetben költséghatékonyság szempontjából egy médium sem versenyezhet az 

internettel. Az online médiafogyasztás növekvésének köszönhetően, egyre több figyelem fordul az 

internetes tartalmak felé. Az internetes piac szélesedésével, új célcsoportok jelentek meg a világháló 

médiafogyasztói között. A tematikus oldalak pontos célzást tesznek lehetővé, az interaktív reklám 

kiválóan alkalmas a megújult termék hirdetésére, új célcsoportok megszólítására.  

� Közösségi oldalak 

Az online közösségek (pl.:facebook.hu), a „word-of-mouth” marketing erősödésének hatására mind 

több, a marketingesektől „független”, úgymond nem hivatalos felület menedzselése történik, mely a 

város turizmushoz, az eseményturizmushoz, a belföldi vendéglátáshoz kapcsolódó tartalmakat, 

moderálnak interakciót, kezdeményeznek párbeszédet a közösségek tagjaival, illetve az ilyen 

felületek felhasználóik által generált tartalmait (képek, videók, bejegyzések, értékelések stb.) saját 

honlapba integrálják. A közösségi marketing használata az ATL eszközökhöz képest költséghatékony, 

de időigényes és pontos tartalmi tervezés előzi meg, hogy mi az amire az adott célcsoport egy 

fórumon belül párbeszédbe lép vagyis érdekli és beszélget az adott témáról. 

� Study Tour 

A PR eszközrendszerének egyik legfontosabbika az úgynevezett studytour-okmásnéven 

tanulmányutak szervezése, melyek egyrészt a város partnerkapcsolatainak és vállalkozásoknak, 

turisztikai szereplőinek, másrészt országos és helyi, valamint elsősorban a szaksajtó képviselői részére 

kerülnek megrendezésre. A belföldi újságírói tanulmányutak hatékonyságát úgy növelik, hogy kiemelt 

lapcsoportok vezető újságíróit személyre szabott tanulmányútra hívják Kiskunhalasra és a 

kistérségbe. Ezáltal plusz médiafelületekhez jut a város és olyan helyeken is megjelenik, amire saját 

erejéből nem tudna megengedni.  
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� Tourinform-iroda létesítése 

A turisták – hazaiak és külföldiek – számára az egyik legfontosabb, biztonságérzetüket erősítő 

szolgáltatás, ha egy új, számukra idegen környezetben megfelelő, hiteles információhoz juthatnak. 

Legalább ennyire fontos, hogy a turistáknak ajánlott turisztikai szolgáltatásokon keresztül – a 

vállalkozások érvényesülésének segítésével - a helyi és állami turisztikai bevételek növekedjenek. Az 

ágazaton belüli versenyhelyzet állandó megújulást és kreativitást tesz szükségessé, amely felértékeli a 

térségi együttműködést, amely határozott, egy irányba mutató koordinációval valósítható meg.  

A Tourinform márkanév egy egységes, a márkapolitikának megfelelő turisztikai szolgáltatást nyújtó, 

non-profit térségi képviseletet ellátó, a turisztikai vállalkozók számára versenysemleges feltételeket 

biztosító, hálózatba szervezett rendszer azonosítója. A Tourinform-hálózathoz való tartozás rangot 

jelent, az emberekben bizalmi asszociációt kelt. Tourinform iroda feladata a Létesítő - önkormányzat, 

térségi társulás - által megfogalmazott turisztikai feladatok ellátása, ám gyakran  az önkormányzat 

által ráruházott, nem pusztán turisztikai jellegű feladatokat is ellátja. A Tourinform irodák munkájuk 

során a Létesítő mellett, rendszeres szakmai kapcsolatban állnak egymással, a térség turisztikai 

szolgáltatóival, a különböző szakmai szervezetekkel, intézményekkel és az MT Zrt. szakmai 

kapcsolattartóival.  

� Monitoring 

A korszerű városmarketing elengedhetetlen eszköze a folyamatos nyomon követés, hogy az előre 

meghatározott hatásokat csak folyamatos ellenőrzéssel lehet sikeresen véghez vinni. Ahhoz, hogy a 

hatás a lehető legnagyobb biztonsággal az előzetesen elvárt legyen, úgy a megvalósulás során, mint a 

fejlesztés után a folyamatokat követni és értékelni kell. Amennyiben az előre megállapított 

részeredmények (célok) nem az elképzelések szerint alakulnak, közbe kell lépni a folyamatok 

korrekciójával. A hosszú távú hatások el nem érése esetén pedig le kell vonni a következtetéseket, 

hogy a későbbiekben megalapozottabb döntéseket lehessen hozni a tárgyi kérdésben. Ezt a 

tevékenységet nevezik monitoringnak. 

A monitoring stratégiai értéke tehát mindenekelőtt az, hogy lehetőséget ad a folyamatok szakasz-

korrekciójára. Ezt a feladatot a városmarketing szervezet egyik alapfeladatának kell tekinteni. 

A monitoring működtetési mechanizmusa a következőképpen illusztrálható: 

A monitoring fogalmát tágan kell értelmezni, nem csak a programozás-fejlesztés követésének a 

technikájaként. A település/kistérség fejlődését, alakulását jellemző összes mutató is hatásként 

értelmezendő és ennek megfelelően be kell vonni a monitoring tárgykörébe. Az adatokat időbeni 

dinamikájukban kell követni és értelmezni ahhoz, hogy valós képet kapjunk a helyzetről. Gyakorlatilag 

az adatbank karbantartása, a változások követése is monitoring tevékenység. 

� Belső monitoring  

- statisztikák készítése a kempingben, üdülőházakban, fürdő jegybevételek alapján  

- felmérések készítése arról, hogy a vendégek honnan jönnek, meddig tartózkodnak  

- felmérés készítése a helyi szolgáltatók éves gazdasági mutatóiból 

- Kiskunhalasra milyen céllal érkeztek az emberek: gazdasági, turisztikai, átutazó.. 

- véleménykérés a szolgáltatások minőségéről, ennek archiválása  

- kapcsolatos sajtó elkülönítése, megőrzése a későbbi feldolgozás és információnyújtás 

érdekében  
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- a rendezvényeken elhelyezett véleményládákba dobott kérdőívek kutatása 

- az Utazási Kiállításon való visszajelzés lejegyzése, felhasználása 

� Marketing monitoring 

- Közvéleménykutatás a lakosság, vállalkozások és a vendégek körében a beruházás 

minőségéről 

- A terület összehasonlítása más hasonló profilú centrumokkal 

- Vendégek megkérdezés (motiváció, igények, elégedettség) Tourinform irodában, város 

honlapján 

- A beruházások hatásainak vizsgálata (hogyan változott a helyi kereskedelmi szálláshelyek 

kihasználtsága, az egyes múzeumok, rendezvények forgalma) 

- Adatelemzések, statisztikák feldolgozása (adóbevételek, vendégéjszakák, 

vendégforgalom, kistérségi forgalom, tartózkodási idő) 

- Kérdőíves felmérések összegzése, következtetések levonása. 

- Előrejelzések készítése. 

- A vonzerőleltár karbantartása, értékelések készítése, további vonzerők bevonása, új 

útvonalak létesítése. 

- A város honlapjának turizmusra vonatkozó aloldalának monitoring vizsgálata, hogy mely 

településről érdeklődnek legtöbben a Kiskunhalas turizmusáról. 

- Tourinform irodába betérőkkel rövid elégedettségi és motivációs kérdőívet kitöltetni és 

további fejlesztési igényeket megkérdezni. 

- Regionális útvonalakba való bekapcsolódás és annak fenntartása, publikálása,  

- A kiadványokról alkotott vélemények figyelése a vendégek és a szakma körében. 

- 3 havonta sajtó monitoring, hogy hol kik írtak a településről. 

� Hatékonyságvizsgálatok  

- piacelemzés (hatékony volt-e a célpiacok felé irányuló marketing)  

- megtérülés-elemzés  

- ár-érték arány elemzés (a vendégek az adott árért megfelelő minőségű szolgáltatást 

kaptak-e, a termék tetszett-e)  

- promóció és értékesítés-kutatás abból  a célból, hogy megtudjuk, hogyan reagáltak a 

turisták a online kampányra, írott sajtóra, az értékesítés-ösztönző akciókra, az eladó 

személyzet munkájára, a vendégekhez való  hozzáállására, a prospektusokra. Meg kell 

tudni, melyik hatékony és melyikre nincs szükség. Ennek eszköze a kérdőív.  

- Elosztási csatorna kutatás, hogy mennyire tetszettek a kiadványok, valójában ismerik-e a 

terméket, az adott értékesítési pontnál milyen felvilágosítást kapott a vendég.  

- Hasznos volt-e a PR-tevékenység, melyet szakmai körökben végeztünk.  

- Szükséges megtudni, hogy a fogyasztó elégedett-e a termékkel (kérdőív). 

11. „A felújított fizetős parkolók csak 50%-ban támogathatóak, a projektben pedig 85%-os 

támogatási intenzitással kerültek beállításra. Ezt mindenképpen a projektfejlesztés alatt javítani 

kell a pályázónak.” 

Az új parkolási koncepció értelmében a felújított fizetős parkolók a projekt megvalósítását követően 

térítésmentesen vehetők igénybe, így a Pályázati Felhívás értelmében az erre vonatkozó támogatási 

intenzitás 85%. 

12. „ A gyalogos- és kerékpár forgalmi felületeknek műszaki tartalom szempontjából meg kell 

felelnie a Dél-Alföldi Operatív Programban futó kiírásnak.” 



 

 

Csipke-városközpont megújítása 

A Kiskunhalas Városközpont megújítása, kerékpárút és forgalomcsillapítás építés engedélyezési 

tervéhez  

A vonatkozó rendeleteknek megfelelően kijelentjük, hogy 

� a tárgyi dokumentációt az érdekelt szakhatóságokkal, közműkezelőkkel egyeztettünk; 

� a közműhelyszínrajz a meglevőközművek (víz

földkábel valamint távközlési alépítmény) nyomvonalát az adatszolgáltatás szerint 

mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza; 

� az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános é

előírásoknak,  

� és megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, 

szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, a műszaki előírások 

követelményeinek;  

� a tárgyi dokumentáció a létesítmény (l

üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb 

hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint; 

�  ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák; 

� a tervezett létesítmények megépítése fakivágással nem jár; 

� a tervezés során a területre érvényes szabályozási terv előírásait figyelembe vettük, a 

létesítmény terve annak megfelel, 

� a tervezett létesítmények megfelelnek a Dél

13. „ A projektmenedzsmenttel kapcsolatban apályázó egyértelműen határolja el a két 

menedzsment (külső, belső) közötti feladatköröket. Mutassa be, hogy kin

feladat és szemléltesse azt, egy szervezeti ábrában.”

Az önkormányzaton belüli menedzsment tagok feladatai:

� A projektmenedzsment segítő szolgáltatást nyújtó vállalkozással, az önkormányzat 

munkatársaival és a partnerek képviselőivel a

heti 20 órában látja el feladatát.

� A projekt menedzsment hatékony munkavégzése érdekében hetente egyszer egyeztető 

tárgyalást tart a beruházások előrehaladásáról, az aktuális feladatok felmerüléséről és azok 

ellátásáról 

� A projekt kifizetési kérelmeinek határidőben történő elkészítéséért a projektmendzser, illetve 

szakmai megfelelősségéért a gazdasági végzettségű kollégák felelnek.

� A közbeszerzések előírások szerinti lebonyolításáért a közbeszerzési referens felel

� A projektek műszaki megfelelősségének felülvizsgálatát a mérnöki iroda munkatársai végzik 

el. 

Külső szakértők alkalmazása a projektmenedzsment tevékenység megvalósításában

� Az Önkormányzatnál felállított projekt menedzsment egység munkáját segíti egy külsőprojekt 

menedzsment szakértő szervezet, amelynek közbeszerzése a jelenleg folyik.

� A szakértői tanácsadás a műszaki, pénzügyi és a támogatási pályázat készítéssel és 

elszámolással kapcsolatos területekre terjed ki az alábbiak szerint:

� Közreműködés a szakmai munkában
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unhalas Városközpont megújítása, kerékpárút és forgalomcsillapítás építés engedélyezési 

A vonatkozó rendeleteknek megfelelően kijelentjük, hogy  

a tárgyi dokumentációt az érdekelt szakhatóságokkal, közműkezelőkkel egyeztettünk; 

jz a meglevőközművek (víz-és szennyvízvezeték, gázvezeték, elektromos 

földkábel valamint távközlési alépítmény) nyomvonalát az adatszolgáltatás szerint 

mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza;  

az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági 

és megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, 

szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, a műszaki előírások 

a tárgyi dokumentáció a létesítmény (létesítmény csoport) telepítésére tervezésére és 

üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb 

hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint; 

ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák; 

a tervezett létesítmények megépítése fakivágással nem jár;  

a tervezés során a területre érvényes szabályozási terv előírásait figyelembe vettük, a 

annak megfelel,  

a tervezett létesítmények megfelelnek a Dél-Alföldi Operatív Program futó kiírásainak.

„ A projektmenedzsmenttel kapcsolatban apályázó egyértelműen határolja el a két 

menedzsment (külső, belső) közötti feladatköröket. Mutassa be, hogy kinek mi lesz a feladata

feladat és szemléltesse azt, egy szervezeti ábrában.” 

Az önkormányzaton belüli menedzsment tagok feladatai: 

menedzsment segítő szolgáltatást nyújtó vállalkozással, az önkormányzat 

munkatársaival és a partnerek képviselőivel a projektmenedzser tart napi kapcsolatot, aki 

heti 20 órában látja el feladatát. 

A projekt menedzsment hatékony munkavégzése érdekében hetente egyszer egyeztető 

tárgyalást tart a beruházások előrehaladásáról, az aktuális feladatok felmerüléséről és azok 

A projekt kifizetési kérelmeinek határidőben történő elkészítéséért a projektmendzser, illetve 

szakmai megfelelősségéért a gazdasági végzettségű kollégák felelnek. 

közbeszerzések előírások szerinti lebonyolításáért a közbeszerzési referens felel

A projektek műszaki megfelelősségének felülvizsgálatát a mérnöki iroda munkatársai végzik 

Külső szakértők alkalmazása a projektmenedzsment tevékenység megvalósításában

z Önkormányzatnál felállított projekt menedzsment egység munkáját segíti egy külsőprojekt 

menedzsment szakértő szervezet, amelynek közbeszerzése a jelenleg folyik.

A szakértői tanácsadás a műszaki, pénzügyi és a támogatási pályázat készítéssel és 

ással kapcsolatos területekre terjed ki az alábbiak szerint: 

Közreműködés a szakmai munkában 
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unhalas Városközpont megújítása, kerékpárút és forgalomcsillapítás építés engedélyezési 

a tárgyi dokumentációt az érdekelt szakhatóságokkal, közműkezelőkkel egyeztettünk;  

és szennyvízvezeték, gázvezeték, elektromos 

földkábel valamint távközlési alépítmény) nyomvonalát az adatszolgáltatás szerint 

rvényű és eseti hatósági 

és megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, 

szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, a műszaki előírások 

étesítmény csoport) telepítésére tervezésére és 

üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb 

hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint;  

ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák;  

a tervezés során a területre érvényes szabályozási terv előírásait figyelembe vettük, a 

Alföldi Operatív Program futó kiírásainak. 

„ A projektmenedzsmenttel kapcsolatban apályázó egyértelműen határolja el a két 

ek mi lesz a feladata 

menedzsment segítő szolgáltatást nyújtó vállalkozással, az önkormányzat 

projektmenedzser tart napi kapcsolatot, aki 

A projekt menedzsment hatékony munkavégzése érdekében hetente egyszer egyeztető 

tárgyalást tart a beruházások előrehaladásáról, az aktuális feladatok felmerüléséről és azok 

A projekt kifizetési kérelmeinek határidőben történő elkészítéséért a projektmendzser, illetve 

közbeszerzések előírások szerinti lebonyolításáért a közbeszerzési referens felel 

A projektek műszaki megfelelősségének felülvizsgálatát a mérnöki iroda munkatársai végzik 

Külső szakértők alkalmazása a projektmenedzsment tevékenység megvalósításában 

z Önkormányzatnál felállított projekt menedzsment egység munkáját segíti egy külsőprojekt 

menedzsment szakértő szervezet, amelynek közbeszerzése a jelenleg folyik. 

A szakértői tanácsadás a műszaki, pénzügyi és a támogatási pályázat készítéssel és 



 

 

Csipke-városközpont megújítása 

� Közreműködés a projekt részletes előkészítésében

� Közreműködés a részletes projektmenedzsment humánerőforrrás

� Projektterv, működési rend és erőfo

szel a Megbízón keresztül Közreműködés a módszertani irányításban

� Szükség esetén közreműködés a szakértői csoportok közötti operatív harmonizációban 

Szükség esetén közreműködés a projekttel kapcsolatos 

ellátásában 

� Szükség esetén közreműködé

� Közreműködés a projekt elfogadottságának biztosításában a helyi lakosság, a civil szervezetek 

és a gazdasági szereplők körében

� Közreműködés a projekt előrehaladási jelentések határidőben történő elkészítésében,illetve a 

projekt határidőben történő zárásában

� A szervezet a működéséhez szükséges informatik

hardverrel és szoftverrel rendelkezik.

� A közbeszerzési döntőbizottságban helyet kapnak a partnerek képviselői. A velük 

történőkapcsolattartásért a projektmenedzser felel.

Feladataik: 

� A projekt megvalósítás gördülékennyé tétele

� A lebonyolítás során a kivitelezővel történő kapcsolattartás

� A kifizetési kérelmek és előrehaladási jelentések készítéséhez információ szolgáltatás

 

Részletes bemutatást ld. 5.1. fejezetben.

 

14. „ A két forduló közötti időszakban kerüljön tisztázásra, hogy milyen a megvalósítás 

támogatottsága a lakosság és a város vezetése körében. Szintén kerüljön tisztázásra a lakossági 

elégedettség indikátor bázisértékének megállapítása.”

A projekt lezárultát követően utólagos felmérés keretében a projektgazda felméri, hogy a fejlesztés 

eredményeivel, az akcióterület fizikai állapotával, illetve az ott elérhető települési funkciókkal 

elégedett-e az ott élő lakosság. A felmérést az indikátor

fős mintával tervezzük bemutatni.

Korábban ilyen felmérés nem készült, így a bázisérték 0%.

 

15. „ A közművel felújítása kapcsán tisztáznia kell a pályázónak, hogy kinek a tulajdonában van 

jelenleg a vezetékrendszer és

amennyiben releváns (nem önkormányzati tulajdont érint), akkor az IH által kiadott 

közműfejlesztése vonatkozó állásfoglalás szerint kell eljárnia a pályázónak.”

A közművek felújításával kapcsolatban az önkormányzat 2012 áprilisában tartott egyeztetést, 

amelyen az érintett közmű szervezetek képviselői részt vettek. A tájékoztatás során elhangzott az is, 

hogy csak olyan közmű kerülhet felújításra a projekt keretében

valamint az önkormányzat a beruházás során lehetőséget biztosít arra, hogy az illetékes területeken, 

ahol felújítandó közmű található, a megfelelő időpontban a közmű tulajdonosak elvégezhetik a 

szükséges felújításokat saját költségükön. 
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Közreműködés a projekt részletes előkészítésében 

Közreműködés a részletes projektmenedzsment humánerőforrrás-terv készítésében

Projektterv, működési rend és erőforrás keretek betartása Folyamatos együttműködés a KSZ

el a Megbízón keresztül Közreműködés a módszertani irányításban 

Szükség esetén közreműködés a szakértői csoportok közötti operatív harmonizációban 

Szükség esetén közreműködés a projekttel kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatok 

közreműködés a workshopok, egyeztetések, konzultációk megszervezésében

projekt elfogadottságának biztosításában a helyi lakosság, a civil szervezetek 

és a gazdasági szereplők körében 

Közreműködés a projekt előrehaladási jelentések határidőben történő elkészítésében,illetve a 

projekt határidőben történő zárásában 

a működéséhez szükséges informatikai háttérrel, adatátvitel

hardverrel és szoftverrel rendelkezik. 

A közbeszerzési döntőbizottságban helyet kapnak a partnerek képviselői. A velük 

történőkapcsolattartásért a projektmenedzser felel. 

A projekt megvalósítás gördülékennyé tétele- helyszín biztosítása 

A lebonyolítás során a kivitelezővel történő kapcsolattartás 

A kifizetési kérelmek és előrehaladási jelentések készítéséhez információ szolgáltatás

fejezetben. 

„ A két forduló közötti időszakban kerüljön tisztázásra, hogy milyen a megvalósítás 

támogatottsága a lakosság és a város vezetése körében. Szintén kerüljön tisztázásra a lakossági 

elégedettség indikátor bázisértékének megállapítása.” 

A projekt lezárultát követően utólagos felmérés keretében a projektgazda felméri, hogy a fejlesztés 

eredményeivel, az akcióterület fizikai állapotával, illetve az ott elérhető települési funkciókkal 

e az ott élő lakosság. A felmérést az indikátor útmutatóban előírtaknak megfelelően 1000 

fős mintával tervezzük bemutatni. 

Korábban ilyen felmérés nem készült, így a bázisérték 0%. 

„ A közművel felújítása kapcsán tisztáznia kell a pályázónak, hogy kinek a tulajdonában van 

jelenleg a vezetékrendszer és kinek a tulajdonába fog kerülni a fejlesztést követően, valamint 

amennyiben releváns (nem önkormányzati tulajdont érint), akkor az IH által kiadott 

közműfejlesztése vonatkozó állásfoglalás szerint kell eljárnia a pályázónak.” 

A közművek felújításával kapcsolatban az önkormányzat 2012 áprilisában tartott egyeztetést, 

amelyen az érintett közmű szervezetek képviselői részt vettek. A tájékoztatás során elhangzott az is, 

hogy csak olyan közmű kerülhet felújításra a projekt keretében, amely önkormányzati tulajdont érint, 

valamint az önkormányzat a beruházás során lehetőséget biztosít arra, hogy az illetékes területeken, 

ahol felújítandó közmű található, a megfelelő időpontban a közmű tulajdonosak elvégezhetik a 

saját költségükön.  
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terv készítésében 

rrás keretek betartása Folyamatos együttműködés a KSZ-

Szükség esetén közreműködés a szakértői csoportok közötti operatív harmonizációban 

adminisztratív és szervezési feladatok 

konzultációk megszervezésében 

projekt elfogadottságának biztosításában a helyi lakosság, a civil szervezetek 

Közreműködés a projekt előrehaladási jelentések határidőben történő elkészítésében,illetve a 

háttérrel, adatátviteli rendszerek, 

A közbeszerzési döntőbizottságban helyet kapnak a partnerek képviselői. A velük 

A kifizetési kérelmek és előrehaladási jelentések készítéséhez információ szolgáltatás 

„ A két forduló közötti időszakban kerüljön tisztázásra, hogy milyen a megvalósítás 

támogatottsága a lakosság és a város vezetése körében. Szintén kerüljön tisztázásra a lakossági 

A projekt lezárultát követően utólagos felmérés keretében a projektgazda felméri, hogy a fejlesztés 

eredményeivel, az akcióterület fizikai állapotával, illetve az ott elérhető települési funkciókkal 

útmutatóban előírtaknak megfelelően 1000 

„ A közművel felújítása kapcsán tisztáznia kell a pályázónak, hogy kinek a tulajdonában van 

kinek a tulajdonába fog kerülni a fejlesztést követően, valamint 

amennyiben releváns (nem önkormányzati tulajdont érint), akkor az IH által kiadott 

 

A közművek felújításával kapcsolatban az önkormányzat 2012 áprilisában tartott egyeztetést, 

amelyen az érintett közmű szervezetek képviselői részt vettek. A tájékoztatás során elhangzott az is, 

, amely önkormányzati tulajdont érint, 

valamint az önkormányzat a beruházás során lehetőséget biztosít arra, hogy az illetékes területeken, 

ahol felújítandó közmű található, a megfelelő időpontban a közmű tulajdonosak elvégezhetik a 
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A közműszolgáltatók erre vonatkozó nyilatkozatai: 
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1.2 A projekt célja, koncepciója 

Kiskunhalas város Belvárosi akcióterületi fejlesztésének átfogó célja, hogy hozzájáruljon a város és a 

kistérség által megfogalmazott stratégiai célkitűzéshez, miszerint a növelje a lakosság 

életszínvonalát, illetve "az ide látogatók nyugodt és vonzó környezetet találva kikapcsolódásuk 

helyszínéül válasszák - visszatérő vendégként is - a Kiskunhalasi kistérséget". 

 

Ezek alapján a tervezett fejlesztés középpontjában - a Halasi Csipke, mint világhírű hungarikum 

turisztikai vonzerejére alapozva - a belvárosi akcióterületen található összes turisztikai attrakciót 

erősítő méltó városközponti környezet létrehozás áll. 

 

A projekt legfontosabb elemea város jelképét jelentő, több mint 100 éves, műemléki védelem alatt 

álló Városháza épülettömbjének felújítása, amely mint építészeti turisztikai attrakció 

nagymértékben képes befolyásolni a városban élők és az ide látogatók összbenyomását a térségről. 

Egyedi módon a kiskunhalasi városháza 6.350 m2-es alapterülete több funkciót is magában foglal, így 

a polgármesteri hivatal mellett mozi és üzlethelyiségek is megtalálhatók itt. Az épületben a gazdasági 

és a közszféra funkciók erősítése mellett új funkció is megjelenik majd, a város érdekében non-profit 

információs szolgáltatást biztosító tourinform iroda kialakításával. E projektelem célja, hogy a 

városban és a kistérségben megtalálható, világhírű turisztikai attrakciók szinergia hatásainak 

kihasználása érdekében megteremtse az összefogásukhoz szükséges infrastrukturális háttérfeltételt, 

valamint a tudatosan tervezett városmarketing elemek megvalósításával biztosítsa az információ 

széleskörű elterjedését. 

A Városháza épülettömbjében működő vállalkozások európai színvonalú portál kialakítása mellett a 

projekt kiemelt célja, hogy a piaccsarnok bővítésével és átalakításával új, fedett elárusítóhelyeket 

hozzon létre. Továbbá kisvárosról lévén szó a piac egyben a közösségi élet egyik fontos helye is, így a 

fejlesztés iránt régóta jelentős igény jelentkezik a városlakók részéről. 

Kiskunhalas belvárosi akcióterületén nagymértékben koncentrálódnak a turisztikai attrakciók: Halasi 

Csipke, fürdő, múzeumok, épített kulturális emlékek stb.. A fejlesztés további célja, hogy a 

térszerkezetek és a forgalmi rendek megváltoztatásával megteremtse a gyalogos és kerékpáros 

forgalom számára az attrakciók közötti kapcsolatot, létrehozzon egyfajta belvárosi sétálótengelyt. A 

jelenleg elhanyagolt és leromlott állapotú terek tudatos átalakításával biztosítható, hogy az 

attrakciók láthatóbbá, vonzóbbá és meghatározóbbá váljanak. Ennek eredményeként az egyes 

helyszínek között a közösségi-pihenést valóban szolgáló közterületek jönnek létre. 

 

A városi funkció bővítését jelenti a városháza udvarának közcélú megnyitása, amely szabadtéri színi 

előadások megrendezésére alkalmas közösségi tér funkció mellett a gazdasági funkció erősítését is 

célozza azáltal, hogy lehetőséget teremta helyi vállalkozások számára a belső udvar üzleti célú 

hasznosítására. 

 

A projekt „soft” elemeinek segítségével a fejlesztés célként tűzi ki, hogy felkészítse a vállalkozásokat 

az ide látogató turisták fogadására, ezáltal biztosítva a visszatérő vendégek számának növekedését. 

A projekt nyilvánosságát biztosító- és egyéb soft tevékenységeinek segítségével kiemelt cél, hogy a 

helyi lakosságot a lehető legnagyobb mértékben bevonjuk a projekt megvalósításába, ezáltal elérve 

azt, hogy a fejlesztések eredményeit valóban magukénak érezzék. Emellett a kapcsolódó tréningek 
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és rendezvények alatt megszerzett új ismeretekkel formálni kívánjuk a környezettudatos 

szemléletüket és az egészséges életmód iránti igényüket. 

 

Összefoglalva:Kiskunhalas Város Önkormányzatának, a lakosság és a helyi társadalmi, gazdasági 

szervezetek bevonásával megvalósítandó integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi 

beavatkozása, valós partnerségen alapuló városközponti rehabilitációt eredményez, amely képes a 

kitűzött átfogó és specifikus célok elérésére. 

1.3 A feladatok ütemezése 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a projekt ütemezését a kétfordulós pályázati program előírásainak 

megfelelően készítette el. 

A projektfejlesztési időszaka 2011. október 13.- 2013. január 13-ig tart. Ebben az időszakban az előre 

meghatározott útvonalterv alapján a következő feladatok, tevékenységek valósulnak meg: 

� Közbeszerzési szakértő kiválasztása 

� Közbeszerzési eljárás lefolytatása a tervek elkészítésére vonatkozóan 

� Terület jogi viszonyainak tisztázása 

� Jogerős építési engedély megszerzése 

� Kiviteli tervek összeállítása 

� Bíráló Bizottság által meghatározott feltételek teljesítése 

� Projekt költségvetésének összeállítása 

� Pénzügyi elemzés elkészítése 

� Akcióterületi Terv elkészítése 

� 2. fordulós pályázati dokumentáció összeállítása, benyújtása. 

 

A projekt megvalósításának időtartama 12 hónap lesz, amely 2013.március 1-én indul és 2014. 

február 28-án zárul. 

A projekt megvalósítása során elvégzendő feladatok, tevékenységek: 

� Támogatási szerződés megkötése 

� Közbeszerzési eljárások lefolytatása (kivitelező, tanácsadók) 

� Projektmenedzsment szervezet felállítása 

� Kötelező nyilvánosság megvalósítása 

� Építési beruházás megvalósítása 

� „Soft” elemek megvalósítása 

� Városmarketing terv elkészítése 

� Folyamatos tájékoztatás a projekt alakulásáról. 
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1.4 A projekt költségvetése 

Megnevezés 
Támogatás 

(HUF) 
Önerő (HUF) 

Támogatási 
intenzitás 

Költség összesen 
(HUF)  

Nettó Áfa Bruttó 
Áfa 

mértéke 

 Előkészítés 38 154 154 12 848 946 
 

51 003 100 
 

40 430 000 10 573 100 51 003 100   

Közbeszerzés 6 831 648 2 693 353 71,7233% 9 525 000 
 

7 500 000 2 025 000 9 525 000 27% 

Építési engedélyes terv 11 418 861 4 329 139 72,5099% 15 748 000 
 

12 400 000 3 348 000 15 748 000 27% 

Kiviteli tervek 11 418 861 4 329 139 72,5099% 15 748 000 
 

12 400 000 3 348 000 15 748 000 27% 

Integrált Városfejlesztési Stratégia 4 998 000 882 000 85,0000% 5 880 000 
 

4 900 000 980 000 5 880 000 20% 

Akcióterületi terv 3 486 785 615 315 85,0000% 4 102 100 
 

3 230 000 872 100 4 102 100 27% 

 Menedzsment 15 436 850 2 724 150 
 

18 161 000 
 

14 300 000 3 861 000 18 161 000   

Menedzsment 15 436 850 2 724 150 85,0000% 18 161 000 
 

14 300 000 3 861 000 18 161 000 27% 

 Gazdasági funkció - tevékenység 117 718 632 117 718 632 
 

235 437 263 
 

206 829 953 28 607 310 235 437 263   

Üzleti portálok felújítása 50 438 477 50 438 477 50,0000% 100 876 953 
 

100 876 953 0 100 876 953 27% 

Mozi 36 990 655 36 990 655 50,0000% 73 981 310 
 

58 253 000 15 728 310 73 981 310 27% 

Vásárcsarnok 30 289 500 30 289 500 50,0000% 60 579 000 
 

47 700 000 12 879 000 60 579 000 27% 

 Városi funkció - tevékenység 251 931 551 44 458 509 
 

296 390 060 
 

233 378 000 63 012 060 296 390 060   

Fő tér rehabilitáció 172 615 289 30 461 522 85,0000% 203 076 810 
 

159 903 000 43 173 810 203 076 810 27% 

Szász Károly utca felújítása 37 303 202 6 582 918 85,0000% 43 886 120 
 

34 556 000 9 330 120 43 886 120 27% 

Piac tér felújítása 26 017 030 4 591 241 85,0000% 30 608 270 
 

24 101 000 6 507 270 30 608 270 27% 

Városháza udvarának hasznosítása 15 996 031 2 822 829 85,0000% 18 818 860 
 

14 818 000 4 000 860 18 818 860 27% 

 Közcélú funkció - tevékenység 176 499 503 72 137 385 
 

248 636 888 
 

195 777 077 52 859 811 248 636 888   

Városháza felújítása 176 499 503 72 137 385 70,9868% 248 636 888 
 

195 777 077 52 859 811 248 636 888 27% 

 Kiegészítő "SOFT" típusú tevékenység (ESZA) 40 076 438 7 072 313 
 

47 148 750 
 

37 125 000 10 023 750 47 148 750   

Bevonás, identitás növelés 5 397 500 952 500 85,0000% 6 350 000 
 

5 000 000 1 350 000 6 350 000 27% 

Közcélú képzés 5 100 638 900 113 85,0000% 6 000 750 
 

4 725 000 1 275 750 6 000 750 27% 

Rendezvények 8 204 200 1 447 800 85,0000% 9 652 000 
 

7 600 000 2 052 000 9 652 000 27% 

Környezettudatos akciók 4 857 750 857 250 85,0000% 5 715 000 
 

4 500 000 1 215 000 5 715 000 27% 

Városmarketing stratégia készítése 16 516 350 2 914 650 85,0000% 19 431 000 
 

15 300 000 4 131 000 19 431 000 27% 

 Önmagában nem támogatható 22 641 438 7 022 879 
 

29 664 317 
 

23 357 730 6 306 587 29 664 317   

Könyvvizsgálat 2 770 886 1 039 114 72,7300% 3 810 000 
 

3 000 000 810 000 3 810 000 27% 

Nyilvánosság költségei 7 556 500 1 333 500 85,0000% 8 890 000 
 

7 000 000 1 890 000 8 890 000 27% 

Jogi szolgáltatás 3 313 345 1 245 955 72,6700% 4 559 300 
 

3 590 000 969 300 4 559 300 27% 

Műszaki ellenőr 8 081 672 3 053 345 72,5800% 11 135 017 
 

8 767 730 2 367 287 11 135 017 27% 

Rehab szakmérnök 919 036 350 965 72,3700% 1 270 000 
 

1 000 000 270 000 1 270 000 27% 

 Tartalék 6 430 276 1 134 754 85,0000% 7 565 030 
 

6 052 024 1 513 006 7 565 030 25% 

 Összes költség 668 888 841 265 117 567 71,615016 934 006 408   757 249 784 176 756 624 934 006 408   
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2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság 

igazolása 
 

2.1 Az akcióterület kijelölése, jogosultság bemutatása 

 

2.1.1 Akcióterület kijelölése 

Az IVS-ben a célrendszer meghatározása a célok fent ismertetett hierarchikus rendszerében történt, a 

hosszú távú célokból indulva egészen a közép és rövid távú programokig, de az IVS indikatív listát 

tartalmaz a rövid távú (projekt) célokról is. A Város egyes pontjaihoz, illetve tágabb térbeli elemeihez 

kapcsolódó – különféle szakpolitikai területre irányuló – célok alapján megtörtént a 2008-2013-as 

tervezési időszak akcióterületeinek előzetes lehatárolása is, az alábbiak szerint: 

� Alsóváros 1. akcióterület 

� Alsóváros 2. akcióterület 

� Belváros akcióterület 

� Felső- és Alsóöregszőlők akcióterület 

� Felsőváros akcióterület 

� Határ úti szegregátum akcióterület 

� Kertváros akcióterület 

� Kőrös úti szegregátum akcióterület 

� Sóstói lakótelep akcióterület 

� Tabán-Alsóváros akcióterület 

 

Az egyes akcióterületek városon belüli, illetve egymáshoz viszonyított elhelyezkedését, valamint a 

Belváros akcióterületet mutatja az alábbi – az IVS elkészítése során is alkalmazott – 1. ábra (áttekintő) 

térkép, míg a 2. ábra a tájékozódást jobban elősegítő várostérképet és városközpont térképet 

tartalmazza: 
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4. ábra: Belváros akcióterület elhelyezkedése 
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5. ábra: Várostérkép és a Városközpont részletes térképe 
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Mint az a fenti térképekből, illetve az IVS-ből is egyértelműen kiderül, a Belváros esetében az IVS 

összeállítása keretében kialakított városrész-határok megegyeznek a Belváros akcióterület 

határvonalával. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a Belváros egy olyan kompakt, összefüggő 

egységet alkot, mely a Városban megvalósuló fejlesztéseknek egyúttal egy sajátos gócpontja is, és 

aminek gyakorlatilag minden egyes pontjára tervez a Város különféle beavatkozásokat, mely 

beavatkozások egymással szorosan összefüggnek. Jelen pályázat keretében értelemszerűen a 

beavatkozásoknak csak egy szűkebb köre valósulhat meg, melynek következtében a pályázat által 

közvetlenül érintett (beavatkozási) terület az akcióterületnek egy szűkebb területére összpontosul.  

Ennek ellenére a közvetlen és közvetett hatásterület – éppen a fentebb már említett összefüggések 

miatt – ennél jóval bővebb, és a különféle szempontok együttes figyelembevételével az egész 

akcióterületre kiterjed. 

A Belváros komplex átépítésének, bővített tartalmú engedélyezési tanulmánytervét Kiskunhalas 

Város Önkormányzata már 2007-ben elkészítette. Jelen pályázat keretei között ennek első üteme fog 

megvalósulni, mely az alábbi térképen ábrázolt beavatkozási, tervezési területre fog koncentrálódni. 

 

6. ábra: Belváros akcióterület és a beavatkozási terület elhelyezkedése 
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2.1.2 Jogosultság igazolása 

A funkcióbővítő városrehabilitáció keretében azok az akcióterületek támogathatók, amelyek a város 

gazdaságilag és társadalmilag meghatározó központi vagy városrész-központi területén helyezkednek 

el. Kiskunhalas esetében ennek a meghatározásnak leginkább a Belváros városrész (ami egyben a 

Belváros akcióterületet is jelenti) felel meg, hiszen itt találhatóak a helyi lakosok és a településre 

látogató turisták számára legfontosabb közintézmények, itt érhetőek el legnagyobb számban a fontos 

szolgáltatások és itt foglalnak helyet a városképi szempontból legjelentősebb építészeti értékek is. 

 

A közigazgatási vagy közszolgáltatást nyújtó közintézmények (földhivatal, NAV kirendeltség, OEP 

iroda) közül 33 található itt, ami a város egészében található ilyen intézmények száménak több mint 

76%-a. A városközpont közvetlen közelében, a Hősök terén található a város talán legjellegzetesebb 

városképi eleme, a Polgármesteri Hivatalnak helyet adó Városháza. A klasszicizáló stílusú Városházát 

Fischer Ágoston tervei szerint 

1833-1834-ben építették, míg a háztömbnyi, kapcsolódó szecessziós épület Hikisch Rezső tervei 

alapján 1905-ben készült el. A Városháza keleti oldalán elterülő Bethlen Gábor tér, amely a város 

központja. Parkját szökőkút, 1956-os kopjafa, a Hollós-kút, Garbai Sándor mellszobra, I. és II. 

világháborús emlékmű, valamint egy zenepavilon is díszíti. A tér körül üzletek, áruházak, 

pénzintézetek sorakoznak, a város szolgáltatókban legsűrűbben ellátott területét hozva ezzel létre. 

Emellett a Belváros egyéb részein is találhatók ilyen gazdasági funkciót betöltő szolgáltatók, ami 

megerősíti a Belváros gazdasági-szolgáltató központi szerepét, nemcsak városi, hanem kistérségi 

szinten is. Itt koncentrálódik ugyanis szinte a város összes üzleti (pénzügyi) szolgáltató egysége 

(összesen 17), illetve a kereskedelmi és szolgáltató egységek mintegy 

33%-a (56). A város egyik legjelentősebb idegenforgalmi célpontja, a Termálfürdő strand is ezen az 

akcióterületen fekszik.  A fürdő egész évben várja a pihenni, gyógyulni vágyóvendégeket, télen három 

különböző hőmérsékletű fedett medencével, nyáron pedig továbbikét szabadtéri medencével.  A 

városrészben található a Semmelweis Kórház, a mentőállomás és a járóbeteg szakellátó központ is, 

mely tovább erősíti a kistérségi központifunkció jelenlétét a Belvárosban. 

Mindemellett zeneiskola, múzeumok, templomok, parkok, terek és egyéb látnivalók várják a 

városcentrumba látogatókat. Igen jelentős ezen közösségi funkciót betöltő intézmények és terek 

koncentrációja is a Belvárosban, hiszen a város összes ilyen szolgáltatást nyújtó 47 intézménye, 

szolgáltatója közül 26 itt található. Elsőként kell ezek közül megemlíteni város legnevezetesebb 

látnivalóját, a hagyományos tornácos parasztházak mintájára emelt Csipkeházat.   Itt készítik és őrzik 

a világhírű halasi csipke mintakincsét, terveit, hagyományait. A város leglátogatottabb muzeális 

gyűjteménye a Thorma János Múzeum is itt található. A múzeum klasszicista épülete 1887-ben 

lakóháznak épült. A névadó, századfordulós festőművész alkotásai mellett helytörténeti és régészeti 

kiállítás tekinthető meg a múzeumban. A Belvárost keresztülszelő Kossuth utca szomszédságában 

található a Csillagászati Obszervatóriumot, a Boróka Civil Házat, a Sportcsarnokot, az egykori Kis 

Kaszinót – amely ma Művelődési Központként működik – és a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, 

Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát, melyben trófeagyűjtemény is megtekinthető. 

Érdemes még megemlítenünk a város központjában lévő klasszicizáló késő barokk stílusú, 1772-ben 

épült, illetve 1814-1823 között átépített református templomot; a 19. század eleji építkezést 

Schwörtz János és Frigyes tervei szerint végezték el. Értékes a templombelső empire stílusú szószéke 

és a papi ülőhely, valamint különlegesség a templom külső falánál található szégyenkő is. A Belváros 
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terei (Hősök Ligete, Erzsébet Királyné tér,Múzeumkert), illetve az Erzsébet Királyné téren található 

teniszpálya tovább színesíti a szabadidő eltöltés belvárosi lehetőségeit. 

 

A Belváros oktatási központi szerepét mutatja, hogy a város kistérségi szinten is meghatározó, és 

építészeti szempontból is jelentős 4 középiskolája közül 3 az akcióterületen foglal helyet. Az országos 

rangsor élén álló Bibó István Gimnázium épülete modern építészeti stílust képvisel, de a Belvárosban 

található a település egyik legszebb épülete, az1912-ben szecessziós stílusban épült Szűts József 

Általános Iskola is. Az oktatási és művelődési célokra emelt épületek közül ki kell még emelni a Szilády 

Áron nevét viselő gimnáziumot, amelyet 1892-ben Kauser József tervei alapján emeltek. 

A Belváros közlekedési kapcsolatai is rendkívül sokrétűek. Az akcióterületen keresztülhalad a tompai 

határátkelőhelyhez vezető 53. sz. főútvonal, valamint érinti a Budapest-Kelebia(- Belgrád) nemzetközi 

vasúti fővonal is, melynek helyi vasútállomása ezen az akcióterületen fekszik. Emellett a város 

buszpályaudvara, illetve taxiállomása is itt található. 

2.2 Az akcióterületre vonatkozó adatok 

7. ábra: A 2001-es Népszámlás adataiból előállított akcióterület-adatok (Forrás: KSH) 

Mutató megnevezése Város egésze Belváros akcióterület 

Lakónépesség száma - fő 29.954 7.097 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya - % 17,6 16,2 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya - % 63,6 66,7 

Lakónépességen belül 60-x évesek aránya - % 18,7 17,2 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül - % 

31,4 19,3 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában - % 11,1 16,2 

Lakásállomány (db) 11.725 3.382 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 20,0 5,6 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül - % 

43,7 34,4 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül - % 

20,2 10,3 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül - % 52,9 61,9 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya - %   

Állandó népesség száma   

8. ábra: Akcióterületek segélyezési mutatói (Forrás: önkormányzati nyilvántartások) 

Az IVS-ben azonosított akcióterület Város egésze Belváros akcióterület 

Lakónépesség száma – fő 29.960 6.678 

Lakások száma - db 11.917 3.286 

LFT-ben részesülők aránya a lakások számához viszonyítva - % 8,56 8,61 

Rendszeres szociális segélyben részesülők aránya a lakások számához 
viszonyítva - % 

5,92 4,53 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők arány a lakások 
számához viszonyítva - % 

9,01 7,49 

HHH gyerekek aránya a településrészen a lakások számához viszonyítva - 
% 

6,11 2,04 

Romák aránya a lakónépességen belül - % 10,01 2,55 

9. ábra: Akcióterület gazdasági funkciói 

Gazdasági funkciók Város egésze Belváros akcióterület 

Piacok száma 2 1 

Bankok, pénzügyi szolgáltatók száma 18 17 

Szolgáltató központok száma 0 0 

Ipartelepek száma 1 0 
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Ipari parkok száma 1 0 

Logisztikai központok száma 0 0 

Innovációs központok száma 1 0 

10. ábra: Akcióterület közlekedési funkciói 

Közlekedési funkciók Város egésze Belváros akcióterület 

Távolsági autóbusz-megállók száma 51 15 

Vasútállomások száma 1 1 

Postahivatalok (fiókposták) száma 2 1 

Helyi autóbuszjáratok száma 6 6 

Benzinkutak száma 3 1 

Taxi állomások száma 1 1 

11. ábra: Akcióterület közösségi funkciói 

Közösségi funkciók Város egésze Belváros akcióterület 

Önkormányzati közművelődési könyvtárak száma 1 0 

Művelődési otthon jellegű intézmények (telephelyek) száma 3 3 

Kulturális központok száma 0 0 

Színházak száma 1 1 

Mozik száma 1 1 

Múzeumok száma 5 2 

Sportpályák száma (pl. futballpálya, teniszpálya) 28 12 

Szabadidőcsarnokok száma 2 2 

Szabadtéri szabadidő központok száma 2 1 

Uszodák száma 1 1 

12. ábra: Akcióterület állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási funkciói (Forrás: önkormányzati nyilvántartások) 

Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási funkciók Város egésze Belváros akcióterület 

Polgármesteri hivatal (melyik városrészben található) 1 1 

Kisebbségi önkormányzatok száma (melyik városrészben található) 2 1 

Okmányiroda (van-e a városban, melyik városrészben) 1 1 

Egyéb államigazgatási intézmény (melyik városrészben) 2 2 

Rendőrség (melyik városrészben található) 1 0 

Bíróság (van-e a városban, melyik városrészben) 1 1 

Ügyészség (van-e a városban, melyik városrészben) 1 1 

Büntetésvégrehajtási intézet (van-e a városban, melyik városrészben) 0 0 

Igazságügyi szolgáltatás (ügyvédi irodák, közjegyzők száma) 30 25 

Tűzoltóság 1 0 

Polgárőrség 3 1 

13. ábra: Akcióterület humán szolgáltatási funkciói 

Humán szolgáltatási funkciók Város egésze Belváros akcióterület 

Körzeti orvosi (háziorvosi) székhely 8 6 

Gyógyszertárak száma 8 7 

Központi körzeti (háziorvosi) ügyeletek száma 2 2 

Járóbeteg szakellátó központok száma 1 1 

Fogászati szakrendelések száma (községi fogászattal együtt) 8 3 

Kórházak száma (1 db) 1 1 

Mentőállomások száma  1 1 

Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális 
intézmények száma  

2 0 

Időskorúak otthonainak száma (amely a település, több település, 
illetve a megye) 

0 0 

Ebben az ellátottak száma 0 0 

Ebben a férőhelyek száma 0 0 

Nappali ellátást nyújtó idősek klubjainak száma 1 0 

Felsőoktatási intézmény 0 0 

Kutatóintézetek száma 1 0 

14. ábra: Egyéb gazdasági adatok (Forrás: önkormányzati nyilvántartások) 
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Egyéb gazdasági funkciók Város egésze Belváros akcióterület 

Működő vállalkozások száma (telephely, fióktelep szerint) 2.804 726 

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, 
halgazdálkodás 

164 36 

Bányászat, feldolgozóipar, villamos energia, gáz-, gőz-, 
vízellátás 

238 34 

Építőipar 21 3 

Kereskedelem, javítás 227 21 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 134 31 

Szállítás, raktározás, posta, távközlés 797 188 

Pénzügyi közvetítés 116 27 

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 599 203 

Oktatás 60 9 

Egészségügyi, szociális ellátás 52 32 

Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 248 94 

Kiskereskedelmi üzletek száma (humán gyógyszertárak nélkül) 780 358 

élelmiszer jellegű 109 32 

ruházati jellegű 100 85 

Vendéglátóhelyek száma 167 56 

Iparűzési adót fizető vállalkozások száma 1.839 481 

2.3 Illeszkedés az integrált városfejlesztési stratégiához 

Kiskunhalas Város jelen Akcióterületi Terv elkészítését megelőzően elkészítette Integrált 

Városfejlesztési Stratégiáját (IVS). Az IVS a város középtávú tervezési dokumentuma, mely a különféle 

szakpolitikai területek (gazdasági, szociális, oktatási, egészségügyi, kulturális, környezeti stb.) szerint 

elemzi a város és az egyes városrészek helyzetét, és ezekhez igazodva egy egységes célrendszert vázol 

fel.  

Az IVS az alábbi főbb fejezetekből épül fel: 

1. A város egészére vonatkozó helyzetértékelés 

2. Városrészek helyzetértékelése 

3. Célok kitűzése 

3.1. A város egészének célrendszere 

3.2. Városrészek céljai 

3.3. Akcióterületek előzetes kijelölése 

4. A stratégia megvalósíthatósága 

Az IVS-ben a célrendszer meghatározása a célok hierarchikus rendszerében történt, a hosszú távú 

célokból kiindulva egészen a közép és rövid távú programokig, de a hierarchikus célrendszert minden 

szinten áthatják bizonyos horizontális célok is. Az IVS által megahatározott – alapvetően a városra 

(illetve a kistérségre) vonatkozó hosszú távú településfejlesztési koncepciókból levezetett – hosszú 

távú célok az alábbiak: 

1. A város hosszú távú versenyképességének javítása 

2. A kohézió erősítése, partnerségek fejlesztése 

3. A város fenntartható fejlődési pályára állítása 

4. A városi lakosság életfeltételeinek javítása 

Az IVS-ben követelményként fogalmazódik meg, hogy a meghatározottátfogó  célokat szolgáló 

fejlesztéseket az alábbi magas szintű horizontális célok kell, hogy áthassák: 

A) A foglalkoztatás ösztönzése 

B) Az esélyegyenlőség javítása 
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C) Fenntarthatóság megteremtése 

D) Vonzerő növelése 

A fenti céloknak, azok horizontális jellegének megfelelően, minden beruházás és intézkedés során 

érvényesülniük kell. 

A hosszú távú (átfogó) célok összhangban vannak az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél- alföldi 

regionális operatív programjának célkitűzéseivel, az Országos Területfejlesztési Koncepció fő céljaival, 

átfogó követelményeivel és területpolitikai céljaival, a Kiskunhalasi kistérség komplex 

területfejlesztési programjával, valamint messzemenőkig figyelembe veszik a város és térség 

adottságait és hagyományait. 

A város által kitűzött középtávú (tematikus) célok a hosszú távú célok eléréséhez szükséges 

szakterületi részcélokat foglalják magukban, ahol egy tematikus cél több átfogó cél megvalósítását is 

szolgálja: 

1) Gazdasági környezet fejlesztése, hosszú távú gazdasági fejlődési pálya kialakítása 

2) Idegenforgalom és turizmus fejlesztése 

3) Egészségügy fejlesztése, általános egészségi állapot és életkilátások javítása 

4) Környezetvédelem és alapinfrastruktúra fejlesztése 

5) Komplex terület rehabilitációs programok 

6) Oktatás és kultúra fejlesztése 

7) Társadalmi és térségi kohézió erősítése. 

Az egyes tematikus célokon belüli középtávú (program) célok konkrét célcsoportra, illetve a fejlesztési 

irány egy-egy konkrét részterületére szabott programok megvalósítására vonatkoznak, melyek hatása 

több akcióterületre (városrészre), illetve akár az egész városra kiterjedhet. A tematikus célok közül a 

jelen pályázat céljára készült Akcióterületi Terv szempontjából elsősorban releváns Komplex terület 

rehabilitációs programokon belül az IVS 3.1.4. és 3.1.5. fejezetei az alábbi középtávú (program) 

célokat tűzik ki: 

15. ábra: Középtávú célok 

5. Komplex terület rehabilitációs programok 

5.1 Közterületek, közösségi terek és zöldfelületek fejlesztése 

5.2 Ingatlan állomány korszerűsítése 

5.3 A Városközpont fejlesztése 

5.4 Szociális helyzetfelmérés és az integrált környezetbe 
illeszkedés elősegítése 

5.5 Tabán városrész, valamint a városi peremkerületek 
rehabilitációja, fejlesztése 

5.6 „Cselédsor” jellegű szegregátumok felszámolása 

5.7 Tanyavilág fejlesztése 

A jelen pályázat akcióterületi jogosultsági feltételeihez illeszkedő területre irányuló, és számos, a 

jelen pályázati feltételeknek megfelelő beavatkozást tartalmazó,  5.3. sorszámmal ellátott „A 

Városközpont fejlesztése” program tartalmáról az IVS-ben az alábbiak szerepelnek: 

„Cél a belváros központi részeinek hangulatos sétáló és kulturális övezetté alakítása a Városháza 

felújításával és új funkciók kialakításával, a városközpont közlekedési és parkolási rendszerének 

átalakításával, és a tágabb környezettel (környező terekkel, utcákkal) történő hatékonyabb 

funkcionális és esztétikai integrálásával annak érdekében, hogy egy valódi, gyakorlati és szimbolikus 

jelentőségű kisvárosi központ jöjjön létre a város és a kistérség számára.” 
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Az IVS 3.1.6.-os fejezete a fentieken túlmenően egy indikatív listát tartalmaz, mely a fenti programot 

részletesebb, rövid távú (projekt) célokra bontja, amely a program elemeinek konkrét városrészhez, 

akcióterülethez, illetve projekthelyszínhez kapcsolását jelenti, kitérve a végrehajtás tervezett 

ütemezésére is (a kiemelés a jelen pályázat keretei között megvalósítani tervezett projektekre utal): 

16. ábra: A városközpont fejlesztése 

Program Sorszám Projekt Időbeli ütemezés 

5.3 Városközpont 
fejlesztése 

87 
A központban szabadtéri közösségi helyszínek kialakítása, 
parkosítása, belső közlekedési rendszer átalakítása, sétáló 
övezet kialakítása 

2009-2010 

88 Eötvös utcai ingatlanok szanálása 2009- 

89 
A Múzeumkert és a Hősök tere közötti átjáró udvar sétáló, 
teraszos, mediterrán hangulatú belső udvarrá alakítása 

2008-2010 

90 Thorma Galéria és Berki-kiállítás elhelyezése a múzeumban  2008 

91 
Városháza épületének teljes felületi felújítása, energetikai 
korszerűsítése, belső udvar kulturális szórakoztató színhellyé 
alakítása 

2008-2013 

Tekintettel azonban arra, hogy az akcióterületeken belül megvalósuló beavatkozásokat többféle 
fejlesztési cél elérése is motiválhatja, az 5.3. sorszámú, A Városközpont fejlesztése nevű 
programon túlmenően az IVS-ben meghatározott más tematikus célok, programok elemei is 
kapcsolódhatnak a jelen pályázat keretében érvényes akcióterülethez. Erre szolgál példaként a 
1.1. sorszámú program, mely a helyi vállalkozások támogatására irányul, különös tekintettel az 
infrastrukturális fejlesztésekre, és amelynek a Belvárosra is van közvetlen kihatása (a kiemelés a 
jelen pályázat keretei között megvalósítani tervezett projektre utal): 

17. ábra: Helyi vállalkozások támogatása 

Program Sorszám Projekt Időbeli ütemezés 

1.1 Helyi vállalkozások 
támogatás 
kedvezményekkel, illetve 
az iparterületek 
infrastrukturális 
fejlesztésén és az ipari park 
bővítésén keresztül 

1 
Ipari Park infrastruktúra fejlesztése és bővítése zöld 
és barna mezős beruházások keretében 

2008-2009 

2 
Inkubátorház létrehozása az új vállalkozások 
elindulásának támogatására 

2008- 

3 Belvárosi vásárcsarnok rekonstrukciója 2009-2010 

4 

Határon átnyúló határ-menti infrastrukturális, info-
kommunikációs fejlesztések, közös üzleti 
szolgáltatások és Logisztikai szolgáltatások 
fejlesztése 

2008- 

Összefoglalva elmondható, hogy a jelen pályázat keretében megvalósítani tervezett fejlesztések 
összhangban vannak az IVS-ben megfogalmazott célokkal. A megvalósítani tervezett projektek a 
város célrendszerében két nagy tematikus cél egy-egy programjához, és az azok részét képező 
projektlisták egyes elemeihez egyértelműen hozzákapcsolhatók. 
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2.4 Helyzetelemzés 
 

2.4.1 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése

A tervezési területekre szabályozási terv készült 2000
a13/2006. (III. 29.) önkormányzati rendelettel joghatályos. 
településrendezési tervekkel összhangban van. Az alábbi ábra a szabályozási terv tervezési 
területre kiterjedő részletét mutatja be.

18. ábra: A pályázati területre vonatkozó joghatályos tervlap részlete

 

19. ábra: A tervezési terület
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ület szabályozási tervének áttekintése 

A tervezési területekre szabályozási terv készült 2000-ben, mely többszöri módosítás után, 
a13/2006. (III. 29.) önkormányzati rendelettel joghatályos. A közterületek rendezése a joghatályos 

l összhangban van. Az alábbi ábra a szabályozási terv tervezési 
területre kiterjedő részletét mutatja be. 

. ábra: A pályázati területre vonatkozó joghatályos tervlap részlete 

. ábra: A tervezési terület és környékének légi fotója 
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ben, mely többszöri módosítás után, 
A közterületek rendezése a joghatályos 

l összhangban van. Az alábbi ábra a szabályozási terv tervezési 
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Az eltérés legjelentősebb eleme, hogy: 

� a körforgalmú csomópont nem a Köztársaság utca és a Szász Károly utca csatlakozásban 
épülne ki, hanem a vásárcsarnok előtti Május 1. téren; 

� gyűjtőúthálózat létesülneavárosközpont körül, melynek eredményeként a 
gépjárműforgalomtól mentes terek összefüggő láncolatot alkothatnának. 

 

A pályázat keretében megvalósuló ún. I. ütemű kiépítettségi állapot csak az 1. pontban térne el a 
joghatályos szabályozási tervtől. 

 

2.4.2 Megelőző város-rehabilitációs tevékenységek 

20. ábra: Megelőző városrehabilitációs tevékenységek 

 Beruházás megnevezése Költség Forrás 

1998 
Köztársaság-Petőfi utca útfelújítás 60.000.000 Ft Állami 

Közösségi ház tetőfelújítása 4.750.000 Ft Állami 

2002 
Semmelweis tér útfelújítása 25.250.000 Ft Állami 

Országzászló emlékmű felállítása a Bethlen Gábor téren 1.500.000 Ft Önkormányzati 

2003 

Thorma János Múzeum felújítása 15.000.000 Ft EU 

Kuruc szobor környezeti felújítása 1.300.000 Ft Önkormányzati 

Csipke varrónő szobra díszvilágítása 300.000 Ft Önkormányzati 

Városháza tető felújítása 2.000.000 Ft Állami 

Bibó István Gimnázium kerítés felújítása 5.635.000 Ft Állami 

2004 

Csipkeház kerítés építése 2.000.000 Ft Állami 

II. Rákóczi Technikum tornacsarnok 
felújítás 

3.275.000 Ft Állami 

Kossuth u. járdafelújítás I. ütem 10.850.000 Ft Állami 

Beruházás a 21. sz. iskolában 
program 

100.000.000 Ft 
Kedvezményes 
hitelprogram 

2005 

Út, kerékpárút, parkoló építése 30.300.000 Ft Állami 

Öreg Városháza tető- és homlokzat 
felújítása 

12.000.000 Ft Állami 

Európa szökőkút Semmelweis tér 30.000.000 Ft Önkormányzati 

2006 

Kígyó utca infrastruktúra kiépítése 40.000.000 Ft Állami 

Kossuth utcai járda felújítás II. ütem, parkoló építéssel 15.500.000 Ft Állami 

Semmelweis tér rekonstrukció 56.500.000 Ft Állami 

Köztársaság utcai fasor felújítása 1.500.000 Ft Önkormányzati 

Thorma János Múzeum felújítása 16.000.000 Ft EU 

Zenepavilon kialakítása 8.000.000 Ft Önkormányzati 

Gömbszökőkút áthelyezése 1.000.000 Ft Önkormányzati 

2.5 Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek 

bemutatása, problémák feltárása 

 

2.5.1 Demográfia 

Míga2001.évinépszámlálásadataiszerintKiskunhalaslegnépesebbterületeaBelváros 

volt(alakónépességmintegy 25%-ával),addiga2007.éviönkormányzatinyilvántartások 

szerintavároslakosságánakmintegy22%-a (6678 fő)élazakcióterületen,amivelaterület 

lakosságszámban a2.helyet foglalja el (ld.az alábbidiagramon).A2001.évinépszámlálás 

adataiszerintikorosztályoslakosságeloszlásbanaBelvárosavárosiátlaghoz viszonylag 
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közeliértékeketmutat,míga 0-14éves,illetvea60évfeletti korosztályarányaazittlakó népességben az 

átlagalatti(16,2%,illetve17,2%),addiga köztes(15-59éves)korosztály némileg felülreprezentált 

(66,7%). 

21. ábra: Lakónépesség eloszlása a városrészekben (Forrás: KSH és önkormányzati nyilvántartás) 

 

A város egyes részein a legfeljebb általános iskolai végzettséggel bíró aktív korúak részaránya igen 

széles tartományba esik, ezek közül a Belvárosban akcióterületen részarányuk az egyik 

legalacsonyabb (19,3%). A 25 évesnél idősebb, felsőfokú végzettséggel rendelkező népesség 

részaránya városi szinten 11,1%, ehhez képest a belvárosi érték jelentősen magasabb, 16,5%, ami 

a város második legjobb mutatószáma. 

2.5.2 Gazdaság 

2007-ben Kiskunhalason 2804 vállalkozás működött, melyek több mint negyede, 726 vállalkozás a 

Belváros területére koncentrálódott. A vállalkozások nemzetgazdasági ágazatonkénti 

megoszlásában a mezőgazdasággal és erdőgazdálkodással foglalkozó 164 kiskunhalasi vállalkozás 

nagyjából hasonló, 19-22%-os arányban a Belvárosban összpontosul, míg a feldolgozóiparban 

érdekelt 238 vállalkozás mintegy 14%-a van jelen a Belvárosban. Az igen csekély számú, 21 

kiskunhalasi építőipari jellegű vállalkozás városon belüli eloszlása közel egyenletes, ezekből 3 jut 

az akcióterületre. A kereskedelem és javítás szektorban tevékenykedő cégek legnagyobb számban 

nem itt vannak jelen, de a város egészén található ilyen vállalkozások számának közel 10%-a így is 

itt található. A szálláshely-szolgáltatással és vendéglátással foglalkozó 134 kiskunhalasi vállalkozás 

mintegy 23%-a belvárosi. 

A városban kiemelkedően magas számban, 797 céggel képviselt szállítás, raktározás, posta és 

távközlés ágazat vállalkozásai a városrészek közül legtekintélyesebb számban a Felsővárosban és a 
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Belvárosban találhatóak meg, a Belváros aránya itt 23%. A pénzügyi közvetítés területén is hasonló 

térbeli eloszlás tapasztalható. Az ingatlanügyekkel és gazdasági szolgáltatással foglalkozó cégek 

egyértelműen a Belvárosban és annak közvetlen szomszédságában összpontosulnak, a Belvárosra 

jellemző adat közel 39%. Az oktatásban érdekelt 60 kiskunhalasi vállalkozás jellemzően máshol 

található, de számuk így is eléri a 9-et a Belvárosban is. Azegészségügyi és szociális szektor igen 

kisszámú, 52 vállalkozásának nagy többsége (32 cég) a Belvárosban van. 

2007-ben Kiskunhalason 780 kiskereskedelmi üzlet volt, melynek közel fele (46%-a), 358 üzlet a 

Belvárosban működött, ezek között az élelmiszer-jellegű üzletek aránya a többi városrészhez 

képest némileg alacsonyabb (kb. 9%). A város egyetlen piaccsarnoka a Belvárosban van. A 

városban működő 100 ruházati jellegű üzlet közül azonban 85 található a Belvárosban, míg a 167 

vendéglátóhely mintegy harmada összpontosul itt. 

22. ábra: Vállalkozások száma és eloszlása Kiskunhalas városrészeiben (Forrás: Önkormányzati nyilvántartás) 

 

Amint azt a fent diagram is mutatja, összességében a kiskunhalasi vállalkozások térbeli 

eloszlásában a Belváros kiemelkedő szerepe tükröződik, vele csak a szomszédos városrészek 

tartanak lépést. A 2007-ben iparűzési adót fizetett 1839 kiskunhalasi vállalkozás városon belüli 

eloszlása is jól mutatja a fentiekben leírtakat; a Belváros akcióterületen található ezen 

vállalkozások több mint 26%-a, ami városi szinten a legmagasabb érték. A legnagyobb összegű 

iparűzési adót fizető – egyben az árbevétel vonatkozásában is legjelentősebb – 10 cég telephelyei 

közül 2 található a Belvárosban. 
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2.5.3 Társadalmi helyzet 

Kiskunhalason a 15-64 éves lakónépességen belül a foglalkoztatottak aránya városi szinten52,9%, míg 

a Belvárosban 61,9%, ami városi szinten igen jó értéknek számít. Nem meglepő, hogy a legfeljebb 

általános iskolai végzettségű, aktív korú, de rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező 

népességnek az aktív korúakon belüli aránya városi szinten itt relatíve alacsony (10,3%). 

23. ábra: Képzettség és foglalkoztatás a városrészekben (Forrás: KSH) 

 

2.5.4 Környezeti értékek bemutatása 

A városközpont központi terei a mai Hősök tere, már a korai időkben kialakult (I. katonai felmérés). A 

református templom már ekkor a főtér meghatározó épülete volt. A tér és környéke a 

településközponti szerepkörnek megfelelően mellékterekkel bővült és használat szerint 

differenciálódott (1893). Látható az 1833-34 között (Fischer Ágoston tervei szerint) épült klasszicista 

városháza. A terek bővülési differenciálódási folyamata a későbbiekben is folytatódott. 1909-es 

térkép feltünteti az 1905-06 között Hikisch Rezső és KotálHenrich tervei szerinti szecessziós 

szárnyakkal kiegészült városházát, mely mai fogalmaink szerint is korszerű módon többfunkciós 

városközponti épületként létesült. 

Az 1900-as évek kuriózuma, a többfunkciós városháza megépítése volt, ahol a halasi öntudatos 

polgári élet, a város lakói számára is látható közösségi élete zajlott. Az épületben díszes reprezentatív 

termeket magába foglaló étterem (az  épület  udvarán  kerthelyiség),  cukrászda,  szálloda,  városi 

színház, üzletek, városháza kaptak helyet. Az új épület jellegzetes szecessziós tömegformálásával, 

magyaros homlokzatdíszítéseivel, tűztornyával Kiskunhalas emblematikus épületévé vált, és ma mind 

a Hősök tere, mind a BethlenGábor tér meghatározó térfalát adja. 



 

 

Csipke-városközpont megújítása 

24. ábra: A városháza

Az épület belső tere 2003-ban újult meg, külső felújítására azonban nem került sor. Ennek ellenére 

Kiskunhalas központi tereit egyértelműen a Városháza uralja megjelenésével, méretével 

elhelyezett, a település néhány meghatározó 

kereskedelem, a vendéglátás (üzletek és az egykori szálloda) és kultúra (mozi) egy épületbe tömörítésével. 

Az épület funkcionális heterogenitása az elmúlt évtizedbe

nem működik, helyette mozi üzemel, mely erősen felújításra szorul. A korábbi étteremi termek átépültek, 

helyükre üzletek települtek. Az étterem, cukrászda helyet cserélt, elszakadt az udvari kerthelyiségtől, a

hajdani díszes terembelsők átépültek, igénytelenebb kialakítást kaptak. A polgári öntudatot megtestesítő 

épületmegjelenítés és az ezzel összhangban kialakított belső terek díszítettsége, igényessége fokozatosan 

megkopott. Az épület komplexitását úgy lehet

hogy ha „átjárhatóbbá” lehetne tenni,

kulturális eseményekre is meg lehetne nyitni.

A Hősök tere és a Bethlen Gábor tér átmeneti po

található, a posta (Postapalota és a Gazdasági Bank) épülete, mely tornyával mintegy visszaköszönt a 

városháza keleti tornyos kialakítású hangsúlyának (a városháza tömbjével egyidőben épült). Az épületet 

1932-ben átépítették és a tornyát visszabontották. A Hősök tere Szilády Áron úttól keletre eső része teljes 

egészében, a Bethlen Gábor tér egy részének kibontása a városháza tömb építésével egyidőben történt. Az 

1932-es felmérésen már csaknem a mai térformák

részét, ahol ezidőtájt és még több évtizeden keresztül egy épülettömb még megmaradt. Ennek bontására 

az 1960-as években került sor. Az 1960

magasságával a térfalak kialakult arányaihoz alkalmazkodik, de építészeti megformálása, a kor ízlését, és 

építéstechnológiai lehetőségeit, és környezeti igénytelenségét tükrözve kiválik környezetéből.

25. ábra: A Szász Károly ut
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. ábra: A városháza tömbjében a volt színház, jelenleg mozi homlokzata

 

ban újult meg, külső felújítására azonban nem került sor. Ennek ellenére 

Kiskunhalas központi tereit egyértelműen a Városháza uralja megjelenésével, méretével 

néhány meghatározó funkciójával: az igazgatás (Polgármesteri Hivatal), a 

kereskedelem, a vendéglátás (üzletek és az egykori szálloda) és kultúra (mozi) egy épületbe tömörítésével. 

Az épület funkcionális heterogenitása az elmúlt évtizedben sokat vesztett eredeti szerepéből. A színház 

nem működik, helyette mozi üzemel, mely erősen felújításra szorul. A korábbi étteremi termek átépültek, 

helyükre üzletek települtek. Az étterem, cukrászda helyet cserélt, elszakadt az udvari kerthelyiségtől, a

hajdani díszes terembelsők átépültek, igénytelenebb kialakítást kaptak. A polgári öntudatot megtestesítő 

épületmegjelenítés és az ezzel összhangban kialakított belső terek díszítettsége, igényessége fokozatosan 

megkopott. Az épület komplexitását úgy lehetne leginkább helyreállítani, úgy lehetn

„átjárhatóbbá” lehetne tenni, udvarát be lehetne kapcsolni a környező gyalogos hálózatba és 

kulturális eseményekre is meg lehetne nyitni. 

A Hősök tere és a Bethlen Gábor tér átmeneti pontján, tömegét tekintve egy másik jelentős épület 

található, a posta (Postapalota és a Gazdasági Bank) épülete, mely tornyával mintegy visszaköszönt a 

városháza keleti tornyos kialakítású hangsúlyának (a városháza tömbjével egyidőben épült). Az épületet 

ben átépítették és a tornyát visszabontották. A Hősök tere Szilády Áron úttól keletre eső része teljes 

egészében, a Bethlen Gábor tér egy részének kibontása a városháza tömb építésével egyidőben történt. Az 

es felmérésen már csaknem a mai térformák és térfalak állnak, kivéve a Bethlen tér városháza felé eső 

részét, ahol ezidőtájt és még több évtizeden keresztül egy épülettömb még megmaradt. Ennek bontására 

as években került sor. Az 1960-es években épült a mai Interspar áruház épülete, mely u

magasságával a térfalak kialakult arányaihoz alkalmazkodik, de építészeti megformálása, a kor ízlését, és 

építéstechnológiai lehetőségeit, és környezeti igénytelenségét tükrözve kiválik környezetéből.

. ábra: A Szász Károly utca eleje a Városház felől nézve 
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tömbjében a volt színház, jelenleg mozi homlokzata 

ban újult meg, külső felújítására azonban nem került sor. Ennek ellenére 

Kiskunhalas központi tereit egyértelműen a Városháza uralja megjelenésével, méretével és a benne 

funkciójával: az igazgatás (Polgármesteri Hivatal), a 

kereskedelem, a vendéglátás (üzletek és az egykori szálloda) és kultúra (mozi) egy épületbe tömörítésével. 

n sokat vesztett eredeti szerepéből. A színház 

nem működik, helyette mozi üzemel, mely erősen felújításra szorul. A korábbi étteremi termek átépültek, 

helyükre üzletek települtek. Az étterem, cukrászda helyet cserélt, elszakadt az udvari kerthelyiségtől, a 

hajdani díszes terembelsők átépültek, igénytelenebb kialakítást kaptak. A polgári öntudatot megtestesítő 

épületmegjelenítés és az ezzel összhangban kialakított belső terek díszítettsége, igényessége fokozatosan 

úgy lehetne igazán revitalizálni, 

udvarát be lehetne kapcsolni a környező gyalogos hálózatba és 

ntján, tömegét tekintve egy másik jelentős épület 

található, a posta (Postapalota és a Gazdasági Bank) épülete, mely tornyával mintegy visszaköszönt a 

városháza keleti tornyos kialakítású hangsúlyának (a városháza tömbjével egyidőben épült). Az épületet 

ben átépítették és a tornyát visszabontották. A Hősök tere Szilády Áron úttól keletre eső része teljes 

egészében, a Bethlen Gábor tér egy részének kibontása a városháza tömb építésével egyidőben történt. Az 

és térfalak állnak, kivéve a Bethlen tér városháza felé eső 

részét, ahol ezidőtájt és még több évtizeden keresztül egy épülettömb még megmaradt. Ennek bontására 

es években épült a mai Interspar áruház épülete, mely ugyan 

magasságával a térfalak kialakult arányaihoz alkalmazkodik, de építészeti megformálása, a kor ízlését, és 

építéstechnológiai lehetőségeit, és környezeti igénytelenségét tükrözve kiválik környezetéből. 
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Az 1980-as években épült a Kereskedelmi és Hitelbank épülete (tervező Masznyik Csaba), mely, 

szerencsésen gazdagította a Bethlen tér építészeti térfalát. Tornya a városházi torony visszacsengése. 

Későbbiekben bővült ki a tér keleti irányba az Eötvös utca vonaláig. A Hősök tere későbbi bővítményének 

északi térfala - egy épületet kivéve - történelmi hangulatot nem érzékeltet, mégis egységes, semleges 

megjelenésű. Az Eötvös utcára beforduló saroképület jellegzetes bauhaus stílusú. 

A Hősök teréről keleti irányba haladva a Bethlen térre érkezünk, ahol a tér tágassága miatt, de a sűrű 

növényzet miatt is inkább közpark hangulat fogad, kevésbé a városi fórum jelleg dominál, bár kétségtelen, 

hogy a városháza tömbje előtti nagyobb kiterjedésű térburkolat közösségi összejövetelekre is utal. A tér 

térfalai egy időben nem érzékelhetők a növényzet miatt. Az északi oldal uralkodó épülete a már említett, 

volt Postapalota és a Gazdasági Bank. 

26. ábra: A Halas Áruház és a K&H épülete 

 

Az északi térfal meghosszabbításában indul a Garbai Sándor utca, mely a Belváros rehabilitációval kiépült 

tömeges lakóterületének gyalogos tengelye. 

A  Bethlen  tér  déli  oldali  térfalában  teljesen  idegen  elem  az  Interspar  áruház,  melynek tömege, 

lapostetős formája, függönyfalas homlokzata elüt a környezettől, a diszharmóniát tovább fokozza az 

összekötőtagként épített kazánház főtérre nem való funkciója és rendkívül elhanyagolt állapota. 

A tér viszonylag gazdag növényállománya a Bokányi Dezső utca – Eötvös utca közötti szakaszon megszakad, 

e terület szinte teljes egészében burkolt. A burkolt felületek túlzott méretét a két utca közötti gyalogos 

átjárás és a Városháza földszintjén levő vendéglátás kiülő-terasz funkciói csak részben indokolják. A tavaly 

felállított zenepavilon is ehhez a burkolt térrészhez kapcsolódik. 

 

A Városháza kapuja előtti terület ma közlekedési csomópont, a Szilády – Köztársaság és Szász Károly utcák 

találkozása. A teret a gépjárműforgalomtól előbb utóbb tehermentesíteni kellene, hogy méltó gyalogos 

előteret lehessen kialakítani a főbejárat előtt. 

A Városháza bejárata előtti teresedéstől a református imaház déli oldalán kialakított parkosított terület 

vezet át a Május 1. térre.  

A teret a vásárcsarnok, piac épülete uralja, de ma itt helyezkedik el a buszpályaudvar is. A tér jellege erősen 

eltér a Hősök tere – Bethlen tér által alkotott téregyüttestől. Gyakran zsúfolt, különösen piacnapokon, 

illetve a diákok iskolába érkezése/hazautazása idején. Az autóbusz, a személy és a teherforgalom egyaránt 

jelentős, ennek következtében a teret az útburkolat és a rendezetlenség jellemzi. Szükséges lenne – az 

autóbusz-közlekedés és megállóhely megtartásával – a pályaudvar kihelyezése és az autóbusz-parkolás 

megszűntetése, a jelenleg várakozó buszok által elfoglalt terület felszabadítása. A térfalat többnyire 

földszintes üzletházak és vendéglátó épületek alkotják, rendkívül vegyes karakterrel. A Halászcsárda régi 

mezővárosi épület, az Ady utca sarkán a múlt század első feléből származó jellegzetes polgárház található, a 

keleti térfalat református templomkert épített kerítése és az imaház adja.A Semmelweis tér a Május 1. tér 

folytatásaként ugyancsak az egykori Halastó területén jött létre és tölcsérszerűen nyílik ki északra a Kórház 
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felé. A városközponti terektől eltérően nagy mérete, egyáltalán nem meghatározó térfalai és a kapcsolódó 

belvárosi (kereskedelmi, vendéglátási) funkciók hiányában inkább park, mint városi tér.  

27. ábra: Piac tér felől a Vásárcsarnok látványa 

 

28. ábra: A Semmelweis tér a kórházzal a Május 1. tér felől 

 

29. ábra: A Vásárcsarnok hátoldala a Semmelweis tér felől 

 

Kiskunhalas központjának közterületeit zavaró átmenő gépkocsi forgalom, ezáltal az aszfalt burkolatok 

túlsúlya, a kerékpárutak hiánya és igénytelen gyalogos burkolatok mellett a dús, idős fás növényzet jellemzi. 

Az egymásba folyó terek, teresedések, illetve a csatlakozó utcák gazdag növényállománnyal rendelkeznek. 

Ez alól csupán a vásárcsarnok előtt, az autóbusz pályaudvarként hasznosított tér-rész a kivétel, amely 

használatából közvetkezően teljesen burkolt, és egy-két idős nyárfától eltekintve, növényzettől mentes. 

A városközpont fás növényzetének túlnyomó része ostorménfa (Celtisoccidentalis), mely viszonylag csekély 

díszértéke ellenére – nagy ellenálló képességének, igénytelenségének, alakíthatóságának, szennyezés 

tűrésének, stb. köszönhetően – a városi környezet elterjedt fafajtája, és Kiskunhalas központjának is 

jellemző növénye. 
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A celtisek kifejlett – összefüggő lombkoronát biztosító – példányai árnyékolják a Hősök terét és a környező 

utcákat, melyek közül legegységesebb a Városház utca nyugati szakaszának növényállománya. 

A Bethlen Gábor téren a határoló utakat kísérő celtisek mellett hatalmas kőrisek, hársak, vadgesztenyék, a 

keleti szélen – a terület legértékesebb lombhullató fás növényzetét alkotó – tölgyek díszlenek. A tér nyugati 

felén, a gyalogos burkolatban – korábbi fasor, hiányos maradványaként – tavasszal, virágzáskor díszítő 

japán cseresznyék, a Szilády Áron szobor mögött idős fűz és törökmogyoró, az országzászló előtt platánok, 

hársak találhatók. A határoló utcákat celtisekből és nyírfákból álló – korban is vegyes – fasorok szegélyezik. 

30. ábra: A Hősök tere és a Bethlen tér jellemző növényállománya jelenleg 

 

 

A városközpont közterületeinek növényzete – elsősorban a kiemelkedően értékes fák, a tölgyek, hársak, 

kőrisek és nem utolsó sorban a tiszafák – a közterületek rendezésénél, átépítésénél meghatározóak. 

A fás növényzet tömegét alkotó celtisek, a viszonylag hiányos, vegyes fasorok, örökzöldek közül a – sok 

esetben torz – thujafélék a közterületek kialakítását nem befolyásolhatják. 

2.5.5 A környezeti károk bemutatása és feltárása 

Az akcióterületen kármentesítést nem kell végezni. 

2.5.6 Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte 

A következő közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények vannak jelen a városban: 

� Állami, igazgatási, hatósági és igazságszolgáltatási funkciók 

Kiskunhalason a  városi  és  kistérségi  szintű  állami-igazgatási-hatósági  funkciók  nagy többsége a 

Belvárosra koncentrálódik. A Polgármesteri Hivatal mellett egyebek mellett itt található az okmányiroda, a 

bíróság, az ügyészség, a városban működő igazságügyi szolgáltatók, ügyvédi irodák és közjegyzők több mint 

négyötöde illetve a halasi székhelyű civil szervezetek mintegy 60%-a. Kiskunhalason két postahivatal 

működik, melyek egyike a Belváros akcióterületen található 

� Humán szolgátatási funkciók  

A városban jelenlévő egyéb funkciókhoz hasonlóan a humán szolgáltatások körébe tartozó intézmények 

nagy többsége is a város központi területein összpontosul. Az egyetlen önálló bölcsőde, valamint a három 

óvodán belül működtetett bölcsődei csoportok közül 3 a Belvárosban. A 9 óvoda-intézményegységből 5, 
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míg az általános iskolák közül 2 a található a Belvárosban. A 4 kiskunhalasi középiskola közül 3 működik a 

Belvárosban, felsőoktatási intézmény pedig jelenleg nincs Kiskunhalason (sem önállóan, sem tagozati 

formában). 

A Semmelweis Kórház, a mentőállomás és a járóbeteg szakellátó központ szintén aBelvárosban található. A 

8 körzeti orvosi székhely közül 6 működik a Belvárosban, a 9 kiskunhalasi gyógyszertár közül 6 található itt, 

míg a 8 városi fogászati szakrendelés közül 3. 

A Kiskunhalason működő szociális intézmények egyike sincs az akcióterületen (ezekjellemzően a város 

peremkerületeiben fekszenek). 

2.6 Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, 

problémák feltárása 

 

2.6.1 Az akcióterületen belüli és az akcióterületen feltáró (akcióterületen kívüli) meglévő 

közlekedési hálózat helyzete 

A Belváros közlekedési kapcsolatai meglehetősen intenzívek, hiszen pl. a város vasútállomása, 

buszpályaudvara, illetve taxiállomása is a Belvárosban fekszik. A helyi tömegközlekedés hálózata közel 6 

helyi buszjárata a városrészeket köti össze a centrummal. A városban működő 3 benzinkút közül 1 található 

a Belvárosban, ezek azonban nem a jelen pályázat által érintett beavatkozási területen fekszenek. 

Az akcióterületen keresztülhalad a tompai határátkelőhelyhez vezető 53. sz. főútvonal, mely igen jelentős 

forgalom-, és ezzel járó környezetterhelést jelent a sűrűn lakott városrésznek. A jelen pályázat által érintett 

tervezési terület, vagyis a település hagyományosan kialakult központja az 53 sz. országos főút valamikori 

nyomvonala mellett, a korábbi Halastó szélén, enyhén emelkedő homokdombon helyezkedik el. Excentrikus 

elhelyezkedését a beépítésre kevésbé alkalmas tómeder, vízállásos terület miatt alakult ki. Ezen a területen 

keresztül egy országos út, mellékút vezet (Keceli út). A városközponton átvezető átmenő forgalmat ez és a 

Szilády Áron – Köztársaság utca vonalának gyűjtőútja bonyolítja le. Az átmenő fogalom csak a Dongér 

völgyében tervezett elkerülő (kör) út megépítését követően fogja a városközpontot elkerülni. 

Az utóbbi évek gépjármű-ellátottságának gyorsuló növekedése Kiskunhalason is egyre érezhetőbben 

jelentkezik.  A terület települési főútja az 5309.sz. országos összekötő út, amely a Szász Károly utca – 

Köztársaság utca – Kossuth Lajos utca nyomvonalon halad. A SziládyÁron utca  –  Köztársaság  utca  –  Petőfi  

Sándor  utca  útvonal  a  városközpont térségének legfontosabb gyűjtőútja. További gyűjtőutak a Nagy 

Szeder István utca – Magyar utca, a Nagy Szeder István utca – Dr. Monszpart László utca útvonalak illetve a 

Szent Imre utca. Ezt a közlekedési hálózatot jelentős gépjárműforgalom terheli. A városközpont térsége 

lényegében a történelmileg kialakult város- és utcaszerkezettel azonos, egymáshoz közel helyezkednek el 

közösségi terek, műemléki környezet, gyalogos területek, park stb.).
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31. ábra: A városközpont jelenlegi közlekedési hálózata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Központi helyen van az autóbusz-pályaudvar, ide 4 irányból érkeznek autóbuszok: Dr. Monszpart László, 

Szász Károly, Szilády Áron és a Köztársaság utca felől. 

Gyakran hallható vélemény, hogy a városközpontban nincsen elég parkolóhely. A Bethlen Gábor tér és a 

Hősök tere mentén található parkolóhelyek nagyon magas kihasználtságúak, annak ellenére, hogy ezek 

használatáért fizetni kell (korlátozott várakozási övezet). A többi 

„fizetős” parkoló kapacitása azonban kihasználatlan. A központtól még távolabb lévő parkolók 

kihasználtsága, pl. a piac és a SPAR áruház parkolója pedig (a piaci napoktól eltekintve) igen alacsony. Az a 

jelenleg tapasztalható általános jelenség, hogy az autóval közlekedők az úti céljuk közvetlen közelében 

parkolnak, a parkolóhelyek véges száma miatt nem tartható. Ez a felismerés a jelenlegi közlekedési 

szokásokban még nem jelent meg. 

Egyre növekszik a nem  kijelölt  helyeken  és  szabálytalan  helyeken  várakozó  gépkocsik száma. 

A Városközpont térségében igen jelentős a gyalogos és a kerékpáros forgalom is. A kerékpáros forgalom 

nemcsak a fő- és gyűjtőutakon, de a hálózat egyéb kiszolgáló utcáin is megjelenik. A fő gyalogos áramlat a 

Garbai Sándor utca – Autóbusz-pályaudvar – Kórház között jelentkezik. 

Összefoglalva a jelenlegi közlekedési hálózaton a gépjármű forgalom dominál. A Városháza és a környező 

terek rekonstrukciója során a legfontosabb közlekedési feladat, megteremteni annak a lehetőségét, hogy ez 

a dominancia megforduljon. 

2.6.2 Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró (akcióterületen kívüli) meglévő 

közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából 

A kiskunhalasi városrészek között a különféle infrastrukturális jellemzők vonatkozásában jelentős eltérések 

mutatkoznak, ezek közül a Belváros helyzete jellemzően jobb, mint más területeké. Az utak itt teljes 

mértékben burkoltak, a járdák helyzete is viszonylag rendezett. A közvilágítás megoldott, akárcsak az 

épületek árammal, vezetékes vízzel, szennyvíz- csatornával, illetve gázzal való ellátottsága, ugyanakkor a 

közművek általános állapota mára meglehetősen elavulttá vált. 

2.6.3 Lakáshelyzet 

A népszámlálási adatok szerint Kiskunhalason 2001-ben 11725 lakás volt. Az önkormányzati nyilvántartás 

szerint a lakóingatlanok száma 2006-ra 11917-re emelkedett. A legtöbb lakóingatlan 2006-ban a 

Belvárosban volt (3286 db), noha számuk a 2001-2006 közötti időszakban itt is némileg csökkent. A 2001. 

évi népszámlálási adatok szerint az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a Belvárosban mutatta az 
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egyik legkisebb értéket (5,6%). Hasonló mondható el a 2006. évi önkormányzati nyilvántartások szerint az 

egy lakóingatlanra jutó lakosok száma vonatkozásában; a 2 fő/lakás belvárosi érték a város egészének 

átlaga (2,5 fő/lakás) alatt van, noha nem ez a legalacsonyabb érték. 2011-ben Kiskunhalas belterületén 11 

új lakást építettek, melyek közül 2 épült az akcióterületen, ami más városrészekkel összevetve átlagos 

érték.  

2.7 Funkcióelemzés 

 

2.7.1 Közösségi funkciók 

Kiskunhalason a közösségi funkciók döntő többsége a Belváros és a Felsőváros területén összpontosul. A 

Belvárosban működik például – a Városháza épületében – a mozi, továbbá a színházi előadásoknak is helyet 

adó Közösségek Háza, mely számos tematikus (tánc, kártya stb.) klub bázisa is. A városrészben található 2 

városi múzeum is, de 12 sportpálya és a 2 szabadidő- és rendezvénycsarnok – a  Bibó István Gimnázium, 

illetve a Garbai Szakképző Iskola épületében –, valamint a Halasi Termál Fürdő is ebben a városrészben 

szolgálja ki a sportolni és pihenni vágyókat. 

A Belváros központi magja nem pusztán Kiskunhalas, de az egész kistérség kulturális és közéleti központja. 

Itt zajlanak le a legfontosabb közösségi események, kulturális és egyéb fesztiválok, melyeken látogatók ezrei 

vesznek részt. Ezek közül is kiemelkednek a legfontosabb állami ünnepek, valamint a Nemzetközi Szüreti 

Fesztivál, melyek több ezres látogatóközönségének kiszolgálása a jelenlegi infrastrukturális és környezeti 

körülmények között csak rendkívül nehezen biztosítható. 

2.7.2 Közigazgatási funkciók 

A városrész nemcsak a város, hanem egy egész kistérség központi – közigazgatási, kulturális, gazdasági – 

funkcióit kell ellássa, sőt több funkcióját tekintve a város kiszolgálja a kistérség határain kívüli területek, 

települések igényeit is. Mindezen igények minél magasabb szinten történő kielégítésének szándékán alapul 

a város hosszú távú általános célrendszere. A belvárosban találhatók a városi és kistérségi szintű állami, 

igazgatási és hatósági funkciók többsége, úgy, mint a Polgármesteri Hivatal, az okmányiroda, a bíróság, az 

ügyészség, a városban működő igazságügyi szolgáltatók, ügyvédi irodák és közjegyzők több mint 80%-a 

továbbá a halasi székhelyű civil szervezetek mintegy 60%-a. A városban található két postahivatal közül egy 

a Belváros akcióterületen működik. 

A fent említett funkciók mellett már régóta felismert hiányosság a városmarketing tevékenységnek helyt 

adó tourinform iroda kialakítása. Az épület Bethlen Gábor tér felölioldalán kialakítandó tourinform iroda 

célja, hogy a város és a kistérség turisztikai attrakcióirólmagas színvonalú információt biztosítson az 

érdeklődők számára, ezáltal növelve a térség turisztikai vonzerejét. A tourinform iroda kialakításával az 

önkormányzat a városban már régóta fennálló hiányra ad megoldást. A városba érkező turisták egy helyen, 

akár modern technikai  eszközök  igénybevételével  szerezhetnek  ingyenes  információt  a  város  és  a 

kistérség turisztikai kínálatáról. A tourinform iroda kialakítás csupán egy szükséges feltétel, de kizárólag jól 

megtervezett és megvalósított városmarketing tevékenység eredményeként képes a kíván cél elérésére. 

2.7.3 Mozi jelenlegi kihasználtsága 

32. ábra: Mozi kihasználtsági adatai 

Év Előadás Nézőszám Bevétel 

2004 774 20 087 11 968 190 Ft 

2005 785 18 094 8 519 460 Ft 

2006 792 17 260 8 096 700 Ft 

2007 743 12 922 7 560 380 Ft 
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2008 774 13200 6 016 908 Ft 

2009 707 11528 4 473 000 Ft 

2010 685 8444 3 374 000 Ft 

2011 631 9023 3 375 000 Ft 

33. ábra: Vetítések száma 

Megnevezés 2009. tény 2010. 2011.  2012. terv 

Vetítések száma (előadás) 707 685 631 550 

Nézőszám (fő) 12000 9444 9023 8000 

Egyéb rendezvények (alkalom) 93 104 101 100 

Más funkció - - - - 

Bevételek - jegybevétel 4 473 000 Ft 3 374 000 Ft 3 375 000 Ft 3 000 000 Ft 

Egyéb bevételek 700 000 Ft 818 000 Ft 1 125 000 Ft 1 600 000 Ft 

Pályázatok 1 000 000 Ft 800 000 Ft     

Önkormányzati hozzájárulás 1 600 000 Ft 9 800 000 Ft 5 700 000 Ft 3 800 000 Ft 

Működési költség 4 500 000 Ft 14 800 000 Ft 10 200 000 Ft 8 400 000 Ft 

Működési bevétel 5 500 000 Ft 4 200 000 Ft 4 500 000 Ft 4 600 000 Ft 

2.7.4 Igényfelmérés 

Az igényfelmérés 2009. október 5-9-ig készült. Pályázó telefonos igényfelmérést készített az alább felsorolt 

kérdésekkel. A célcsoport kiválasztása úgy terveztük, hogy a megkérdezettek kb. kétharmada akcióterületi 

lakos legyen, a maradék egyharmad pedig a város más területein. 

A mintavételezés 5%-os volt ennek okai a következők: 

� Az akcióterületen 7.079 fő lakik, akinek egyenkénti megkeresése technikai nehézségekbe ütközik, 

továbbá az igényfelmérés hozadéka eltörpül a teljes körű igényfelmérés költségéhez képest. 

� További problémát jelentett az igényfelmérés negatív hatásainak minimalizálása, tudniillik az 

megkérdezetek sok esetben „zaklatásnak” értelmezik a jóhiszemű kérdezők rendkívül fontos és 

tanulságos munkáját és így előre negatív előítéletekjelennek meg a város-rehabilitációs projekttel 

szemben, ami koránt sem kívánatos 

� Fölmerült a projektelemenkénti célcsoportok teljes körű mintavételezésének gondolata is. Ebben az 

esetben a célcsoportok pontos meghatározása is kvázi lehetetlen, a felkutatásuk pedig csak 

aránytalan humán- és financiális erőforrást igényelne. Nem is beszélve arról, hogy számos 

projektelem esetében a pályázó a fejlesztések hatásaként a hozzárendelt jelenlegi célcsoport 

bővülését várja. 

Az igényfelmérés kiválasztott módszere 

A személyes megkeresés igen idő és pénzigényes, továbbá módszertani kutatások szerint az eredményt 

befolyásolja a kérdező személye, azzal, hogy az adott kérdés igen-nem alternatíva-dimenziójában szimpátia 

esetén mérhetően eltolódik az igen felé, a sokszor azonnal kialakuló unszimpátia esetén pedig a nem felé. 

Mindezek miatt a felmérés szituációjának személytelenebb interperszonális aktusban kell létrejönnie. Az 

internetes kérdőív, bár gyorsan elemezhető, viszont életszínvonal, korosztály, érdeklődés 

szerinticsoportokat részesít előnyben, vagy zár ki a megkérdezhetők köréből. Az előbbiek átgondolása után 

az a következtetés adódott, hogy telefonos felmérést készül. 

Célcsoport kiválasztása: A megkérdezetteket telefonkönyvből választottuk, a válaszadók71% az 

akcióterületen él, a 29 %-a Kiskunhalas más részein. 

A fenti módszertani terv kivitelezése úgy történt, hogy addig kérdeznek a telefonos kérdezők, míg 360 olyan 

válaszadóig el nem jutnak, aki legalább egy kérdésre válaszol. Amegkérdezettek száma így 398, a válaszadók 

száma 360-re adódott, ezáltal jó közelítéssel5%-os reprezentációt értünk el, ami már mélyreható 

következtetésekre jogosít fel. 

Az elemzés módszere 

Külön fontos a „nem tudom” válaszok száma, amit az átlagban 0-ként vettünk számba, de számon tartottuk 

(az alábbi táblázat utolsó oszlopában), hogy az adott kérdésre hány válaszoló nem adott értékelhető 
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választ. Ebből kiderül, hogy mennyire foglalkoztatja a közvéleményt az adott kérdés. Amely kérdésben 

kevés a „0” válasz, azt „kifejezett” igénynek nevezzük, amely kérdésre 2,5-től jelentősen eltérő értéket 

kapunk, azt„határozottnak”. 

A kérdések tendenciája: Az egyszerű kérdésekre adott válaszok értékelésben mindig fontos a tendencia, az, 

hogy a válsz a kérdező céljait mennyire támasztja alá. Növekvőnek mondjuk a tendenciát, ha a válaszokban 

megadott nagyobb pontszám támogatja a fejlesztésiterveket, koncepciót, és „csökkenőnek”, ha a 

válaszokban megadott kisebb pontszámjelenti a fejlesztés(ek) támogatását. Nem szerencsés, ha a kérdések 

tendenciája egységesen növekvő, vagy csökkenő, mert a válaszadót ez befolyásolja, (megérzi, hogy mi a 

kérdező célja). Ennek okán a kérdéseket vegyes tendenciával állítottuk össze. A kiértékelő táblázatban 

jeleztük is hogy növekvő, vagy csökkenő a tendencia az adott kérdés esetében. 
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Az igényfelmérés során feltett kérdések és értékelésük 

34. ábra: Az igényfelmérés számszerű kiértékelése 

Sor- 

szám 
Kérdés Akérdéscélzata Tendencia Számított átlag 

A„nem tudom” 

válaszok darabszáma 

1 MilyennekgondoljaKiskunhalas gazdasági,társadalmi, fejlettségi helyzetét? Általános megítélés Növekvő 2,98 85 

2 Mitérez,KiskunhalasmilyenminőségűjövőtkínálÖnnekés hozzátartozóinak? Érzelemi viszonyulása városhoz Növekvő 3,12 35 

3 
Milyenvéleménnyelvanarról,hogy a kiskunhalasiak problémáitahelyieknekkell 
megoldani, nempedig Budapesttől várni asegítséget? 

Központi (ROP)fejlesztésekiránti 
bizalom 

Csökkenő 3,46 23 

4 Mennyire elégedett a vásárcsarnoképületénekállapotával? Piactériránti igény Csökkenő 1,40 3 

5 
Milyenvéleménnyel vanavárosbanlezajlófejlesztésekkel kapcsolatostájékoztató 
csatornákról (tud-eegyáltalána fejlesztésekről)? 

Informáltság Növekvő 1,76 26 

6 
Mennyiretartja kielégítőnekKiskunhalasvárosméretéhez és jelentőségéheza 
városközpontjának fejlettségét? 

Városközpontifunkció igénye Csökkenő 1,65 32 

7 
Mennyiretartjaszükségesnek,KiskunhalasközpontjábanaVárosháza 

épülettömbjénekfelújítását, azudvar megnyitását,közösségi térréalakítását? 
Közösségifunkcióigénye Növekvő 3,85 14 

8 
Mennyiretartja fontosnak,hogy avárosközpontjában 

növekedjenakereskedelmi,vendéglátóiszolgáltatásokés azirodák száma? 
Szolgáltatásokigénye Növekvő 4,23 16 

9 
Mennyiretartjafontosnak,hogyKiskunhalasközpontjában 

növekedjenaturisztikailátványosságok száma. 
Turisztikaifunkció igénye Növekvő 3,95 12 

10 Mennyire hiányolja a rendezett közterületeket a belvárosban? Városi közterület funkció igénye Növekvő 4,44 5 

11 
Milyennek tartja a hivatalok épületeinek külső és belső 

állapotát,akadálymentesítettségénekszínvonalát? 

Közszféra infrastruktúra 

fejlesztésiigény 
Növekvő 4,10 20 
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Az igényfelmérés szöveges értékelése 

 
1. Milyennek gondoljaKiskunhalas gazdasági, társadalmi, fejlettségi helyzetét? 

Aválaszokátlagábólazderülki,hogyahelyiekbizakodóak,ésobjektívenítélikmeg 

környezetüket,reálisválaszokatvárhatunk.(Atúlmagas,vagyalacsonyátlagerős 

pozitív,vagynegatívelőítéletetfeltételez.) 

2. Mitérez,KiskunhalasmilyenminőségűjövőtkínálÖnnekéshozzátartozóinak? 

Azérzelmiviszonyulásavároshozvalamivelátlagon felüli,melybe,habeleszámoljukaz országosátlag 

romlójövőképet, akkorhelyilegjónak minősíthető. 

3. Milyenvéleménnyelvanarról,hogyakiskunhalasiakproblémáitahelyieknekkell 

megoldani,         nem       pedig       Budapesttől       várni       a       segítséget? Vizsgáltuka 

központiprogramokirántibizalmat,amijelenesetbenátlagonaluli,ezérta programokvégrehajtása 

közbennagyhangsúlytkellfektetniasoftelemekpozitív véleményformálóhatására. 

4. Mennyireelégedettavásárcsarnok épületének állapotával? 

Ajelenlegihelyzettelvalóelégedettségalacsony,amierősfejlesztésirántiigénytfejez 

ki.Avásárcsarnokismerthelyeavárosnak,ezt mutatja acsupán 3 „nem tudom”válasz, ami 

igencsekélya többikérdéshezviszonyítva. 

5. Milyenvéleménnyelvanavárosbanlezajlófejlesztésekkelkapcsolatostájékoztató csatornákról (tud-

e egyáltalán a fejlesztésekről)? 

Azinformáltságelégalacsony,ebbenazesetbena„nemtudom”válaszokisgyengítik 

azértéket,mertéppenazinformációkhiányátbizonyítják.Aprogramsoránhangsúlyt 

kell helyezni a kommunikációra. 

6. MennyiretartjakielégítőnekKiskunhalasvárosméretéhezésjelentőségéheza város 

központjánakfejlettségét? A kérdésáltalánosságából eredően nem elég 

kifejezett,de figyelembevéve acsökkenő tendenciátmegfelelően határozottigényt fejez 

ki afejlesztésekiránt. 

7. Mennyire tartjaszükségesnek, Kiskunhalas központjában a Városháza épülettömbjének 

felújítását,azudvarmegnyitását,közösségi térré alakítását?A válaszokbólaz 

derülki,hogyaközösségi funkciókaterősítőprogramoknaknemcsak 

hogyelfogadottságavan,hanemnagytámogatottságais.Kimutathatótovábbá,hogya 

„Városháza”épülettömbjének állapotafontosa Kiskunhalasiakszámára. 

8. Mennyiretartjafontosnak,hogyavárosközpontjábannövekedjenakereskedelmi, 

vendéglátóiszolgáltatásokésaz irodákszáma?Aválaszoktanúságaszerint a 

kiskunhalasiaknakigénye van a városias,szolgáltatásokbanbővelkedőbelvárosra. 

9. Mennyire tartja  fontosnak,  hogy  Kiskunhalas  központjában  növekedjen  a 

turisztikailátványosságokszáma?Azátlaghatározottéskifejezett,annakellenére, 

hogyamegkérdezettekkb.kétharmadaazakcióterületrőlkerültki,tehátasajátszűk 

értelembevettlakóhelyéniseltűri,sőtigényliaturisztikailátványosságokat,melyeknek 

nemtartahátrányaitól. 

10.Mennyirehiányoljaarendezettközterületeketabelvárosban?Azátlagbóllátszik, hogy a rendezett  

közterületekutáni  igény  a  leghatározottabb  és  a  második 

legkifejezettebbigény. 

11.Milyennek tartjaa hivatalok épületeinek külső és belső állapotát, akadálymentesítettségének 

színvonalát?   A   kiskunhalasiakés  főképpen   azakcióterületen élők számára fontos a hivatalok 

infrastrukturális állapota és igénylikannak magasszínvonalát. 
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2.8 A tulajdonviszonyok értékelése 

A teljes akcióterületen, már csak méretéből és vegyes funkciójából adódóan is, az ingatlanok 

tulajdonviszonyai igen vegyesek. A lakóövezeti részek döntően magántulajdonban vannak, míg az 

utak, a közterek és a középületek jellemzően önkormányzati, illetve kisebb részben állami vagy 

egyházi tulajdont képeznek. Az akcióterület jelen pályázat keretében érintett ingatlanjai, melyek 

utakat, köztereket és középületeket egyaránt magukban foglalnak, szinte kivétel nélkül 

önkormányzati tulajdonban vannak. Egyetlen utca (Szász Károly utca) van a Magyar Állam 

tulajdonában, de az előzetes egyeztetések alapján a pályázat keretében betervezett fejlesztést a 

tulajdonos támogatásáról biztosította. 

35. ábra: Pályázatban érintett tulajdonviszonyok bemutatása 

Fejlesztés megnevezése Cím HRSZ Tulajdonos 

Városháza tömb rehabilitációja Hősök tere 1. 1 Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Bethlen tér és a Hősök tere 

Városháza utca 2 Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Hősök tere  3 Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Hősök tere 4 Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Szász Károly utca 
Városháza és Vásárcsarnok közötti 
szakasz rehabilitációja 

Szilády Áron utca 2213 Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Hősök tere 2246 Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Magyar utca 2247 Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Vásárcsarnok előtti tér felújítása Május 1. tér 2248 Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Vásárcsarnok felújítása Május 1. tér 2250 Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Szász Károly utca 
Városháza és Vásárcsarnok közötti 
szakasz rehabilitációja 

Szász utca 2567 Magyar Állam 

Bethlen tér és a Hősök tere Bokányi utca 4654 Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Bethlen tér és a Hősök tere Bethlen Gábor tér 4671 Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2.9 A tulajdonosi, együttműködési szándékok feltérképezése 

A fejlesztés során érintett ingatlanok döntő részben önkormányzati tulajdonban vannak, ami 

nagymértékben leegyszerűsíti a tulajdonosi szándékok feltérképezését. Egyetlen utca esetében 

jelenik meg tulajdonosként harmadik fél (a Magyar Állam), de az előzetes egyeztetések alapján a 

pályázat keretében betervezett fejlesztést a tulajdonos támogatásáról biztosította. 

2.10 Piaci igények, lehetőségek felmérése 

A Belváros központi magja nem pusztán Kiskunhalas, de az egész kistérség kulturális és közéleti 

központja. Itt zajlanak le a legfontosabb közösségi események, kulturális és egyéb fesztiválok, 

melyeken látogatók ezrei vesznek részt (ld. az alábbi táblázatot). Az események – a köztéri 

események szempontjából holtszezonnak tekinthető téli időszaktól eltekintve – az évkör minden 

szakaszában megjelennek, ami a belváros közösségi tér-szerepének szinte folyamatos kiaknázást 

jelenti. A tapasztalatok alapján a szabadtéri rendezvények lebonyolításában egyre égetőbb 

problémát jelent a nem megfelelő infrastruktúra, a rendezvények helyigényének biztosítása, és a 

rendezvények kapcsán a gépjármű forgalom ideiglenes elterelése, melyre számos alkalommal 

lakossági panaszok is rávilágítottak. 
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36. ábra: Főbb belvárosi rendezvények látogatottsága 

Időpont Rendezvény Látogatottság 

Március 15. Nemzeti Ünnep 500 fő 

Április vége Szilády Kupa, utcai futóverseny 500 fő 

Május 6. körül Város napja 3000 fő 

Május eleje Kiskunhalas 200 fő 

Május utolsó 
szerdája 

Gyermeknap 1000 fő 

Június  KántorAndrás Nemzetközi Veterán AutósésMotoros találkozó 1000 fő 

Június-július Kaszinó udvariesték 500 fő 

Augusztus-
szeptember 

Halasi Hetek Fesztivál 
3000 fő 

Kulturális és Sport Fesztivál 

Augusztus 20. 

Az Államalapítás Ünnepe 

5000 fő Halasi Hajtás,nemzetközi triatlon verseny 

Tűzijáték 

Szeptember 

Nemzetközi Szüreti Fesztivál 10.000 fő 

Halasi Szüret,nemzetközi utcaifutóverseny 500 fő 

Halas Road,Autó-ésmotorkiállítás 1000 fő 

Október 6. Aradi vértanúk napja 200 fő 

Október 23. Nemzeti Ünnep 300 fő 

November 4. Városi megemlékezés az1956-osforradalom leveréséről 100 fő 

A fentieken túl a város kistérségi központi szerepe érezhetően egyre inkább megköveteli egy 

egységes belvárosi köztér-struktúra kialakítását, mely amellett, hogy a jelenleginél jobban megfelelne 

az elvárt funkcióknak, a város kulturális és társadalmi arculatának egyik  fő hordozója  is  lehetne.  Ezt  

támasztják  alá  a  lakossági,  civil  és  vállalkozói  szféra  részéről begyűjtött  észrevételek  és  

javaslatok  is,  melyek  talán  legmeghatározóbb  gyűjteménye  a 

„Találjuk ki Kiskunhalas  jövőjét”  c.  dokumentum,  mely  2005  folyamán  szinte  páratlan partnerségi  

akció  keretében  jött  létre.  Mind a sétáló utcák számának, illetve hosszánaknövelése, mind az 

egységes városkép kialakítása, mind a belváros forgalmi teher-mentesítése, mind a zöldszigetek 

kialakítása, mind a kulturált szórakozási lehetőségek megteremtése és aváros kulturális centrum 

szerepének megerősítése hangsúlyos elemeként jelenik meg a dokumentumban. Többek között erre 

épülve az IVS SWOT-elemzés is fő lehetőségként a kistérségi központi funkciók erősítését, az ehhez 

kapcsolódó  szolgáltatások  minőségének 

javítását, a zöldterületek fenntartását és fejlesztését, valamint az egységes városkép kialakítását jelöli 

meg. 

 

A fentieken túl figyelembe kell venni, hogy városi ingatlanok értékét jelentős mértékben határozza 

meg a lakókörnyezet fekvése, a környezet rendezettsége, megközelíthetősége, zöldövezeti jellege, 

stb. Sokéves tapasztalat továbbá, hogy a város átlagos ingatlanértékének alakulásában meghatározó 

igazodási pontot jelentenek a belvárosi ingatlanok. Mindezek alapján a Város a jelen pályázatban 

érintett belvárosi akcióterületre koncentrált beavatkozás kapcsán arra számít, hogy mind az 

ingatlanok árai, első lépésben a közvetlen környezetben, majd tovagyűrűző hatásként a távolabbi 

területeken is emelkedik. 

A központtól kifelé haladva a lakóingatlanok árai jelenleg az alábbiak szerint alakulnak: 

� 180-200 eFt/m2 

� 160-170 eFt/m2 

� 130-140 eFt/m2 
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� 120 eFt/m2 (az 53 főúton túl) 

 

Az üzleti célú ingatlanok eladási árai jelenleg 250 eFt/m2 körül alakulnak, míg a bérlemények bérleti 

díjai 30-40 eFt/m2/év körül mozognak. 

 

A pozitív hatás első lépésben várhatóan az üzleti célokat szolgáló ingatlanok esetében jelenik meg, 

nagy valószínűséggel már a projekt elindulásakor, de a projekt kivitelezési munkáinak 

előrehaladtával, az új belváros kialakulásával a lakóingatlanok esetében is érezhetővé válik. Ennek 

különösen nagy jelentősége van azoknál az ingatlanoknál, amelyek a Belváros akcióterület közelében 

fekvő, az IVS Antiszegregációs tervében szegregátumként beazonosított területen találhatók. 

Nem véletlen, hogy a pályázat és az Akcióterületi Terv kidolgozása során az Akcióterület lévő 

lakóingatlanok tulajdonosai, valamint az üzleti szféra képviselői is számos formában kifejtették 

kapcsolódó fejlesztési szándékaikat. Mint az a melléklet szándéknyilatkozatokból is kitűnik, hogy a 

közösségi forrásból megindított városközpont-megújításhoz már előzetesen több mint 

230 millió forint értékű fejlesztési szándék csatlakozott, mely üzlethelységek külső és belső felújítása 

mellett számos társasház homlokzat-felújítására, tetőcseréje irányul. Ezen kapcsolódó fejlesztések 

száma és értéke a fejlesztések megindulásávalvárhatóan ugrásszerű növekedésnek indul majd. 

 



 

 

95 Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése 

37. ábra: Illeszkedés a célcsoport igényeihez 

Tevékenység neve Célcsoportok bemutatása Célcsoportok igényei 

Városháza 

rekonstrukciója és a 

belső udvar 

közösségi célú 

fejlesztése 

� A város és kistérség lakossága, helyi üzleti szféra szereplői, akik itt 

intézik közigazgatási, adminisztratív ügyeiket 

� A Polgármesteri Hivatal dolgozói 

� A Városháza épületében működő egyéb intézmények és 

vállalkozások dolgozói 

� A városban megforduló turisták, vendégek 

� A város és kistérséglakossága kulturális rendezvények 

közönségeként 

� A Polgármesteri Hivatal, egyéb intézmények, vállalkozások számára 

terep biztosítható üzleti reprezentációs, kulturális, rendezvények 

szervezésére 

Az idők során a 100 éves Városháza a komplex közösségi szerepét fokozatosan 

elvesztette, az udvar kiszolgáló, alárendelt szerepet kapott. A régmúlt értékeinek 

részbeni visszaállításával (a mai kor követelményeinek érvényesítésével) visszaadjuk a 

Városháza régi patináját és közösség formáló, központi szerepét, a kistérség központi 

funkció erősítését szem előtt tartva. 

A "Találjuk ki Kiskunhalas jövőjét!" program keretében város lakossága, mintegy félszáz 

civil szervezet és 30 egyéb intézmény fogalmazta meg elképzeléseit és javaslatait a 

város fejlesztését illetően, amelyek között kiemelt helyen szerepelt  a  város  

kistérségen  is  túlmutató  központi szerepét szimbolizáló Városháza rekonstrukciója 

Bethlen tér és Hősök 

tere rehabilitációja 

� A város és kistérség lakossága a mindennapokban és kiemelten a 

kulturális és sport rendezvények közönségeként, 

� A Polgármesteri Hivatal, kulturális intézmények, programok, 

vállalkozások számára terep biztosítható rendezvényekhez, 

� A Városközpontban dolgozók, 

� A városban megforduló turisták, vendégek 

A városi környezet minősége (a közterületek, zöldfelületek kiépítettségének, 

rendezettségének színvonala, állapota) a város és a város lakóinak kulturális 

színvonalát, a társadalom jóléti állapotát tükrözi. Ez kiegészül a város kistérségben 

betöltött központi szerepével és az ebből fakadó fokozott követelményekkel. Ehhez 

képest jelenleg a központi terek meglehetősen leromlott és elhanyagolt állapotban 

vannak, hiányzik az a tér és hangulat, amely lehetővé tenné a terek közösségi- pihenő 

funkcióinak kiaknázását, ráadásul az átmenő gépkocsi és teher forgalom ezt nem is 

teszi lehetővé. A „Találjuk ki Kiskunhalas jövőjét!” program széles körben kimutatta a 

rendezett központi terek iránti igényt. 

Vásárcsarnok 

felújítása 

� Város és kistérség vállalkozásai, vállalkozói, őstermelők 

� Város lakossága 

� Városban megforduló turisták, vendégek 

A Vásárcsarnok meglehetősen leromlott állagú épülete nem felel meg az általános 

műszaki követelményeknek és több szempontból nehezíti a higiéniai követelmények 

betartását, beázik, páralecsapódás történik. 

A beavatkozás révén, Kiskunhalas központi tereinek színvonalas átépítésének 

keretében, az ott található Vásárcsarnok felújításával a város értékei gazdagodnak, a 

hely szellemét hordozó közösségi színterek jönnek létre, és ennek következtében 

--a városban és a város vonzáskörzetében élő emberek kötődése akörnyezetükhöz 

erősödik; 

--új, hatékony gazdasági vonzerő keletkezik, és hatására a munkalehetőségek bővülnek 

és a kistérség ellátottsági színvonala emelkedik. 

Vásárcsarnok előtti 

tér rehabilitációja 

� A város és kistérség lakossága a mindennapokban és kiemelten 

kulturális és kereskedelmi rendezvények közönségeként 

� A Polgármesteri Hivatal, kulturális intézmények, programok, 

vállalkozások számára terep biztosítható rendezvényekhez 

� A Vásárcsarnok és a Május 1. tér környékének dolgozói, vállalkozói, 

� A városban megforduló turisták, vendégek 

A Május 1. tér kiemelt jelentősége közlekedési csomópont jellegéből, kereskedelmi 

funkcióiból és a Városháza környéki központi terek földrajzi közelségéből adódik. A 

központi terek részben leromlott és elhanyagolt állapotban vannak, hiányzik az a tér és 

hangulat, amely lehetővé tenné a terek közösségi-pihenőfunkcióinak  kiaknázását,  

ráadásul  az  átmenő gépjármű forgalom ezt nem is teszi lehetővé. Kiskunhalas 

központi, szimbolikus és gyakorlati jelentőségű tereinek magas színvonalon történő 

rendezése, forgalomcsillapítása, kiépítése továbbá a fenntarthatóság erősítése a 

gazdasági funkciók fejlesztésével kiemelt igénye és érdeke a város lakosságának. 
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Szász Károly utca 

felújítása 

� A város lakossága 

� A Május 1. tér, Szász K. u., Városháza tereinek és környékének 

dolgozói, vállalkozói 

� A városban megforduló turisták, vendégek 

A Szász Károly utca kiemelt jelentőségét központi elhelyezkedése, nagy volumenű 

átmenő forgalma és a Május 1. térhez és a központi terekhez való kapcsolódása adja. 

Fejlesztése nem megkerülhető a kapcsolódó terek rehabilitációjának keretében, 

kiegészíti a komplex térrekonstrukciós programot. A Szász Károly utca menti jelenleg is 

gyalogos és zöldfelületi övezet összekötő elemet képez a városháza környéki és a 

vásárcsarnok előtti terek között. 
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3. Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai 
 

3.1 Az akcióterület beavatkozásai 

Az akcióterület kiterjedése megegyezik a Belváros városrész területével (ld. fentebb az akcióterület 

lehatárolásánál). Ezen akcióterület célrendszere a legkomplexebb valamennyi közül, amit jól mutat, 

hogy valamennyi programon belül megtalálhatók konkrét akciók, amelyek erre a területre 

koncentrálnak. Ez természetes is, ha arra gondolunk, hogy a városrész nem csak a város, hanem egy 

egész kistérség központi funkcióit kell, hogy betöltse, sőt, több funkcióját tekintve a város kiszolgálja 

a kistérség határain kívüli területek, települések igényeit is, tekintve, hogy több szomszédos kistérség 

központja kicsi és funkció hiányos település. 

 

Értelemszerűen ezen a városrészen belül koncentrálódik az egyes prioritásba sorolt, leghamarabb 

elindításra kerülő városközpont rehabilitációs program is. Ennek a programnak a kiemelt kezelése jól 

tükrözi a városvezetés elkötelezettségét az iránt, hogy a stratégia első körben megvalósuló 

fejlesztései egyaránt perspektívát nyújtsanak a lakosságnak, valamennyi rétegének, továbbá a 

vállalkozói és intézményi körnek, kifejezetten a kistérség központi funkció erősítését szolgálják, 

ezáltal szimbolikus jelentőséggel is bírnak. 

 

A Belvárosnak alapvetően a meglévő funkcióit kell erősíteni, ill. élővé tenni. Egyes területein célzott 

fejlesztésekkel erősíteni kell a közösség erősítő, pihenő és kulturális, oktatási funkciókat, elsősorban a 

város központjában, a Városháza udvarán és a körülötte elterülő tereken. Ennek érdekében 

célszerűen kell kialakítani a Belváros közlekedési struktúráját, elsősorban a gyalogos és kerékpáros 

közlekedést preferálva. 

 

E területre kell koncentrálni a lehető legtöbb közigazgatási és gazdasági-adminisztratív funkciót 

annak érdekében, hogy a vállalkozások és a lakosság az ügyeit a leghatékonyabb módon, lehetőség 

szerint egy jól behatárolt földrajzi helyen intézhesse. Ehhez kapcsolódóan fejleszteni kell az e-

társadalom elterjedését és az egyenlő hozzáférés lehetőségét. 

 

A kórház és a termálfürdő földrajzi közelségének kézenfekvő és előremutató kiaknázását jelenti egy 

komplex Termál Fürdő- és Rehabilitációs Központ kialakításához kapcsolódó Gerontológiai Központ 

létrehozása. Ezekkel párhuzamosan viszont vissza kell szorítani az ipari tevékenységeket, azokat 

inkább a külvárosok iparterületeire kell koncentrálni, s helyben a gazdasági funkciók közül a 

kiskereskedelemre, szolgáltatásokra és idegenforgalmi tevékenységekre kell összpontosítani. 

3.1.1 Magánszféra-projektek az önkormányzati fejlesztések nyomán 

Az Akcióterületi Terv kidolgozása során a partnerségi fórumokat felhasználva az Önkormányzat 

számos egyeztetést bonyolított le az Akcióterületen lévő lakóingatlanok tulajdonosaival, valamint az 

üzleti szféra képviselőivel. Az egyeztetésen részt vevő szereplők az Akcióterületen megvalósuló 

fejlesztést igen előre mutatónak ás támogatandónak ítélték meg, olyannyira, hogy írásos formában is 

kifejtették kapcsolódó fejlesztési szándékaikat. Mint az a melléklet szándéknyilatkozatokból is 

kitűnik, a közösségi forrásból megindított városközpont- megújításhoz már előzetesen több mint 230 

millió forint értékű fejlesztési szándék csatlakozott a magánszférából, mely 6 üzlethelység külső és 
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belső felújítása mellett 7 társasház homlokzat- felújítására, tetőcseréje irányul. A kapcsolódó 

fejlesztések száma és értéke már a mostani nagyságrendben is azt mutatja, hogy egységnyi közpénz 

megfelelő, a partnerek támogatását is bíró célokra történő allokálása milyen jelentős forrásokat tud 

mozgósítani a magánszférából is. Ezen kapcsolódó fejlesztések száma és értéke – a fejlesztési 

elképzelések eddigi fogadtatásából kiindulva – a fejlesztések megindulásával, a kivitelezés 

előrehaladtával várhatóan ugrásszerű növekedésnek indul majd. 

3.1.2 A pályázathoz kapcsolódó közszféra-tevékenységek 

A Belváros átfogó fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása hosszú éveket vesz igénybe, 

ezért elmondható, hogy a jelen pályázat eredményeként még nem valósul meg minden olyan cél, 

amelyet az IVS-ben, illetve fentebb jelen ATT-ben a Város a Belváros akcióterülettel kapcsolatban 

lefektetett. Az alábbiakban, összhangban az IVS-sel, azokat a projektszintű fejlesztési-beavatkozási 

terveket foglaltuk össze, amelyek érintik a Belváros akcióterületet is, és amelyek megvalósítása a 

tervek szerint a jelen tervezési időszakra (2007-2013) hárul. Az alábbi térkép szolgál áttekintésül a 

különböző – konkrét helyszínhez iskapcsolható – projektek beavatkozási hely szerinti eloszlásához, 

míg a táblázatban a projektek szöveges bemutatása található. 
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38. ábra: A Belváros akcióterület projektjeinek helyszínei 
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39. ábra: Összefoglaló projekttábla a Belváros Akcióterületre 

Sor- 

szám 
Projekt 

Beavatkozásihely 
Időbeliütemezés 

Városrész Pontos hely Akcióterület 

3 Belvárosi Vásárcsarnokrekonstrukciója Belváros Május 1. tér Belvárosakcióterület 2009-2010 

5 
Vállalkozói információs szolgálat létrehozása,e-
közigazgatás bevezetése a vállalkozókszámára 

Általános, 
Belváros 

Hősök tere 1. (e-közigazgatás) Belvárosakcióterület 
 
 

2008-2013 

21 
A rehabilitációsgyógyászati,szabadidő és 
oktatásiközpontműszaki alapinfrastruktúrájának 
fejlesztése 

Belváros Nagy Szederu.1. Belvárosakcióterület 
 
 

2010-2013 

22 
Közegészségügyi ellátás,oktatás, szórakozás, 
sportlétesítmények, nyugdíjasházépítése 
ésbővítése 

Belváros Nagy Szederu.1. Belvárosakcióterület 
 
 

2010-2013 

23 Gerontológiai Központ kialakítása Belváros 
A Dr. Monszpartutcaésa Nagy 

Szederutcasarkán,a Kórházmögötti 
területen 

Belvárosakcióterület 2009 

31 

Háromországos védettségűtermészeti 
terület(kéleshalmi homokbuckák, Fejeték-
mocsár,Kunfehértói holdrutás 
erdő)és aműemléki védelemalattálló a régi 
reformátustemetőmegismertetése, 
idegenforgalmi hasznosítása 

Belváros, Külterület  
 

Belvárosakcióterület 
2010- 

32 
Tourinformirodalétesítése ésIfjúsági és civil iroda 
működtetése,a városmarketing 
ésazidegenforgalmi koordináció erősítése 

Belváros, Általános 
Hősök tere 1.;Kossuth utca 

21.; Köztársaság u. 1. 
Belvárosakcióterület 2007-2009 

Azegyes projekteksorszáma megegyezikazIVS indikatívprojektlistájában a projekthezrendelt sorszámmal. 
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Sor- 

szám 
 

Projekt 
Beavatkozásihely  

Időbeliütemezés Városrész Pontos hely Akcióterület 

87 
Aközpontban szabadtériközösségi 
helyszínekkialakítása,parkosítás,a belsőközlekedési 
rendszerátalakítása, sétálóövezet kialakítása 

Belváros Hősök tere, Bethlentér, Május 
1. tér,SzászKárolyu. 

Belvárosakcióterület 2009-2010 

88 Eötvös utcai ingatlanokhelyzetének rendezése Belváros Eötvös utca Belvárosakcióterület 2009- 

89 
A Múzeumkert és a Hősök tereközötti 
átjáróudvarsétáló, teraszos,mediterrán 
hangulatúbelső udvarráalakítása 

Belváros Hősök tere,Múzeumkert Belvárosakcióterület 2008-2010 

90 
A ThormaGaléria ésa Berki Viola 
Gyűjteményelhelyezése 

Belváros  Belvárosakcióterület 2008 

91 
A Városháza épületének teljesfelületi 
felújítása,energetikaikorszerűsítése,a belső 
udvarkulturálisszórakoztató helyszínné alakítása 

Belváros Hősök tere 1. Belvárosakcióterület 2008-2013 

105 

Szakképzésiközpont kialakítása aII. Rákóczi Ferenc 
Szakközépiskola ésa Munkaügyi 
Központbevonásával,a Garbai Szakképző 
Iskolaerőforrásaira támaszkodva 

Belváros, 
Felsőváros, 
Alsóváros 

Garbai SándorSzakképző Iskola: 
Kazinczyu.5,Szent Imre u.13.,Kossuth u.; 
II. Rákóczi F.Mezőgazdasági, 
Közgazdasági ésInformatikai 
Szakközépiskola:Kossuth u. 
39. 

Tabán- Alsóváros 
akcióterület,Felsőváros 
akcióterület,Belváros 
akcióterület 

2008- 
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Sor- 

szám 
 

Projekt 
Beavatkozásihely  

Időbeliütemezés Városrész Pontos hely Akcióterület 

106 

Oktatási intézményekkorszerűsítése, 
eszközbeszerzéssel,a játszóudvarokés 
sportpályákfelújításával,nyelvtanulás feltételeinek 
javításával 

Belváros, 
Felsőváros, 
Nyugati 
kertváros 

FazekasGáborutcai Általános 
Iskola,FazekasG., utca,1. Felsővárosi 
Általános Iskola, Szabadság, tér,6. 
Kertvárosi ÁltalánosIskola, 
Nyírfa,utca,23. 
SzentJózsefKatolikus 
Általános Iskola, Szántó 
Kovács,utca,2. 
SzűtsJózsef(Központi) Általános Iskola, 
Köztársaság, utca, 9. 

Tabán- Alsóváros 
akcióterület,Kertváros 
akcióterület,Belváros 
akcióterület,Felsőváros 
akcióterület 

2008-2010 

113 
A KözösségekHázának rekonstrukciós 
felújítása,berendezésekkorszerűsítése 

Belváros Bokány D. u. 8. Belvárosakcióterület 2008-2009 

114 
Halasi PolgárokHázakialakítása az egykori 
KisKaszinó épületében 

Belváros Kossuth u. Belvárosakcióterület 2008-2010 

115 
A Filmszínházrekonstrukciós, szecessziós 
kamaraszínházi felújítása 

Belváros Bethlen G. tér 1. Belvárosakcióterület 2010-2013 

125 

Szociálisbérlakásoképítése, korszerűsítése (ideértve 
aHonvédelmi Minisztériumtóltovábbi lakások 
átvételét), abeilleszkedéstszolgáló mentori 
programok fejlesztése 

Belváros, 
Alsóváros 

Erzsébet királyné tér,Szegedi út Belvárosakcióterület, 
Alsóváros2. akcióterület 

2008- 

135 
IfjúságiInformációsésTanácsadó Iroda létrehozása a 
Boróka Civil Ház fejlesztésével 

Belváros Boróka Civil Ház:Kossuth u. 
23. 

Belvárosakcióterület 2007 
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Sor- 

szám 
 

Projekt 
Beavatkozásihely  

Időbeliütemezés Városrész Pontos hely Akcióterület 

137 

A szociális,egészségügyi és közművelődési 
intézményekben az akadálymentesközlekedés 
és kommunikációmegoldása,illetve 
teljessététele 

Általános Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálatés 
Krízisellátó Intézmény,Bölcsődék, 
NefelejcsSzakosított Otthon, 
EgyesítettSzociális Intézmény, Háziorvosi 
rendelők, Martonosi Pál Városi 
Könyvtár,Városi Könyvtár,Művelődési 
Központ, Boróka Civil Ház,Filmszínház, 
Városi Sportintézmény 

Belvárosakcióterület 2008 

139 

Önkormányzati ügyfélszolgálatok 
létrehozása,aközszolgáltatások 
körénekbővítése,azokmányirodák 
tevékenységikörénekkiszélesítése 

Belváros Hősök tere 1. Belvárosakcióterület  
 
2010- 

143 
Akistérségi iroda bővítése, ingatlanvásárlással 
ésfelújítással 

Belváros Köztársaság u. 1. Belvárosakcióterület 2008 

146 
A HalasTV digitális műsorszórásra történő 
átállításának támogatása 

Belváros Bethlen G. tér1. Belvárosakcióterület 2010- 

147 
A helyiírottsajtófejlesztése, 
népszerűsítése 

Belváros Bethlen G. tér1.,SziládyÁ.u. 
5-7. 

Belvárosakcióterület 2009 

148 
A helyi rádiók fejlesztése, 
népszerűsítése 

Belváros Kossuth u.29. Belvárosakcióterület 2009 

149 
Aközterület-felügyeleteszközparkjának fejlesztése, 
24órásszolgálat megvalósítása 

Belváros Köztársaság u. 1. Belvárosakcióterület 2009- 

150 
Köztéri kamerarendszerés 
diszpécserszolgálat kiépítése, 
működtetése 

Belváros Hősök tere Belvárosakcióterület 2009- 
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3.1.3 Alternatívák elemzése 

AzIVS-benazakcióterülettel kapcsolatban megfogalmazott,apartnerségi folyamat 

eredményekéntgyakorlatilag konszenzusosnaknevezhetőlegfőbb célkitűzésekalapvetőena 

meglévővárosközponti funkciókerősítésére,illetveelevenebbétételéreirányulnak.Egyes területekenaz 

IVScélzottfejlesztésekrévéntűzikia közösség-erősítő,pihenőés kulturális, oktatási funkciókerősítését, 

kiemelveavárosközpontját,aVárosházaudvarátésakörülötte elterülőtereket.Ennekérdekébenaz 

IVSaBelvárosközlekedésistruktúrájánakátalakítását szorgalmazza,elsősorban 

agyalogoséskerékpárosközlekedést preferálva. 

 

Ezeketacélkitűzéseket figyelembevévemindenképpenolyanalternatívákbankellett 

gondolkozni,amelyekavárosközpontéletébe komplex beavatkozástjelentenek.Az alternatív változatok 

közülkiestekazok,amelyeknem foglaltákmagukbaavárosiésvárosközponti forgalom-

átszervezésnéhány kulcsfontosságúelemét,ésnembiztosítottaklegalábbbizonyos mértékűelőrelépésta 

gyalogosés kerékpárosközlekedésszámára előnyösebbfeltételek 

megteremtéséhez.Aváltozatokmérlegelése soránhangsúlyoselemkéntjelentmeg,hogya 

fejlesztésnekakésőbbi önkormányzati fejlesztésekszámára is iránytkell szabjanak,de emellett olyan 

tartalommal ésformábankell megvalósulniuk,hogyahhoza magán-,civil-és üzleti szféra is elkötelezett 

módon tudjon csatlakozni. Mindez szükségessé tette azon alternatívák 

kiszűrését,amelyekavároséskistérségközéleteszempontjából marginálisterületeket 

érintenek,ésapusztafunkcionalitásontúlnemhordoznakolyanszimbolikusjelleget,ami a széles 

rétegekszámárakellőmozgósítóerővel bír. 

 

Avárosközponti funkciómegerősítésekapcsánnemnyerhettekteretazokaz alternatív 

változatok,amelyeknemnyújtottakvalamilyenmegoldásta maganemébenegyediVárosháza 

komplexszolgáltatófunkciójánakkialakítására, pontosabbanannakhelyreállítására.Mindezek mellet 

mindenképpen célvoltegy olyanfejlesztésmegvalósításais,aminek gazdaság-élénkítő 

hatásaisvan.Ezekközötttermészetesenazokaz alternatívákbizonyultakelőnyösebbnek, 

amelyekbenagazdaság-ösztönzőszerephezvalamilyenközösségi funkcióispárosul.A 

lehetségesváltozatokközül,éppenazegységnyi forráslehetőlegmagasabbhasznosulásának 

eléréseérdekében,apiaccsarnokraesetta választás,hiszenez az épületamindennapok szintjénaz 

egyiklegfontosabbtársadalmi,közéletitéris,állapota,infrastruktúrájaviszontehhez 

mértenigencsakleromlott.Mindezekmellettapályázatrévénmegvalósuló fejlesztésnektérben 

éstartalombanegységet kellettalkotnia,amia fentiszempontokatfigyelembevéveazérintett 

ingatlanokközötti intenzívtér-kapcsolat kialakítását tette szükségessé. 

3.1.4 Az önkormányzat városrehabilitációs tevékenységét szolgáló nem beruházási 

jellegű tevékenysége 

Az Önkormányzatavárosrehabilitációminélsikeresebbmegvalósításaérdekében számosnem 

fejlesztésitípusú tevékenységgeljavítja aprojekt előkészítését. 

 

Az alábbiakban,apályázatsoránmegvalósulófejlesztésrészletesbemutatásánál 

kivonatszerűenszereplő(de mellékletkéntösszefüggőencsatolt)műszaki tervdokumentáció 

bemutatja,hogymilyenparaméterekkel jellemezhetőamegújultközterület,a koncepcionális 
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elemekmellettszinteaműszakikivitelezéstmegalapozómélységgeltárgyaljaamegvalósuló fejlesztést. Ez 

nemcsaka  költségek pontosabb becslését tette  lehetővé, hanem a  több 

lépcsőbenzajlóegyeztetéssoránlehetőségetbiztosítottaz Önkormányzatszámáraa fejlesztés 

részletekigtörténőmegvitatására,ésapartnerségiegyeztetésekenis lehetőségetkaptaka 

résztvevők,hogy konkrétrészletek,látványtervekszintjénszembesüljenekatervekkel,arról 

véleménytmondjanak,ehhez javaslatottegyenek.Atervben foglaltakalapjána későbbi fejlesztési 

előkészítésifázisokban a  funkciók, műszaki paraméterek pontosan meghatározhatóaklesznek. 

ABelvárosforgalmirendjénekésköztérstruktúrájánakátalakításabizonyospontokonérintia hatályos 

szabályozásitervet. A pályázatkeretében megvalósuló ún. I. üteműkiépítettségi állapotesetébenaz 

eltéréslegjelentősebbeleme,hogy a körforgalmúcsomópontnema 

KöztársaságutcaésaSzászKárolyutcacsatlakozásbanépülneki,hanemavásárcsarnok 

előttiMájus1.téren.Az Önkormányzata szabályozási tervetennekmegfelelőenmódosítani fogja. 

 

A Városértékeinek (látnivalók,halasi termékek) megismertetésére ésnépszerűsítésére mind az 

önkormányzatiintézmények, mindacivilszervetek,mindpediga vállalkozásokszámos 

marketingakciótbonyolítanakle.Ezeka marketingakciókönmagukban a magukterületén jellemzően 

igen sikeresek,ugyanakkorhatékonyságukelmarad a bennükrejlő lehetőségektől. Ennekokaelsősorban 

az,hogy az akciókközöttiösszhangot,koordinációtésszinergia- hatásokatnemteremti megegy 

átfogóvárosi,illetvekistérségimarketingstratégia.Az Önkormányzatezértaz 

elkövetkezendőidőszakegyiklegfontosabb nem fejlesztésicélú feladatánaktekintiaz 

érintettszereplőkaktívbevonásávalaVáros,illetveaKistérség marketingtervénekelkészítését.A 

marketingstratégiával szembenilegfontosabb elvárás,hogy 

teremtsenmindtartalomban,mindformában,mindidőbenösszhangota különbözőmarketing 

tevékenységekközött,ésépítse fölegyolyanegységesarculatnaka főelemeit,amelyegyrészt az 

ottélőkszámáraaz identitástismegerősítőazonosulásttesz lehetővé,másrészta külvilág számára a 

Várostésakistérséget karakteresmódon jeleníti meg. 

3.2 Regionális operatív program 2007-2013 között városrehabilitációs célú 

pályázat tartalma 

 

3.2.1 A fejlesztési koncepció 

A fejlesztési elképzelések az IVS-ben elvégzett helyzetelemzésre, a partnerségi egyeztetések során 

begyűjtött javaslatokra, és az ebből táplálkozó IVS-célrendszerre épülve kerültek megfogalmazásra. 

Az elképzeléseket az az elv vezérelte, hogy a befektetendő egységnyi forrás a lehető legnagyobb 

haszonnal térüljön meg, figyelembe véve persze a különböző extern hatásokat is. A fentiekre 

alapozva központi gondolatként fogalmazódott meg, hogy a megvalósuló fejlesztésnek a lehető 

legtöbb (szakpolitikai) szempontot tekintve tovagyűrűző, multiplikátor hatással kell rendelkeznie. Bár 

a Városnak még nem teljesen alakult ki egy markáns, minden más várostól erősen 

megkülönböztetett arculata, a város történelmi múltja, az elmúlt időszakban lezajlott társadalmi, 

gazdasági és kulturális folyamatok ennek fő irányait már kijelölték. A fejlesztésnek így ezekből a 

gyökerekből kellett táplálkoznia, törekedve arra, hogy a jelen kor lehetőségei között 

újrafogalmazhatók legyenek a múltból örökölt értékek, és hogy megteremtődjön a tere ezen értékek 

gyarapításának. Ez a szemlélet tükröződik a pályázat címében is, hiszen a csipke Kiskunhalas számára 
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alapvetően a múlt értékeinek eszenciája, amelyből kiindulva a város a jövő nemzedék számára 

megújítható. 
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3.2.2 Tervezett projektek összefoglaló bemutatása 

40. ábra: Tervezett projektek 

Tevékenység típusa 

(Finanszírozóalap) 

 

Gazdasági célú 
 

Városi funkcióterősítő 

 

Közszférafunkcióit erősítő 
 

"Soft" tevékenység 

Foglalkoztatási, képzési, 

szociális célútevékenység 
Kiegészítő 

tevékenység 

(ERFA) (ERFA) (ERFA) (ERFA) (ESZA) (ERFA) 

Üzlet-portálok 

felújítása 

     

Városháza- 

Mozi 

     

Vásárcsarnok 

felújítása 

     

 Főtérrehabilitáció     

 SzászKárolyutca 
felújítása 

    

 Piacelőttitérfelújítása     

 Városházaudvarának 
hasznosítása 

    

  Városháza- Polgármesteri 
Hivatalés irattár 

   

   Városmarketingstratégiaés 
eszköztárkialakítása 

  

   Azérintettlakosságbevonását 
célzóakciók 

  

   Közcélúképzésiprogramok 
megvalósítása 

  

   Afejlesztésegyeselemeinek 

átadásáhozkapcsolódó 

rendezvények 

  

   Környezettudatosszemlélet 
formálás 
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3.2.3 Fejlesztési projektek térkép bemutatása 

41. ábra: A fejlesztendő területek elhelyezkedése az akcióterületen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz. Ingatlan neve Közterület HRSZ 

1 Városháza tömb rehabilitációja Hősök tere 1. 1 

2 
Bethlen tér és Hősök tere 

rehabilitációja 

Városháza utca 2 

Hősök tere 3, 4 

Bokányi utca 4654 

Bethlen tér 4671 

3 

Szász Károly utca, Városháza és 

Vásárcsarnok közötti szakasz 

rehabilitációja 

Szilády utca 2213 

Hősök tere 2246 

Magyar utca 2247 

Szász Károly utca 2567 

4 Vásárcsarnok előtti tér felújítása Május 1. tér 2248 

5 Vásárcsarnok felújítása Május 1. tér 2250 
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42. ábra: A fejlesztési beavatkozások térképi átnézeti vázlata 
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43. ábra: A fejlesztési beavatkozások eredmények átnézeti helyszínrajza 
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3.2.4 A városháza tömbön belüli projektelemek elhelyezkedése 

44. ábra: Földszint 



 

 

112 Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése 

45. ábra: I. emelet 
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46. ábra: II. emelet (tető) 

 

 



 

 

114 Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése 

3.2.5 Indikátorok ismertetése 

47. ábra: A projekt indikátorai 

Mutató neve 
Típus 

(Output/eredmény) 
Mértékegység Bázisérték Célérték 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Mutató forrása 
Mutató mérésének módszere és 

gyakorisága 

Kötelező indikátorok 

A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező 

vállalkozások számának növekedése 
eredmény db 10 14 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

KSH, önkormányzati nyilvántartások 

készítése alkalmával 

Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált 

településrészeken 
output fő 6678 6678 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

KSH, népszámlálás, önkormányzati 

nyilvántartások készítése alkalmával 

Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület output ha 4,2 4,2 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Teremtett munkahelyek száma eredmény fő 0 4 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Teremtett munkahelyek száma - önkormányzat eredmény fő 0 4 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Teremtett munkahelyek száma – nők eredmény fő 0 2 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Teremtett munkahelyek száma – nők - 

önkormányzat 
eredmény fő 0 2 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek eredmény fő 0 0 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Megőrzött munkahelyek száma eredmény fő 80 80 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Megőrzött munkahelyek száma - önkormányzat eredmény fő 80 80 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Új városi funkciók betelepedése/a fejlesztés nyomán 

elérhető (köz és profitorientált) új típusú szolgáltatások 

száma a projekt által érintett településrészeken 

eredmény db 1 1 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 
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További szakmai indikátorok 

A projekt révén megerősített funkciók száma (köz- és 

profitorientált szolgáltatások száma a projekt által érintett 

településrészeken) 

eredmény db 0 1 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Létrehozott munkavégzésre használt szintterületek 

nagysága (m2) (iroda, kiskereskedelmi egységek, szolgáltató 

egységek, piac, stb.) 

eredmény m2 0 46 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Létrehozott munkavégzésre használt szintterületek 

nagysága (m2) (iroda, kiskereskedelmi egységek, 

szolgáltató egységek, piac, stb.) – a Városháza 

épületében realizálódik 

eredmény m2 0 46 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Létrehozott közösségi szintterületek nagysága eredmény m2 0 680 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Létrehozott közösségi szintterületek nagysága – a 

Városháza épületében realizálódik 
eredmény m2 0 680 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

A fejlesztés következtében felhagyott ingatlanok 

újrahasznosítása 
eredmény m2 0 0 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

A támogatott projektek eredményeként elért energia 

megtakarítás 
eredmény TJ 0 0,2 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

A támogatott projektek eredményeként elért energia 

megtakarítás - önkormányzat 
eredmény TJ 0 0,2 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Lakossági elégedettség eredmény % 0 75% 2019.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

Az önkormányzat által készített, vagy 

megrendelt kérdőíves felmérés 

eredménye. 

Lakossági elégedettség – önkormányzat eredmény % 0 75% 2019.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

Az önkormányzat által készített, vagy 

megrendelt kérdőíves felmérés 

eredménye. 

Beruházásba bevont magántőke nagysága eredmény millió Ft 0 0 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Megnövekedett zöldfelület nagysága - összesen output m2 0 1940 2014.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Megnövekedett zöldfelület nagysága – Bethlen tér és output m2 0 1000 2014.02.28 Kedvezményezett A kedvezményezett jelentéstételi 
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Hősök tere rehabilitáció adatszolgáltatása kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Megnövekedett zöldfelület nagysága – Szász Károly 

utca és Városháza közötti szakasz rehabilitációja 
output m2 0 400 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Megnövekedett zöldfelület nagysága – Vásárcsarnok 

előtti tér 
output m2 0 540 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Támogatásból felújított tárgyi, építészeti, műemléki értékek 

száma 
output db 0 1 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Támogatásból felújított tárgyi, építészeti, műemléki 

értékek száma – Városháza épülete 
output db 0 1 2014.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma output fő 0 100 2019.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma – 

önkormányzat által szervezett 
output fő 0 100 2019.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

A fejlesztés keretében megvalósított beruházások 

átadásához kapcsolódó rendezvények 
output fő 0 1500 2019.02.28 

Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 

A fejlesztés keretében megvalósított beruházások 

átadásához kapcsolódó rendezvények – 

önkormányzat által szervezett 

output fő 0 1500 2019.02.28 
Kedvezményezett 

adatszolgáltatása 

A kedvezményezett jelentéstételi 

kötelezettsége szerinti gyakorisággal a 

kedvezményezett jelentései alapján 
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Indikátorok leírása 

� A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése 

A fejlesztés által érintett akcióterületen új telephellyel rendelkező vállalkozások száma. Újnak 

minősül az a telephely, amely a pályázat benyújtása és a jelentéstétel időpontja között került 

bejegyzésre. 

Az érintett vállalkozások számát az egyes projektek által kijelölt akcióterületen kell megállapítani.  

Az indikátor számításakor a telephely mellett a területen található székhely is figyelembe vehető 

abban az esetben, ha a székhelyen gazdasági tevékenység végzésére sor kerül. 

A bázisérték 10 db, a célérték 14 db. 

� Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken 

A fejlesztéssel érintett akcióterület lakossága. 

A bázisérték 6678 fő, a célérték 6678 fő. 

� Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület 

A fejlesztéssel érintett akcióterület nagysága. 

Az érintett terület nagyságát az egyes projektek által kijelölt akcióterületre vonatkozóan kell 

megállapítani.  

A beruházási jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft” típusú) projektelemekre vonatkozóan jelen 

indikátor nem értelmezhető. 

A bázisérték 4,2 ha, a célérték 4,2 ha. 

� Teremtett munkahelyek száma 

A támogatás hatására, a támogatási szerződés megkötése után a kedvezményezetteknél létrejött új 

munkahely, amelyet munkavállaló betölt, azaz eredménye foglalkoztatás. 

A bázisérték 0 fő, a célérték 4 fő. 

� Teremtett munkahelyek száma – nők 

A támogatás hatására, a támogatási szerződés megkötése után a kedvezményezetteknél létrejött új 

munkahely, amelyet női munkavállaló betölt, azaz eredménye foglalkoztatás. 

A bázisérték 0 fő, a célérték 2 fő. 

� Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek 

A támogatás hatására, a támogatási szerződés megkötése után a kedvezményezetteknél létrejött új 

munkahely, amelyet hátrányos helyzetű munkavállaló betölt, azaz eredménye foglalkoztatás. 

A bázisérték 0 fő, a célérték 0 fő. 

� Megőrzött munkahelyek száma 

A pályázat meghirdetését megelőző 12 hónapban a meglévő munkahelyeken (álláshelyeken) 

foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma FTE-ben számítva. 

Munkahely megőrzésnek az minősül, ha az átlagos statisztikai állományi létszám a fenntartási időszak 

átlagában nem csökken a támogatási szerződésben megállapított bázisérték alá. 

A bázisérték 80 fő, a célérték 80 fő. 

� A fejlesztés következtében felhagyott ingatlanok újrahasznosítása 

A projekt keretében az érintett akcióterületen, végrehajtottfejlesztés eredményeként 

újrahasznosított, funkcióval ellátott ingatlanok száma, melyeka pályázat első fordulós benyújtásának 

pillanatában felhagyott ingatlanok voltak. 
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A bázisérték 0 m2, a célérték 4 m2. 

� A projekt révén megerősített funkciók száma (köz- és profitorientált szolgáltatások száma a 

projekt által érintett településrészeken) 

A projekt keretében az érintett akcióterületen, településen végrehajtott fejlesztés eredményeként 
megerősített, minőségileg bővített funkciók, megőrzött szolgáltatások száma. Megerősített 
funkcióról akkor beszélünk, ha már létezett az adott funkció, és a projekt keretében annak minőségi 
bővítése történik meg. Megerősített funkció esetén a tényérték kisebb, vagy maximum azonos a 
pályázat első fordulós benyújtásának időpontjában az akcióterületen létező funkciók számával. 

� Létrehozott munkavégzésre használt szintterületek nagysága (m2) (iroda, kiskereskedelmi 

egységek, szolgáltató egységek, piac, stb.) 

A projekt keretében az érintett akcióterületen, településenvégrehajtott ingatlanfejlesztés 
eredményeként létrejövő gazdasági célú épület - egy padlószintjéheztartozó - épületszerkezetek által 
elfoglalt területtel növelt alapterülete, ide értve azúj építés, átalakítás, bővítés eseteit. 
A bázisérték 0, a fejlesztés során 46 m2 munkavégzésre használandó szintterület jön létre. 

� Lakossági elégedettség 

A projekt lezárultát követően utólagos felméréskeretében a projektgazda felméri, hogy a fejlesztés 
eredményeivel, az akcióterület fizikai állapotával,illetve az ott elérhető települési funkciókkal 
elégedett-e az ott élő lakosság. A felmérést az indikátor útmutatóban előírtaknak megfelelően 1000 
fős mintával tervezzük bemutatni. 
Korábban ilyen felmérés nem készült, így a bázisérték 0 %. 

� Beruházásba bevont magántőke nagysága 

A projekt keretében, vagy a projekttel időben párhuzamosan az érintettakcióterületen megvalósuló 
magántőkét felhasználó fejlesztések értéke. Beszámítandómind a projekt keretében önerőként 
megjelenő magántőke (tehát az önkormányzat által biztosítottönerő nem számít bele), mind a 
projekttel párhuzamosan fejlesztést eredményezőmagántőke nagysága. 
A bázisértéke 0 és a projekt során sem vonunk be magántőkét, így a célérték is 0. 
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3.2.6 A projektek részletes ismertetése 

48. ábra: ABethlenGábortérésaHősöktereáltalhatároltrészenazüzletiportálokhomlokzatifelújítása  

Tevékenységneve ABethlenGábor tér ésaHősöktereáltalhatárolt részenazüzletiportálok homlokzatifelújítása 

Tevékenységgazdájánakmegnevezése HalasiVárosgazdaZrt.,partner KiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Tevékenységhelyszíne Utca:Hősöktere Házszám: 1. Hrsz.: 1. 

A tevékenységhelyszínénektulajdoni 

viszonyai 

Azingatlan100%-ostulajdonosaKiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Haszonélvezetijogavan: 

- BMPolgáriVédelemVárosiParancsnokságKiskunhalas 

- Bács-KiskunMegyei Földhivatal 

- Bács-kiskunMegyeiÖnkormányzat 

A haszonélvezetijoggalbirtokosaihozzájáruló nyilatkozataikat megadták. 

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott 

támogathatótevékenységekhez 

Azönkormányzati tulajdonbanlévő ingatlanokat13KKV bérli, amelyekközötttalálhatókiskereskedelmi, szolgáltatóésvendéglátó egységek 

Tevékenységbesorolásafunkciószerin

t 

gazdaságifunkció 

ERFA vagyESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenységcélja AVárosházateljesépülettömbjébőlavállalkozások által béreltföldszinti üzlethelyiségekhomlokzatfelújításának célja a városjelképét 

jelentőműemlékiépületegyüttesmegóvása,azazépítészetiörökségünkméltóvédelme.Astratégiaicélkitűzésbenmeghatározottakszerintavároscélja,hog

y ahelyilakosságéletszínvonalánakemelésemellettaz idelátogatók számára európaiszínvonalú,kulturált környezetet biztosítson, illetve növelje 

turisztikai attrakcióinakszámát. Az üzlethelyiségekegységes portál felújítása 

mellettmegvalósulóakadálymentesítéscélja,hogyavállalkozásokáltalnyújtott szolgáltatásokhozbárki egyenlőeséllyelhozzáférjen. 

Megvalósulástmérőindikátor 

(megnevezés,mértékegység,célérték) 

A Városháza teljes alapterületéből(6.349,93m
2
)azüzlethelyiségek alapterületeaBethlenGábor térfelől879,77m

2
,mígaHősök tere 

felől614,59m
2
,összesen1.494, 36m

2
. 

Azérintettüzlethelyiségek száma:13 db 

A Városháza egészénekfelújításáravonatkozóműszaki indikátorok: 

Külsőhomlokzatfelújítása:7000 m
2
 

Udvari homlokzatfelújítás:3600 m
2
 

Tető felújítás: 2800 m
2
 

Projektelemrejutó műszaki indikátorok:  

Külsőhomlokzatfelújítása: 1.647,1m
2
 

Udvari homlokzatfelújítás:847,08m
2
 

Tető felújítás: 658,84m
2
 

Tevékenységszakmaileírása AVárosházaépülettömbje, az 1900-asévek kezdetén, mai szemmel isrendkívülkorszerűen,avárosközpontnakvizuális és 
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funkcionáliscentrumakéntépültmeg.Azépületegyüttesbenmegtalálható:(1)PolgármesteriHivatal,(2)aföldszintenüzlet- 

helyiségek, (3) mozi. 

 A fejlesztéssel elérhető eredmények: 

- A megújuló térfelületekkel összhangban a város jelképét jelentő városháza is megújul, így olyan belváros alakulhat ki 

- Kiskunhalason, ahol a koncentrálódó turisztikai attrakciókat (Halasi Csipke – hungarikum, fürdő, múzeumok, stb.) európai színvonalú 

környezet kapcsolja össze. 

- A városháza, mint jelkép megóvása hozzájárul a halasiak identitás tudatának erősítéséhez, ezáltal a város népesség megtartó erejének 

növekedéséhez. 

- A belvárosi forgalomcsillapítás eredményeként növekvő gyalogos forgalom hatására az érintett üzlethelyiségek forgalma növekedhet, amit 

erősít az egységes új homlokzat, amely képes vonzani a járókelőket. 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- A felújítás keretében az épületben található üzlethelyiségek egységes portál kialakítása és akadálymentesítése történik, ez utóbbi a 

műemléki védelem adata lehetőségek szerint. A fejlesztés elemei részletesen: 

- külső köztéri homlokzat felújítások (homlokzat felületek rekonstrukciója, a homlokzati díszítések helyreállítása, felújítása és a nyílászárók 

cseréje); 

- az udvari homlokzatok felújítása (homlokzat felületek rekonstrukciója, és a nyílászárók cseréje); 

- tetőfelújítás (héjalás csere, szerkezet felújítása, bádogozás); az épület közönségforgalmi részeinél az akadálymentesítés megoldása. 

- Az üzlethelyiségek akadálymentes megközelítésének biztosítása, valamint a vendéglátó egységekben az akadálymentes mosdó 

igénybevételének megteremtése 

- Kivitelezés tervezett ideje: 2012. március – 2014.február 

 

Kapcsolódó szakmai tevékenységek: 

- A Városháza engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése. Ezeknek az üzlethelyiségeknek a bérbeadója a Halasi Városgazda Zrt., amely 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 100%- os tulajdona. Ebből adódóan az Önkormányzat a tevékenység kivitelezésre eső költségeinek 

finanszírozásába  aZrt.-t vonja be, míg a járulékos tevékenységek megvalósítását és finanszírozását az Önkormányzat végzi. 

Megvalósítás ideje: 2010. júniustól – 2012. november 

-  Közbeszerzési eljárás lefolytatása: A Városháza egész épületére vonatkozóan egy közbeszerzési eljárást tervezünk, amely még 

kiegészül a városi funkcióba tartozó városháza udvarának közcélú megnyitásához és funkcióváltásához kapcsolódó beruházási elem 

kivitelezőjének beszerzésével. 

Megvalósítás ideje: 2012. novembertől – 2013. március 

- Műszaki ellenőrzés: A fentiek szerint Városháza teljes fejlesztésének műszaki ellenőrzésére egy műszaki ellenőr megbízását tervezzük, 

akinek műemléki védettség alatt álló épületekre vonatkozó szakértelemmel kell rendelkeznie. 

Megvalósítás ideje: 2013. március – 2014.február 

- A projekthez kapcsolód jogi és könyvvizsgálati tevékenységeket beruházás arányosan vettük figyelembe. 
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Megvalósítás ideje: 2013. március – 2014.február 

Célcsoport bemutatása Közvetlen célcsoport: 

- A Városháza épületében működő vállalkozások, összesen 13 db 

- Az itt működő vállalkozások ügyfeleinek, vásárlóinak száma: évi 15-20 ezer Fő 

- A vállalkozások munkavállalói: 50-60 fő 

Közvetett célcsoport: 

- Kiskunhalas város lakossága: kb 30 ezer fő 

- Az ide érkező vendégek, turisták kb: 12 ezer fő 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

Az igényfelmérés során elvégzett interjúk több kérdése is vonatkozott a Városháza felújítására. Ezek alapján megállapítható, hogy a halasiak 

körében határozott igényként jelentkezik a város jelképét jelentő épületegyüttes és környezetének megújítása. 

 

Az érintett vállalkozásokkal folytatott egyeztetések alátámasztják a portálok megújításának szükségességét. 

 

Sok év tapasztalata szintén igazolja a beruházás létjogosultságát, hiszen alig akad olyan halasi akinek vendégei legyen akár hazai, akár külföldi ne 

állapította volna meg, hogy a városházi épületegyüttese milyen különleges, és ezzel egyidejűleg ne említette volna a rendbehozatal szükségességét. 

Megvalósítástervezettkezdete Év: 2013. Hónap:március Nap: 01 

Megvalósítástervezettvége Év: 2014 Hónap:február Nap:28 

Költségvetésösszegeazadott 

tevékenységrevonatkozóan 
100 876 953 Ft 

Az igényelttámogatás nagysága 50 438 477 Ft 

A támogatás aránya 

azösszeselszámolható költségből 
50% 

Biztosítottsajátforrásnagysága 50 438 477 Ft 

További források(Ft) Továbbiforrásokbevonásanem szükséges 

További forrásokmegnevezése További forrásokbevonásanem szükséges 

Projekt-előkészítéshelyzete A tevékenységhezszükségesépítési engedélyezésitervdokumentációrendelkezésreáll. A jogerős építési engedély rendelkezésre áll. 

Adminisztratívéseljárási 

kötelezettségek 

- közbeszerzésieljáráslefolytatása 

- műszakiellenőrkiválasztása 

- KSZ-szelvalókapcsolattartás 

- PEJ-ek,ZPEJelkészítése 

- Monitoringjelentések 

- Helyszíniellenőrzéseksegítése éseltűrése 

49. ábra: A Városháza épület együttesének felújítása keretében a Mozi épületének homlokzat felújítása 

Tevékenységneve AVárosháza épületegyüttesénekfelújításakeretébenaMoziépületének homlokzat felújítása 
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Tevékenységgazdájánakmegnevezése KiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Tevékenységhelyszíne Utca:Hősöktere Házszám: 1. Hrsz.: 1. 

A tevékenységhelyszínénektulajdoni 

viszonyai 

Azingatlan100%-ostulajdonosaKiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Haszonélvezetijogavan: 

- BMPolgáriVédelemVárosiParancsnokságKiskunhalas 

- Bács-KiskunMegyei Földhivatal 

- Bács-kiskunMegyeiÖnkormányzat 

A hozzájáruló nyilatkozatok rendelkezésre állnak. 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogathatótevékenységekhez 

Azönkormányzati tulajdonbanlévő ingatlanon belül250férőhelyesmozifunkciót betöltőépületrészhomlokzatifelújítása 

Tevékenységbesorolásafunkciószerint gazdaságifunkció 

ERFA vagyESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenységcélja AVárosházateljesépülettömbjébőlamozifelújításánakcéljaavárosjelképétjelentő műemlékiépületegyüttesmegóvása,azaz 

építészetiörökségünkméltó védelme.Astratégiaicélkitűzésbenmeghatározottak szerintaváros célja,hogy ahelyilakosság 

életszínvonalánakemelésemellettazidelátogatókszámáraeurópaiszínvonalú,kulturáltkörnyezetetbiztosítson,illetvenövelje 

turisztikaiattrakcióinakszámát.A moziakadálymentesítésénekcélja,hogy anyújtottszolgáltatáshoz bárkiegyenlőeséllyel hozzáférjen. 

Megvalósulástmérőindikátor 

(megnevezés,mértékegység,célérték) 

A Városháza teljes alapterületéből(6.349,93m
2
)amozi alapterülete1095,95m

2
. 

 

Férőhelyekszáma:250fő 

 

A Városháza egészénekfelújításáravonatkozóműszaki 

indikátorok: Külsőhomlokzatfelújítása:7000 m
2
 

Udvari homlokzatfelújítás:3600 m
2
 

Tető felújítás: 2800 m
2
 

 

Projektelemrejutó arányosműszakiindikátorok: Külsőhomlokzatfelújítása: 1.208,2m
2
 

Udvari homlokzatfelújítás:621,36m
2
 

Tető felújítás: 483,28m
2
 

Tevékenységszakmaileírása AVárosházaépülettömbje, az 1900-asévek kezdetén, mai szemmel isrendkívülkorszerűen,avárosközpontnakvizuális és funkcionális 

centrumaként épültmeg. Az épület együttesben megtalálható:PolgármesteriHivatal,a földszinten üzlethelyiségek és a mozi. 

 

A fejlesztéssel elérhető eredmények: 

- A megújuló térfelületekkelösszhangbanaváros jelképétjelentővárosházaismegújul,ígyolyan belvárosalakulhatki 

Kiskunhalason,aholakoncentrálódóturisztikaiattrakciókat(HalasiCsipke–hungarikum, fürdő,múzeumok, stb.)európai 

színvonalúkörnyezet kapcsolja össze. 
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- A városháza,mint jelképmegóvásahozzájárula halasiak identitástudatának erősítéséhez, ezáltalaváros népesség 

megtartó erejének növekedéséhez. 

- A mozi épületének külső felújításával biztosítható a beázások elleni védelem, ezáltal javíthatók a gazdaságosabb működtetés 

feltételei 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- A felújítás keretében a mozi egységes portál kialakítása és akadálymentesítése történik, ez utóbbi a műemléki védelem adata 

lehetőségek szerint. A fejlesztés elemei részletesen: 

- Külső köztéri homlokzat felújítások (homlokzat felületek rekonstrukciója, a homlokzati díszítések helyreállítása, felújítása és a 

nyílászárók cseréje); 

- Az udvari homlokzatok felújítása (homlokzat felületek rekonstrukciója, és a nyílászárók cseréje);tetőfelújítás (héjalás csere, 

szerkezet felújítása, bádogozás); az épület közönségforgalmi részeinél az akadálymentesítés megoldása. 

- Az üzlethelyiségek akadálymentes megközelítésének biztosítása, valamint a vendéglátó egységekben az akadálymentes mosdó 

igénybevételének megteremtése 

Kivitelezés tervezett ideje: 2013. március – 2014. február 

 

Kapcsolódó szakmai tevékenységek: 

- A Városháza engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése. 

Megvalósítás ideje: 2010. júniustól – 2012. november 

- Közbeszerzési eljárás lefolytatása: A Városháza egész épületére vonatkozóan egy közbeszerzési eljárást tervezünk, amely még 

kiegészül a városi funkcióba tartozó városháza udvarának közcélú megnyitásához és funkcióváltásához kapcsolódóberuházási 

elem kivitelezőjének beszerzésével. 

Megvalósítás ideje: 2012. novembertől – 2013. március 

- Műszaki ellenőrzés: A fentiek szerint Városháza teljes fejlesztésének műszaki ellenőrzésére egy műszaki ellenőr 

megbízásáttervezzük, akinek műemléki védettség alatt álló épületekre vonatkozó szakértelemmel kell rendelkeznie. 

Megvalósítás ideje: 2013. március – 2014.február 

- A projekthez kapcsolód jogi és könyvvizsgálati tevékenységeket beruházás arányosan vettük figyelembe. 

Megvalósítás ideje: 2013. március – 2014.február 

Célcsoport bemutatása Közvetlen célcsoport: 

- A mozi műsorait látogatók : 14-15 ezer fő/év átlagosan, 

- A mozit, mint rendezvény házat igénybe vevők száma: 2-3 ezer Fő/év 

Közvetett célcsoport: 

- Kiskunhalas város lakosság (kb 30.000 fő) és az idelátogatók, akik igénybe veszik a mozi szolgáltatásait kb 3 ezer Fő 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

Az igényfelmérés során elvégzett interjúk több kérdése is vonatkozott a Városháza felújítására. Ezek alapján megállapíthat ó, hogy a 

halasiak körében határozott igényként jelentkezik a város jelképét jelentő épületegyüttes és környezetének megújítása. 
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A mozi üzemeltetőjével folytatott egyeztetések szintén alátámasztják a homlokzat megújításának igényét. 

 

Sok év tapasztalata szintén alátámasztja a beruházás létjogosultságát, hiszen alig akad olyan halasi, akinek vendégei legyen akár hazai, 

akár külföldi ne állapította volna meg, hogy a városházi épületegyüttese milyen különleges, és ezzel egyidejűleg nem em-lítette volna a 

rendbehozatal szükségességét. 

Megvalósítástervezettkezdete Év: 2013 Hónap:március Nap: 01 

Megvalósítástervezettvége(év, hónap,nap) Év: 2014 Hónap:február Nap:28 

Költségvetésösszegeazadott 

tevékenységrevonatkozóan 

73 981 310 Ft 

Az igényelttámogatás nagysága 36 990 655 Ft 

A támogatás aránya azösszeselszámolható 

költségből 

50% 

Biztosítottsajátforrásnagysága 36 990 655 Ft 

További források(Ft) További forrásokbevonásanem szükséges 

További forrásokmegnevezése További forrásokbevonásanem szükséges 

Projekt-előkészítéshelyzete A tevékenységhezépítési engedélyezésitervdokumentációrendelkezésreáll, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A 

KulturálisÖrökségvédelmiHivatalilletékeseivel az előzetesegyeztetésekmegtörténtek 

Adminisztratívéseljárási kötelezettségek - közbeszerzésieljáráslefolytatása 

- műszakiellenőrkiválasztása 

- KSZ-szelvalókapcsolattartás 

- PEJ-ek,ZPEJelkészítése 

- Monitoringjelentések 

- Helyszíniellenőrzéseksegítése éseltűrése 

50. ábra: Vásárcsarnok bővítése és felújítása 

Tevékenységneve Vásárcsarnok bővítéseésfelújítása 

Tevékenységgazdájánakmegnevezése KiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Tevékenységhelyszíne Utca:Május1.tér Házszám: Május 1.tér Hrsz.: 2248 

A tevékenységhelyszínénektulajdoni 

viszonyai 

KiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogathatótevékenységekhez 

Piaccsarnoképületénekés építményeinekbővítés,belső átalakítása 

Tevékenységbesorolásafunkciószerint gazdaságifunkció 

ERFA vagyESZA típusú tevékenység ERFA 
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Tevékenység célja Kiskunhalas belvárosában a főtéről néhány száz méterre a Szász Károly utcán keresztül érhető el a város piaccsarnoka. Kisváros lévén a 

piac fontos közösségi funkciókat is betölt a város életében. A fejlesztés célja, hogy a vásárcsarnok épületének bővítésével, átalakításával,  

illetve  akadálymentesítésével  európai  színvonalú  piacot  hozzunk  létre.  Szintén  kiemelt  cél,  hogy  a  termelők  é svállalkozások 

részéről megjelenő igényeket kielégítsük, azaz növeljük az elárusító helyek számát, kiemelten a fedett pavilonokét. 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, célérték) 

A fejlesztéssel érintett ingatlan alapterülete: 1753 m
2
 

Az ingatlan bővítése: 120 m2 

Az ingatlan belső átalakításával történő bővítés: 120 m2 

Új elárusítóhelyek száma: 21 (ingatlan bővítéssel) + 7 (belső átalakítással) db 

Tevékenység szakmai leírása Az „U” alakú főépület 2009. évben volt 50 éves. A piac hosszú ideje beállt rend szerint működik, azonban mára indokolttá vált a 

vásárlás körülményeinek javítása érdekében az épületegyüttes megújítása, illetve a termelői és vállalkozói igények kielégítése érdekében 

az elárusító helyek számának növelése. 

 

A fejlesztéssel elérhető eredmények: 

- A belvárosi sétálótengely egyik végpontját jelentő vásárcsarnok bővítésével és átalakításával, illetve felújításával a város egyik fontos 

gazdasági és közösségi központjának rendbehozatala valósul meg, ezáltal biztosítva illeszkedését a megújulóbelvárosi környezethez. 

- Az új belső és külső pavilonok segítségével 28 új elárusító hely kialakítása történik, amelyek tetszőleges egybe nyitásával, 

kombinálásával széles körű termelő, illetve vállalkozói igényeket elégíthetünk ki. 

- A belső villamossági és gépészeti felújítások segítségével jelentős energia megtakarítások érhetőek el, amelyek növelik az épület 

gazdaságos működtetését, ezáltal segítik a piacon működő termelők és vállalkozások jövedelemtermelő képességének javítását. 

- Az épület és környezetének akadálymentesítésével az itt nyújtott szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése is biztosítottlesz. 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- Udvari elárusítóhelyek számának növelése érdekében az épület keleti és nyugati épületszárnya mentén kerülnek kialakításra 

faszerkezetű, cserepes lemezfedésű elárusítóhelyek 

- Belső átalakítás során az épület keleti szárnyában kerül kialakításra az akadálymentesített illemhely, illetve 120 m2-en újelárusító 

hely 

- A süllyedések megállítása érdekében az épület alapjának megerősítése szükséges injektálással 

- A külső és belső homlokzat felújítása kapcsán az egységes homlokzati elemek kialakítás szükséges, ablakcsere kizárólag a belső fűtött 

terek esetében indokolt. 

- A belső töredezett betonburkolatot nagy kopásállóságú fagyálló kőporcelán burkolattal fedjük le 

- A tetőt illetően a meglévő, többször javított palafedés helyett az új pavilonokhoz és a kapuépítményhez igazodó cserepeslemezfedés 

készül, míg a belső tetőszerkezet hőszigetelt álmennyezetet kap, ezzel biztosítva azenergiatakarékosságot. 

- Kivitelezés tervezett ideje: 2013. március – 2014. február 

 

Kapcsolódó szakmai tevékenységek: 
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- A Vásárcsarnok engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése. Megvalósítás ideje: 2010. júniustól – 2012. november 

- Közbeszerzési eljárás lefolytatása: Megvalósítás ideje: 2012. novembertől – 2013. március 

- Műszaki ellenőrzés: Megvalósítás ideje: 2013. március – 2014.február 

- A projekthez kapcsolód jogi és könyvvizsgálati tevékenységeket beruházás arányosan vettük figyelembe. Megvalósítás ideje: 2013. 

március – 2014.február 

Célcsoport bemutatása A piacon vásárló halasi lakosság: 5-6 ezer fő 

A piacon vásárlók beleértve a környező települések lakóit is: 8-9 ezer fő 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

Az előzetes igényfelmérés alapján kijelenthető, hogy a halasi lakosság körében igen erős a fejlesztés iránti igény. Az üzemeltető Pezsgő 

Kft.-vel folytatott egyeztetések szerint a termelői és vállalkozói igény is jelentős az elárusítóhelyek bővítése iránt, ezért középtávon az 

udvar északi homlokzata mentén is tervezik hasonló pavilonok kiépítését. 

Megvalósítástervezettkezdete Év: 2013. Hónap:március Nap: 01 

Megvalósítástervezettvége(év, hónap,nap) Év: 2014 Hónap:február Nap:28 

Költségvetésösszegeazadott 

tevékenységrevonatkozóan 

60 579 000 Ft 

Az igényelttámogatás nagysága 30 289 500 Ft 

A támogatás aránya azösszeselszámolható 

költségből 

50% 

Biztosítottsajátforrásnagysága 30 289 500 Ft 

További források(Ft) További forrásokbevonásanem szükséges 

További forrásokmegnevezése További forrásokbevonásanem szükséges 

Projekt-előkészítéshelyzete Azengedélyezési tervdokumentációrendelkezésreáll. 

Adminisztratívéseljárási kötelezettségek - közbeszerzésieljáráslefolytatása 

- műszakiellenőrkiválasztása 

- KSZ-szelvalókapcsolattartás 

- PEJ-ek,ZPEJelkészítése 

- Monitoringjelentések 

- Helyszíniellenőrzéseksegítése éseltűrése 

51. ábra: Bethlen Gábor tér és Hősök tere rehabilitációja 

Tevékenységneve ABethlenGábor térnekésaHősökterénektérrehabilitációja 

Tevékenységgazdájánakmegnevezése KiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Tevékenységhelyszíne Utca:BethlenG. térésHősöktere Házszám: nemreleváns Hrsz.: 2, 3,4,4654,4671, 

A tevékenységhelyszínénektulajdoni 

viszonyai 

A fejlesztésáltalérintettingatlanok100%-osmértékbenKiskunhalasVárosÖnkormányzatának tulajdonábanállnak. 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott Közterek,közparkokfelújítása,gyalogoszónákkialakítása,kerékpár utakfejlesztése 



 

 

127 Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése 

támogathatótevékenységekhez 

Tevékenységbesorolásafunkciószerint Közterületekfelújítás,városifunkció 

ERFA vagyESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenységcélja KiskunhalasVárosÖnkormányzatánakcélja,hogyavárosésakistérségvonzóturisztikaicélponttáváljonmindahazai,minda 

külföldituristákkörében,ígyennekmegfelelőennyugodtésvonzókörnyezetettaláljanakazideérkezővendégek.AKiskunhalasbelvárosiakcióter

ületénnagymértékbenkoncentrálódnakaturisztikaiattrakciók(Fürdő,múzeumok,építettkulturálisemlékekstb.), 

amelyekközülkiemelkedikaHalasiCsipke,mintvilághírűHungarikum.Afejlesztéscélja,hogymegteremtsegyalogoséskerékpáros 

forgalomszámáraazattrakciókközöttikapcsolatot,létrehozzonegyfajtabelvárosisétálótengelyt.Szinténcélkéntjelenikmeg,hogya város 

főterétalkalmassáváljonakülönbözővárosirendezvényekmagasabbszínvonalúbefogadására. 

Megvalósulástmérőindikátor 

(megnevezés,mértékegység,célérték) 

Gyalogosforgalomszámáraburkolatok, díszburkolatok: 3.200 m
2
 

Zöldfelületekkialakítása,megújítása:1.200m2 

Útburkolatkorrekció:2.800m2 

Kerékpárútkiépítés:1.200m2 

Tevékenységszakmaileírása A város főterétalkotótér-együttesmegújításávala projektrészét képezőkomplexbelvárosisétálótengelyéskerékpártengely 

kialakításnaklegfontosabbelemétvalósítjamegaváros. 

 

A fejlesztéssel elérhető eredmények: 

- A jelenleg elhanyagolt és leromlott állapotú terektudatos átalakításával biztosítható lesza gyalogos forgalom számára, hogy bizonyos 

szempontból irányított módon érje ela város értékeit, így ezek láthatóbbá, vonzóbbá és meghatározóbbá válhatnak. Így ennek 

megfelelően az egyes helyszínek között közösségi-pihenést valóban szolgáló közterületek kerülnek kialakításra. 

- A fejlesztésrészeként megvalósított forgalomcsökkentő intézkedések eredményeként elérhetőa gyalogos és kerékpáros forgalom 

ösztönzése 

- A térszerkezet átalakításávala városi rendezvények méretéhez jobban igazodó közterület alakul ki, amelya megnövekedett 

látogatószámot is kényelmesen kitudja szolgálni. 

A kerékpárutak fejlesztésévelnemcsakakorelvárásainakmegfelelőalternatívközlekedésikapcsolatjönlétreabelvárosi akciókközött, 

hanemavárosra jellemző nagy kerékpárforgalombiztonságosabbá tételeiselérhető,ezzel pedignövelhetőa 

lakosságegészséges,aktív életmód irántiigénye. 

 

A fejlesztésműszaki tartalma: 

- Térrendezés:Új, burkolatokkal megjelölt gyalogos áramlási vonalak kerülnek kijelölése, melyek új és meglévő képzőművészeti 

alkotásokat, emlékműveket tennének hangsúlyosabbá, jobban megközelíthetővé.A BethlenGábor tér nyugati, „kulturális 

közösségi”hasznosításra tervezett területrészéna díszes,reprezentatív megjelenés az elsődleges. Ennek megfelelőene területre 

ésatervezett burkolatokhoz, burkolatrajzolatokhoz legmegfelelőbben illeszkedő variálhatókiskockakő burkolat kerül elhelyezésre. A 

modern, de történelmi városba is beilleszthető térkő természetes megjelenésű, melyet a finom természetes színárnyalatok 

hangsúlyoznak. 
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- Zöldfelületrehabilitációja:a meglévő növényzet kiegészítésére 

- Út korrekció:A Bethlen tér ésHősök tere rehabilitáció projekthez tartozó közlekedési változások/fejlesztések az alábbiak: 

- aVárosház utca lezárásaa közúti forgalom elöl; 

- aBokányiDezső utca lezárásaa Táncsics Mihály utca ésBethlenGábortér között, 

- a Táncsics Mihály utca zsákutcaleszaKossuth Lajos utca felöl, és az áruház udvaránakrészbeni kisajátításával végfordulóépül; 

- aBethlenGábor téri parkolók azIntersparáruház előtt zsákparkolókká válnak, 

- a Hősök tere egyirányúsítása az Eötvös utca felé megfordul; 

- a Bethlen Gábor tér északi oldalának egyirányú utcája a gépjárműforgalom előtt lezárásra kerül(a Székely utca egyirányúsítása a 

Bethlen Gábor tér felé megmarad), 

- a Szilády Áron utca elején a református templom előtt az úton ívkorrekció kerülne végrehajtásra, annak az érdekében, hogy a 

templom előtt térbővület alakuljon ki; 

- A forgalmi rend változtatások végrehajtása csak minimális költséget igényel, KRESZ táblák, ill. virágládák kihelyezésével megoldható. 

- Kerékpárút fejlesztés: Jelenleg erős a városban a kerékpáros forgalom a piac – Hősök tere – Bethlen Gábor tér – Garbai 

- Sándor utca – vasútállomás között. Ezért a városközpont térségében kiépítendő ezen a vonalon egy önálló kerékpárút. Ennek 

minimális hossza a városházától keletre 275 m, nyugatra 360 m. 

Megvalósítás ideje: 2013. március – 2014. február 

 

Kapcsolódó szakmai tevékenységek: 

A szakmai szolgáltatások tekintetében a projekt megvalósítása során egy egységként kezeltük a közterület fejlesztéseket, így az egyes 

szolgáltatások költségét a projektelem nettó kivitelezési költségeinek arányában vettük figyelembe a következők szerint : (1) Bethlen 

Gábor tér és Hősök tere: 81,79%; (2) Szász Károly utca: 10,01%; (3) Vásárcsarnok előtti tér: 8, 2% 

- A engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetés. Megvalósítás ideje: 2010. júniustól – 2012. november 

- Közbeszerzési eljárás lefolytatása: Megvalósítás ideje: 2012. novembertől – 2013. március 

- Műszaki ellenőrzés: Megvalósítás ideje: 2013. március – 2014.február 

- A projekthez kapcsolód jogi és könyvvizsgálati tevékenységeket beruházás arányosan vettük figyelembe. Megvalósítás ideje: 2012. 

március – 2014.február 

Célcsoport bemutatása A fejlesztés közvetlen célcsoportja: 

- Kiskunhalas város lakosság 30 ezer fő 

- A városba érkező turisták, vendégek: kb évi 10-15 ezer fő 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

Az elvégzett igényfelmérés alapján látszik, hogy a rendezett közterületek utáni igény a leghatározottabb és a második legkifejezettebb 

igény.   A   városközpont   környezetének   minősége   (elsősorban   a   közterületek,   közterületi   zöldfelületek   kiépítettségének, 

rendezettségének színvonala, állapota, gondozottsága) a város és a város lakóinak kulturális színvonalát, a társadalom jóléti állapotát 

tükrözi. Ez jelen esetben kiegészül a város kistérségben betöltött központi szerepével és az ebből fakadó fokozott követelményekkel. 

Megvalósítástervezettkezdete Év: 2013 Hónap:március Nap:1 

Megvalósítástervezettvége(év, hónap,nap) Év: 2014 Hónap:február Nap:28 
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Költségvetésösszegeazadott 

tevékenységrevonatkozóan 

203 076 810 Ft 

Az igényelttámogatás nagysága 172 615 289 Ft 

A támogatás aránya azösszeselszámolható 

költségből 

85% 

Biztosítottsajátforrásnagysága 30 461 522 Ft 

További források(Ft) A fejlesztésmegvalósításáhoztovábbiforrás bevonása nemszükséges 

További forrásokmegnevezése A fejlesztésmegvalósításáhoztovábbiforrás bevonása nemszükséges 

Projekt-előkészítés helyzete Engedélyezési és kiviteli tervek rendelkezésre állnak 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek - közbeszerzési eljárás lefolytatása 

- műszaki ellenőr kiválasztása 

- KSZ-szel való kapcsolattartás 

- PEJ-ek, ZPEJ elkészítése 

- Monitoring jelentések 

- Helyszíni ellenőrzések segítése és eltűrése 

52. ábra: Szász Károly utca megújítása 

Tevékenységneve SzászKárolyutca megújítása 

Tevékenységgazdájánakmegnevezése KiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Tevékenységhelyszíne Utca:SzászKárolyutca Házszám: Hrsz.:,2213,2246, 2247,2567 

A tevékenységhelyszínénektulajdoni 

viszonyai 

A 2213.; 2246.; 2247. hrsz-ú ingatlanok 100%-os mértékben Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában állnak. 

A 2567 hrsz-ú ingatlan a Magyar Állam tulajdonában áll, vagyonkezelője a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ. A hozzájáruló 

nyilatkozat rendelkezésre áll. A projekt megvalósítása során az országos közutat érintően engedélyköteles tevékenységet nem végzünk, 

ezért a KKK konzorciumi partnerként való bevonását nem tartjuk indokoltnak. 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogathatótevékenységekhez. 

Közterek,közparkokfelújítása,gyalogoszónákkialakítása,kerékpár utakfejlesztése 

Tevékenységbesorolásafunkciószerint Közterületekfelújítás,városifunkció 

ERFA vagyESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenységcélja KiskunhalasVárosÖnkormányzatánakcélja,hogyavárosésakistérségvonzóturisztikaicélponttáváljonmindahazai,minda 

külföldituristákkörében,így ennekmegfelelőennyugodtésvonzó környezetettaláljanakaz ideérkezővendégek.AKiskunhalas 

belvárosiakcióterületénnagymértékbenkoncentrálódnakaturisztikaiattrakciók(Fürdő,múzeumok,építettkulturálisemlékekstb.),amelyekkö

zül kiemelkedikaHalasiCsipke, mintvilághírűHungarikum.Afejlesztéscélja,hogy megteremtse gyalogos éskerékpáros forgalomszámára 

azattrakciók közöttikapcsolatot,létrehozzon egyfajtabelvárosisétálótengelyt. 

Afejlesztéscéljakéntjelenikmeg,hogyabuszpályaudvartésavásárcsarnokotagyalogoséskerékpárosforgalomszempontjából 

mégszervesebbenintegráljaabelvárosba,megteremtvea központitérreltörténőhumanizáltabbösszeköttetést. 
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Megvalósulástmérőindikátor 

(megnevezés,mértékegység,célérték) 

zöldfelületekrehabilitációja 360 m2 

burkolatoklétesítése550m2 

utcabútoroktelepítése22m2 

kerékpárút létesítése 320m2 

Tevékenységszakmaileírása A SzászKárolyutcajelenlegis gyalogosés zöldfelületiösszekötő elemet képezavárosháza éskörnyezete,illetveavásárcsarnok előtti 

terekközött. 

 

A fejlesztéssel elérendő eredmények: 

- A SzászKároly utcána megújított főtér esztétikai koncepciójának továbbvitelével olyan belvárosi sétálótengely alakul ki, amely 

egységes szerkezetbe fűzia városrész kétfő gazdasági központját. 

- A fejlesztésrészeként megvalósított forgalomcsökkentő intézkedések eredményeként elérhetőa gyalogos és kerékpárosforgalom 

ösztönzése 

- A kerékpár utak fejlesztésévelnemcsakakorelvárásainakmegfelelőalternatívközlekedésikapcsolatjönlétreabelvárosi 

 akciók között, hanem a városra jellemző nagy kerékpárforgalom biztonságosabbá tétele is elérhető, ezzel pedig növelhető a lakosság 

egészséges, aktív életmód iránti igénye. 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- Az utca útburkolatának felújítása 

- A központi térrel azonos gyalogos burkolat továbbvitele 

- Kerékpársáv kialakítása 

- A központi téren elhelyezett utcabútorokkal azonos stílusú térelemek kihelyezése 

Megvalósítás ideje: 2013. március – 2014. február 

 

Kapcsolódó szakmai tevékenységek: 

- A engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetés. Megvalósítás ideje: 2010. júniustól – 2012. november 

- Közbeszerzési eljárás lefolytatása: Megvalósítás ideje: 2012. november – 2013. március 

- Műszaki ellenőrzés: Megvalósítás ideje: 2013. március – 2014.február 

- A projekthez kapcsolód jogi és könyvvizsgálati tevékenységeket beruházás arányosan vettük figyelembe. 

Megvalósítás ideje: 2013. március – 2014.február 

Célcsoport bemutatása A fejlesztés közvetlen célcsoportja: 

- Kiskunhalas város lakosság 30 ezer fő 

- A városba érkező turisták, vendégek: kb évi 10-15 ezer fő 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

Az elvégzett igényfelmérés alapján látszik, hogy a rendezett közterületek utáni igény a leghatározottabb és a második 

legkifejezettebb igény. A városközpont környezetének minősége (elsősorban a közterületek, közterületi zöldfelületek 

kiépítettségének, rendezettségének színvonala, állapota, gondozottsága) a város és a város lakóinak kulturális színvonalát, a társa 
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dalom jóléti állapotát 

tükrözi. 

A piac és a Városháza közötti útszakasz a város egyik legterheltebb közlekedési csomópontja, amelynek forgalomcsökkentése rég 

óta égető probléma a város szívében. 

Megvalósítástervezettkezdete Év: 2013 Hónap:március Nap:1 

Megvalósítástervezettvége(év, hónap,nap) Év: 2014 Hónap: február Nap:28 

Költségvetésösszegeazadott 

tevékenységrevonatkozóan 

43 886 120 Ft 

Az igényelttámogatás nagysága 37 303 202 Ft 

A támogatás aránya azösszeselszámolható 

költségből 

85% 

Biztosítottsajátforrásnagysága 6 582 918 Ft 

További források(Ft) A fejlesztésmegvalósításáhoztovábbiforrás bevonása nemszükséges 

További források megnevezése A fejlesztés megvalósításához további forrás bevonása nem szükséges 

Projekt-előkészítés helyzete Engedélyezési és kiviteli tervek rendelkezésre állnak 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek - közbeszerzési eljárás lefolytatása 

- műszaki ellenőr kiválasztása 

- KSZ-szel való kapcsolattartás 

- PEJ-ek, ZPEJ elkészítése 

- Monitoring jelentések 

- Helyszíni ellenőrzések segítése és eltűrése 

53. ábra: Vásárcsarnok előtti tér rehabilitációja 

Tevékenységneve AVásárcsarnokelőttitér rehabilitációja 

Tevékenységgazdájánakmegnevezése KiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Tevékenységhelyszíne Utca: Május1.tér Házszám: Május 1.tér Hrsz.: 2251 

A tevékenységhelyszínénektulajdoni 

viszonyai 

A tér KiskunhalasVárosÖnkormányzatának100%-ostulajdona 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogathatótevékenységekhez. 

Közterek,közparkokfelújítása,gyalogoszónákkialakítása,kerékpár utakfejlesztése 

Tevékenységbesorolásafunkciószerint Közterületekfelújítás,városifunkció 

ERFA vagyESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenységcélja KiskunhalasbelvárosábanafőtérőlnéhányszázméterreaSzászKárolyutcánkeresztülérhetőelavárospiaccsarnoka.Kisváros 

lévénapiacfontosközösségifunkciókatisbetöltavároséletében.Afejlesztéscéljakéntjelenikmeg,hogyabuszpályaudvartésa 

vásárcsarnokotagyalogoséskerékpárosforgalomszempontjábólmégszervesebbenintegráljaaprojektabelvárosba,megteremtve a 
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központitérreltörténőhumanizáltabbösszeköttetést. 

Megvalósulástmérőindikátor 

(megnevezés,mértékegység,célérték) 

gyalogos burkolatkiépítése560 m² 

útburkolatfelújítása 576 m² 

kerékpárút létesítése 252 m² 

berendezésitárgyak(kerékpártárolók) telepítése200db 

Tevékenységszakmaileírása A Vásárcsarnok előttitérmegújítása az egységes,európai színvonalúbelvárositérszerkezet kialakításátcélzó koncepcióegyik 

végállomása. 

 

A fejlesztéssel elérendő eredmények: 

- A Vásárcsarnok előtti térena megújítottfőtér esztétikai koncepciójának továbbvitelével olyan belvárosi sétálótengely alakul ki, amely 

egységes szerkezetbe fűzia városrész kétfő gazdasági központját. 

- A fejlesztés részeként megvalósított forgalomcsökkentő intézkedések eredményeként, a vásárcsarnok előtt 

találhatóbuszpályaudvarnak köszönhetően tovább ösztönözhető a gyalogos forgalomnak a főterek felé történő áramlása 

- A kerékpár utak fejlesztésével nem csaka kor elvárásainak megfelelő alternatív közlekedési kapcsolat jön létrea belvárosi akciók 

között, hanema városra jellemző nagy kerékpárforgalom biztonságosabbá tétele is elérhető, ezzel pedig növelhetőalakosság 

egészséges, aktív életmód iránti igénye. 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- Az utca útburkolatának felújítása 

- A központi térrel azonos gyalogos burkolat továbbvitele 

- Kerékpársáv kialakítása 

- A központi téren elhelyezett utcabútorokkal azonos stílusú térelemek kihelyezése 

Megvalósítás ideje: 2013. március – 2014. február 

 

Kapcsolódó szakmai tevékenységek: 

- A engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése és engedélyeztetés. Megvalósítás ideje: 2010. júniustól – 2012. november 

- Közbeszerzési eljárás lefolytatása: Megvalósítás ideje: 2012. novembertől – 2013. március 

- Műszaki ellenőrzés: Megvalósítás ideje: 2013. március – 2014.február 

- A projekthez kapcsolód jogi és könyvvizsgálati tevékenységeket beruházás arányosan vettük figyelembe. Megvalósítás ideje: 2013. 

március – 2014.február 
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Célcsoportbemutatása Közvetlencélcsoport: 

- A piacon működő termelők és vállalkozások: 100 db 

- A piacon vásárló halasi lakosság: 5-6 ezer fő 

- A piacon vásárlók beleértvea környező települések lakóit is: 8-9 ezer fő 

Közvetett célcsoport: 

- Kiskunhalas város lakosság 30 ezer fő 

Tevékenység irántiigénybemutatása, 

indokoltsága 

Azelőzetesigényfelmérésalapjánkijelenthető,hogyahalasilakosságkörébenigenerősafejlesztésirántiigény.Avárosközéptávú terve, hogy a 

Vásárcsarnokelőtt elhelyezkedő buszpályaudvart kihelyezze a belvárosból, ezáltal a jelenlegi térfelújítás még 

szervesebbenkapcsolódhatnaa belvárosegységesszerkezetébe. 

Megvalósítástervezettkezdete Év: 2013 Hónap:március Nap:1 

Megvalósítástervezettvége(év, hónap,nap) Év: 2014 Hónap:február Nap:28 

Költségvetésösszegeazadott 

tevékenységrevonatkozóan 

30 608 270Ft 

Az igényelttámogatás nagysága 26 017 030Ft 

A támogatás aránya azösszeselszámolható 

költségből 

85% 

Biztosítottsajátforrásnagysága 4 591 241Ft 

További források(Ft) A fejlesztés megvalósításához továbbiforrás bevonása nem szükséges 

További forrásokmegnevezése A fejlesztés megvalósításához továbbiforrás bevonása nem szükséges 

Projekt-előkészítéshelyzete Elvi engedélyezési tervekrendelkezésre állnak 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek - közbeszerzésieljáráslefolytatása 

- műszaki ellenőr kiválasztása 

- KSZ-szel való kapcsolattartás 

- PEJ-ek, ZPEJ elkészítése 

- Monitoring jelentések 

- Helyszíni ellenőrzések segítése és eltűrése 

54. ábra: Városháza udvarának közcélú megnyitása 

Tevékenységneve Városháza udvarának közcélú megnyitása 

Tevékenységgazdájánakmegnevezése KiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Tevékenységhelyszíne Utca: Hősök tere Házszám: 1. Hrsz.: 1. 

A tevékenységhelyszínénektulajdoni 

viszonyai 

Azingatlan100%-ostulajdonosaKiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Haszonélvezetijogavan: 

- BMPolgáriVédelemVárosiParancsnokságKiskunhalas 

- Bács-KiskunMegyei Földhivatal 
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- Bács-kiskunMegyeiÖnkormányzat 

A hozzájáruló nyilatkozatok rendelkezésre állnak. 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogathatótevékenységekhez. 

Közterek,közparkokfelújítása, 

Tevékenységbesorolásafunkciószerint Közterületekfelújítás,városifunkció 

ERFA vagyESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenységcélja Abelvárosbakoncentrálódóturisztikaiattrakciókbővítésénekérdekébenazönkormányzatcélja,hogyaVárosházátmégközelebbhozzamindalako

sság,mindaturistákszámára.EnnekérdekébenaVárosházaudvaránakközcélúmegnyitásáttűztekicélul,amelynek segítségéveltöbbfunkciós új 

elemmel  gazdagodik a város. Azudvar  átalakításának konkrét  céljai: (1)Új  szabadtériközösségi tér létrehozása, amelymind pihenésre,  

mind  szabadtéri  színi  előadások megrendezésre  alkalmas; (2) a Városházagazdasági funkciójának további erősítése  azáltal, hogy a belső 

udvar  megnyitásával  új, az udvar felől  megközelíthető üzletek kialakításatörténhetvagy az 

épületbenműködővendéglátóegységekszámárabiztosíthatmajdhangulatoskerthelyiséget.(3)Abelsőtér 

megnyitásávalavárosjelképétjelentő,apolgáriöntudatotmegtestesítőépületegyüttesújra 

betöltseakorábbipatinájánmegfelelőközösségformálófunkcióját. 

Megvalósulástmérőindikátor 

(megnevezés,mértékegység,célérték) 

Burkoltfelületeknagysága:860 m2 

Köztériműalkotás áthelyezése:1 db 

Tevékenységszakmaileírása A városházaudvaránakközcélú megnyitásávalésalapvetőfunkcióváltásával azÖnkormányzat képesabelvárosiakcióterület 

attrakcióinakbővítésére: 

 

A fejlesztéseredményei: 

- A Városháza udvarának bekapcsolásaa belváros életébe, ezáltal közösségformáló szerepének visszaállítása; 

- A belső udvar akusztikai adottságainak kihasználásával szabadtéri előadások számára kiválóan alkalmas tér létrehozása; 

- A belső udvar kétirányú megnyitása jelentős átmenő gyalogos forgalmat eredményez,így ösztönözve az udvar gazdasági célú 

hasznosítását isúj üzletek megjelenésével 

 

A fejlesztés műszaki tatalma: 

- - Az udvari homlokzatok felújítása mellett a Városháza udvarának közösségi célú átalakítása történik, amely a melléképületekből, 

illetve a környező közterületek felől lesz megközelíthető. Az évek során az udvar felől az épület több utólagos hozzáépítést kapott, 

amely toldalékok részbeni lebontásával megtisztítható a terület.  Így a belső tér két részretagolódik: egyrészt a keleti két kisebb 

udvarra (gazdasági udvar, illetve a mozi udvara) és egy nagyobb, egybefüggő nyugati díszudvarra. Ez utóbbinak teljes körű 

helyreállítása történik meg a projekt során. Az udvar igényes térburkolattal lesz lefedve, míg a kamara előadások számára nézőtéri 

kőpadok kerülnek elhelyezésre. 

- A Petőfi szobor áthelyezésével nem csak a szobor kap méltóbb helyet az udvarban, de az udvar köztéri funkcióját is jelentősen emeli.

Megvalósítás ideje: 2013. március – 2014. február 
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A kapcsolódó szakmai szolgáltatások: 

- A Városháza udvarának engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése és az engedélyeztetés.Megvalósítás ideje: 2010. júniustól 

– 2012. november 

- Közbeszerzési eljárás lefolytatása: Megvalósítás ideje: 2012. novembertől – 2013. március 

- Műszaki ellenőrzés: A fentiek szerint Városháza és az udvar teljes fejlesztésének műszaki ellenőrzésére egy műszaki ellenőr 

megbízását tervezzük, akinek műemléki védettség alatt álló épületekre vonatkozó szakértelemmel kell rendelkeznie. 

Megvalósítás ideje: 2013. március – 2014.február 

- A projekthez kapcsolód jogi és könyvvizsgálati tevékenységeket beruházás arányosan vettük figyelembe. 

Megvalósítás ideje: 2013. március – 2014.február 

Célcsoport bemutatása - Kiskunhalas város lakossága: kb 30 ezer fő 

- Az ide érkező vendégek, turisták kb: 12 ezer fő 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

Az idők során a Városháza a komplex közösségi szerepét fokozatosan elvesztette. Az udvar kiszolgáló, alárendelt szerepet kapott, a 

korábbi kerthelyiség helyett. Az udvar részben beépült a Halas TV helyiségeivel, a raktárakat, gépkocsikat befogadómelléképületekkel. 

Az étterem, cukrászda elszakadt az udvari kerthelyiségtől, a hajdani díszes terembelsők átépültek, igénytelenebb kialakítást kaptak, 

részben alsóbb rendű funkciókkal népesültek be. A polgári öntudatot megtestesítő épületmegjelenítés és az ezzel összhangban 

kialakított belső terek díszítettsége, igényessége fokozatosan megkopott. 

 

A tervezett beavatkozások indokoltságát az adja, hogy a régmúlt értékeinek részbeni visszaállításával visszaadjuk a Városháza régi 

patináját és közösség formáló, központi szerepét, a kistérség központi funkció erősítését szem előtt tartva. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2013 Hónap:március Nap:1 

Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Év: 2014 Hónap:február Nap:28. 

Költségvetésösszegeazadott 

tevékenységrevonatkozóan 

18 818 860 Ft 

Az igényelttámogatás nagysága 15 996 031 Ft 

A támogatás aránya azösszeselszámolható 

költségből 

85% 

Biztosítottsajátforrásnagysága 2 822 829 Ft 

További források (Ft) További források bevonása nem szükséges 

További források megnevezése További források bevonása nem szükséges 

Projekt-előkészítés helyzete Az építési engedélyezési és a kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll.  

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek - közbeszerzési eljárás lefolytatása 

- műszaki ellenőr kiválasztása 

- KSZ-szel való kapcsolattartás 

- PEJ-ek, ZPEJ elkészítése 

- Monitoring jelentések 
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- Helyszíni ellenőrzések segítése és eltűrése 

55. ábra: A Városháza Polgármesteri Hivatal részének felújítása és tourinform iroda kialakítása 

Tevékenységneve AVárosházaPolgármesteriHivatalrészénekfelújításaéstourinformirodakialakítása 

Tevékenységgazdájánakmegnevezése KiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Tevékenységhelyszíne Utca:Hősöktere Házszám: 1. Hrsz.: 1. 

A tevékenységhelyszínénektulajdoni 

viszonyai 

Azingatlan100%-ostulajdonosaKiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Haszonélvezetijogavan: 

- BMPolgáriVédelemVárosiParancsnokságKiskunhalas 

- Bács-KiskunMegyei Földhivatal 

- Bács-kiskunMegyeiÖnkormányzat 

A hozzájáruló nyilatkozatok rendelkezésre állnak. 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogathatótevékenységekhez. 

Közigazgatásifunkciókatellátó épületkülsőrekonstrukciója 

Tevékenységbesorolásafunkciószerint közszférafunkció 

ERFA vagyESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenységcélja AVárosházateljesépülettömbjébőlaPolgármesteriHivatalfelújításánakcéljaavárosjelképétjelentőműemléki épületegyüttes 

megóvása,azazépítészetiörökségünkméltóvédelme.Astratégiaicélkitűzésbenmeghatározottakszerintavároscélja,hogyahelyi 

lakosságéletszínvonalánakemelésemellettaz idelátogatókszámáraeurópaiszínvonalú,kulturáltkörnyezetetbiztosítson,illetve 

növeljeturisztikaiattrakcióinakszámát.APolgármesteriHivatalakadálymentesítésénekcélja,hogyanyújtottszolgáltatáshozbárki 

egyenlőeséllyelhozzáférjen.Az épületBethlenGábortérfelölioldalánkialakítandótourinformirodacélja,hogyavárosésakistérség turisztikai 

attrakcióiról magas színvonalú információt biztosítson az érdeklődők számára, ezáltal növelve a térség turisztika i vonzerejét. 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, célérték) 

A Városháza teljes alapterületéből (6.349,93 m2) a Polgármesteri Hivatal alapterülete 3.637,54 m2, a kialakítandó tourinform iroda 

területe 45,69 m2, A teljes alapterületnek a 58,00 %-a. Ebben a tevékenységben vettük figyelembe az épületben található 76,39 m2- es 

szolgálati lakását, amely a teljes alapterület 1,2%-a. Az erre az ingatlanrészre eső költségeket Kiskunhalas Város Önkormányzata teljes 

mértékben a kötelező önerőn felüli önerőből vállalja. 

 

A Városháza egészének felújítására vonatkozó műszaki indikátorok: 

Külső homlokzat felújítása: 7000m2, Udvari homlokzat felújítás: 3600m2, Tető felújítás: 2800m2 

 

Projektelemre jutó műszaki indikátorok: Polgármesteri Hivatal: 

Külső homlokzat felújítása: 4.009,6 m2, Udvari homlokzat felújítás: 2.062,08 m2, Tető felújítás: 1.603,84 m2 

 

Tourinform iroda: 

Külső homlokzat felújítása: 50,4 m2, Udvari homlokzat felújítás: 25,92 m2, Tető felújítás: 20,16 m2 
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Szolgálati lakás: 

Külső homlokzat felújítása: 84 m2, Udvari homlokzat felújítás: 43,2 m2, Tető felújítás: 33,6 m2 

Tevékenység szakmai leírása A Városháza épülettömbje, az 1900-as évek kezdetén, mai szemmel is rendkívül korszerűen, a városközpontnak vizuális és funkcionális 

centrumaként épült meg. Az épület együttesben megtalálható: (1) Polgármesteri Hivatal, (2) a földszinten üzlethelyiségek, (3) mozi és (4) 

76,39 m2-es szolgálati lakás. 

 

A fejlesztéssel elérhető eredmények: 

- A megújuló térfelületekkel összhangban a város jelképét jelentő városháza is megújul, így olyan belváros alakulhat ki 

- Kiskunhalason, ahol a koncentrálódó turisztikai attrakciókat (Halasi Csipke – hungarikum, fürdő, múzeumok, stb.) európai színvonalú 

környezet kapcsolja össze. 

- A városháza, mint jelkép megóvása hozzájárul a halasiak identitás tudatának erősítéséhez, ezáltal a város népességmegtartó 

erejének növekedéséhez. 

- A Polgármesteri Hivatal közigazgatási funkciójához méltó külső környezet kap, az akadálymentesítés eredményeként pedig egyenlő 

esélyű hozzáférést biztosít a közszolgáltatásokhoz 

- A tourinform iroda kialakításával az önkormányzat új munkahelyeket teremt, illetve a városban már régóta fennálló hiányra 

admegoldást. A városba érkező turisták egy helyen, akár modern technikai eszközök igénybevételével szerezhetnek ingyenes 

információt a város és a kistérség turisztikai kínálatáról. A tourinform iroda kialakítás csupán egy szükséges feltétel, dekizárólag jól 

megtervezett és megvalósított városmarketing tevékenység eredményeként képes a kíván cél elérésére. 

- Kiemelt cél az energetikai korszerűsítés, amelyre az önkormányzat külön pályázatot nyújt be a KEOP keretében. A korszerűsítés 

eredményeként a padlás és a pince födém szigetelése mellett a nyílászárók rekonstrukciójára és épületgépészeti megújításra, 

elsősorban kazán cserére kerül sor. 

 

A fejlesztés műszaki tartalma: 

- A felújítás keretében az épületben található üzlethelyiségek egységes portál kialakítása és akadálymentesítése történik, ez utóbbi 

aműemléki védelem adata lehetőségek szerint. A fejlesztés elemei részletesen: 

- külső köztéri homlokzat felújítások (homlokzat felületek rekonstrukciója, a homlokzati díszítések helyreállítása, felújítása és a 

nyílászárók cseréje); 

- az udvari homlokzatok felújítása (homlokzat felületek rekonstrukciója, és a nyílászárók cseréje); 

- tetőfelújítás (héjalás csere, szerkezet felújítása, bádogozás); az épület közönségforgalmi részeinél az akadálymentesítés megoldása. 

- Az üzlethelyiségek akadálymentes megközelítésének biztosítása, valamint a vendéglátó egységekben az akadálymentes mosdó 

igénybevételének megteremtése 

Kivitelezés tervezett ideje: 2013. március – 2014. február 

 

Kapcsolódó szakmai tevékenységek: 
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- A Városháza engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése. Megvalósítás ideje: 2010. júniustól – 2012. november 

- Közbeszerzési eljárás lefolytatása: A Városháza egész épületére vonatkozóan egy közbeszerzési eljárást tervezünk, amely még 

kiegészül a városi funkcióba tartozó városháza udvarának közcélú megnyitásához és funkcióváltásához kapcsolódó beruházási elem 

kivitelezőjének beszerzésével.Megvalósítás ideje: 2012. novembertől – 2013. március 

- Műszaki ellenőrzés: A fentiek szerint Városháza teljes fejlesztésének műszaki ellenőrzésére egy műszaki ellenőr megbízását 

tervezzük, akinek műemléki védettség alatt álló épületekre vonatkozó szakértelemmel kell rendelkeznie. 

Megvalósítás ideje: 2013. március – 2014.február 

- A projekthez kapcsolód jogi és könyvvizsgálati tevékenységeket beruházás arányosan vettük figyelembe. Megvalósítás ideje: 2013. 

március – 2014.február 

Célcsoport bemutatása Közvetlen célcsoport: 

- A polgármesteri Hivatalban nyújtott közigazgatási szolgáltatásokat igénybe vevők; 

- A városba érkező turisták kb év 15-18 ezer fő 

Közvetett célcsoport: 

- Kiskunhalas város lakosság (kb 30.000 fő) és az idelátogatók, akik igénybe veszik a mozi szolgáltatásait kb 3 ezer Fő 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

Az igényfelmérés során elvégzett interjúk több kérdése is vonatkozott a Városháza felújítására. Ezek alapján megállapítható, hogy a 

halasiak körében határozott igényként jelentkezik a város jelképét jelentő épületegyüttes és környezetének megújítása. 

 

A város és a kistérség attrakcióiról széleskörű tájékoztatást nyújtó információs iroda létrehozásának és működtetésének igénye már 

régóta megfogalmazódott a térség vezetőiben. 

Megvalósítástervezettkezdete Év: 2013 Hónap:március Nap: 01 

Megvalósítástervezettvége(év, hónap,nap) Év: 2014 Hónap:február Nap:28. 

Költségvetésösszegeazadott 

tevékenységrevonatkozóan 

248 636 888 Ft 

Az igényelttámogatás nagysága 176 499 503 Ft 

A támogatás aránya azösszeselszámolható 

költségből 

70,98 % 

Biztosítottsajátforrásnagysága 72 137 385 Ft 

További források megnevezése Önkormányzati saját erő a tourinform iroda el nem számolható tárgyi eszköz beszerzésre. kb 3 millió Ft 

Projekt-előkészítés helyzete Az építési engedélyezési és kiviteli  tervdokumentáció rendelkezésre áll.  

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek - közbeszerzési eljárás lefolytatása 

- műszaki ellenőr kiválasztása 

- KSZ-szel való kapcsolattartás 

- PEJ-ek, ZPEJ elkészítése 

- Monitoring jelentések 

- Helyszíni ellenőrzések segítése és eltűrése 
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56. ábra: Az érintett lakosság bevonását célzó akciók 

Tevékenységneve Az érintett lakosság bevonását célzó akciók 

Tevékenységgazdájánakmegnevezése KiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Tevékenységhelyszíne Utca:Hősöktere Házszám: 1. Hrsz.: 1. 

A tevékenységhelyszínénektulajdoni 

viszonyai 

A tevékenység szempontjából nem releváns 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogathatótevékenységekhez 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

Az infrastrukturális beruházási elemeket kiegészítő „soft” elemek 

Az érintett lakosság bevonását célzó, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése 

Tevékenységbesorolásafunkciószerint Kiegészítő „soft” típusú 

ERFA vagyESZA típusú tevékenység ESZA 

Tevékenységcélja A tevékenység célja, hogy Kiskunhalas lakosságát bevonjuk a fejlesztés menetébe, így a nyilvánosság biztosításával eljuttatott 

információk mellett elősegítsük azt, hogy a helyiek különösen a fiatalok még jobban megismerjék saját városukat. A város 

történelmének és értékeinek bemutatásával a helyi identitástudat növekedését kívánjuk elérni, illetve a város népességmegtartó 

erejének javulását célozzuk. 

Megvalósulástmérőindikátor 

(megnevezés,mértékegység,célérték) 

Bevontak száma: 1500 fő 

Tevékenységszakmaileírása „Kiskunhalas öröksége” elnevezésű helytörténeti vetélkedő, helyismereti verseny szervezése a város lakossága számára (nevezés 

korcsoportonként), melynek szervezésével szeretnénk elérni, hogy a város és kistérség lakossága megismerje Kiskunhalas történetét, 

a különböző történelmi korokhoz kapcsolódó emlékeit, híres embereit, illetve a vetélkedő kapcsán „bebarangolva” a várost ismerjék 

meg saját otthonukat, vegyél észre annak értékeit és szépségeit. A célunk egy átfogó, komplex információ tár átadása a lakosság 

számára, amely ismereteket nyújt a város és környezete földrajzi, gazdasági, társadalmi viszonyairól, kulturális életéről különböző 

korszakokból. A program része: „Nagyapám mesélte…” esszé verseny meghirdetése az általános iskolás korosztály számára, amely a 

családi örökségeket bekapcsolja, régi hagyományokat felelevenítve, letűnt szokásokat idézve. „Kiskunhalasról indultam” – Halasról és 

környékéről elszármazott híres emberek előadásának megszervezése, életútjának megismertetése (pályaorientációs tanácsadó 

moderátorral) a kapcsolódó témák tartalmával feltöltött esték szervezése. 

Kiemelt cél, hogy a fiatalok a lehető legtöbb modern technikai eszközt használjanak ismereteik bővítésére. Várakozásaik szerint az 

iskolák közötti 3-4 hónapos versenysorozat nagy létszámú érdeklődőt fog vonzani, ezáltal is tudatosítva a város rehabilitáció 

komplexitását a lakosság körében. 

„Történelmi filmklub” elnevezésű program, est-sorozat, mely során történelmünket, történelmi korokat bemutató filmek vetítése 

kerül lejátszásra (10 este), kapcsolódva az ifjúsági vetélkedő sorozathoz. A film után beszélgetés a látottakról – történelem tanár és 

ifjúságsegítő moderátorral, közös elemzés a helyi eseményekkel, emberekkel összekapcsoltan a témáról. A program során, az aktuális 

filmhez, témához kötődően vendégeket hívunk, akik segítségünkre vannak a látott események megértésében illetve feldolgozásában. 

„Megújuló Csipke-város” címmel különböző korosztályok számára, különféle kategóriákban (rajz-grafika, fotó, textil, különböző 

kézműves kategóriák stb.) alkotói pályázati lehetőséget írunk ki, mellyel biztosítjuk a helyi kreatív lakosok, fiatalok számára, hogy 
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megmutassák munkáikat, majd ezek zsűrizésre is kerülnek. A legjobb pályaművek kiállításra is kerülnek a polgármesteri hivatal és a 

mozi helyiségeiben, mellyel a nagyközönség számára biztosítunk kulturális programot. Az alkotóknak pedig fontos lépcső, lehetőség 

lehet a tudásuk, kreativitásuk és ennek eredményeképp, munkáik meg-, elismerésében. A pályázati lehetőség témája: 

városrehabilitáció. 

„Halasi Civil Napok” a helyi civil szervezetek bemutatkozása, tevékenységük népszerűsítése, regionális konferencia szervezésének 

keretében (forrásteremtés, tevékenységek, kapcsolatépítés, együttműködési lehetőségek, műhelymunkák, előadások, szekcióülések 

stb.) kiegészítve : 3 napos „Együttműködés hatékonyság tréning” és „EU forrásfeltárás tréning” civilek számára. 

Célcsoport bemutatása Közvetlen célcsoport: 

- A Városháza lakossága: kb. 30 ezer fő 

Közvetett célcsoport: 

-- Az ide érkező vendégek, turisták kb: 12 ezer fő 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A program lebonyolítása kapcsolódik a helyi öntudat és hovatartozás érzésének erősítéséhez, a közösségépítéshez, amelyre nagy 

igény mutatkozik, illetve kiválóan illeszkedik a rehabilitációs program népszerűsítésére. 

Megvalósítástervezettkezdete Év: 2013. Hónap:március Nap: 01 

Megvalósítástervezettvége Év: 2014 Hónap:február Nap:28 

Költségvetésösszegeazadott 

tevékenységrevonatkozóan 
6 350 000 Ft 

Az igényelttámogatás nagysága 5 397 500 Ft 

A támogatás aránya azösszeselszámolható 

költségből 
85% 

Biztosítottsajátforrásnagysága 952 500 Ft 

További források(Ft) Továbbiforrásokbevonásanem szükséges 

További forrásokmegnevezése További forrásokbevonásanem szükséges 

Projekt-előkészítéshelyzete A civil fórum támogatását élvezi a projekt, akiknek közreműködésével kialakításra került a szolgáltatás részletes feladat meghatározása. 

Adminisztratívéseljárási kötelezettségek - KSZ-szelvalókapcsolattartás 

- PEJ-ek,ZPEJelkészítése 

- Monitoringjelentések 

- Helyszíniellenőrzéseksegítése éseltűrése 

57. ábra: Közcélú képzési programok megvalósítása 

Tevékenységneve Közcélú képzési programok megvalósítása 

Tevékenységgazdájánakmegnevezése KiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Tevékenységhelyszíne Utca:Hősöktere Házszám: 1. Hrsz.: 1. 
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A tevékenységhelyszínénektulajdoni 

viszonyai 

A tevékenység szempontjából nem releváns 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogathatótevékenységekhez 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

Az infrastrukturális beruházási elemeket kiegészítő „soft” elemek 

Közcélú képzési programok megvalósítása 

Tevékenységbesorolásafunkciószerint Kiegészítő „soft” típusú 

ERFA vagyESZA típusú tevékenység ESZA 

Tevékenységcélja A projektelem keretében megvalósítandó tevékenységek célja, hogy a város lakossága és vállalkozói számára ingyenek képzési 

program segítségével nyújtson szolgáltatásokat. A polgármesteri hivatal szolgáltatásira kialakított e-önkormányzati rendszer 

megismertetésének és az általános informatikai képzésnek célja, hogy a lakosság felismerje a modern technikai eszközök nyújtotta 

lehetőségeket. A vállalkozások munkavállalói részére indítandó idegen nyelvi képzések célja, hogy felkészítsék az üzleteket a külföldi 

turisták megfelelő kiszolgálására. 

Megvalósulástmérőindikátor 

(megnevezés,mértékegység,célérték) 

Bevontak száma: 100 fő 

Tevékenységszakmaileírása „Chip-kedd” – informatikai alapképzés: A tevékenység keretében az alapszitű informatikai ismeretek átadása mellett az e-

önkormányzati rendszer működésével és használatával ismertetjük meg a hallgatókat. A projekt megvalósításának ideje alatt 

keddenként kerül sor a képzésre. A tervezett óraszám 15 óra, a tervezett csoport darabszáma 15 csoport, csoportonként 10-12 fő 

részvételével. 

„Idegen nyelvi képzés”: a tevékenység célja, hogy a belvárosban működő vállalkozások munkatársai részére olyan speciális idegen 

nyelvi képzést szervezzünk, amelynek segítségével képesek a külföldi turistákkal történő alapvető kommunikációra. A képzéseket 

megelőzően speciális turisztikai tananyag kerül kidolgozásra, amely nem csak a kiszolgáláshoz kapcsolódik, hanem a város turisztikai 

attrakciói felé történő útba igazítást is segíti. Az egyes csoportok megszervezésekor figyelmet fordítunk a nyújtott szolgáltatások 

szerinti homogén csoportok kialakítására. A nyelvi képzéseket 2 nyelven (angol és német) 30-30 órában szervezzük összesen 15 

csoport részére. A képzések megvalósításához Kiskunhalas Város Önkormányzata biztosít helyiséget. 

Célcsoport bemutatása Közvetlen célcsoport: 

- A Városháza lakossága: kb. 30 ezer fő 

Közvetett célcsoport: 

-- Az ide érkező vendégek, turisták kb: 12 ezer fő 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Az informatikai képzés iránti igényt a rendszer jelenlegi használata alapján fogalmaztuk meg. 

Az idegen nyelvi képzéssel kapcsolatosan a vállalkozásokkal előzetesen egyeztettünk, akik jelezték a program szükségességét. 

Megvalósítástervezettkezdete Év: 2013. Hónap:március Nap: 01 

Megvalósítástervezettvége Év: 2014 Hónap:február Nap:28 

Költségvetésösszegeazadott 

tevékenységrevonatkozóan 
6 000 750 Ft 

Az igényelttámogatás nagysága 5 100 638 Ft 
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A támogatás aránya azösszeselszámolható 

költségből 
85% 

Biztosított sajátforrás nagysága 900 113 Ft 

További források (Ft) További források bevonása nem szükséges 

További források megnevezése További források bevonása nem szükséges 

Projekt-előkészítés helyzete Az idegen nyelvi képzéssel kapcsolatosan a vállalkozásokkal előzetesen egyeztettünk, akik jelezték a program szükségességét. 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek - KSZ-szelvaló kapcsolattartás 

- PEJ-ek, ZPEJ elkészítése 

- Monitoringjelentések 

- Helyszíniellenőrzéseksegítése és eltűrése 

58. ábra: A fejlesztés egyes elemeinek átadásához kapcsolódó rendezvények 

Tevékenységneve A fejlesztés egyes elemeinek átadásához kapcsolódó rendezvények 

Tevékenységgazdájánakmegnevezése KiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Tevékenységhelyszíne Utca:Hősöktere Házszám: 1. Hrsz.: 1. 

A tevékenységhelyszínénektulajdoni 

viszonyai 

A tevékenység szempontjából nem releváns 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogathatótevékenységekhez 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

Az infrastrukturális beruházási elemeket kiegészítő „soft” elemek 

A városfejlesztési akciókhoz kapcsolódóan a szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló akciók 

Tevékenységbesorolásafunkciószerint Kiegészítő „soft” típusú 

ERFA vagyESZA típusú tevékenység ESZA 

Tevékenységcélja A tevékenység célja, hogy a helyi lakosságot bevonjuk, értesítsük a fejlesztés eredményeiről, a szervezett programok segítségével 

tudatosítsuk a városrehabilitációs program jelentőségét. A megszervezett programok mindegyikének célja, hogy az elért lakosság 

számára további életvezetéshez kapcsolódó szemléletformáló tevékenységet is megvalósítsunk. 

Megvalósulástmérőindikátor 

(megnevezés,mértékegység,célérték) 

Elért lakosság: 8000 fő 



 

 

143 Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése 

Tevékenységszakmaileírása A „Csipke – városközpont megújítása” címmel fesztivál szervezése: fesztivál célja a projekt népszerűsítése, ahol a hagyományok és a 

múlt kincseinek méltó megőrzése mellett a kilátogatók a jelen kor vívmányait is élvezhetik. 

„Ability nap” – Polgármesteri Hivatal felújításához és akadálymentesítéséhez kapcsolódóan 

Az „Ability nap” rendezvényünkön a résztvevő fiatalok kipróbálhatják, hogy milyen kerekesszékben közlekedni „Rámpa rally”, 

megtapasztalhatják milyen nem látni „Vakszoba”, hogy hogyan lehet beszéd nélkül kommunikálni (mozgáskorlátozott akadálypálya, 

látáskorlátozott akadálypálya, halláskorlátozott akadálypálya felállítása). A program megvalósításához kapcsolódó személyi és tárgyi 

feltételeket biztosítjuk. A program része: Esélyegyenlőségi tréning biztosítása 5 csoport számára. 

„Halasi Veteránok” A rekonstrukcióval érintett közterületeken veterán autósok és motorosok bemutatkozása, felvonulása a 

helyszínen. A helyreállított utat használó nagyközönséget, a halasi lakosságot szeretnénk megszólítani, a felvonuló veteránokkal. 

Felhívjuk a figyelmet a közlekedésben résztvevők egymás iránti tiszteletére, a szabályok betartásának fontosságára, értéktárgyaink 

megóvására, szeretetére – ezt az „autózás és motorozás szerelmesei” mozgósítása, felvonulása által érhetjük el legnagyobb 

hatékonysággal. A program része: térzene élőzenei koncertek, a programhoz köthető játékos feladatok biztosítása, érdeklődés 

felkeltése a nagyközönség számára. 

A rekonstrukcióval  érintett közterületeken „Csipkedd magad” elnevezésű sportnap megszervezése, a helyi gyermekek és fiatalok 

illetve lakosság mozgósítása: különböző számokban versenyeztetjük (futás, gördeszka, kerékpár, görkorcsolya, roller stb.) a fiatalokat 

az új utak átadása, megóvása kapcsán. Párhuzamot szeretnénk állítani számukra a közlekedési szabályok betartása illetve a 

sportszerűség, a sport szabályainak betartása között, játékos sportvetélkedő formájában. A program része: a gyermekek számára 

„Közlekedésbiztonsági előadássorozat” megszervezése és lebonyolítása (kiegészítve „KRESZ teszt” általános iskolás gyerekek tanítása 

a helyes közlekedésre játékos formában). 

Célcsoport bemutatása Közvetlen célcsoport: 

- A Városháza lakossága: kb. 30 ezer fő 

Közvetett célcsoport: 

-- Az ide érkező vendégek, turisták kb: 12 ezer fő 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A helyi kötődést erősítő, a város fiatal közösségét megmozgató rendezvények iránt nagy igény mutatkozik. Ezen kívül a rendezvény 

nagy mértékben  hozzájárul a komplex városrehabilitációs program megismertetéséhez a gyermekek és fiatalok körében, annak 

használatba vételével kapcsolatos szabályokra, szempontokra – értékeink állagának megóvása,  biztonságos közlekedés – valamint az 

egyes projektelemek közötti kapcsolat erősítéséhez. 

Megvalósítástervezettkezdete Év: 2013. Hónap:március Nap: 01 

Megvalósítástervezettvége Év: 2014 Hónap:február Nap:28 

Költségvetésösszegeazadott 

tevékenységrevonatkozóan 
9 652 000 Ft 

Az igényelttámogatás nagysága 8 204 200 Ft 

A támogatás aránya azösszeselszámolható 

költségből 
85% 

Biztosított sajátforrás nagysága 1 447 800 Ft 
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További források (Ft) További források bevonása nem szükséges 

További források megnevezése További források bevonása nem szükséges 

Projekt-előkészítés helyzete A civil fórum támogatását élvezi a projekt, akiknek közreműködésével kialakításra került a szolgáltatás részletes feladat meghatározása.. 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek - KSZ-szelvaló kapcsolattartás 

- PEJ-ek, ZPEJ elkészítése 

- Monitoringjelentések 

- Helyszíniellenőrzéseksegítése és eltűrése 

59. ábra: Környezettudatos szemléletformálás 

Tevékenységneve Környezettudatos szemléletformálás 

Tevékenységgazdájánakmegnevezése KiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Tevékenységhelyszíne Utca:Hősöktere Házszám: 1. Hrsz.: 1. 

A tevékenységhelyszínénektulajdoni 

viszonyai 

A tevékenység szempontjából nem releváns 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogathatótevékenységekhez 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

Az infrastrukturális beruházási elemeket kiegészítő „soft” elemek 

Helyi környezettudatosságot formáló akciók 

Integrált település fejlesztéshez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezése 

Tevékenységbesorolásafunkciószerint Kiegészítő „soft” típusú 

ERFA vagyESZA típusú tevékenység ESZA 

Tevékenységcélja A város lakosságának bevonása a projekt megvalósításába. A megszervezett önkéntes akciók célja, hogy a halasiak valóban 

magukénak érezzék a belvárosukat, illetve a kapcsolódó tréningek segítségével hozzájáruljanak a környezettudatos 

szemléletformálásukhoz. 

Megvalósulástmérőindikátor 

(megnevezés,mértékegység,célérték) 

Résztvevők: 100 fő 

Elért lakosság: 12.000 fő 

Tevékenységszakmaileírása Az „Önkénteskedj a Környezetedért” programelem során népszerűsíthetjük az önkéntes tevékenységet a lakosság körében, 

összekapcsolva a környezettudatos szemlélet formálásával, a „tegyünk a környezetünkért” gondolkodásmód elterjesztésével (pl. park 

tisztítása, gazolás, virág ültetés stb.). A Szász Károly utca mentés megtisztítjuk a környezetet lakossági összefogással. A program része: 

3x1 napos „Környezetvédelmi tréning” képzés megszervezése a fiatalok környezettudatosságának növeléséért. Az önkéntes akció 

napján, a lakossági virágültetéshez palántákat biztosítunk a program keretében. 

Célcsoport bemutatása Közvetlen célcsoport: 

- A Városháza lakossága: kb. 30 ezer fő 

Közvetett célcsoport: 

-- Az ide érkező vendégek, turisták kb: 12 ezer fő 
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Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága A helyi kötődést erősítő, a város fiatal közösségét megmozgató rendezvények iránt nagy igény mutatkozik. Ezen kívül a rendezvény 

nagymértékben hozzájárul a komplex városrehabilitációs program megismertetéséhez a gyermekek és fiatalok körében, annak 

használatba vételével kapcsolatos szabályokra, szempontokra – értékeink állagának megóvása,  biztonságos közlekedés – valamint 

az egyes projektelemek közötti kapcsolat erősítéséhez. 

Megvalósítástervezettkezdete Év: 2013. Hónap:március Nap: 01 

Megvalósítástervezettvége Év: 2014 Hónap:február Nap:28 

Költségvetésösszegeazadott 

tevékenységrevonatkozóan 
5 715 000 Ft 

Az igényelttámogatás nagysága 4 857 750 Ft 

A támogatás aránya azösszeselszámolható 

költségből 
85% 

Biztosított sajátforrás nagysága 857 250 Ft 

További források (Ft) További források bevonása nem szükséges 

További források megnevezése További források bevonása nem szükséges 

Projekt-előkészítés helyzete A civil fórum támogatását élvezi a projekt, akiknek közreműködésével kialakításra került a szolgáltatás részletes feladat meghatározása.. 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek - KSZ-szelvaló kapcsolattartás 

- PEJ-ek, ZPEJ elkészítése 

- Monitoringjelentések 

- Helyszíniellenőrzéseksegítése és eltűrése 

 

60. ábra: Városmarketing stratégia készítése 

Tevékenységneve Városmarketing stratégia készítése 

Tevékenységgazdájánakmegnevezése KiskunhalasVárosÖnkormányzata 

Tevékenységhelyszíne Utca:Hősöktere Házszám: 1. Hrsz.: 1. 

A tevékenységhelyszínénektulajdoni 

viszonyai 

A tevékenység szempontjából nem releváns 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogathatótevékenységekhez 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

Az infrastrukturális beruházási elemeket kiegészítő „soft” elemek 

Városmarketing akciók 

Tevékenységbesorolásafunkciószerint Kiegészítő „soft” típusú 

ERFA vagyESZA típusú tevékenység ESZA 

Tevékenységcélja Városmarketing stratégia kidolgozás, egységes jövőkép és koncepció megfogalmazásán túl városi arculati, viselkedési és 

kommunikációs elemeket is tartalmaz. 
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Megvalósulástmérőindikátor 

(megnevezés,mértékegység,célérték) 

Elért lakosság: 12.000 fő 

Tevékenységszakmaileírása Kidolgozásra kerül egy Kiskunhalasra értelmezhető városmarketing stratégia, mely a jövőkép és koncepció megfogalmazásán túl 

városi arculati, viselkedési és kommunikációs elemeket is tartalmaz. Ezen felül kidolgozásra kerül egy konkrét tevékenységekre 

lebontott középtávú akcióterv. 

A város eleddig is költött városmarketingre, csak a különböző beavatkozások nem voltak összehangolva és megfelelően pozícionálva. 

Ezen költségek megtartása mellett sokkal eredményes városmarketinget lehetne megvalósítani a projektnek köszönhetően, tehát 

pótlólagos források bevonására előreláthatólag csak minimális mértékben lesz szükség. A megfelelő marketing akciók azonban 

arányaiban lényegesen magasabb bevételeket fognak generálni a térségbe irányuló turizmusnak, illetve a remélhető 

tőkebefektetésnek köszönhetően. 

Célcsoport bemutatása Közvetlen célcsoport: 

- A Városháza lakossága: kb. 30 ezer fő 

Közvetett célcsoport: 

-- Az ide érkező vendégek, turisták kb: 12 ezer fő 

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága Igény mutatkozik a városmarketing stratégia kidolgozására, mely a jövőkép és koncepció megfogalmazásán túl városi arculati, 

viselkedési és kommunikációs elemeket is tartalmaz. Ezen felül kidolgozásra kerül egy konkrét tevékenységekre lebontott középtávú 

akcióterv. 

Megvalósítástervezettkezdete Év: 2013. Hónap:március Nap: 01 

Megvalósítástervezettvége Év: 2014 Hónap:február Nap:28 

Költségvetésösszegeazadott 

tevékenységrevonatkozóan 
19 431 000 Ft 

Az igényelttámogatás nagysága 16 516 350 Ft 

A támogatás aránya azösszeselszámolható 

költségből 
85% 

Biztosított sajátforrás nagysága 2 914 650 Ft 

További források (Ft) További források bevonása nem szükséges 

További források megnevezése További források bevonása nem szükséges 

Projekt-előkészítés helyzete Marketing szakemberek közreműködésével kialakításra került a szolgáltatás részletes feladat meghatározása.. 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek - KSZ-szelvaló kapcsolattartás 

- PEJ-ek, ZPEJ elkészítése 

- Monitoringjelentések 

- Helyszíniellenőrzéseksegítése és eltűrése 
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3.3 Bevonandó partnerek a megvalósítás és üzemeltetés érdekében 

ApályázókonzorciumipartnereaHalasiVárosgazdaZrt.AkonzorciumitagVárosházaBethlen Gábor 

térésHősöktere felölioldalai menténtalálhatóönkormányzatitulajdonúüzlethelyiségek 

homlokzatfelújításiés akadálymentesítésiköltségeinek finanszírozása.A 

partnerazelőkészítésben,mintaVárosházbantalálhatóüzlethelyiségekbérbeadásátvégzőszervezetközre

működöttaz érintettvállalkozásoktájékoztatásábanésbevonásában.AZrt.felelős a végrehajtás 

közbenazüzlethelyiségek homlokzati felújításának koordinálásáért, 

ésaberuházásielemaktiválásáért.Feladata,hogyavállalkozásokatfolyamatosantájékoztassaaprojektaktu

álisállapotáról,illetvekezeljeazesetlegesellenállásokat.A fenntartássoránaZrt. 

végziazüzlethelyiségeküzemeltetését,bérbeadását.Afenntartásiidőszaksoránfeladatalesz 

abelsőudvarhelyiségfelől megközelíthetőüzlethelyiségek kialakítása,illetveavállalkozások ösztönzése 

azudvar kihasználására. 

3.4 A célcsoport igényeinek felmérése 

61. ábra: A célcsoport igényeinek felmérése 

Tevékenység neve Városháza rekonstrukciója ésabelsőudvarközösségicélú fejlesztése 

Célcsoport(ok) 

bemutatása 

Avároséskistérséglakossága,helyiüzletiszféraszereplői,akikittintézikközigazgatási,adminisztratívügyei
ket, 

A Polgármesteri Hivataldolgozói, 

A Városháza épületében működőegyébintézményekés vállalkozásokdolgozói, 

A városban megforduló turisták,vendégek 

Aváros éskistérséglakosságakulturálisrendezvények közönségeként, 

APolgármesteri Hivatal, egyébintézmények,vállalkozások számára terepbiztosíthatóüzleti-
reprezentációs,kulturális,rendezvényekszervezésére 

Célcsoport(ok) 

igényei 

Az idők során a 100 éves Városháza a komplex közösségi szerepétfokozatosan elvesztette, az udvar 
kiszolgáló, alárendelt szerepet kapott. A régmúlt értékeinek részbeni    visszaállításával(a mai 
korkövetelményeinek érvényesítésével) visszaadjuk a Városháza régipatináját és közösség formáló, 
központi szerepét, a kistérség központi funkció erősítését szem előtt tartva. 

 

A "Találjuk ki Kiskunhalas jövőjét!" program keretében város lakossága, mintegy félszáz civil 
szervezet és 30 egyéb intézmény fogalmazta meg elképzeléseit és javaslatait a város fejlesztését 
illetően, amelyek között kiemelt helyen szerepelt a város kistérségen is túlmutató központi szerepét 
szimbolizáló Városháza rekonstrukciója 

 

Tevékenység neve Bethlentérés Hősöktererehabilitációja 

Célcsoport(ok) 

bemutatása 

A város és kistérség lakossága a mindennapokban és kiemeltena kulturális és sport rendezvények 
közönségeként, 

APolgármesteri Hivatal, kulturális intézmények, programok, vállalkozások számára terep 
biztosítható rendezvényekhez, 

A Városközpontban dolgozók, 

A városban megforduló turisták, vendégek 
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Célcsoport(ok) 

igényei 

Avárosikörnyezetminősége(a közterületek,zöldfelületek kiépítettségének, 

rendezettségénekszínvonala,állapota)a város és a 

városlakóinakkulturálisszínvonalát,atársadalomjólétiállapotáttükrözi. 

Ez kiegészülaváros kistérségbenbetöltöttközpontiszerepévelés az ebből fakadófokozott 

követelményekkel. Ehhez képest jelenleg 

aközpontiterekmeglehetősenleromlottéselhanyagoltállapotban vannak, hiányzikaz 

atéréshangulat,amelylehetővétennéaterekközösségi- 

pihenőfunkcióinakkiaknázását,ráadásulazátmenőgépkocsiésteherforgalomeztnemisteszilehetővé.

A„TaláljukkiKiskunhalasjövőjét!”programszéleskörbenkimutatta arendezett központi terekiránti 

 

Tevékenység neve Vásárcsarnokfelújítása 

Célcsoport(ok) 

bemutatása 

Város és kistérség vállalkozásai, vállalkozói, őstermelők 

Város lakossága 

Városban megforduló turisták, vendégek 

Célcsoport(ok) 

igényei 

Általános műszaki követelményeknek és több szempontból nehezíti a higiéniai követelmények 
betartását, beázik, páralecsapódás történik. 

A beavatkozás   révén,   Kiskunhalas   központi   tereinek   színvonalas 

átépítésének keretében, az ott található Vásárcsarnok felújításával a város   értékei   gazdagodnak,   
a   hely   szellemét   hordozó   közösségi 

színterek jönnek létre, és ennek következtében 

--a városban és a város vonzáskörzetében élő emberek kötődése a környezetükhöz erősödik; 

--új, hatékony gazdasági vonzerő keletkezik, és hatására a munkalehetőségek bővülnek és a 
kistérség ellátottsági színvonala emelkedik. 

 

Tevékenység neve Vásárcsarnok előtti térrehabilitációja 

Célcsoport(ok) 

bemutatása 

A város és kistérség lakossága a mindennapokban és kiemelten kulturális és kereskedelmi 
rendezvények közönségeként, 

A Polgármesteri Hivatal, kulturális intézmények, programok, vállalkozások számára terep 
biztosítható rendezvényekhez, 

A Vásárcsarnok és a Május 1. tér környékének dolgozói, vállalkozói, 

A városban megforduló turisták, vendégek 

Célcsoport(ok) 

igényei 

A Május 1. tér kiemelt jelentősége közlekedési csomópont jellegéből, kereskedelmi funkcióiból és a 
Városháza környéki központi terek földrajzi 

közelségéből adódik. A központi terek részben leromlott és elhanyagolt állapotban vannak, hiányzik 
az a tér és hangulat, amely lehetővé tenné a terek  közösségi-pihenő  funkcióinak  kiaknázását,  
ráadásul  az  átmenő 

gépjármű forgalom ezt nem is teszi lehetővé. Kiskunhalas központi, szimbolikus  és  gyakorlati  
jelentőségű  tereinek  magas  színvonalon 

történő rendezése, forgalomcsillapítása, kiépítése továbbá a fenntarthatóság erősítése a gazdasági 
funkciók fejlesztésével kiemelt igénye és érdeke a város lakosságának. 

 

Tevékenység neve SzászKárolyutcafejlesztése 
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Célcsoport(ok) 

bemutatása 

A város lakossága, 

A Május 1. tér, Szász K. u., Városháza tereinek és környékének dolgozói, vállalkozói, 

A városban megforduló turisták, vendégek 

Célcsoport(ok) 

igényei 

A Szász Károly utca kiemelt jelentőségét központi elhelyezkedése, nagy volumenű átmenő forgalma 
és a Május 1. térhez és a központi terekhez való kapcsolódása adja. Fejlesztése nem megkerülhető 
a kapcsolódó 

terek  rehabilitációjának  keretében, kiegészíti  a  komplex térrekonstrukciós  programot.  A  Szász  
Károly  utca  menti  jelenleg  is 

gyalogos és zöldfelületi övezet összekötő elemet képez a városháza környéki és a vásárcsarnok 
előtti terek között. 

 

  



 

 

Csipke

3.5 A tervezett fejlesztések várható hatásai

3.5.1 Társadalmi-gazdasági hatások

Apályázat kapcsánmegvalósul

közvetlenül,részbenpedigközvete

megkülönböztetjüka foglalkozta

foglalkoztatásihatásokonbelülelső

helyzetet, hiszen a Városa

preferenciátalkalmaz,ami 

helyivállalkozásokérvényesülésile

fejlesztések(nemapályázatkereté

mértékben helyierőfor

hatásokazonbannempusztánakiv

továbbiberuházásokatindukál 

szolgáltatóiparágban– jelentősen 

meghatározószerepetbetöltő 

abővülő foglalkoztatáshoz. 

 

A kulturálisés közéletre gy

valamintahelyiidentitás mege

szerintMagyarországjelenlegi, 

rövidtávonisszámoskiigazításra 

központnakmeghatározószerepe

szintről –pusztán méretg
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3.5.2 Esélyegyenlőségi hatás

A fejlesztések révén az Önkormányzat két kiemelt esélyegyenlőségi területen kíván a jelenlegi 

helyzethez képest előrelépést tenni:

� családbarát munkahelyi körülmények megteremtése 

� akadálymentesítés. 

A munkahelyi körülmények családbaráttá

munkatárs felvételét és alkalmazását tervezi, aki munkakörében lenne felelős a Polgármesteri 

Hivatal belső működésében, illetve eljárásaiban követett gyakorlatok családbarát
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z,és ezáltalKiskunhalas népességmegtartóerejé

taz egyik legelőkelőbb helyen szerepel. 

Esélyegyenlőségi hatás 

A fejlesztések révén az Önkormányzat két kiemelt esélyegyenlőségi területen kíván a jelenlegi 

helyzethez képest előrelépést tenni: 

családbarát munkahelyi körülmények megteremtése  

elyi körülmények családbaráttá tétele érdekében az Önkormányzat esélyegyenlőségi 

munkatárs felvételét és alkalmazását tervezi, aki munkakörében lenne felelős a Polgármesteri 

l belső működésében, illetve eljárásaiban követett gyakorlatok családbarát
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A fejlesztések révén az Önkormányzat két kiemelt esélyegyenlőségi területen kíván a jelenlegi 

tétele érdekében az Önkormányzat esélyegyenlőségi 

munkatárs felvételét és alkalmazását tervezi, aki munkakörében lenne felelős a Polgármesteri 

l belső működésében, illetve eljárásaiban követett gyakorlatok családbarát-szempontú 
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átvilágítására, az egyenlő esélyeket csökkentő szabályozások és gyakorlatok kiküszöbölésére 

alkalmas intézkedési javaslatok kidolgozására, ezek végrehajtásának nyomon követésére. 

Tekintettel arra, hogy a XXI. század körülményei között az érvényesülés egyik legmeghatározóbb 

eleme az infokommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés és annak készségszintű használata, 

az Önkormányzat fontos további lépéseket tesz az infokommunikációs akadálymentesítés 

területén. Az akadálymentesítés részleteinek kidolgozása során az Önkormányzat nagy hangsúlyt 

helyez a hátrányosan érintett célcsoportok intenzív bevonására, és a fizikai akadálymentesítési 

tevékenységekkel való összhang megteremtésére. 

 

A projekt során fizikai akadálymentesítéssel könnyebb hozzáférést nyújtunk a mozgáskorlátozottak, 

illetve más szempontból hátrányos helyzetben lévő célcsoportok számára a fejlesztéssel érintett 

területen és épületekben elérhető közszolgáltatásokhoz, illetve javítjuk a fejlesztési terület 

gyalogos, kerékpáros, kerekesszékes, stb. közlekedés feltételeit. A tervezés során rehabilitációs 

szakértő és kisebbségi önkormányzatok vezetőivel egyeztettünk, ill. egyeztetni is fogunk a 

projektelemeken és a közösségi tereken történő beavatkozásokhoz. 

 

Emellett egy rugalmasabb ügyintézési rendet és személyes segítségnyújtást biztosítunk a központi 

ügyfélszolgálatnál a kisgyermekes anyukák, szellemi vagy fizikai fogyatékkal élők és időskorúak 

számára. 

3.5.3 Környezeti hatások 

Az Önkormányzat a fejlesztésnek mind a tervezési, mind a kivitelezési, mind pedig a fenntartási 

időszakában kiemelt figyelmet fordít a negatív környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére, 

illetve ellensúlyozására, valamint a pozitív környezeti hatások maximalizálására törekszik. Ezek 

hatékony összehangolása a környezettudatos tervezés és menedzsment feladata lesz. 

 

Az előkészítés és tervezés fázisának elsődleges feladata a környezeti szempontok beépítése a 

projekt céljai közé, valamint a tervezés során (pl. a dokumentáció összeállításában) a 

környezetterhelés csökkentése. Bár a kivitelezési szakasz időleges jellegű, a környezeti szempontok 

viszonylatában sokszor kritikus jelleget ölthet, hiszen irreverzibilis beavatkozások is 

megjelenhetnek. Ezen fázisban ezért az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít – megfelelő 

képesítéssel rendelkező szakértő bevonásával – a beavatkozások környezeti szempontú 

kockázatelemzésére, a kritikus kockázatú beavatkozások azonosítására és a kivitelezés fokozottabb 

ellenőrzésére, minőségbiztosítására. A kivitelezés során további lényeges szempont a környezeti 

szempontból kedvezőbb anyagok (környezetbarát, újrafelhasználható, stb. anyagok), eszközök, 

termékek (energiatakarékos berendezések) beszerzése és használata, mely követelményként épül 

be a kivitelezés érdekében indítandó közbeszerzésekbe. Annak érdekében továbbá, hogy a lakosság 

körében is erősödjön a környezeti szempontok érvényesítésére vonatkozó igény, a környezeti 

információkhoz, és a beavatkozások környezeti hatásairól szóló információkhoz való fokozott 

hozzáférést biztosít az Önkormányzat. 

 

Összességében pedig elmondható, hogy a fő cél, egy a jelenleginél élhetőbb, zöldfelületeiben 

gazdagabb közösségi tér kialakítása, ami a város lakossága számára mindenképpen javuló 

lakókörnyezetet teremt, és ösztönzőleg hat a lakókörnyezetek. 
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3.6 Kockázatok elemzése 

62. ábra: Kockázatok 

Kockázatmegnevezése 
Valószínűség 

(1-7)* 
Hatás 
(1-7)* 

Akockázatkezelésének módja/Felelős 
Projekt/tevékenység,amirea 

kockázatvonatkozik 

Pályázatiforrásokelnem nyerése (PÜ-GA) 4 7 
Magas színvonalúpályázati dokumentáció összeállítása,lobbyzás (Beruházó, 
Tanácsadó) 

Minden projektelem 

Az igényeltnél kisebb 
támogatásiösszegmegítélése (PÜ-GA) 

4 5 
 Újpénzügyitervésanalíziskészítése(Beruházó, Tanácsadó) Minden projektelem 

Nyertes pályázat(ok)esetén a 
szerződéskötés elhúzódása (INT) 

6 2 
Hiánypótlás gyors teljesítése, folyamatos kapcsolattartás a Közreműködő 
Szervezet képviselőivel (Beruházó, Tanácsadó) 

Minden projektelem 

A közbeszerzési eljárás csúszása a 
felhívás megjelenésének csúszása miatt 
(INT) 

6 4 
Tapasztalt közbeszerzési szakértő alkalmazása (Beruházó) 

Minden projektelem 

- nemérkeznekérvényes ajánlatok 4 2 
A felhívásnak megfelelő cégek tájékoztatásaa felhívás megjelenéséről 
(Beruházó) 

Minden projektelem 

- azeljárást megtámadják 4 6 
Szerződés végleges formája előtt részletesen egyeztetnikell a 
nyerteskivitelezővel (Beruházó) 

Minden projektelem 

- a nyertes visszalép a 
szerződéskötéstől 

1 4 
Nyíltközbeszerzésieljárás,illetveminéltöbb,jó referenciával rendelkező cég 
meghívása (Beruházó) 

Minden projektelem 

- alegkedvezőbbajánlatban 
szereplőárismagasabb,mint a 
rendelkezésre álló forrás 
(kivitelezőkösszejátszása) 

4 7 

A projekttervezés során a referencia árak 
figyelembevételemellettaberuházástényleges (legkorábban 2011. évi) 
kezdési időpontját is figyelembevettük(Beruházó) 

Minden projektelem 

Lakossági ellenállás a beruházásokkal 
kapcsolatban, tüntetések (TÁ) 

2 5 

Akcióterületen lakossági fórumösszehívása, a projekt bemutatása. 
Akivitelezésalatti várható kellemetlenségeket (zaj, por) előre felvázolni, és a 
projektek társadalmi hasznosságát (kulturált környezet, akadálymentesség 
stb) elmondani a megjelenteknek. Kommunikációs terv készítése és annak 
következetes betartása, válságkommunikációs csapat felállítása. (Beruházó, 
Projektmenedzsment) 

Minden projektelem 

Hiánypótlás, tervezési pontatlanságok  
miatti csúszás (MÜ) 

1 6 
Új pénzügyi terv és analízis készítése (Beruházó, Tanácsadó) Minden projektelem 

*1–leggyengébb,7 –legerősebb 
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63. ábra: Kockázatoka megvalósítássorán 

Kockázatmegnevezése 
Valószínűség 

(1-7)* 
Hatás 
(1-7)* 

Akockázatkezelésének módja/Felelős 
Projekt/tevékenység,amire a 

kockázatvonatkozik 

A kivitelező késedelmes teljesítése (MŰ) 
4 4 

A kivitelezővel kötött szerződésben szigorú kötbérezési feltételeket kell 
megszabni, illetve a rendszeres kooperációk során a felmerülő problémákra, 
ütemtervtől történő eltérésre azonnal kell reagálni (Beruházó) 

Minden tevékenység 

–   időjárás miatti csúszás (rossz  idő  vagy 
hosszú tél) (VM) 

3 6 
A kültéri munkákat elsősorban áprilistól-októberig terveztük be (Beruházó) Minden tevékenység 

– fővállalkozó és alvállalkozó közötti 
konfliktus (VM) 

3 6 

A konfliktus kialakulásának legfőbb forrása a nem pontosan elvégzett munka az 
alvállalkozó részéről, a másik pedig a körbetartozás. Ezek elkerülése végett a 
közbeszerzési dokumentációban szigorú feltételek szabása, illetve a műszaki 
ellenőr mindennapos opponenciája szükséges. (Beruházó, Műszaki ellenőr) 

Minden tevékenység 

A kivitelező csődbe megy (PÜ- GA) 
2 7 

A közbeszerzést úgy kell kiírni, hogy csak tőkeerős cégek pályázhassanak, illetve a 
fizetési ütemeket úgy meghatározni, hogy mind a beruházó, mind a kivitelező 
likviditása biztosítva legyen. (Beruházó) 

Minden tevékenység 

Az erősödő kereslet miatt a vártnál jóval 
magasabb kivitelezői árak (PÜ-GA) 6 7 

A közbeszerzés során vagy alternatív ajánlat adási lehetőséget kell hagyni, vagy a 
beszerzési érték felső korlátját meg kell adni, hogy csak olyan vállalkozó 
pályázzon, aki adott pénzügyi keretből fel tudja vállalni a munkát.(Beruházó) 

Minden tevékenység 

Esetleges többletmunka felmerülése  (pl. 
előre  nem látható események (MŰ) 

3 2 
A kivitelezés során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, az esetleges 
eltéréseket korrigálni kell (Műszaki ellenőr) 

Minden tevékenység 

Vis maior események  miatti (pl. elemi, 
balesetből, szándékosságból adódó) károk 
(VM) 

1 6 
Válságkommunikációs terv készítése, a felmerült kár minél hamarabbi elhárítása 
érdekében, illetve biztosítás kötése. A vis major esetek megoldására tartalék 
forrást tervezett az önkormányzat (Beruházó) 

Minden tevékenység 

A pályázati forrás lehívhatóságának 
csúszása (PÜ) 

4 4 
Precíz projektmenedzsment, időpontok és a támogatási szerződés feltételeinek 
szigorú betartása (Beruházó) 

Minden tevékenység 

Lakossági panaszok az esetleges 
közlekedési problémák, zaj, por miatt. 

4 2 

A projektek e hatásait minimalizálni. Lakossági fórum, kiadvány készítése a 
projektről (és annak eljuttatása a háztartásokba), újságcikkek és tévé interjúk 
generálása a beruházás előrehaladásról. Kommunikációs terv készítése és 
betartása, válságkommunikációs csapat felállítása. A lakosság bevonása a szoft 
projektelemek által. (Beruházó, Projektmenedzsment) 

Minden tevékenység 

Ügyintézési nehézségek a közösségi 
szolgáltatások igénybevételénél 

3 2 
A felújítások során törekedni kell az ügyfélfogadás zavartalan fenntartására. Az 
esetleges ügyfélfogadási rend változásáról tájékoztatni a lakosságot.(Beruházó) 

Minden tevékenység 
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3.7 Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott 

partnerségi egyeztetések 

Jelenfejezetbenbemutatjuk,hogy miként tájékoztattuka kiskunhalasilakosságotésaz egyéb 

érintetteket,milyenformábanépítettükbeavéleményeket,ötleteket az előzetesATT-be,illetve, 

hogymilyenformábantervezzüka partnerségkezeléséta megvalósításfázisában. 

Célcsoportok: 

� az Önkormányzat és intézményei 

� államigazgatási szervek (pl. APEH, Munkaügyi Központ) 

� a Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzatok 

� civil szervezetek 

� a lakosság 

� a vállalkozók 

Kommunikációs eszközök: 

� média 

- AvárosfejlesztésivezetőfőtanácsossajtóközleménybentájékoztattaalakosságotazIVS-

rőlahelyitelevízióban(HalasTV),rádióban(PartyFM92,9)ésahelyiújságban(Halasi Tükör). 

� internet 

- Kiskunhalas város honlapján (www.kiskunhalas.hu) megtekinthető volt az előzetes ATT, 

amelyet a lakosság véleményezhetett. A hozzászólásokat, ötleteket a városfejlesztési osztály 

e-mail címére lehetett elküldeni. 

� lakossági fórum 

- 2007. október10-én Kiskunhalas Város Önkormányzata lakossági fórumot tartotta főépítész 

vezetésével a városközpont és a főtér megújításáról készülttanulmánytervről. 

- Az ATT-ről a 2008. április 29-én 15:30-kor megrendezésre került lakossági fórumom 

mondhatták el véleményüket az érdeklődők. A fórum keretében a városfejlesztési vezető 

főtanácsos és főépítész bemutatta az ATT-t, valamint válaszolt az elhangzott kérdésekre. 

- A lakossági fórumról plakátokat helyeztünk el a város forgalmas pontjain, 

szórólapokatjuttattunk el a lakossághoz, valamint a médiában is közzétettük a meghívót. 

� civil és vállalkozói fórum 

- A civil szervezetek ésa vállalkozók számára külön fórumot rendeztünk, ahola lakosságétól 

eltérő,speciálisszempontok is megvitatásra kerültek. 

- Azérintetteknek meghívókat küldtünka2008. április29-én9:30-kor megrendezésrekerült 

eseményről. 
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4. PÉNZÜGYI TERV 
 

4.1 Teljes akcióterületi terv forrásigénye 

Az akcióterülettervezettberuházásainakösszértékeönkormányzatioldalrólelfogjaérnia4,2 mrdFt-

ot,deaz Önkormányzatarraszámít,hogy mindezenfejlesztésekmintegy 2mrdFt 

magántőkétismozgósítanifognak.Afejlesztésekkeretében megtörténikmintegy7kulturálisés oktatási 

intézmény,4szociálisintézmény,5köztérrekonstrukciója,aVárosházafelújításastb. Az idegenforgalmi 

célú fejlesztések révéncélunk az idegenforgalomból származó 

önkormányzatibevételeknöveléseévi5%-kal.Mintegy 12270nm-nyiforgalomcsillapított, 

pihenő,sétálóövezetet kívánunkkialakítaniéstöbb mint1860 nmzöldfelületnövekedéstkívánunkelérni. 

Jelen projekt esetében a forrásterv az alábbiak szerint alakul: 

Megnevezés Összeg HUF 
Az összes (pénzügyi) 
hozzájárulás %-ában 

A pályázatot benyújtó szervezet és partnereinek pénzügyi 
hozzájárulása (partnerenként és forrásonként - sajátforrás, hitel stb.) 

265 117 567 Ft 28,384984% 

Főkedvezményezett pénzügyi hozzájárulása 265 117 567 Ft   

     Saját forrás 265 117 567 Ft   

     Egyéb     

Projekt forrásai összesen 934 006 408 Ft 100,000000% 

A pályázatot benyújtó szervezet és partnereinek pénzügyi 
hozzájárulása (partnerenként és forrásonként - sajátforrás, hitel stb.) 

265 117 567 Ft 28,384984% 

Igényelt támogatás 668 888 841 Ft 71,615016% 

Projekt forrásai összesen 934 006 408 Ft 100,000000% 
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4.2 Pályázat pénzügyi terve 

Megnevezés 
Támogatás 

(HUF) 
Önerő 
(HUF) 

Támogatási 
intenzitás 

Költség összesen 
(HUF)  

Nettó Áfa Bruttó 
Áfa 

mértéke 

 Előkészítés 38 154 154 12 848 946 
 

51 003 100 
 

40 430 000 10 573 100 51 003 100   

Közbeszerzés 6 831 648 2 693 353 71,7233% 9 525 000 
 

7 500 000 2 025 000 9 525 000 27% 

Építési engedélyes terv 11 418 861 4 329 139 72,5099% 15 748 000 
 

12 400 000 3 348 000 15 748 000 27% 

Kiviteli tervek 11 418 861 4 329 139 72,5099% 15 748 000 
 

12 400 000 3 348 000 15 748 000 27% 

Integrált Városfejlesztési Stratégia 4 998 000 882 000 85,0000% 5 880 000 
 

4 900 000 980 000 5 880 000 20% 

Akcióterületi terv 3 486 785 615 315 85,0000% 4 102 100 
 

3 230 000 872 100 4 102 100 27% 

 Menedzsment 15 436 850 2 724 150 
 

18 161 000 
 

14 300 000 3 861 000 18 161 000   

Menedzsment 15 436 850 2 724 150 85,0000% 18 161 000 
 

14 300 000 3 861 000 18 161 000 27% 

 Gazdasági funkció - tevékenység 117 718 632 117 718 632 
 

235 437 263 
 

206 829 953 28 607 310 235 437 263   

Üzleti portálok felújítása 50 438 477 50 438 477 50,0000% 100 876 953 
 

100 876 953 0 100 876 953 27% 

Mozi 36 990 655 36 990 655 50,0000% 73 981 310 
 

58 253 000 15 728 310 73 981 310 27% 

Vásárcsarnok 30 289 500 30 289 500 50,0000% 60 579 000 
 

47 700 000 12 879 000 60 579 000 27% 

 Városi funkció - tevékenység 251 931 551 44 458 509 
 

296 390 060 
 

233 378 000 63 012 060 296 390 060   

Fő tér rehabilitáció 172 615 289 30 461 522 85,0000% 203 076 810 
 

159 903 000 43 173 810 203 076 810 27% 

Szász Károly utca felújítása 37 303 202 6 582 918 85,0000% 43 886 120 
 

34 556 000 9 330 120 43 886 120 27% 

Piac tér felújítása 26 017 030 4 591 241 85,0000% 30 608 270 
 

24 101 000 6 507 270 30 608 270 27% 

Városháza udvarának hasznosítása 15 996 031 2 822 829 85,0000% 18 818 860 
 

14 818 000 4 000 860 18 818 860 27% 

 Közcélú funkció - tevékenység 176 499 503 72 137 385 
 

248 636 888 
 

195 777 077 52 859 811 248 636 888   

Városháza felújítása 176 499 503 72 137 385 70,9868% 248 636 888 
 

195 777 077 52 859 811 248 636 888 27% 

 Kiegészítő "SOFT" típusú tevékenység (ESZA) 40 076 438 7 072 313 
 

47 148 750 
 

37 125 000 10 023 750 47 148 750   

Bevonás, identitás növelés 5 397 500 952 500 85,0000% 6 350 000 
 

5 000 000 1 350 000 6 350 000 27% 

Közcélú képzés 5 100 638 900 113 85,0000% 6 000 750 
 

4 725 000 1 275 750 6 000 750 27% 

Rendezvények 8 204 200 1 447 800 85,0000% 9 652 000 
 

7 600 000 2 052 000 9 652 000 27% 

Környezettudatos akciók 4 857 750 857 250 85,0000% 5 715 000 
 

4 500 000 1 215 000 5 715 000 27% 

Városmarketing stratégia készítése 16 516 350 2 914 650 85,0000% 19 431 000 
 

15 300 000 4 131 000 19 431 000 27% 

 Önmagában nem támogatható 22 641 438 7 022 879 
 

29 664 317 
 

23 357 730 6 306 587 29 664 317   

Könyvvizsgálat 2 770 886 1 039 114 72,7300% 3 810 000 
 

3 000 000 810 000 3 810 000 27% 

Nyilvánosság költségei 7 556 500 1 333 500 85,0000% 8 890 000 
 

7 000 000 1 890 000 8 890 000 27% 

Jogi szolgáltatás 3 313 345 1 245 955 72,6700% 4 559 300 
 

3 590 000 969 300 4 559 300 27% 

Műszaki ellenőr 8 081 672 3 053 345 72,5800% 11 135 017 
 

8 767 730 2 367 287 11 135 017 27% 

Rehab szakmérnök 919 036 350 965 72,3700% 1 270 000 
 

1 000 000 270 000 1 270 000 27% 

 Tartalék 6 430 276 1 134 754 85,0000% 7 565 030 
 

6 052 024 1 513 006 7 565 030 25% 

 Összes költség 668 888 841 265 117 567 71,615016 934 006 408   757 249 784 176 756 624 934 006 408   
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4.3 A pályázat pénzügyi ütemterve 

Elszámolható költségek1 

Félévre ütemezett fizetési kérelem 

Összes 
nettó 

költség 
(HUF) 

Le nem 
vonható 

ÁFA (HUF) 
** 

Elszámolható 
összes 
költség 
(HUF) 

Támogatás  
(HUF) 

Önerő                  
(HUF) 

Támogatás 
intenzitás (%) 

Projekt megvalósítás 

2010.II. 
félév 

2011.I. 
félév 

2011.II. 
félév 

2012.I. 
félév 

2012.II. 
félév 

2013.I. félév 
2013.II. 

félév 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

I. Projekt előkészítési költségei2 4 900 000 0 0 0 28 030 000 7 500 000 0 40 430 000 10 573 100 51 003 100 38 154 153 12 848 945 74,807521 

1. Tanulmányok, tervek elkészítése, 
engedélyek 

4 900 000 0 0 0 28 030 000 7 500 000 0 40 430 000 10 573 100 51 003 100 38 154 153 12 848 945 74,807521 

1.1. Kötelezően előírt előzetes 
tanulmányok elkészítése 

4 900 000 0 0 0 3 230 000 0 0 8 130 000 1 852 100 9 982 100 8 484 785 1 497 315 85,000000 

1.1.1. Integrált városfejlesztési 
stratégia 

4 900 000 0 0 0 0 0 0 4 900 000 980 000 5 880 000 4 998 000 882 000 85,000000 

1.1.2. Akcióterületi terv 0 0 0 0 3 230 000 0 0 3 230 000 872 100 4 102 100 3 486 785 615 315 85,000000 

1.2. Tervek, engedélyek, 
tanulmányok 

0 0 0 0 24 800 000 0 0 24 800 000 6 696 000 31 496 000 22 837 721 8 658 278 72,509913 

1.2.1. Engedélyezési, kivitelezési 
dokumentumok, tendertervek, 
egyéb műszaki tervek és hatósági 
díjak 

0 0 0 0 24 800 000 0 0 24 800 000 6 696 000 31 496 000 22 837 721 8 658 278 72,509913 

1.2.2. Régészeti feltárás előzetes 
felmérő munkálatainak költsége 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

1.2.3. Egyéb előkészítési költségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

1.3. Közbeszerzési költségek 
(ideértve a közbeszerzési szakértő 
díját is) 

0 0 0 0 0 7 500 000 0 7 500 000 2 025 000 9 525 000 6 831 648 2 693 353 71,723333 

1.4. Ingatlanvásárlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

II. Beszerzések 0 0 0 0 0 281 255 015 354 730 015 635 985 030 144 479 181 780 464 211 546 149 686 234 314 526 69,977544 

2. Építés (átalakítás, bővítés, 
felújítás)4;5 

0 0 0 0 0 281 255 015 354 730 015 635 985 030 144 479 181 780 464 211 546 149 686 234 314 526 69,977544 

2.1. Komplex terület előkészítés ( 
tényfeltárás, rekultiváció, környezeti 
kármentesítés, lőszermentesítés, 
tereprendezés stb.)4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2.2. Projekt tevékenységekhez 
kapcsolódó építés (új építés, 
átalakítás, bővítés, felújítás) és 
építményi infrastruktúra 

0 0 0 0 0 281 255 015 354 730 015 635 985 030 144 479 181 780 464 211 546 149 686 234 314 526 69,977544 

2.2.1.Épület építése, felújítása, 0 0 0 0 0 201 303 515 201 303 515 402 607 030 81 467 121 484 074 151 294 218 135 189 856 017 60,779559 
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átalakítása, bővítése    

2.2.2.Közterület  felújításával, 
fejlesztésével kapcsolatos költségek5 

0 0 0 0 0 79 951 500 153 426 500 233 378 000 63 012 060 296 390 060 251 931 551 44 458 509 85,000000 

2.2.2.1 Zöldfelület fejlesztés, 
parképítés és egyéb közterület 
fejesztési költségek 

0 0 0 0 0 79 951 500 104 052 500 184 004 000 49 681 080 233 685 080 198 632 318 35 052 762 85,000000 

2.2.2.2 Út, kerékpárút, járda építése, 
felújítása 

0 0 0 0 0 0 49 374 000 49 374 000 13 330 980 62 704 980 53 299 233 9 405 747 85,000000 

2.2.2.3. Közműfejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

3. Eszközbeszerzés, immateriális 
javak beszerzése11 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

3.1. Projekt tevékenységek 
megvalósításához elengedhetetlenül 
szükséges új eszközök (gépek, 
berendezések, felszerelések) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

III. Szolgáltatások 0 0 0 0 0 10 405 483 12 952 246 23 357 729 6 306 588 29 664 317 22 641 438 7 022 879 76,325497 

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
költségek 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
költségek 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

4.2. A projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó  szakmai szolgáltatások 

0 0 0 0 0 4 457 495 5 310 236 9 767 730 2 637 287 12 405 017 9 000 708 3 404 310 72,556991 

4.2.1. Építési műszaki ellenőr6 0 0 0 0 0 4 001 495 4 766 236 8 767 730 2 367 287 11 135 017 8 081 672 3 053 345 72,578889 

4.2.2 Tervellenőr díja7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

4.2.3. Szakértői költségek (pl.: 
építész, épületgépész, belsőépítész, 
informatikai szakértő, felelős 
műszaki vezető, tervezői és egyéb 
szakfelügyelet költségei) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

4.2.4. Egyéb elengedhetetlen 
szakmai szolgáltatások (pl. 
akadálymentesítéshez, 
energiahatékonysági 
korszerűsítéshez igénybevett 
tanácsadás) költsége 

0 0 0 0 0 456 000 544 000 1 000 000 270 000 1 270 000 919 036 350 965 72,365000 

4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, 
igazgatási szolgáltatási díjak.  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

4.3. A projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

0 0 0 0 0 5 947 989 7 642 011 13 589 999 3 669 301 17 259 300 13 640 730 3 618 569 79,034089 

4.3.1. Jogi szolgáltatással kapcsolatos 
költségek8 

0 0 0 0 0 1 080 989 2 509 011 3 589 999 969 301 4 559 300 3 313 344 1 245 955 72,672217 

4.3.2. Nyilvánosság biztosításával 0 0 0 0 0 3 500 000 3 500 000 7 000 000 1 890 000 8 890 000 7 556 500 1 333 500 85,000000 
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kapcsolatos költségek9 

4.3.3. Könyvvizsgálói díjak10 0 0 0 0 0 1 367 000 1 633 000 3 000 000 810 000 3 810 000 2 770 886 1 039 114 72,726667 

IV. Kiegészítő kisléptékű elemek11 0 0 0 0 0 0 37 125 000 37 125 000 10 023 750 47 148 750 40 076 438 7 072 313 85,000000 

5.1. Az érintett lakosság bevonását 
célzó akciók, a helyi kötődést és 
identitást erősítő akciók szervezése, 
közösségi tartalomfejlesztés és az 
információ terítése, különös 
tekintettel a fiatalabb generációkra. 

0 0 0 0 0 0 5 000 000 5 000 000 1 350 000 6 350 000 5 397 500 952 500 85,000000 

5.2. Bűnmegelőzés, közbiztonság 
megerősítése. Az emberek és a 
települések biztonságát szolgáló 
egyéb tevékenységek: baleset-
megelőzés, bűnmegelőzés stb. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

5.3. Közösségépítést és szabadidő 
hasznos eltöltését segítő 
szolgáltatások, rendezvények, 
közcélú képzési programok 
kialakítása (hagyományőrző 
közösségi kezdeményezések, játszó- 
és foglalkoztató házak, kulturális- és 
sport rendezvények, kiállítások stb.)  

0 0 0 0 0 0 12 325 000 12 325 000 3 327 750 15 652 750 13 304 838 2 347 913 85,000000 

5.4. Helyi környezettudatosság 
elterjesztését segítő tájékoztatási, 
szemléletformálási akciók 

0 0 0 0 0 0 4 500 000 4 500 000 1 215 000 5 715 000 4 857 750 857 250 85,000000 

5.5. Integrált településfejlesztési 
tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, 
játszóterek kiépítéséhez, parlagfű 
irtásához stb.) kapcsolódó helyi 
társadalmi akciók megszervezésének 
és eszközigényének támogatása.  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

5.6. Az infrastrukturális 
fejlesztésekhez közvetlenül 
kapcsolódó helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések, képzések 
valamint olyan lakókörnyezeti 
szolgáltatások támogatása, amelyek 
új munkalehetőségeket teremtenek 
(pl. szociális gazdaság) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó 
általános képzések tartása (pl. 
városfejlesztő társaság működtetése, 
városmarketing, városrehabilitációs 
befektetések, közösségépítés, stb.)  

0 0 0 0 0 0 15 300 000 15 300 000 4 131 000 19 431 000 16 516 350 2 914 650 85,000000 

V. Általános költségek12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 
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6.1. A projekt céljára elkülönített 
bankszámla/alszámla költségei  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

VI. Személyi jellegű költségek13 0 0 0 0 0 7 150 000 7 150 000 14 300 000 3 861 000 18 161 000 15 436 850 2 724 150 85,000000 

7. Személyi jellegű költségek, 
bérjárulékok 

0 0 0 0 0 7 150 000 7 150 000 14 300 000 3 861 000 18 161 000 15 436 850 2 724 150 85,000000 

7.1. Projekt menedzsment 
bérköltsége 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, 
Műszaki és egyéb szakmai munkatárs 
bérköltsége 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

7.1.3. Adminisztratív munkatárs 
bérköltsége 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

7.2. Projekt menedzsment 
bérköltségét terhelő járulékok 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

7.2.1. Projekt menedzser 
bérköltségét terhelő járulékok 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, 
Műszaki és egyéb szakmai munkatárs 
bérköltségét terhelő járulékok 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

7.2.3. Adminisztratív munkatárs 
bérköltségét terhelő járulékok 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

7.3. Projektmenedzsmentet segítő 
szolgáltatások14 

0 0 0 0 0 7 150 000 7 150 000 14 300 000 3 861 000 18 161 000 15 436 850 2 724 150 85,000000 

VII. Tartalék15 0 0 0 0 0 0 6 052 024 6 052 024 1 513 006 7 565 030 6 430 276 1 134 754 85,000001 

8.1 Tartalék  0 0 0 0 0 0 6 052 024 6 052 024 1 513 006 7 565 030 6 430 276 1 134 754 85,000001 

Projekt összes elszámolható 

költsége 
4 900 000 0 0 0 28 030 000 306 310 498 418 009 285 757 249 783 176 756 625 934 006 408     71,615016 

Igényelt támogatás  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668 888 841     

Biztosítandó saját hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   265 117 567   
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4.4 Költség-haszon elemzés 

 

A pénzügyi elemzés célját és részleteit alapvetően meghatározza, hogy a támogatást kérő fejlesztés 

az EU általános támogatási szabályai szempontjából milyen kategóriába esik. Amennyiben egy projekt 

állami támogatási szempontból eltérő támogatható tevékenységeket, projektelemeket is tartalmaz, a 

fejezet alpontjai szerinti pénzügyi elemzést tevékenységenként, projektelemenként kell elvégezni.  

Az útmutató szerint az önkormányzatok nem minősülnek vállalkozásnak, ezért pályázatunk keretében 

ezt nem kellett vizsgálni. 

Mivel nem minősül vállalkozásnak, ezért a kapott támogatás közösségi versenyjogi szempontból nem 

minősül a tagállamok közötti kereskedelmet torzító állami támogatásnak az EK Szerződés 87. cikk (1) 

bekezdése szerint.  

Ebben az esetben azt kellett vizsgálnunk, hogy jövedelemtermelő-e a tevékenység. A 1083/2006/EK 

Rendeletben a jövedelemtermelő beruházás definíciója az 55. cikk szerint: 

„(1) E rendelet alkalmazásában jövedelemtermelő projekt bármely, olyan infrastrukturális beruházást 

magában foglaló művelet, amelynek igénybevétele közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal jár, 

vagy föld vagy épületek értékesítését vagy bérbeadását, vagy bármely más, ellenszolgáltatás fejében 

történő szolgáltatásnyújtást magában foglaló művelet.” 

Esetünkben az Önkormányzat nem minősül vállalkozásnak, de valamely támogatandó 

tevékenységünk jövedelemtermelő, így meg kell vizsgálni, hogy a pénzügyi elemzés szerint a 

referencia időszakban a nettó bevétel (bevétel-működési költségek) pozitív-e. 

A számítás alapján a tevékenységből az Önkormányzat nettó bevétele egyértelműen negatív, így az 

útmutató szerinti kettős feltétel áll fenn:  

• nem minősül vállalkozásnak az Önkormányzat,  

• de valamely támogatható tevékenység jövedelemtermelő és a referencia időszakban a nettó 
bevétel (bevétel-működési költségek) negatív, 

ezért a pénzügyi elemzést az elszámolható kiadás a teljes (elszámolható) költség, és az igényelhető 

maximális támogatás a teljes (elszámolható) költség és a pályázati kiírás D2 pontjában megadott 

támogatási intenzitás szorzata. 

A pénzügyi elemzés fő célja ebben az esetben az, hogy megalapozzuk az Alapokból történő 

hozzájárulás szükségességét és mértékét, továbbá kimutassuk a pénzügyi fenntarthatóságát ezeknek 

a tevékenységeknek. Az elemzés során alkalmazandó referencia időszak 15 év, beleértve a 

beruházás megvalósításának időszakát is. A pénzügyi elemzés a tervezői költségbecslésen és a 

részletes üzleti terven alapul, mely melléklete a tanulmánynak. 
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4.4.1 Beruházási költségek becslése 

A bevételek becslése folyó áron, a fejlesztési különbözet módszerével került kiszámításra, a projekt 

nélküli állapot esetében felmerülő költségek, valamint a megvalósulás során felmerülő költségek 

különbözeteként. A táblázatban valamennyi, a projekt megvalósításához szükséges költség került 

feltüntetésre, és nincs olyan elem, amely nem minősülnek elszámolható költségeknek. 

A beruházást alapjában véve két évre került betervezésre, melynek a túlnyomó része 2011-re 

várható. A tárgyévben az előkészítéssel kapcsolatos teendők kerülnek elvégzésre, melynek forrását le 

is kívánjuk hívni, a saját forrást az Önkormányzat elkülönítette. 

A beruházás során a legnagyobb tételt a kivitelezések jelentik, melyek alkalmassá teszik az új 

épületeket a funkciók befogadására.  

Megnevezés Nettó Áfa Bruttó 
Áfa 

mértéke 

 Előkészítés 40 430 000 10 573 100 51 003 100   

Közbeszerzés 7 500 000 2 025 000 9 525 000 27% 

Építési engedélyes terv 12 400 000 3 348 000 15 748 000 27% 

Kiviteli tervek 12 400 000 3 348 000 15 748 000 27% 

Integrált Városfejlesztési Stratégia 4 900 000 980 000 5 880 000 20% 

Akcióterületi terv 3 230 000 872 100 4 102 100 27% 

 Menedzsment 14 300 000 3 861 000 18 161 000   

Menedzsment 14 300 000 3 861 000 18 161 000 27% 

 Gazdasági funkció - tevékenység 206 829 953 28 607 310 235 437 263   

Üzleti portálok felújítása 100 876 953 0 100 876 953 27% 

Mozi 58 253 000 15 728 310 73 981 310 27% 

Vásárcsarnok 47 700 000 12 879 000 60 579 000 27% 

 Városi funkció - tevékenység 233 378 000 63 012 060 296 390 060   

Fő tér rehabilitáció 159 903 000 43 173 810 203 076 810 27% 

Szász Károly utca felújítása 34 556 000 9 330 120 43 886 120 27% 

Piac tér felújítása 24 101 000 6 507 270 30 608 270 27% 

Városháza udvarának hasznosítása 14 818 000 4 000 860 18 818 860 27% 

 Közcélú funkció - tevékenység 195 777 077 52 859 811 248 636 888   

Városháza felújítása 195 777 077 52 859 811 248 636 888 27% 

 Kiegészítő "SOFT" típusú tevékenység 
(ESZA) 

37 125 000 10 023 750 47 148 750   

Bevonás, identitás növelés 5 000 000 1 350 000 6 350 000 27% 

Közcélú képzés 4 725 000 1 275 750 6 000 750 27% 

Rendezvények 7 600 000 2 052 000 9 652 000 27% 

Környezettudatos akciók 4 500 000 1 215 000 5 715 000 27% 

Városmarketing stratégia készítése 15 300 000 4 131 000 19 431 000 27% 

 Önmagában nem támogatható 23 357 730 6 306 587 29 664 317   

Könyvvizsgálat 3 000 000 810 000 3 810 000 27% 

Nyilvánosság költségei 7 000 000 1 890 000 8 890 000 27% 

Jogi szolgáltatás 3 590 000 969 300 4 559 300 27% 

Műszaki ellenőr 8 767 730 2 367 287 11 135 017 27% 

Rehab szakmérnök 1 000 000 270 000 1 270 000 27% 

 Tartalék 6 052 024 1 513 006 7 565 030 25% 

 Összes költség 757 249 784 176 756 624 934 006 408   
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4.4.2 Működési költség 

A működési költségeket - az EU útmutatók alapján – mutatjuk, melyek az alábbiak:  

• üzemeltetési költség (operatingcost); 

• karbantartási/fenntartási költség (maintenancecost); 

• pótlási /felújítási költség (replacement). 
Működési költséget a pénzáram (DCF) módszerrel állítottuk össze, azaz csak a tényleges kiadások 

kerültek kimutatásra, így nem jelent meg tényleges kiadást nem jelentő tételek, mint például az 

amortizáció.  

A működési költségek esetén is a fejlesztési különbözet módszerét alkalmaztuk, azaz a projekt által 

okozott költségváltozást vettük alapul. 

A pótlási költségek tervezése során azon eszközök pótlását terveztük be, melyek ténylegesen 

elhasználódnak a fokozott igénybevétel során. A tervezésnél figyelembe vettük az 5 éves fenntartási 

kötelezettséget, valamint a pénzügyi elemzés során előírt összesen a projekt kezdetétől számított 15 

éves referencia időszakot. 

A költségek bemutatásához az útmutató által javasolt táblázatos formátumot választottuk, melyben 

elkülönülnek a változó és az állandó költségek, valamint megjelennek a pótlási költségek, melyek 

meghatározását az eszközökre ezen belül az elektronikai eszközökre volt szükséges. Megállapítható, 

hogy a csere a beszerzendő gépeink tekintetében a legkorábban három, míg a legkésőbbi esetben a 

használatot követő tízedik évben válik esedékessé. A bútorok és egyéb berendezések esetében 

kijelenthető, hogy a karbantartások során a használatuk - ezáltal a célnak való megfeleltetésük - 

hosszú ideig biztosítható. 

A működési költségeket folyó áron a fejlesztési különbözet módszerével határoztuk meg, ezért a 

táblázatokban a projekt által okozott értékváltozás jelenik meg. 

A tevékenységhez kötődő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségei a vizsgált 15 éves időtartam 

alatt. A költségek tervezésének alapjául a bázisidőszaki adatok szolgáltak. 

Részletesebben lásd a mellékletben található Költség-haszon elemzésben. 

 

4.4.3 Pénzügyi költségek összegzése 

A pénzügyi költségek esetében jó látható, hogy a beruházás időszakában merül fel a legnagyobb 

kiadás, aminek a fenntartási költségeit további nyolc, összesen 15 éves időkeretben vizsgáltuk. A 

jelenérték számítása során az útmutatóban megjelölt 8% nominál pénzügyi diszkontrátát 

alkalmaztuk. 

4.4.4 A tevékenység pénzügyi költségeinek összegzése 

Részletesebben lásd a mellékletben található Költség-haszon elemzésben. 
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4.4.5 Pénzügyi bevételek becslése 

Bevételek becslésénél folyó áron, és szintén a fejlesztési különbözet módszerét alkalmaztuk. A 

meghatározásnál a tényadatok és a tervezett tevékenységek alapján elérhető bevétel jelenik meg, 

figyelembe véve az évente változó környezetet. A tábla tartalmazza azon könyvelési sorok adatát, 

melyek egyik alapját képzik a tervnek.  

A bevételek között az intézményi finanszírozás az egyik meghatározó elem, melynek biztosítására az 

Önkormányzat elhivatott. A projekt keretén belül célkitűzés, hogy további a saját működéséből 

adódó bevételre tegyen szert, ezzel csökkentve az önkormányzat vállalását. 

Az adatok tervezése 15 éves időtartamra készült. A megvalósítási időszakban látható, hogy az adott 

években az eddigi bevétel növekedésre számíthatunk, ugyanakkor itt kell megjegyezni, hogy a kiadási 

oldal is növekszik, hiszen a működési és egyéb felmerülő költségek szintje is növekedést mutat, így 

ezek különbsége negatív maradt. 

Részletesebben lásd a mellékletben található Költség-haszon elemzésben. 

 

4.4.6 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói 

A pénzügyi megtérülés számításánál az útmutatóban két mutatató meghatározása kötelező, mely az 

FNPV (pénzügyi nettó jelenérték) - ami megmutatja a projekt időtartama alatt keletkező pénzáramok 

(bevételek és kiadások) jelenre diszkontált értékét, - valamint az FRR (pénzügyi belső megtérülési 

ráta) - ami azt a diszkontrátát fejezi ki, amelynél az FNPV=0. A jelenérték számításhoz 8% pénzügyi 

diszkontrátát alkalmaztunk. 

A pénzáramok esetében figyelembe vettük a beruházási, működési költségeket, valamint a 

megvalósításból eredő bevételeket is. A működési költségek forrását a pénzügyi költségek 

összesítése tábla összes működési költéségnek sorából nyertük. 

A táblázatban a pénzáramot a 15 éves időszakra vizsgáltuk, annak érdekében, hogy az FNPV és az FRR 

meghatározható legyen. 

A táblázatban szereplő adatok alapján az FRR esetünkben meghatározható volt, melynek számított 

értéke 3,782 %, mely alatta van az útmutatóban megjelölt 8%-os szintnek. 

Részletesebben lásd a mellékletben található Költség-haszon elemzésben. 

 

 

4.4.7 A megítélhető támogatási összeg meghatározása 

A megítélhető támogatási összeg nagysága jelen elemzés alapján igazolható, hogy csak a 

megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kapja a projekt, valamint teljesíti az útmutatóban 

megjelölt teljesítménymutatókkal szembeni követelményeket, miszerint a FNPV(pénzügyi nettó 
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jelenérték) negatív és az FRR(pénzügyi belső megtérülési ráta) alacsonyabb, mint az alkalmazott 

pénzügyi diszkontráta (8%), esetünkben 3,782 %-os mértékű. A pénzügyi elemzés során bemutatjuk, 

hogy a pénzáram elemzése alapján, hogy a projekt keretében létrehozott eszközök működtetése, a 

szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható.  

 

4.5 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata 

 

A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálat célja a projekt hosszú távú pénzügyi egyensúlyának bemutatása. 

Az elemzés során kapott eredmények szerint a beruházáshoz szükséges saját forrást az önkormányzat 

a kellőidőben rendelkezésre tudja bocsátani. A működtetési időszakban a tevékenység pénzügyileg 

egyértelműen fenntartható.  

Az elkészített tábla a projekt kezdetétől számított 15 éves időtartamra vonatkozóan mutatja be a 

pénzáramokat, figyelembe véve annak megoszlását, mint támogatás, illetve saját erő oldaláról. 

Részletesebben lásd a mellékletben található Költség-haszon elemzésben. 

 

4.6 Közgazdasági költség-haszon elemzés 

Az EU útmutatók szerint egy tevékenység akkor jogosult támogatásra, ha a közgazdasági költség-

haszon elemzésalapján a társadalmi hasznosság igazolható. 

Az útmutató kategorizálása alapján a végzendő tevékenység hatásai lehetnek közvetlenül a projekt 

használóinál, a szolgáltatást igénybe vevőknél jelentkező, illetve külső gazdasági hatások azon 

hatások, amelyek nem közvetlenüla projekt kedvezményezettjénél vagy a projekt használóinál 

jelentkeznek, és közvetlen pénzügyi ellentételezés nem kíséri őket, ezért negatív FNPV-t (pénzügyi 

nettó jelenértéket) vár el. A projektünk esetében az egyes haszonelemek pénzben történő kifejezése 

módszertanilag nehezen lenne lehetséges, hiszen a megvalósítás során a tevékenységek által elért 

eredmény messze túljut a forintra történő lefordításon, hiszen nagyon nehéz lenne megbecsülni, 

hogy például egy kulturális programsorozat mennyivel járul hozzá a lakosok munkában történő 

teljesítőképességének pozitív változásához. Ezért az alábbiakban részletesen bemutatjuk és 

indokoljuk, hogy a támogathatóság feltétele a társadalmi hasznok vonatkozásában is fennáll. 

� Társadalmi-gazdasági hatások 

A helyi közösségi élet színterét képező, jelenleg vonzerejét vesztett, elhanyagolt városközpont 

attraktivitásának és funkcionális működésének fejlesztése során élhetőbb, minden tekintetben 

vonzóbb és funkciógazdag központ alakul ki, ezáltal a város népességmegtartó ereje növekszik. Az új 

városközpont ideális környezetet teremt a vállalkozások számára, a helyi szolgáltatások minősége és 

termékpalettája, valamint a helyi foglalkoztatás növekszik, az igényes és esztétikus közterületek, ill. 

találkozóhelyek kialakítása során „pezsgőbbé” válik az élet. 
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Városháza rehabilitációja: Az épület a városközpont legfrekventáltabb helyén található, jelenlegi 

leromlott fizikai állapota szembetűnő. Az impozáns épület külső homlokzatának az eredeti állapotnak 

megfelelő rendbetétele, felújítása során az épület visszanyeri eredeti presztízsét, hozzájárulva a város 

építészeti örökségeinek gyarapításához. A beavatkozás a helyi gazdaságra élénkítő hatást gyakorol, 

általa igényes külalakú épület keletkezik, a megnövekedett értékű ingatlan nagyobb összegű hitellel 

terhelhető, mely újabb fejlesztéseket, új munkahelyek létrehozását idézi elő.A helyiek körében 

végzett véleménycserék között megfogalmazódott, hogy igény van a fiatalok számára igényes 

szórakoztatási lehetőségre, mely igényeknek az új mozi képes megfelelni. 

 

A közterületek fejlesztése, megújítása során létrejön a városközpont szívében egy olyan esztétikus, jó 

hangulatot árasztó tér, ahol az emberek szívesen töltik idejüket. Komplex módon fejti ki a városra 

jótékony hatását. A helyi gazdaságot élénkíti, mert a forgalmat generáló hatást, megfelelő 

szolgáltatások, termékek nyújtásával, a fizető képes kereslethez igazítva ki lehet használni. Ez profit 

formájában jelentkezik az üzemeltetőnél, bérbeadónál, önkormányzatnál. A kedvező üzleti feltételek 

új cégek megjelenését vonja maga után, munkahelyek jönnek létre, számottevő mértékben megnő a 

város lakosságmegtartó képessége. 

� Esélyegyenlőségi hatás 

A fejlesztés célja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. 

Az 1998. évi XXVI. törvény értelmében biztosítani kell, hogy a fogyatékkal élő személyek számára 

biztosított legyen a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. A fejlesztések során a 

Polgármesteri Hivatal, a Vásárcsarnok, a Mozi épületeinek fizikai és infokommunikációs 

akadálymentesítése biztosítja a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételeit.  

A közterek kialakításakor mindenütt figyelembe veszik az akadálymentes környezet kialakítását, 

amelynek eredményeként babakocsival, kerekesszékkel lehetővé válik a közlekedés. 

Az akcióterületen végrehajtott fejlesztések eredményeként a fogyatékkal élők napi életvitele 

számottevő mértékben könnyebbé válik, teljesebb társadalmi beilleszkedésük esélye javul. A projekt 

keretében megvalósított fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés foglalkoztatottságuk arányát 

is növelheti, hiszen számukra a beruházások új munkahelyeket teremtenek. 

� Környezeti hatás 

A környezetvédelem egyik alapelve, a szubszidiaritás értelmében, helyileg kell cselekedni a regionális 

(áttételesen a globális) környezeti érdekek védelmében, nem a nagyobb területi egységek döntéseit, 

határozatait kell tétlenül várni. Nem lehet ma már kizárólag az aktuális rövidtávú gazdasági érdekek 

által vezérelve döntéseket hozni, sok esetben túl kell látni a település határain is. A „gondolkodj 

globálisan, cselekedj lokálisan” alapelvet Kiskunhalasnak is magáévá kell tennie. A tervezési terület 

érzékenysége miatt a környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy az a legkisebb mértékű 

környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a 

környezetkárosítást. Valamennyi terület felhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre 

kell juttatni a környezetvédelem külön ágazati jogszabályokban megadott előírásait.  

A központi fejlesztési célok elérése a környezeti állapotban minden esetben tartós gazdagodást okoz, 

de a hatásokat alapvetően három kategóriában elemezzük: 

 
A környezeti állapot számára tartós kockázatot jelentő beavatkozások alapvetően a nagy léptékű 

beruházások. Valamennyi építménynél a tervezők számoltak a kedvezőtlen környezeti hatások 

kiküszöbölésével. Az építkezés a volumen miatt szintén hatással lesz a környezetre, de az építési 
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engedély előfeltétele, hogy a leendő létesítmények környezetét rendbe kell tenni és maga az 

építkezés is csak minimális korlátozást jelenthet a kerület mindennapi működésében. 

A környezeti állapot számára átmeneti kockázatot jelentő beavatkozások a kisebb építkezések 

(parkfelújítás, kerékpárút-fejlesztés), intézmény felújítások (akadálymentesítés). Ezek az építkezések 

a környezetet kisebb-nagyobb mértékben igénybe veszik, az eredeti állapotot megbontják, de a 

működtetés során már nincs kockázat. Ezeknél a fejlesztéseknél minimális elvárás, hogy általában 

magasabb minőségű környezet jöjjön létre. Kiskunhalas esetében az Integrált Városfejlesztési 

Stratégia a fejlesztések és a magasabb minőségű környezet szinergikus hatásával számol. 

 

A környezeti állapot számára kockázatot nem jelentő beavatkozások, melyek egyértelműen pozitív 

hatással bírnak. Ebbe a kategóriába tartozik a zöldterületek felújítása, játszótér építése, pihenőpark 

létrehozása. Természetesen itt is szükség lehet (park)építészeti jellegű beavatkozásra, mely a 

területhasználatot időlegesen korlátozhatja, de ezt nem tekintettük még átmenetileg sem negatív 

hatásnak.  

 

 

A részletes elemzés a mellékletben található.
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5. A MEGVALÓSÍTÁS SZERVEZETI KERETEI 
 

5.1 Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása 

KiskunhalasVárosÖnkormányzataz elmúltéveksorántöbbeurópaiuniós forrásból 

finanszírozottprojektet valósítottmeg,ígyafejlesztésekbenérintettmunkatársai megfelelő szakmai 

felkészültséggelrendelkeznekaprojektpénzügyiésszakmai megvalósításához.Az önkormányzatúgy 

döntött,hogy ajelenprojekt méreteés összetettsége miattnemaz önkormányzati 

tisztségviselőketterheli a projekt koordinálásával és  bonyolításával, hanem 

külsőprojektmenedzsmentszervezetetvonbe.Így azönkormányzatmunkatársaicsupán 

ellenőrző,iránytószerepet töltenek majdbe aprojektben.A projektmenedzsmentszervezetre hárul: 

(1)a kooperációsmegbeszélésekszervezése,előkészítése,(2)aprojektszakmai előrehaladásának 

koordinálása,dokumentálása,(3)a projektpénzügyielőrehaladásának tervezéseésaz 

elszámolásokelkészítése,(4)Kapcsolattartása közreműködőszervezet képviselőivel,(5)A 

projektmegavalósításátbefolyásolókérdésekben döntés előkészítés az önkormányzatvezető részére. 

5.1.1 Projektgazda 

KiskunhalasVárosi ÖnkormányzatKépviselő-testülete 2007. március 7-én alakult. A Képviselő-testület 

létszáma 24 fő. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (1) 

bekezdése alapján jogi személy. Az Önkormányzat képviselőtestületének munkaszervezete a 

Polgármesteri Hivatal, amely az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására jött létre. A Hivatal 

teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

Kiskunhalas Bács-Kiskunmegye egyik jelentős városa: intézményi, közigazgatási és közlekedési 

centrum, továbbá a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás központja, melynek deklarált célja a kistérség 

összehangolt fejlesztésének előmozdítása, a kistérségi önkormányzati közszolgáltatások színvonalának 

emelése. 

 

A Kistérségi Társulás funkciói: önkormányzati feladat- és hatáskörellátás; térségi közszolgáltatások 

szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése; államigazgatási feladat- és hatáskör ellátása; 

térségfejlesztés; a terület- és településfejlesztés összehangolása. 
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5.1.2 A projektmenedzsment szervezeti ábrája 

64. ábra: A projektmenedzsment szervezet működési környezete  
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5.1.3 A projektmenedzsment felépítése

Az önkormányzaton belüli menedzsment tagok feladatai:

� A projektmenedzsment segítő szolgáltatást nyújtó vállalkozással, az önkormányzat 

munkatársaival és a partnerek képviselőivel 

heti 20 órában látja el feladatát.

� A projekt menedzsment hatékony munkavégzése érdekében hetente egyszer egyeztető 

tárgyalást tart a beruházások előrehaladásáról, az aktuális feladatok felmerüléséről és azok 

ellátásáról 

� A projekt kifizetési kérelmeinek határidőben történő elkészítéséért a projektmendzser, illetve 

szakmai megfelelősségéért a gazdasági végzettségű kollégák felelnek.

� A közbeszerzések előírások szerinti lebonyolításáért a közbeszerzési referens felel

� A projektek műszaki megfelelősségének felülvizsgálatát a mérnöki iroda munkatársai végzik 

el. 

Külső szakértők alkalmazása a projektmenedzsment tevékenység megvalósításában

� Az Önkormányzatnál felállított projekt menedzsment egység munkáját segíti egy külsőprojekt 

menedzsment szakértő szervezet, amelynek közbeszerzése a jelenleg folyik.

� A szakértői tanácsadás a műszaki, pénzügyi és a támogatási pályázat készítéssel és 

elszámolással kapcsolatos területekre terjed ki az alábbiak szerint:

� Közreműködés a szakmai munkában

� Közreműködés a projekt részletes előkészítésében

� Közreműködés a részletes projektmenedzsment humánerőforrrás

� Projektterv, működési rend 

szel a Megbízón keresztül Közreműködés a módszertani irányításban

� Szükség esetén közreműködés a szakértői csoportok közötti operatív harmonizációban 

Szükség esetén közreműködés a projekttel kapc

ellátásában 

� Szükség esetén közreműködé

� Közreműködés a projekt elfogadottságának biztosításában a helyi lakosság, a civil szervezetek 

és a gazdasági szereplők körében

� Közreműködés a projekt előrehaladási jelentések határidőben történő elkészítésében,illetve a 

projekt határidőben történő zárásában

� A szervezet a működéséhez szükséges informatik

hardverrel és szoftverrel rendelkezik.

� A közbeszerzési döntőbizottságban helyet kapnak a partnerek képviselői. A velük 

történőkapcsolattartásért a projektmenedzser felel.

Feladataik: 

� A projekt megvalósítás gördülékennyé tétele

� A lebonyolítás során a kivitelezővel történő kapcsolattartás

� A kifizetési kérelmek és előrehaladási jelentések készítéséhez információ szolgáltatás

5.2 Projekt előkészítés feladatai
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A projektmenedzsment felépítése 

Az önkormányzaton belüli menedzsment tagok feladatai: 

menedzsment segítő szolgáltatást nyújtó vállalkozással, az önkormányzat 

munkatársaival és a partnerek képviselőivel a projektmenedzser tart napi kapcsolatot, aki 

heti 20 órában látja el feladatát. 

A projekt menedzsment hatékony munkavégzése érdekében hetente egyszer egyeztető 

tárgyalást tart a beruházások előrehaladásáról, az aktuális feladatok felmerüléséről és azok 

A projekt kifizetési kérelmeinek határidőben történő elkészítéséért a projektmendzser, illetve 

szakmai megfelelősségéért a gazdasági végzettségű kollégák felelnek. 

közbeszerzések előírások szerinti lebonyolításáért a közbeszerzési referens felel

A projektek műszaki megfelelősségének felülvizsgálatát a mérnöki iroda munkatársai végzik 

Külső szakértők alkalmazása a projektmenedzsment tevékenység megvalósításában

z Önkormányzatnál felállított projekt menedzsment egység munkáját segíti egy külsőprojekt 

menedzsment szakértő szervezet, amelynek közbeszerzése a jelenleg folyik.

A szakértői tanácsadás a műszaki, pénzügyi és a támogatási pályázat készítéssel és 

elszámolással kapcsolatos területekre terjed ki az alábbiak szerint: 

Közreműködés a szakmai munkában 

Közreműködés a projekt részletes előkészítésében 

Közreműködés a részletes projektmenedzsment humánerőforrrás-terv készítésében

Projektterv, működési rend és erőforrás keretek betartása Folyamatos együttműködés a KSZ

el a Megbízón keresztül Közreműködés a módszertani irányításban 

Szükség esetén közreműködés a szakértői csoportok közötti operatív harmonizációban 

Szükség esetén közreműködés a projekttel kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatok 

közreműködés a workshopok, egyeztetések, konzultációk megszervezésében

projekt elfogadottságának biztosításában a helyi lakosság, a civil szervezetek 

ereplők körében 

Közreműködés a projekt előrehaladási jelentések határidőben történő elkészítésében,illetve a 

projekt határidőben történő zárásában 

A szervezet a működéséhez szükséges informatikai háttérrel, adatátvitel

l rendelkezik. 

A közbeszerzési döntőbizottságban helyet kapnak a partnerek képviselői. A velük 

történőkapcsolattartásért a projektmenedzser felel. 

A projekt megvalósítás gördülékennyé tétele- helyszín biztosítása 

kivitelezővel történő kapcsolattartás 

A kifizetési kérelmek és előrehaladási jelentések készítéséhez információ szolgáltatás
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menedzsment segítő szolgáltatást nyújtó vállalkozással, az önkormányzat 

a projektmenedzser tart napi kapcsolatot, aki 

A projekt menedzsment hatékony munkavégzése érdekében hetente egyszer egyeztető 

tárgyalást tart a beruházások előrehaladásáról, az aktuális feladatok felmerüléséről és azok 

A projekt kifizetési kérelmeinek határidőben történő elkészítéséért a projektmendzser, illetve 

közbeszerzések előírások szerinti lebonyolításáért a közbeszerzési referens felel 

A projektek műszaki megfelelősségének felülvizsgálatát a mérnöki iroda munkatársai végzik 

Külső szakértők alkalmazása a projektmenedzsment tevékenység megvalósításában 

z Önkormányzatnál felállított projekt menedzsment egység munkáját segíti egy külsőprojekt 

menedzsment szakértő szervezet, amelynek közbeszerzése a jelenleg folyik. 

A szakértői tanácsadás a műszaki, pénzügyi és a támogatási pályázat készítéssel és 

terv készítésében 

és erőforrás keretek betartása Folyamatos együttműködés a KSZ-

Szükség esetén közreműködés a szakértői csoportok közötti operatív harmonizációban 

solatos adminisztratív és szervezési feladatok 

konzultációk megszervezésében 

projekt elfogadottságának biztosításában a helyi lakosság, a civil szervezetek 

Közreműködés a projekt előrehaladási jelentések határidőben történő elkészítésében,illetve a 

háttérrel, adatátviteli rendszerek, 

A közbeszerzési döntőbizottságban helyet kapnak a partnerek képviselői. A velük 

A kifizetési kérelmek és előrehaladási jelentések készítéséhez információ szolgáltatás 
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A két pályázati forduló között (első fordulóban benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén) történ

meg egyebek mellett a projekt részletes műszaki tervezése és engedélyeztetése, a részletes ütemterv 

elkészítése, végrehajtási szakasz projekt szervezetének létrehozása, a lebonyolításhoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljárások előkészítése. Az előkészítési s

megvalósítási szakasz. 

A feladatok ellátásához egy projektmenedzser kerül kinevezésre, aki ezen szakaszban felelős a projekt 

második pályázati fordulóra történő eljuttatására, a második fordulóra benyújtandó dokumen

elkészítéséért, és mind ezen, mind a megvalósítási szakaszban a projekt szervezet menedzseléséért.

A kinevezett projektvezető a feladatait rész munkaidőben látja el. Megbízása a projekt előkészítési 

szakasz kezdetétőla projekt zárásáig. A 

megvalósulásáért is, koordinálja a teljes projekt szervezetet.

A projektvezető munkáját az előkészítési szakaszban egy szűk körű projekt mag, projekt csapat 

támogatja, akik a projekt mened

delegálásra az előkészítési munkák részmunkaidőben történő szakértői szintű támogatására, illetve 

külső szakértőként kerülnek bevonásra. Ily

5.2.1 Projektvezető feladatai a projekt előkészítési szakaszban

� Együttműködés a KSZ által delegált projektfejlesztési menedzserrel ésértékelő

� Projektfejlesztési útvonalterv elkészítése

� A projekt jelenlegi állapotának áttekintés

� A szükséges projektfejlesztési 

� A szükséges lépések ütemezése, 

� Az egyes feladatokhoz rendelt határidők és felelősök meghatározása

� A KSZ által nyújtott szolgáltatások felsorolása

� Projekt előkészítésre létrehozott projekt csapat koordinálása, tagjainak kije

megbízatásuk visszavonása

� Együttműködés a külső tervezőkkel és engedélyező hatóságokkal

� A 2. fordulóra benyújtandó pályázati dokumentáció összeállít

város önkormányzatának

vonatkozásában, rendszeres beszámolók készítése

� A beruházás műszaki és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárások 

előkészítése és végrehajtása

� Műszaki építési engedélyezési eljárások

beszerzése 

� A projekt előkészítést támogató

adottságaival és lehetőségeivel (amennyiben van külsősprojektmenedzser szakértő is)

5.2.2 Külső projektmenedzser szakértő a projekt előkészítési s

A projekt előkészítési szakaszban a projektvezető munkáját egy projekttervező tanácsadó cég segíti, 

amely vállalja a második fordulóban benyújtandó pályázati dokumentáció és végleges akcióterületi 

terv elkészítését, és támogatja a projekt megterv

vállalkozó megbízásának időtartama az első fordulós pozitív pályázati döntéstől a második pályázati 
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A két pályázati forduló között (első fordulóban benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén) történ

meg egyebek mellett a projekt részletes műszaki tervezése és engedélyeztetése, a részletes ütemterv 

elkészítése, végrehajtási szakasz projekt szervezetének létrehozása, a lebonyolításhoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljárások előkészítése. Az előkészítési szakaszt követi a maximum 2 év időtartamú 

A feladatok ellátásához egy projektmenedzser kerül kinevezésre, aki ezen szakaszban felelős a projekt 

második pályázati fordulóra történő eljuttatására, a második fordulóra benyújtandó dokumen

elkészítéséért, és mind ezen, mind a megvalósítási szakaszban a projekt szervezet menedzseléséért.

A kinevezett projektvezető a feladatait rész munkaidőben látja el. Megbízása a projekt előkészítési 

szakasz kezdetétőla projekt zárásáig. A projektvezető felel a projekt előkészítési szakaszáért és a teljes 

megvalósulásáért is, koordinálja a teljes projekt szervezetet. 

A projektvezető munkáját az előkészítési szakaszban egy szűk körű projekt mag, projekt csapat 

támogatja, akik a projekt menedzsment szakértő szervezet és önkormányzat szervezetéből kerülnek 

delegálásra az előkészítési munkák részmunkaidőben történő szakértői szintű támogatására, illetve 

külső szakértőként kerülnek bevonásra. Ilyen kiemelt támogatási területek. 

datai a projekt előkészítési szakaszban 

Együttműködés a KSZ által delegált projektfejlesztési menedzserrel ésértékelő

tési útvonalterv elkészítése 

A projekt jelenlegi állapotának áttekintése 

jlesztési lépések 

A szükséges lépések ütemezése, mérföldkövek kijelölése 

Az egyes feladatokhoz rendelt határidők és felelősök meghatározása 

A KSZ által nyújtott szolgáltatások felsorolása 

Projekt előkészítésre létrehozott projekt csapat koordinálása, tagjainak kije

megbízatásuk visszavonása 

Együttműködés a külső tervezőkkel és engedélyező hatóságokkal 

A 2. fordulóra benyújtandó pályázati dokumentáció összeállításának koordinálása Egyeztetés a 

város önkormányzatának döntéshozó testületeivel, pl. a jogi kötelez

vonatkozásában, rendszeres beszámolók készítése 

A beruházás műszaki és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárások 

előkészítése és végrehajtása 

délyezési eljárások koordinálása, engedélyezési doku

A projekt előkészítést támogató alvállalkozó fejlesztési javaslatainak összehangolása a város 

adottságaival és lehetőségeivel (amennyiben van külsősprojektmenedzser szakértő is)

Külső projektmenedzser szakértő a projekt előkészítési szakaszban

A projekt előkészítési szakaszban a projektvezető munkáját egy projekttervező tanácsadó cég segíti, 

amely vállalja a második fordulóban benyújtandó pályázati dokumentáció és végleges akcióterületi 

terv elkészítését, és támogatja a projekt megtervezését. A projekt tervezésben közreműködő külső 

vállalkozó megbízásának időtartama az első fordulós pozitív pályázati döntéstől a második pályázati 
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A két pályázati forduló között (első fordulóban benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén) történik 

meg egyebek mellett a projekt részletes műszaki tervezése és engedélyeztetése, a részletes ütemterv 

elkészítése, végrehajtási szakasz projekt szervezetének létrehozása, a lebonyolításhoz kapcsolódó 

zakaszt követi a maximum 2 év időtartamú 

A feladatok ellátásához egy projektmenedzser kerül kinevezésre, aki ezen szakaszban felelős a projekt 

második pályázati fordulóra történő eljuttatására, a második fordulóra benyújtandó dokumentációk 

elkészítéséért, és mind ezen, mind a megvalósítási szakaszban a projekt szervezet menedzseléséért. 

A kinevezett projektvezető a feladatait rész munkaidőben látja el. Megbízása a projekt előkészítési 

projektvezető felel a projekt előkészítési szakaszáért és a teljes 

A projektvezető munkáját az előkészítési szakaszban egy szűk körű projekt mag, projekt csapat 

zsment szakértő szervezet és önkormányzat szervezetéből kerülnek 

delegálásra az előkészítési munkák részmunkaidőben történő szakértői szintű támogatására, illetve 

Együttműködés a KSZ által delegált projektfejlesztési menedzserrel ésértékelőmunkatárssal 

Projekt előkészítésre létrehozott projekt csapat koordinálása, tagjainak kijelölése, 

ásának koordinálása Egyeztetés a 

jogi kötelezettségvállalások 

A beruházás műszaki és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárások 

engedélyezési dokumentációk 

alvállalkozó fejlesztési javaslatainak összehangolása a város 

adottságaival és lehetőségeivel (amennyiben van külsősprojektmenedzser szakértő is). 

zakaszban 

A projekt előkészítési szakaszban a projektvezető munkáját egy projekttervező tanácsadó cég segíti, 

amely vállalja a második fordulóban benyújtandó pályázati dokumentáció és végleges akcióterületi 

ezését. A projekt tervezésben közreműködő külső 

vállalkozó megbízásának időtartama az első fordulós pozitív pályázati döntéstől a második pályázati 



 

 

Csipke

forduló benyújtási határidejéig tart. A megbízás költségét projektmenedzsment költségként kívánjuk 

elszámolni. 

Külső projektmenedzser szakértő feladatai:

� A második fordulóra benyújtandó pályázat és akcióterületi terv összeállítása Együttműködés a 

projektvezetővel, valamint a KSZ által delegált projektfejlesztési menedzserrel és értékelő 

munkatárssal 

� Közreműködés az útvonalterv és a részletes projektterv kidolgozásában

� Adatokat gyűjtbe és egyeztet a projekt résztvevőivel, a megvalósítókkal az önkormányzaton 

belül 

� Összehangolja a résztvevők igényeit, támogatj

� Támogatja a projekt eredményeinek fenntarthatóság

irányelvek kidolgozását 

� Teljesítését a belső projektvezető igazolja

5.3 Projekt végrehajtási szakasz feladatai
 

5.3.1 A projektvezető feladatai

A projektmenedzser felel a projekt fent részletezett előkészítési szakaszáért és a teljes 

megvalósulásáért is, az ütemterv tartásáért, koordinálja a teljes projektmenedzsment szervezetet

Feladatai a végrehajtási szakaszban

� Folyamatos kapcsolatot tartás a KSZ

� A részletes projekttervnek megfelelően irányítja a végrehajtást, delegálja a feladatokat a 

projekt résztvevőinek és számon kéri a végrehajtást

� Heti/havi szintű részletes feladattervek összeállítása

� Ellátja a projekt szervezet teljes körű koordinációját, felügyeli 

a projekt végrehajtására létrehozott projekt csapat tagjait, visszavonja megbízatásukat

� Gondoskodik a projekt működéséhe

elemzést végez, szükség esetén beavatkozást

� Együttműködik a külső projektmenedzsment szakértővel, igazolja teljesítésüket Projekt 

kifizetések ütemezése, egyeztetve a pénzügyi és műszaki vezetőkkel Előkészíti a projekttel 

kapcsolatos intézményi szintű döntéseket és kö

� Előkészíti és koordinálja a közbeszerzéseket, ezen belül

• A projekttervbenjóváhagy

lebonyolításának támogatása

• Beszerzési lebonyolít

koordinációja 

• Beszerzésekkel kapcsolatos dokumentációk elkészítése, ill. összegyűjtése

• Pénzügyi kontrolling támogatása a beszerzések során

• Beszerzési, vállalkozói szerződések 

előkészítése,szerződéskötésifolyamatoktámogatása

� Projekt beszámoló rend

projekt napló) 
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forduló benyújtási határidejéig tart. A megbízás költségét projektmenedzsment költségként kívánjuk 

Külső projektmenedzser szakértő feladatai: 

A második fordulóra benyújtandó pályázat és akcióterületi terv összeállítása Együttműködés a 

projektvezetővel, valamint a KSZ által delegált projektfejlesztési menedzserrel és értékelő 

Közreműködés az útvonalterv és a részletes projektterv kidolgozásában 

és egyeztet a projekt résztvevőivel, a megvalósítókkal az önkormányzaton 

Összehangolja a résztvevők igényeit, támogatja a projekt szintű stratégiai irányítását

ogatja a projekt eredményeinek fenntarthatóságára vonatkozó pénzügyi elemzések és 

Teljesítését a belső projektvezető igazolja 

Projekt végrehajtási szakasz feladatai 

A projektvezető feladatai 

felel a projekt fent részletezett előkészítési szakaszáért és a teljes 

megvalósulásáért is, az ütemterv tartásáért, koordinálja a teljes projektmenedzsment szervezetet

Feladatai a végrehajtási szakaszban: 

Folyamatos kapcsolatot tartás a KSZ-szel 

projekttervnek megfelelően irányítja a végrehajtást, delegálja a feladatokat a 

projekt résztvevőinek és számon kéri a végrehajtást 

Heti/havi szintű részletes feladattervek összeállítása 

Ellátja a projekt szervezet teljes körű koordinációját, felügyeli az vállalkozók munkáját, kijelöli 

a projekt végrehajtására létrehozott projekt csapat tagjait, visszavonja megbízatásukat

működéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról, kockázat 

elemzést végez, szükség esetén beavatkozást, erőforrás bevonást kezdeményez

Együttműködik a külső projektmenedzsment szakértővel, igazolja teljesítésüket Projekt 

kifizetések ütemezése, egyeztetve a pénzügyi és műszaki vezetőkkel Előkészíti a projekttel 

kapcsolatos intézményi szintű döntéseket és kötelezettség vállalásokat 

Előkészíti és koordinálja a közbeszerzéseket, ezen belül: 

projekttervbenjóváhagyott beszerzések és közbeszerzések előkészítésének és 

lebonyolításának támogatása 

lebonyolítási és értékelő munkacsoportok felügyelete és 

Beszerzésekkel kapcsolatos dokumentációk elkészítése, ill. összegyűjtése

Pénzügyi kontrolling támogatása a beszerzések során 

Beszerzési, vállalkozói szerződések 

előkészítése,szerződéskötésifolyamatoktámogatása 

Projekt beszámoló rendszer működtetése (projekt értekezletek, előrehaladási jelentések, 
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forduló benyújtási határidejéig tart. A megbízás költségét projektmenedzsment költségként kívánjuk 

A második fordulóra benyújtandó pályázat és akcióterületi terv összeállítása Együttműködés a 

projektvezetővel, valamint a KSZ által delegált projektfejlesztési menedzserrel és értékelő 

és egyeztet a projekt résztvevőivel, a megvalósítókkal az önkormányzaton 

a projekt szintű stratégiai irányítását 

vonatkozó pénzügyi elemzések és 

felel a projekt fent részletezett előkészítési szakaszáért és a teljes 

megvalósulásáért is, az ütemterv tartásáért, koordinálja a teljes projektmenedzsment szervezetet 

projekttervnek megfelelően irányítja a végrehajtást, delegálja a feladatokat a 

az vállalkozók munkáját, kijelöli 

a projekt végrehajtására létrehozott projekt csapat tagjait, visszavonja megbízatásukat 

rendelkezésre állásáról, kockázat 

, erőforrás bevonást kezdeményez 

Együttműködik a külső projektmenedzsment szakértővel, igazolja teljesítésüket Projekt 

kifizetések ütemezése, egyeztetve a pénzügyi és műszaki vezetőkkel Előkészíti a projekttel 

közbeszerzések előkészítésének és 

és értékelő munkacsoportok felügyelete és operatív 

Beszerzésekkel kapcsolatos dokumentációk elkészítése, ill. összegyűjtése 

Beszerzési, vállalkozói szerződések 

szer működtetése (projekt értekezletek, előrehaladási jelentések, 



 

 

Csipke

� Projekt célok mutatószámai teljesülésének nyomon követése

� Helyettesítési rend kialakítása a projekt zökkenőmentes bonyolítása érdekében

� Munkájáért beszámolással a PIB felé tar

5.3.2 Projekt pénzügyi vezetői

� Elkülönített könyvelést vezet a projekt pénzügyeiről

� Ellátja a projekt folyamatos költségvetési és pénzügyi felügyeletét

� Befogadja a beérkezőszámlákat

nyomon követi a költéseket

� Felügyeli a projektszámlát

� Biztosítja a projektben a folyamatos cash

� Elkészíti a pénzügyi teljesítésekhez szükséges dokumentumokat

� Elkészíti a projektjelentésekhez

egyéb pénzügyi mellékleteket

� Felügyeli a Támogatási Szerződésben jóváhagyott költségkeretek elköltését, figyelmezteti a 

projektvezetőt, ha túl- vagy alulköltés kockázata áll fenn

� Pénzügyi kockázat elemzést végez, szükség esetén beavatkozást javasol a költségvetés 

helyreállítására 

� Projekttervhez képest szükséges változás esetén elvégzi a szükséges projekt módosításokat a 

projekt költségvetésében a Támogatási Szerződésben biztosított

� Feladatait részmunkaidőben látja el

� Beszámolással a projektvezetőnek

5.3.3 Projekt műszaki vezető feladatai

� Felelős a projekt műszaki, építési beruházásainak a projekttervben, ill. a

Szerződésben vállaltaknak megfelelő megvalósulásáért

� Felügyeli az építési munkálatokat és azok ütemezésének betartását

� Helyszíni szemléket tart 

� Napi szintű kapcsolatot tart és egyeztet a kivitelezőkkel, felügyeli munkájukat Építési naplók 

ill. azok másolatainak elhelyezése a projekt dokumentumtárba Elkészíti a beruházási feladatok 

végrehajtásának projekt szintű dokumentáci

esetén  beavatkozást  javasol  a kockázat kiküszöbölésére/csökkentésére

� Kapcsolatot tart a tervező irodával és a műszaki ellenőrökkel és koordinálja a szükséges 

engedélyek és dokumentumok, további tervdoku

� Feladatait részmunkaidőben, vagy külsősként, megbízási jogviszony keretében látja el.

� Beszámolással a projektvezetőnek tartozik

5.3.4 Projektasszisztens feladatai

� Támogatja a projektvezetőt az adminisztratív feladatok ellátásában

� Kialakítja és vezeti a proje

nyújt a projekt dokumentációival kapcsolatban

� Biztosítja a projektmenedzsment szervezet és az

eljárásrend összehangolását

� Ügyel a projekt lebonyolítása során a szervezeti hivatali út betartására
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Projekt célok mutatószámai teljesülésének nyomon követése 

Helyettesítési rend kialakítása a projekt zökkenőmentes bonyolítása érdekében

Munkájáért beszámolással a PIB felé tartozik 

Projekt pénzügyi vezetői 

Elkülönített könyvelést vezet a projekt pénzügyeiről 

Ellátja a projekt folyamatos költségvetési és pénzügyi felügyeletét 

beérkezőszámlákat, ellenőrzi azok projektben történő elszámolhatóságát, 

ltéseket 

Felügyeli a projektszámlát 

Biztosítja a projektben a folyamatos cash-flow-t 

Elkészíti a pénzügyi teljesítésekhez szükséges dokumentumokat 

jelentésekhez szükséges pénzügyi beszámolókat, számlaösszesítőket és 

leteket 

Felügyeli a Támogatási Szerződésben jóváhagyott költségkeretek elköltését, figyelmezteti a 

vagy alulköltés kockázata áll fenn 

Pénzügyi kockázat elemzést végez, szükség esetén beavatkozást javasol a költségvetés 

Projekttervhez képest szükséges változás esetén elvégzi a szükséges projekt módosításokat a 

projekt költségvetésében a Támogatási Szerződésben biztosítottkereteken belül

Feladatait részmunkaidőben látja el 

Beszámolással a projektvezetőnek tartozik 

Projekt műszaki vezető feladatai 

Felelős a projekt műszaki, építési beruházásainak a projekttervben, ill. a

Szerződésben vállaltaknak megfelelő megvalósulásáért 

Felügyeli az építési munkálatokat és azok ütemezésének betartását 

Napi szintű kapcsolatot tart és egyeztet a kivitelezőkkel, felügyeli munkájukat Építési naplók 

ill. azok másolatainak elhelyezése a projekt dokumentumtárba Elkészíti a beruházási feladatok 

végrehajtásának projekt szintű dokumentációját Műszaki  kockázat  elemzést  végez,  szükség  

esetén  beavatkozást  javasol  a kockázat kiküszöbölésére/csökkentésére 

Kapcsolatot tart a tervező irodával és a műszaki ellenőrökkel és koordinálja a szükséges 

engedélyek és dokumentumok, további tervdokumentációk beszerzését 

Feladatait részmunkaidőben, vagy külsősként, megbízási jogviszony keretében látja el.

Beszámolással a projektvezetőnek tartozik 

Projektasszisztens feladatai 

Támogatja a projektvezetőt az adminisztratív feladatok ellátásában 

a és vezeti a projekt iktatását, projekt dokumentum tárat vezet, ill. adatszolgáltatást 

nyújt a projekt dokumentációival kapcsolatban 

Biztosítja a projektmenedzsment szervezet és az  állandó szervezeten(önkormányzat) belüli 

eljárásrend összehangolását 

el a projekt lebonyolítása során a szervezeti hivatali út betartására 
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Helyettesítési rend kialakítása a projekt zökkenőmentes bonyolítása érdekében 

történő elszámolhatóságát, 

beszámolókat, számlaösszesítőket és 

Felügyeli a Támogatási Szerződésben jóváhagyott költségkeretek elköltését, figyelmezteti a 

Pénzügyi kockázat elemzést végez, szükség esetén beavatkozást javasol a költségvetés 

Projekttervhez képest szükséges változás esetén elvégzi a szükséges projekt módosításokat a 

kereteken belül 

Felelős a projekt műszaki, építési beruházásainak a projekttervben, ill. aTámogatási 

Napi szintű kapcsolatot tart és egyeztet a kivitelezőkkel, felügyeli munkájukat Építési naplók 

ill. azok másolatainak elhelyezése a projekt dokumentumtárba Elkészíti a beruházási feladatok 

óját Műszaki  kockázat  elemzést  végez,  szükség  

Kapcsolatot tart a tervező irodával és a műszaki ellenőrökkel és koordinálja a szükséges 

Feladatait részmunkaidőben, vagy külsősként, megbízási jogviszony keretében látja el. 

iktatását, projekt dokumentum tárat vezet, ill. adatszolgáltatást 

(önkormányzat) belüli 
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� Felel a dokumentumok ellenjegyzéséért, aláíratásáért

� Intézi a projekt postázási feladatait

� Támogatja a projekt beszámoló rendszer működtetését

� Feladatait részmunkaidőben látja el

� Beszámolással a projektvezetőnek tartozik

5.3.5 Minőségbiztosítási vezető feladatai

� Projekt minőségirányítási terv összeállítása és nyomon követése

� Projekt kockázat elemzési és kezelési eljárásrend

� Információgyűjtés, helyszíni 

minőségirányítási dokumentumok elkészítése, a szük

témafelelősökkel közösen, javaslat 

� Végrehajtja a belső felülvizsgálatokat, 

� Szükség esetén javaslatot tesz helyesbítő tevékenységekre

� Oktatást szervez a projektmenedzsment érintett tagjainak részvételével a minőségirányítási 

rendszer begyakorlására valamint a rendszerben meghatározott kö

alkalmazásáról 

� Igazolja a minőségirányítási rendszer működését, minőségbiztosítási jelentéseket készít

� Feladatait részmunkaidőben látja el

� Beszámolással a projektvezetőnek tartozik, de jelentéseit a PIB számára

eljuttatja 

5.3.6 Kommunikációs vezető feladatai

� Felel a belső és külső kommunikációs és PR feladatok megtervezéséért 

projekt és eredményinek széles körben való bemutatásáért Egyeztet a városvezetéssel és a 

KSZ-szel az arculati elemek megvalósulásáró

nyilvánosság előtt történő megjelenését, sajtóanyagokat (cikkek, interjúk)

� Egyes rendezvényeken szóvivőként képviseli a projektet

� Keresi a lehetőségeket a projekt bemutatására, a szakmai konferenciákon való megjelen

ill. szervezi a lebonyolítást

� Szervezi és előkészíti a nyomdai munkákat,

� Bonyolítja a külső és belső levelezést, biztosítj

� Feladatait részmunkaidőben, vagy külsősként, megbízási jogviszony

� Beszámolással a projektvezetőnek tartozik

5.3.7 Külső projektmenedzsment tanácsadó feladatai

A belső projektvezető munkáját egy külső projekt menedzsment szakértő cég támogatja, aki nyomon 

követi, felügyeli a teljes projekt végrehajtási 

feladatok ellátásában. 

A külső szakértő, tanácsadó cég bevonásának célja az, hogy a támogatást nyert projekt minél 

magasabb színvonalon és minél hatékonyabban valósuljon meg, biztosított legyen a támogatási

feltételek maradéktalan teljesítése. Egy külsős alvállalkozó más szempontból, objektíven tudja 

vizsgálni, átlátni a projekt előrehaladását, a projekt szervezet működését 

szempontjait szem előtt tartva –, a legjobb gyakorlatokat
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Felel a dokumentumok ellenjegyzéséért, aláíratásáért 

Intézi a projekt postázási feladatait 

Támogatja a projekt beszámoló rendszer működtetését 

Feladatait részmunkaidőben látja el 

lással a projektvezetőnek tartozik 

Minőségbiztosítási vezető feladatai 

Projekt minőségirányítási terv összeállítása és nyomon követése 

Projekt kockázat elemzési és kezelési eljárásrend elkészítése és nyomon követése

gyűjtés, helyszíni felmérések, egyeztető megbeszélések lebonyolítása Projekt 

minőségirányítási dokumentumok elkészítése, a szükséges szabályzatok kidolgozása az adott 

témafelelősökkel közösen, javaslat formanyomtatványok kialakítására 

Végrehajtja a belső felülvizsgálatokat, elkészíti a felülvizsgálati jegyzőkönyveket

Szükség esetén javaslatot tesz helyesbítő tevékenységekre 

Oktatást szervez a projektmenedzsment érintett tagjainak részvételével a minőségirányítási 

rendszer begyakorlására valamint a rendszerben meghatározott kö

Igazolja a minőségirányítási rendszer működését, minőségbiztosítási jelentéseket készít

Feladatait részmunkaidőben látja el 

Beszámolással a projektvezetőnek tartozik, de jelentéseit a PIB számára

Kommunikációs vezető feladatai 

Felel a belső és külső kommunikációs és PR feladatok megtervezéséért és végrehajtásáért, a 

projekt és eredményinek széles körben való bemutatásáért Egyeztet a városvezetéssel és a 

szel az arculati elemek megvalósulásáról Megtervezi és szervezi a projekt nagy 

nyilvánosság előtt történő megjelenését, sajtóanyagokat (cikkek, interjúk)

Egyes rendezvényeken szóvivőként képviseli a projektet 

Keresi a lehetőségeket a projekt bemutatására, a szakmai konferenciákon való megjelen

ill. szervezi a lebonyolítást 

Szervezi és előkészíti a nyomdai munkákat, összeállítja a szakmai anyagot 

Bonyolítja a külső és belső levelezést, biztosítja a hatékony információáramlást

Feladatait részmunkaidőben, vagy külsősként, megbízási jogviszony keretében látja el.

Beszámolással a projektvezetőnek tartozik 

Külső projektmenedzsment tanácsadó feladatai 

A belső projektvezető munkáját egy külső projekt menedzsment szakértő cég támogatja, aki nyomon 

követi, felügyeli a teljes projekt végrehajtási szakaszt, valamint aktívan közreműködik a projekt 

A külső szakértő, tanácsadó cég bevonásának célja az, hogy a támogatást nyert projekt minél 

magasabb színvonalon és minél hatékonyabban valósuljon meg, biztosított legyen a támogatási

feltételek maradéktalan teljesítése. Egy külsős alvállalkozó más szempontból, objektíven tudja 

vizsgálni, átlátni a projekt előrehaladását, a projekt szervezet működését – többnyire a gazdaságosság 

, a legjobb gyakorlatokat integráló ötleteket és megoldási javaslatokat 
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elkészítése és nyomon követése 

felmérések, egyeztető megbeszélések lebonyolítása Projekt 

séges szabályzatok kidolgozása az adott 

elkészíti a felülvizsgálati jegyzőkönyveket 

Oktatást szervez a projektmenedzsment érintett tagjainak részvételével a minőségirányítási 

rendszer begyakorlására valamint a rendszerben meghatározott követelmények 

Igazolja a minőségirányítási rendszer működését, minőségbiztosítási jelentéseket készít 

Beszámolással a projektvezetőnek tartozik, de jelentéseit a PIB számára is közvetlenül 

és végrehajtásáért, a 

projekt és eredményinek széles körben való bemutatásáért Egyeztet a városvezetéssel és a 

l Megtervezi és szervezi a projekt nagy 

 

Keresi a lehetőségeket a projekt bemutatására, a szakmai konferenciákon való megjelenésre, 

 

a a hatékony információáramlást 

keretében látja el. 

A belső projektvezető munkáját egy külső projekt menedzsment szakértő cég támogatja, aki nyomon 

szakaszt, valamint aktívan közreműködik a projekt 

A külső szakértő, tanácsadó cég bevonásának célja az, hogy a támogatást nyert projekt minél 

magasabb színvonalon és minél hatékonyabban valósuljon meg, biztosított legyen a támogatási 

feltételek maradéktalan teljesítése. Egy külsős alvállalkozó más szempontból, objektíven tudja 

többnyire a gazdaságosság 

integráló ötleteket és megoldási javaslatokat 



 

 

Csipke

tud hozni a menedzsment szervezetbe. A vállalkozó részvétele ellensúlyozza a bürokratikus 

közigazgatási szervezet, mint projekt gazda, a mindennapi adminisztratív feladatok ellátásának 

kötelezettsége okozta kockázatokat, továbbá a politikai kockázatokat a projekt felügyeletében, 

független és professzionális menedzsment

Feladatai: 

� Szorosan együttműködik a belső projekt menedzsmenttel

� Közreműködik a projekt menedzsment feladatok ellátásában

� Támogatja a projekt beszámolási rendsz

� Egyeztet a projekt végrehajtásér

végez és javaslatokat dolgoz ki az eset

� Javaslatot tesz a projekt végrehajtás stratégiai kérdéseiben

� Támogatja a projektvez

maradéktalan teljesítésében

� Támogatja a projekt adminisztrációt

� Munkáját a projektvezető felügyeli és igazolja
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tud hozni a menedzsment szervezetbe. A vállalkozó részvétele ellensúlyozza a bürokratikus 

közigazgatási szervezet, mint projekt gazda, a mindennapi adminisztratív feladatok ellátásának 

ckázatokat, továbbá a politikai kockázatokat a projekt felügyeletében, 

független és professzionális menedzsment-szemléletet biztosít a megvalósításért felelős csapatban.

Szorosan együttműködik a belső projekt menedzsmenttel 

t menedzsment feladatok ellátásában 

Támogatja a projekt beszámolási rendszer és a minőségirányítási rendszer működtetését

végrehajtásért felelős szervezetekkelés vállalkozókkal, kockázat elemzést 

végez és javaslatokat dolgoz ki az esetleges eltérések és kockázatok kezelésére

Javaslatot tesz a projekt végrehajtás stratégiai kérdéseiben 

etőt a támogatási feltételek és eredményességi mutatószámok 

maradéktalan teljesítésében 

Támogatja a projekt adminisztrációt 

Munkáját a projektvezető felügyeli és igazolja 
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tud hozni a menedzsment szervezetbe. A vállalkozó részvétele ellensúlyozza a bürokratikus 

közigazgatási szervezet, mint projekt gazda, a mindennapi adminisztratív feladatok ellátásának 

ckázatokat, továbbá a politikai kockázatokat a projekt felügyeletében, 

szemléletet biztosít a megvalósításért felelős csapatban. 

a minőségirányítási rendszer működtetését 

vállalkozókkal, kockázat elemzést 

leges eltérések és kockázatok kezelésére 

eredményességi mutatószámok 
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6. Előkészítettség állapota összefoglalóan – elvégzett és még el nem 
végzett tevékenységek 

 

Elvégzett tevékenységek: 

� Stratégiai tervek elkészítése (Integrált Városfejlesztési Stratégia, Előzetes akcióterületi terv) 

� Építészeti ötlettervek, előzetes tervek elkészíttetése 

� Rendezési tervvel való egyeztetések 

� Lakossági, civil, vállalkozói és kistérségi egyeztetések 

� Partnerségi egyeztetések 

� Hatósági előzetes egyeztetések 

� DAOP-5.1.2/A-09 pályázat első fordulós pályázati anyagának előkészítése 

� A fejlesztésekhez szükséges tulajdonosi (önkormányzati) döntések meghozatala 

� Projektmenedzsment szervezetekkel kapcsolatos elképzelések kidolgozása, a szükséges 

döntések meghozatala 

� Kiviteli tervek elkészíttetése 

� Teljes akcióterületi terv elkészítése 

� Engedélyeztetési eljárás lebonyolítása 

Még el nem végzett tevékenységek: 

� DAOP-5.1.2/A-09 pályázat második fordulós pályázati anyagának elkészítése 

� Projektmenedzsment szervezet felépítése, a működés elindítása 

� Közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezők kiválasztása. 
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7. MELLÉKLETEK 
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7.1 Kihasználtsági terv 

 

A kihasználtsági terv készítése három funkciót érint a pályázati tevékenységek közül. Az egyik a 

gazdasági funkció, a másik a közösségi funkció, a harmadik a városi funkció.  

A projekt legfontosabb eleme a város jelképét jelentő, több mint 100 éves, műemléki védelem alatt 

álló Városháza épülettömbjének felújítása, amely mint építészeti turisztikai attrakció nagymértékben 

képes befolyásolni a városban élők és az ide látogatók összbenyomását a térségről. Egyedi módon a 

kiskunhalasi városháza 6.350 m2-es alapterülete több funkciót is magában foglal, így a polgármesteri 

hivatal mellett mozi és üzlethelyiségek is megtalálhatók itt. Az épületben a gazdasági és a közszféra 

funkciók erősítése mellett új funkció is megjelenik majd, a város érdekében non-profit információs 

szolgáltatást biztosító tourinform iroda kialakításával. E projektelem célja, hogy a városban és a 

kistérségben megtalálható, világhírű turisztikai attrakciók szinergia hatásainak kihasználása 

érdekében megteremtse az összefogásukhoz szükséges infrastrukturális háttérfeltételt, valamint a 

tudatosan tervezett városmarketing elemek megvalósításával biztosítsa az információ széleskörű 

elterjedését. 

A Városháza épülettömbjében működő vállalkozások európai színvonalú portál kialakítása mellett a 

projekt kiemelt célja, hogy a piaccsarnok bővítésével és átalakításával új, fedett elárusítóhelyeket 

hozzon létre. Továbbá kisvárosról lévén szó a piac egyben a közösségi élet egyik fontos helye is, így a 

fejlesztés iránt régóta jelentős igény jelentkezik a városlakók részéről. 

Kiskunhalas belvárosi akcióterületén nagymértékben koncentrálódnak a turisztikai attrakciók: Halasi 

Csipke, fürdő, múzeumok, épített kulturális emlékek stb.. A fejlesztés további célja, hogy a 

térszerkezetek és a forgalmi rendek megváltoztatásával megteremtse a gyalogos és kerékpáros 

forgalom számára az attrakciók közötti kapcsolatot, létrehozzon egyfajta belvárosi sétálótengelyt. A 

jelenleg elhanyagolt és leromlott állapotú terek tudatos átalakításával biztosítható, hogy az 

attrakciók láthatóbbá, vonzóbbá és meghatározóbbá váljanak. Ennek eredményeként az egyes 

helyszínek között a közösségi-pihenést valóban szolgáló közterületek jönnek létre. 

A városi funkció bővítését jelenti a városháza udvarának közcélú megnyitása, amely szabadtéri színi 

előadások megrendezésére alkalmas közösségi tér funkció mellett a gazdasági funkció erősítését is 

célozza azáltal, hogy lehetőséget teremt a helyi vállalkozások számára a belső udvar üzleti célú 

hasznosítására. 

 

 

� Gazdasági funkció 

• Üzleti portálok felújítása 

Az igényfelmérés figyelembe vétele 

Az igényfelmérés során elvégzett interjúk több kérdése is vonatkozott a Városháza felújítására. Ezek 

alapján megállapítható, hogy a halasiak körében határozott igényként jelentkezik a város jelképét 

jelentő épületegyüttes és környezetének megújítása.Az érintett vállalkozásokkal folytatott 

egyeztetések alátámasztják a portálok megújításának szükségességét.Sok év tapasztalata szintén 

igazolja a beruházás létjogosultságát, hiszen alig akad olyan halasi akinek vendégei legyen akár hazai, 
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akár külföldi ne állapította volna meg, hogy a városházi épületegyüttese milyen különleges, és ezzel 

egyidejűleg ne említette volna a rendbehozatal szükségességét. 

 

Funkciója 

AVárosházateljesépülettömbjébőlavállalkozások által béreltföldszinti 

üzlethelyiségekhomlokzatfelújításának célja a városjelképét 

jelentőműemlékiépületegyüttesmegóvása,azazépítészetiörökségünkméltóvédelme.Astratégiaicélkitű

zésbenmeghatározottakszerintavároscélja,hogy ahelyilakosságéletszínvonalánakemelésemellettaz 

idelátogatók számára európaiszínvonalú,kulturált környezetet biztosítson, illetve növelje turisztikai 

attrakcióinakszámát. Az üzlethelyiségek egységesportál felújítása gazdasági funkció, melymellett 

megvalósulóakadálymentesítéscélja,hogyavállalkozásokáltalnyújtott szolgáltatásokhozbárki 

egyenlőeséllyelhozzáférjen. 

 

 

Célcsoportok/létszám 

Közvetlen célcsoport: 

• A Városháza épületében működő vállalkozások, összesen 13 db 

• Az itt működő vállalkozások ügyfeleinek, vásárlóinak száma: évi 15-20 ezer Fő 

• A vállalkozások munkavállalói: 50-60 fő 

Közvetett célcsoport: 

• Kiskunhalas város lakossága: kb 30 ezer fő 

• Az ide érkező vendégek, turisták kb: 12 ezer fő 

 

Éves szintű kihasználtság bemutatása 

A tervezett 

tevékenységek 

típusai 

Célcsoport 
Tervezett 

látogatószám/nap 

Maximális 

kihasználtság 

A tervezett 

látogatószámmal 

a kihasználtság 

százalékban 

Időbeosztás 

Bolti eladás 

Kiskunhalas város 

lakossága: kb 30 

ezer fő 

Az ide érkező 

vendégek, 

turisták kb: 12 

ezer fő 

1200 2000 60% 

Hétfő-

Vasárnapig: 10-

18-ig 

 

 

• Mozi 

Az igényfelmérés figyelembe vétele 
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Az igényfelmérés során elvégzett interjúk több kérdése is vonatkozott a Városháza felújítására. Ezek 

alapján megállapíthat ó, hogy a halasiak körében határozott igényként jelentkezik a város jelképét 

jelentő épületegyüttes és környezetének megújítása. 

A mozi üzemeltetőjével folytatott egyeztetések szintén alátámasztják a homlokzat megújításának 

igényét. Sok év tapasztalata szintén alátámasztja a beruházás létjogosultságát, hiszen alig akad 

olyan halasi, akinek vendégei legyen akár hazai, akár külföldi ne állapította volna meg, hogy a 

városházi épületegyüttese milyen különleges, és ezzel egyidejűleg nem em-lítette volna a 

rendbehozatal szükségességét. 

 

Funkciója 

AVárosházateljesépülettömbjébőlamozifelújításánakcéljaavárosjelképétjelentő 

műemlékiépületegyüttesmegóvása,azaz építészetiörökségünkméltó 

védelme.Astratégiaicélkitűzésbenmeghatározottak szerintaváros célja,hogy ahelyilakosság 

életszínvonalánakemelésemellettazidelátogatókszámáraeurópaiszínvonalú,kulturáltkörnyezetetbizt

osítson,illetvenövelje turisztikaiattrakcióinakszámát. Ennek köszönhetően a mozi gazdasági funkciót 

lát el.  

 

Tervezett tevékenységek, programok 

Mozi vetítéseknek, városi, intézményi rendezvényeknek , színházaknak, gyermekprogramoknak, 

koncerteknek ad helyszínteret. 

 

Célcsoportok/létszám 

Közvetlen célcsoport: 

• A mozi műsorait látogatók : 14-15 ezer fő/év átlagosan, 

• A mozit, mint rendezvény házat igénybe vevők száma: 2-3 ezer Fő/év 

Közvetett célcsoport: 

• Kiskunhalas város lakosság (kb 30.000 fő) és az idelátogatók, akik igénybe veszik a mozi 

szolgáltatásait kb 3 ezer Fő 

• Kiskunhalas és térségének lakosság (kb 50.000 fő) 

 

 

Éves szintű kihasználtság bemutatása 

A Kiskunhalasi Filmszínház (Mozi) csak részben  üzemel, mint vetítőterem.2010-ig  a hét minden 

napján napi 2 előadásban működött, de 2011-től, tekintettel az anyagi fedezet csökkenésére csak 

heti 5 napot vetít naponta 2 alkalommal. De tekintettel arra, hogy 40 km-es körzetben nincs jelenleg 

üzemelő mozi, így igény szerint a környék vonzáskörzetének igényét is  ez az intézmény elégíti ki. 7 

napos vetítéssel éves szinten 680-700  előadás 11-13 ezer fővel,  5 napos vetítéssel 650-680 előadás 

8-11 ezer fővel volt, van. 

De mindenképpen meg kell azt is említeni, hogy a napi vetítéseken túl egyéb városi, intézményi 

rendezvényeknek, színházaknak, gyermekprogramoknak, koncerteknek ad helyszínteret, és évente a 

mozilátogatókon túl egyéb programokon 90-100 alkalommal 10-12 ezer ember fordul meg a 

létesítményben. Összességében elmondható, hogy a kihasználtsága és hatékonysága,  ha a 
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vetítéseket és az egyéb programokat is összeadjuk évente 8-900  alkalommal közel 18-20 ezer ember 

fordul meg az épületben. 

 

A tervezett 

tevékenység

ek típusai 

Célcsoport 

Tervezett 

program-

szám 

Tervezett 

látogatószám

/nap 

Maximális 

kihasználtság 

A tervezett 

látogatószámm

al az ülőhelyek 

kihasználtsága 

százalékban 

Létszám 

összesen 
Időbeosztás 

Mozifilm 

vetítés 

mozi 

műsorait 

látogatók : 

14-15 ezer 

fő/év 

átlagosan 

650 45 260 17,3% 14.820 

Szerdától-

Vasárnapig: 15-

22-ig 

Programok: 

városi, 

intézményi 

rendezvénye

k, színházak, 

gyermekprog

ramok, 

koncertek 

mozit, mint 

rendezvény 

házat igénybe 

vevők száma: 

2-3 ezer 

Fő/év 

90 111 260 42% 10.000 

Hétfőtől-

Vasárnapig: 9-

22-ig 

 

 

 

• Vásárcsarnok 

 

Az igényfelmérés figyelembe vétele 

A vásárcsarnokra vonatkozó igényfelmérés konklúziója, hogy a komplexumot használók szívesen 

látnák, ha az épületegyüttes mind külsőleg, mind pedig szolgáltatásainak színvonalát tekintve 

megújulna. Az igényfelmérés teljesen alátámasztja a beavatkozást. A megújulás kapacitásbővítést és 

látogatók számát is növelné. A változások lehetővé teszik, hogy új vállalkozások jelenjenek meg a 

piacon, illetve a megújult vásárcsarnok új vásárlókat csábítsanak a helyi termelőket tömörítő 

vásárcsarnokba. 

Az előzetes igényfelmérés alapján kijelenthető, hogy a halasi lakosság körében igen erős a fejlesztés 

iránti igény. Az üzemeltető Pezsgő Kft.-vel folytatott egyeztetések szerint a termelői és vállalkozói 

igény is jelentős az elárusítóhelyek bővítése iránt, ezért középtávon az udvar északi homlokzata 

mentén is tervezik hasonló pavilonok kiépítését. 

 

Funkciója 

Kiskunhalas belvárosában a főtérről néhány száz méterre a Szász Károly utcán keresztül érhető el a 

város piaccsarnoka. Kisváros lévén a piac fontos közösségi funkciókat is betölt a város életében. A 

fejlesztés célja, hogy a vásárcsarnok épületének bővítésével, átalakításával, illetve 

akadálymentesítésével  európai  színvonalú  piacot  hozzunk  létre.  Szintén kiemelt cél,  hogy  a  

termelők  é s vállalkozások részéről megjelenő igényeket kielégítsük, azaz növeljük az elárusító helyek 

számát, kiemelten a fedett pavilonokét.  
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A piac gazdasági funkciója esetében a tervek szerint új üzlethelyiségek is létre jönnek, azaz az épület 

számszerűsített kihasználtsága   változik. A piac alapvető funkciója nem alakul át. Funkcióerősítésről 

van szó, amely elsősorban esztétikai, műszaki minőségi jellemzőket érint, viszont a piac forgalmát 

(kihasználtságát) jelentősen képes növelni, ezáltal megerősítve az üzletek és szolgáltatások 

életképességét. 

 

Célcsoportok/létszám 

• A piacon vásárló halasi lakosság: 5-6 ezer fő 

• A piacon vásárlók beleértve a környező települések lakóit is: 8-9 ezer fő 

 

Éves szintű kihasználtság bemutatása 

Az új belső és külső pavilonok segítségével 28 új elárusító hely kialakítása történik, amelyek 

tetszőleges egybe nyitásával, kombinálásával széles körű termelő, illetve vállalkozói igényeket 

elégíthetünk ki. Az igényfelmérés szerint a bérlő vállalkozások mindegyike támogatja a rekonstrukció 

terveit és bérleti szerződésük meghosszabbítását tervezik. Ennek részben oka, hogy a minőség 

erősödésével biztosnak érzik vásárlókörük megtartását és bővülését. A megújítás hatására a piac 

vonzerejét megtartja és várhatóan forgalma a jelenleginél is erősebb lesz. Várhatóan a megújuló 

környezetnek köszönhetően új típusú bérlők, magasabb színvonalú árukészlettel rendelkező üzletek 

jelennek meg. Előreláthatóan több lesz a vendéglátóhely és a különféle szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozás, hiszen a vonzó bevásárló környezet hosszabb tartózkodásra bírja a vásárló közönséget.  

A piac napi látogatóinak száma a becslések szerint ezer fő (pontos adat nem áll rendelkezésre). Ez a 

szám a minőségi erősödésnek köszönhetően legalább 20%-os emelkedést fog eredményezni. (A piac-

felügyelőség tapasztalatai szerint egy-egy ilyen komplex beavatkozás után ideiglenesen akár 35%-kal 

is megnő a vásárlók száma, ami egy bizonyos idő elteltével stabilizálódik 20 % pluszban a korábbi 

időszakhoz képest).  

 

A tervezett 

tevékenységek 

típusai 

Célcsoport 

Tervezett 

látogatószám 

fő/nap 

Maximális 

kihasználtság 

fő/nap 

A tervezett 

látogatószámmal 

a kihasználtság 

százalékban 

Időbeosztás 

Piaci értékesítés 

A piacon vásárló 

halasi lakosság: 5-

6 ezer fő, a 

környező 

települések 

lakóival együtt 8-

9 ezer fő 

1245 1500 83% 
Hétfőtől-

Vasárnap: 8-18-ig 

 

 

 

� Városi funkció 

• Fő tér rehabilitáció 

 

Az igényfelmérés figyelembe vétele 
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Az elvégzett igényfelmérés alapján látszik, hogy a rendezett közterületek utáni igény a 

leghatározottabb és a második legkifejezettebb igény. A városközpont környezetének   minősége   

(elsősorban   a   közterületek,   közterületi   zöldfelületek   kiépítettségének, rendezettségének 

színvonala, állapota, gondozottsága) a város és a város lakóinak kulturális színvonalát, a társadalom 

jóléti állapotát tükrözi. Ez jelen esetben kiegészül a város kistérségben betöltött központi szerepével 

és az ebből fakadó fokozott követelményekkel. 

 

Funkciója 

KiskunhalasVárosÖnkormányzatánakcélja,hogyavárosésakistérségvonzóturisztikaicélponttáváljonmin

dahazai,minda 

külföldituristákkörében,ígyennekmegfelelőennyugodtésvonzókörnyezetettaláljanakazideérkezővend

égek.AKiskunhalas 

belvárosiakcióterületénnagymértékbenkoncentrálódnakaturisztikaiattrakciók(Fürdő,múzeumok,építe

ttkulturálisemlékekstb.), amelyekközülkiemelkedikaHalasiCsipke,mintvilághírűHungarikum. A 

fejlesztés városi funkciójú, melynek célja,hogymegteremtsegyalogoséskerékpáros 

forgalomszámáraazattrakciókközöttikapcsolatot,létrehozzonegyfajtabelvárosisétálótengelyt.Szinténc

élkéntjelenikmeg,hogya város 

főterétalkalmassáváljonakülönbözővárosirendezvényekmagasabbszínvonalúbefogadására. 

 

Célcsoportok/létszám 

A fejlesztés közvetlen célcsoportja: 

• Kiskunhalas város lakosság 30 ezer fő 

• A városba érkező turisták, vendégek: kb évi 10-15 ezer fő 

 

Éves szintű kihasználtság bemutatása 

 

A tervezett 

tevékenységek 

típusai 

Célcsoport 

Tervezett 

programsz

ám 

Tervezett 

átlagos 

látogatószám/ 

rendezvény 

Maximális 

kihasználtság 

A tervezett 

látogatószámmal 

az ülőhelyek 

kihasználtsága 

százalékban 

Létszám 

összesen 
Időbeosztás 

Rendezvények: 

városi, 

intézményi 

rendezvények, 

színházak, 

gyermekprogra

mokn, koncertek 

Kiskunhalas 

város 

lakosság 30 

ezer fő 

20 2000 5000 40% 40 000 

Hétfőtől-

Vasárnapig: 

9-22-ig 

A városba 

érkező 

turisták, 

vendégek: 

kb évi 10-15 

ezer fő 

20 1000 5000 20% 20 000 

Hétfőtől-

Vasárnapig: 

9-22-ig 

 

 

• Szász Károly utca felújítása 
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Az igényfelmérés figyelembe vétele 

Az elvégzett igényfelmérés alapján látszik, hogy a rendezett közterületek utáni igény a 

leghatározottabb és a második legkifejezettebb igény. A városközpont környezetének minősége 

(elsősorban a közterületek, közterületi zöldfelületek kiépítettségének, rendezettségének színvonala, 

állapota, gondozottsága) a város és a város lakóinak kulturális színvonalát, a társa dalom jóléti 

állapotáttükrözi.A piac és a Városháza közötti útszakasz a város egyik legterheltebb közlekedési 

csomópontja, amelynek forgalomcsökkentése rég óta égető probléma a város szívében. 

 

Funkciója 

KiskunhalasVárosÖnkormányzatánakcélja,hogyavárosésakistérségvonzóturisztikaicélponttáváljonmi

ndahazai,minda külföldituristákkörében,így ennekmegfelelőennyugodtésvonzó 

környezetettaláljanakaz ideérkezővendégek.AKiskunhalas 

belvárosiakcióterületénnagymértékbenkoncentrálódnakaturisztikaiattrakciók(Fürdő,múzeumok,épít

ettkulturálisemlékekstb.), amelyekközül kiemelkedikaHalasiCsipke, 

mintvilághírűHungarikum.Afejlesztés városi funkciójú, melynek célja,hogy megteremtse gyalogos 

éskerékpáros forgalomszámára azattrakciók közöttikapcsolatot,létrehozzon 

egyfajtabelvárosisétálótengelyt. 

Afejlesztéscéljakéntjelenikmeg,hogyabuszpályaudvartésavásárcsarnokotagyalogoséskerékpárosforg

alomszempontjából mégszervesebbenintegráljaabelvárosba,megteremtvea 

központitérreltörténőhumanizáltabbösszeköttetést. 

 

Célcsoportok/létszám 

A fejlesztés közvetlen célcsoportja: 

• Kiskunhalas város lakosság 30 ezer fő 

• A városba érkező turisták, vendégek: kb évi 10-15 ezer fő 

 

 

• Piactér felújítása 

Az igényfelmérés figyelembe vétele 

Azelőzetesigényfelmérésalapjánkijelenthető,hogyahalasilakosságkörébenigenerősafejlesztésirántiigé

ny.Avárosközéptávú terve, hogy a Vásárcsarnokelőttelhelyezkedőbuszpályaudvart kihelyezzea 

belvárosból, ezáltal a jelenlegi térfelújítás mégszervesebbenkapcsolódhatnaa 

belvárosegységesszerkezetébe. 

 

Funkciója 

KiskunhalasbelvárosábanafőtérőlnéhányszázméterreaSzászKárolyutcánkeresztülérhetőelavárospiacc

sarnoka.Kisváros 

lévénapiacfontosközösségifunkciókatisbetöltavároséletében.Afejlesztéscéljakéntjelenikmeg,hogyabu

szpályaudvartésavásárcsarnokotagyalogoséskerékpárosforgalomszempontjábólmégszervesebbenint

egráljaaprojektabelvárosba,megteremtve a központitérreltörténőhumanizáltabbösszeköttetést. 

 

Célcsoportok/létszám 
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Közvetlencélcsoport: 

• A piacon működő termelők és vállalkozások: 100 db 

• A piacon vásárló halasi lakosság: 5-6 ezer fő 

• A piacon vásárlók beleértve a környező települések lakóit is: 8-9 ezer fő 

Közvetett célcsoport: 

• Kiskunhalas város lakosság 30 ezer fő 

 

 

 

• Városháza udvarának hasznosítása 

Az igényfelmérés figyelembe vétele 

Az igényfelmérés válaszaiból kiderült, hogya Kiskunhalas központjában a Városháza udvarának 

megnyitás és enne közösségi térré való formálása fontos a kiskunhalasiak számára. A közösségi 

funkciókat erősítő programoknak nemcsak hogy elfogadottsága van, hanem nagy támogatottsága 

is. Kimutatható továbbá, hogy a „Városháza” épülettömbjének állapota fontos a 

Kiskunhalasiakszámára. 

 

Funkciója 

A városi funkció bővítését jelenti a városháza udvarának közcélú megnyitása, amely szabadtéri színi 

előadások megrendezésére alkalmas közösségi tér funkció mellett a gazdasági funkció erősítését is 

célozza azáltal, hogy lehetőséget teremt a helyi vállalkozások számára a belső udvar üzleti célú 

hasznosítására.Abelvárosbakoncentrálódóturisztikaiattrakciókbővítésénekérdekébenazönkormányza

tcélja,hogyaVárosházátmégközelebb 

hozzamindalakosság,mindaturistákszámára.EnnekérdekébenaVárosházaudvaránakközcélúmegnyitás

áttűztekicélul, amelynek segítségéveltöbbfunkciós új elemmel  gazdagodik a város. Azudvar  

átalakításának konkrét  céljai: (1)Új  szabadtéri közösségi tér létrehozása, amelymind pihenésre,  

mind  szabadtéri  színi  előadások megrendezésre  alkalmas; (2) a Városháza gazdasági funkciójának 

további erősítése  azáltal, hogy a belső udvar  megnyitásával  új, az udvar felől  megközelíthető 

üzletek kialakításatörténhetvagy az 

épületbenműködővendéglátóegységekszámárabiztosíthatmajdhangulatoskerthelyiséget.(3)Abelső 

tér 

megnyitásávalavárosjelképétjelentő,apolgáriöntudatotmegtestesítőépületegyüttesújrabetöltseakor

ábbipatinájánmegfelelőközösségformáló városifunkcióját. 

 

Célcsoportok/létszám 

• Kiskunhalas város lakossága: kb 30 ezer fő 

• Az ide érkező vendégek, turisták kb: 12 ezer fő 
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Éves szintű kihasználtság bemutatása 

A tervezett 

tevékenységek 

típusai 

Célcsoport 
Tervezett 

programszám 

Tervezett 

átlagos 

látogatószám/ 

rendezvény 

Maximális 

kihasználtság 

A tervezett 

látogatószámmal az 

ülőhelyek 

kihasználtsága 

százalékban 

Létszám 

összesen 
Időbeosztás 

Helyi 

rendezvények, 

szabadtéri 

kiállítások, 

közönségtalálko

zók, civil 

fórumok 

Kiskunhalas 

város 

lakosság 30 

ezer fő 

30 500 1200 41% 15 000 

Hétfőtől-

Vasárnapig: 

8-20-ig 

 

 

 

� Közcélú funkció 

• Városháza felújítása 

Az igényfelmérés figyelembe vétele 

Az igényfelmérés során elvégzett interjúk több kérdése is vonatkozott a Városháza felújítására. Ezek 

alapján megállapítható, hogy a halasiak körében határozott igényként jelentkezik a város jelképét 

jelentő épületegyüttes és környezetének megújítása. 

A város és a kistérség attrakcióiról széleskörű tájékoztatást nyújtó információs iroda létrehozásának 

és működtetésének igénye már régóta megfogalmazódott a térség vezetőiben. 

 

Funkciója 

AVárosházateljesépülettömbjébőlaPolgármesteriHivatalfelújításának közcélú funkciója 

avárosjelképétjelentőműemléki épületegyüttes 

megóvása,azazépítészetiörökségünkméltóvédelme.Astratégiaicélkitűzésbenmeghatározottakszerint

avároscélja,hogyahelyi lakosságéletszínvonalánakemelésemellettaz 

idelátogatókszámáraeurópaiszínvonalú,kulturáltkörnyezetetbiztosítson,illetve 

növeljeturisztikaiattrakcióinakszámát.APolgármesteriHivatalakadálymentesítésénekcélja,hogyanyújt

ottszolgáltatáshozbárki egyenlőeséllyelhozzáférjen.Az 

épületBethlenGábortérfelölioldalánkialakítandótourinformirodacélja,hogyavárosésakistérség 

turisztikai attrakcióiról magas színvonalú információt biztosítson az érdeklődők számára, ezáltal 

növelve a térség turisztikai vonzerejét. 
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Célcsoportok/létszám 

Közvetlen célcsoport: 

• A polgármesteri Hivatalban nyújtott közigazgatási szolgáltatásokat igénybe vevő kistérség 

lakossága, helyi üzleti szféra szereplői, akik itt intézik közigazgatási, adminisztratív ügyeiket és 

a A Polgármesteri Hivatal dolgozói, kb 40.000 fő/év; 

• A városba érkező turisták 15-18 ezer fő/év 

Közvetett célcsoport: 

• Kiskunhalas város lakosság (kb 30.000 fő) és az idelátogatók, akik igénybe veszik a mozi 

szolgáltatásait kb 3 ezer Fő 
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7.2 Rendezvénynaptár a 2011-2012-es évekre vonatkozóan 
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7.3 Képviselőtestületi határozat az Akcióterületi terv elfogadásáról 
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7.4 Költség-haszon elemzés 

 

1. Pénzügyi elemzés 

1.1 Működési bevételi és költségterv 

 

Működési pénzáramok 

 

A pályázó Kiskunhalas Város önkormányzata. A pályázatban az alábbi funkciókhoz kapcsolódnak 

tevékenységek: 

 

1.) Gazdasági funkció fejlesztése (ERFA) 

piac és az üzlethelységek valamint a mozi (külön kimutatva) gazdaságfejlesztési célú 

rehabilitációja 

 

2.) Közterületek fejlesztése (ERFA) 

közterület rehabilitáció 

 

3.) Közcélú funkció fejlesztése (ERFA) 

Az önkormányzat épületének homlokzati felújítása 

 

A további tevékenységek („soft” elemek a Programalap keretében illetve pályázati úton, tovább a 

nyilvánosság biztosítása) nem kapcsolódnak egy bizonyos funkcióhoz, hanem a projekt egészéhez. 

 

Az elemzés a projekt befejezést követő 15 évére lett elkészítve. 

 

A kedvezményezett általános forgalmi adó levonására nem jogosult, ezért a működési pénzáramok 

bruttó értékben kerültek meghatározásra. 

 

A működési pénzáramok folyó áron lettek meghatározva, a jelen érték kiszámításakor alkalmazott 

nominál diszkontráta 8%. A működési bevételek és kiadások korrigálva lettek az inflációval 

Magyarország Kormánya által meghatározott inflációs technikai indexek szerint. 

(http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-es-penzugyekert-felelos 

allamtitkarsag/hirek/35-evre-keszitett-inflacios-elorejelzes-2011-szeptember) 

 

A pénzáramok területi lehatárolása 
- a közterületi fejlesztések esetén az érintett revitalizációs terület; 
- a gazdasági funkció esetében a Piac épület, önkormányzat épületében található 

üzlethelységek, valamint a Mozi funkciót betöltő épületrész (külön elemezve); 
- a közcélú fejlesztések esetében az önkormányzat épületének homlokzata kapcsán jelentkező 

tételek. 
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A projekt elemeket tekintve közvetlen jövedelemtermelő tevékenységet az alábbi tevékenységek 
kapcsán fejtünk ki: 
Gazdasági funkció – Az üzlethelységek és a piac  bérbeadásából származó bevétel 
Gazdasági funkció – Mozi  üzemeltetéséből származó bevétel 
 
Működési költségek 
A működési költségek között az alábbi költség tételek szerepelnek:  

• üzemeltetési költség; 

• karbantartási/fenntartási költség; 

• pótlási /felújítási költség (projekt befejezése után jelentkező pótlási, felújítási igény 
költsége) 

Jelen működési költségeket a pénzáram módszer szerint számítottuk, csak a ténylegesen várható 
kiadásokat vettük figyelembe. Az amortizáció, mint tényleges pénzügyi kiadást nem jelentő tétel nem 
része a táblázatnak. A működési költségek kalkulálásánál a projekt eredményeképpen létrejött 
beruházás színvonalának fenntartását tartottuk szem előtt. A számítások elvégzésénél figyelembe 
vettük a beépített eszközök, a felújított utcarészek, épületelemek várható hasznos élettartamát, a 
pótlásra szoruló eszközök összetételét és költségét.  
 
1.) Gazdasági funkció fejlesztése (ERFA) 

piac és az üzlethelységek valamint a mozi (külön kimutatva) gazdaságfejlesztési célú 
rehabilitációja 

 
Az önkormányzat a gazdaságfejlesztési funkció keretében megvalósít egy piac  és üzletsor felújítást, 
melyben. Az önkormányzat a pályázat útján kívánja kiválasztani a leendő üzemeltetőt. 
Az önkormányzat a gazdaságfejlesztési funkció keretében megvalósít egy Mozi homlokzat felújítást, 
melyben az önkormányzat saját maga üzemelteti a mozit. 
 
A Gazdasági üzlethelység funkciónál üzemeltetési illetve karbantartási költséggel nem kalkuláltunk, 
lévén ezen kiadások a jövőbeni bérbevevőknél merülnek fel. Pótlási kiadások jelentkezhetnek az 
önkormányzat irányába, melyekre évente a projekt elem beruházási költségének 2 %-át számítottuk.  
A projekt elem fenntartásához szükséges kiadások, működési költségek terveink szerint teljes 
egészében a bevételekből kerülnek finanszírozásra, az esetleges pótlólagos finanszírozási igény az 
önkormányzat költségvetésébe betervezésre kerül, így a fenntartás finanszírozása biztosított. 
A városháza épületében kap helyet a város egyetlen mozija. Jelenleg az egyetlen Kiskunhalas 
városában mozi, aminek megszűnése alapvető városi funkcióhiányt jelentene. A megújult 
városközpontban egy kívülről felújított épületrész biztosítja a városháza épületében ezt a funkciót. A 
mozit nyílt pályáztatással kívánjuk bérbe adni, így működtetésénél csak pótlási költségeket 
terveztünk.  Az üzemeltetés és a karbantartás költsége a bérlőt terhelné.  
 

2.) Közterületek fejlesztése (ERFA) 

- közterület rehabilitáció 

 

A projekt elem fenntartásához szükséges kiadások a projekt elem bevételeiből kerülnek 

finanszírozásra, az esetleges pótlólagos finanszírozási igény az önkormányzat költségvetésébe 

betervezésre kerül, így a fenntartás finanszírozása biztosított. A tervek szerint bevétellel ezen funkció 

kapcsán nem számolunk. 

A park, közterület, parkoló, kerékpárút, forgalomcsillapított út, út működési költségeinél öntözést, 

világítást, növénygondozást, -pótlást, folyamatos karbantartást terveztünk. A beruházás 
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fenntartásához szükséges kiadások a bevétel termelő projekt elemekből származó bevételekből 

kerülnek finanszírozásra, amennyiben pótlólagos finanszírozási igény merül fel, az önkormányzat 

költségvetésébe betervezésre kerül, így a fenntartás finanszírozása folyamatosan biztosított. 

 

3.) Közcélú funkció fejlesztése (ERFA) 

Az önkormányzat épületének homlokzati felújítása 

A városháza működtetési költségeit a jelenlegi Városháza üzemeltetési és karbantartási költségeiből 
kiindulva terveztük. A költségeket a beruházás befejezését követő első évben a következők szerint 
kalkuláltuk: 
Üzemeltetési költségek között 4 fő bér és járulék költségeit terveztük (a projekthez kapcsolódó 
többlet létszám, 320 Ft/hó össz. szem jell. ráf./fő), karbantartásoknál a jelenlegi karbantartási 
szerződéseink alapján dolgoztunk.. Pótlási költségként évente a projekt teljes költségének 2 %-át 
vettük alapul. 
Az ezt követő években a Magyar kormány által közzétett inflációs indexáláshoz használandó technikai 
számokkal kalkuláltunk. A beruházás fenntartásához szükséges kiadások részben a jövedelemtermelő 
projekt elemekből kerülnek finanszírozásra, a pótlólagos finanszírozási igény az önkormányzat 
költségvetésébe betervezésre kerül, így a fenntartás finanszírozása biztosított. 
 
Pénzügyi bevételek becslése 
A számítások során kizárólag azon bevételeket vettük figyelembe, amelyeket a fejlesztések 

eredményeit felhasználók a használat ellenértékeként közvetlenül fizetnek, jelen esetben amelyek a 

fejlesztés eredményének bérbeadásából származnak. A bevételek között nem tüntettük fel a 

működést elősegítő önkormányzati támogatást. 

 

Várható bevételek a projekt megvalósulása nélkül 

Amennyiben a projekt nem valósul meg, úgy a fenti projekt elemek tekintetében jövedelem nem 

keletkezik. 
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Pályázó neve: 
Kiskunhalas Város 

önkormányzata 

Funkció: 
GAZDASÁGI FUNKCIÓ mozi 

nélkül 

A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei 
tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel) 

Állami támogatás 

Regionális támogatás 
 
x 

Kulturális támogatás   

De minimis   

Nem álllami támogatás   

 

PROJEKT NÉLKÜLI 
ÁLLAPOT 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bevétel 
86 000 

000 
88 580 

000 
91 237 

400 
93 883 

285 
96 605 

900 
99 310 

865 

102 
091 
569 

104 
848 
042 

107 
678 
939 

110 
586 
270 

113 
461 
513 

116 
411 
512 

119 
438 
212 

122 
543 
605 

125 
729 
739 

Kiadás 
4 000 

000 
4 120 

000 
4 243 

600 
4 366 

664 
4 493 

298 
4 619 

110 
4 748 

445 
4 876 

653 
5 008 

323 
5 143 

547 
5 277 

280 
5 414 

489 
5 555 

266 
5 699 

703 
5 847 

895 

Különbözet 
82 000 

000 
84 460 

000 
86 993 

800 
89 516 

620 
92 112 

602 
94 691 

755 
97 343 

124 
99 971 

389 

102 
670 
616 

105 
442 
723 

108 
184 
233 

110 
997 
024 

113 
882 
946 

116 
843 
903 

119 
881 
844 

Halmozott működési 
pénzáram 

82 000 
000 

166 460 
000 

253 
453 
800 

342 
970 
420 

435 083 
022 

529 
774 
777 

627 
117 
902 

727 
089 
290 

829 
759 
906 

935 
202 
629 

1 043 
386 
862 

1 154 
383 
886 

1 268 
266 
832 

1 385 
110 
735 

1 504 
992 
579 

Nettó pénzáram 
jelenértéke 

82 000 
000 

78 203 
704 

74 583 
162 

71 061 
179 

67 705 
512 

64 445 
617 

61 342 
680 

58 332 
345 

55 469 
739 

52 747 
613 

50 110 
232 

47 604 
721 

45 224 
485 

42 963 
261 

40 815 
098 

 

PROJEKTES ÁLLAPOT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bevétel 
98 160 

954 
101 105 

783 
104 
138 

107 
158 

110 266 
596 

113 
354 

116 
527 

119 
674 

122 
905 

126 
223 

129 
505 

132 
872 

136 
327 

139 
872 

143 
508 
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956 986 061 975 230 434 881 702 850 544 061 734 

Kiadás 0 
3 229 

100 
3 325 

973 
3 422 

426 
3 521 

677 
3 620 

284 
3 721 

651 
3 822 

136 
3 925 

334 
4 031 

318 
4 136 

132 
4 243 

671 
4 354 

007 
4 467 

211 
4 583 

359 

Különbözet 
98 160 

954 
97 876 

683 

100 
812 
983 

103 
736 
560 

106 744 
920 

109 
733 
778 

112 
806 
323 

115 
852 
094 

118 
980 
101 

122 
192 
563 

125 
369 
570 

128 
629 
179 

131 
973 
537 

135 
404 
849 

138 
925 
376 

Halmozott működési 
pénzáram 

98 160 
954 

196 037 
637 

296 
850 
620 

400 
587 
179 

507 332 
099 

617 
065 
877 

729 
872 
200 

845 
724 
294 

964 
704 
395 

1 086 
896 
958 

1 212 
266 
528 

1 340 
895 
707 

1 472 
869 
245 

1 608 
274 
094 

1 747 
199 
469 

Nettó pénzáram 
jelenértéke 

98 160 
954 

90 626 
558 

86 430 
884 

82 349 
426 

78 460 
703 

74 682 
965 

71 087 
119 

67 598 
584 

64 281 
246 

61 126 
704 

58 070 
368 

55 166 
850 

52 408 
508 

49 788 
082 

47 298 
678 

    
              

Adósságszolgálat                               

Adósságszolgálattal 
korrigált különbözet 

98 160 
954 

97 876 
683 

100 
812 
983 

103 
736 
560 

106 744 
920 

109 
733 
778 

112 
806 
323 

115 
852 
094 

118 
980 
101 

122 
192 
563 

125 
369 
570 

128 
629 
179 

131 
973 
537 

135 
404 
849 

138 
925 
376 

Adósságszolgálattal 
korrigált halmozott 
működési pénzáram 

98 160 
954 

196 037 
637 

296 
850 
620 

400 
587 
179 

507 332 
099 

617 
065 
877 

729 
872 
200 

845 
724 
294 

964 
704 
395 

1 086 
896 
958 

1 212 
266 
528 

1 340 
895 
707 

1 472 
869 
245 

1 608 
274 
094 

1 747 
199 
469 

 

Működési bevételek jelenértéke 1 068 529 088 

Működési kiadások jelenértéke 30 991 459 

Nettó működési bevétel jelenértéke 1 037 537 628 

 

FEJLESZTÉSI 
KÜLÖNBÖZET 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bevétel 
12 160 

954 
12 525 

783 
12 901 

556 
13 275 

701 
13 660 

697 
14 043 

196 
14 436 

406 
14 826 

189 
15 226 

496 
15 637 

611 
16 044 

189 
16 461 

338 
16 889 

333 
17 328 

455 
17 778 

995 

Kiadás 
-4 000 

000 
-890 
900 

-917 
627 

-944 
238 

-971 
621 

-998 
826 

-1 026 
794 

-1 054 
517 

-1 082 
989 

-1 112 
230 

-1 141 
148 

-1 170 
818 

-1 201 
259 

-1 232 
492 

-1 264 
536 

Különbözet 
16 160 

954 
13 416 

683 
13 819 

183 
14 219 

939 
14 632 

318 
15 042 

023 
15 463 

199 
15 880 

706 
16 309 

485 
16 749 

841 
17 185 

337 
17 632 

155 
18 090 

591 
18 560 

947 
19 043 

531 

Halmozott működési 
pénzáram 

16 160 
954 

29 577 
637 

43 396 
820 

57 616 
759 

72 249 
077 

87 291 
099 

102 
754 

118 
635 

134 
944 

151 
694 

168 
879 

186 
511 

204 
602 

223 
163 

242 
206 
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299 004 489 329 666 821 413 359 891 

Nettó pénzáram 
jelenértéke 

16 160 
954 

12 422 
854 

11 847 
722 

11 288 
246 

10 755 
190 

10 237 
348 

9 744 
438 

9 266 
239 

8 811 
507 

8 379 
091 

7 960 
136 

7 562 
129 

7 184 
023 

6 824 
822 

6 483 
581 

    
              

Adósságszolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adósságszolgálattal 
korrigált különbözet 

16 160 
954 

13 416 
683 

13 819 
183 

14 219 
939 

14 632 
318 

15 042 
023 

15 463 
199 

15 880 
706 

16 309 
485 

16 749 
841 

17 185 
337 

17 632 
155 

18 090 
591 

18 560 
947 

19 043 
531 

Adósságszolgálattal 
korrigált halmozott 
működési pénzáram 

16 160 
954 

29 577 
637 

43 396 
820 

57 616 
759 

72 249 
077 

87 291 
099 

102 
754 
299 

118 
635 
004 

134 
944 
489 

151 
694 
329 

168 
879 
666 

186 
511 
821 

204 
602 
413 

223 
163 
359 

242 
206 
891 

 

Működési bevételek jelenértéke 132 377 820 

Működési kiadások jelenértéke -12 550 460 

Nettó működési bevétel jelenértéke 144 928 280 
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Pályázó neve: Kiskunhalas Város önkormányzata 

Funkció: GAZDASÁGI FUNKCIÓ mozi nélkül 

Bevétel A bevételek között csak az adott ingatlanrészhez kapcsolódó bérleti díjak lettek kimutatva. 

Kiadás 
Ezen projektelemek kapcsán költségekkel nem számolunk, ugyanis az a bérbevevőnél jelentkezik kivéve a fejlesztési 
összköltség 2%-át / év mint a tulajdonosnál jelentkező pótlási költség 

 

Pályázó neve Kiskunhalas Város önkormányzata 

Funkció: GAZDASÁGI FUNKCIÓ mozi nélkül 

 

PROJEKT NÉLKÜLI 
ÁLLAPOT 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és 
karbantartási költség 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pótlási, felújítási költség 
4 000 

000 
4 120 

000 
4 243 

600 
4 366 

664 
4 493 

298 
4 619 

110 
4 748 

445 
4 876 

653 
5 008 

323 
5 143 

547 
5 277 

280 
5 414 

489 
5 555 

266 
5 699 

703 
5 847 

895 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 
4 000 

000 
4 120 

000 
4 243 

600 
4 366 

664 
4 493 

298 
4 619 

110 
4 748 

445 
4 876 

653 
5 008 

323 
5 143 

547 
5 277 

280 
5 414 

489 
5 555 

266 
5 699 

703 
5 847 

895 

Működési bevételek 
86 000 

000 
88 580 

000 
91 237 

400 
93 883 

285 
96 605 

900 
99 310 

865 

102 
091 
569 

104 
848 
042 

107 
678 
939 

110 
586 
270 

113 
461 
513 

116 
411 
512 

119 
438 
212 

122 
543 
605 

125 
729 
739 

Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 
86 000 

000 
88 580 

000 
91 237 

400 
93 883 

285 
96 605 

900 
99 310 

865 

102 
091 
569 

104 
848 
042 

107 
678 
939 

110 
586 
270 

113 
461 
513 

116 
411 
512 

119 
438 
212 

122 
543 
605 

125 
729 
739 

 

PROJEKTES ÁLLAPOT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Beruházási költség 
161 455 

000 
                            

Üzemeltetési és 
karbantartási költség 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pótlási, felújítási költség 0 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 
161 455 

000 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 
3 229 

100 

Működési bevételek 
98 160 

000 
101 104 

800 

104 
137 
944 

107 
157 
944 

110 
265 
525 

113 
352 
959 

116 
526 
842 

119 
673 
067 

122 
904 
240 

126 
222 
654 

129 
504 
443 

132 
871 
559 

136 
326 
219 

139 
870 
701 

143 
507 
339 

Támogatás 
80 727 

977 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 
178 887 

977 
101 104 

800 

104 
137 
944 

107 
157 
944 

110 
265 
525 

113 
352 
959 

116 
526 
842 

119 
673 
067 

122 
904 
240 

126 
222 
654 

129 
504 
443 

132 
871 
559 

136 
326 
219 

139 
870 
701 

143 
507 
339 

 

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 
MÓDSZERE SZERINTI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Beruházási költség 
161 455 

000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és 
karbantartási költség 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pótlási, felújítási költség 
-4 000 

000 
-890 
900 

-1 014 
500 

-1 137 
564 

-1 264 
198 

-1 390 
010 

-1 519 
345 

-1 647 
553 

-1 779 
223 

-1 914 
447 

-2 048 
180 

-2 185 
389 

-2 326 
166 

-2 470 
603 

-2 618 
795 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 
157 455 

000 
-890 
900 

-1 014 
500 

-1 137 
564 

-1 264 
198 

-1 390 
010 

-1 519 
345 

-1 647 
553 

-1 779 
223 

-1 914 
447 

-2 048 
180 

-2 185 
389 

-2 326 
166 

-2 470 
603 

-2 618 
795 

Működési bevételek 
12 160 

000 
12 524 

800 
12 900 

544 
13 274 

660 
13 659 

625 
14 042 

094 
14 435 

273 
14 825 

025 
15 225 

301 
15 636 

384 
16 042 

930 
16 460 

046 
16 888 

008 
17 327 

096 
17 777 

600 

Támogatás 
80 727 

977 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 
92 887 

977 
12 524 

800 
12 900 

544 
13 274 

660 
13 659 

625 
14 042 

094 
14 435 

273 
14 825 

025 
15 225 

301 
15 636 

384 
16 042 

930 
16 460 

046 
16 888 

008 
17 327 

096 
17 777 

600 

 
 

  
Diszkontált teljes pénzügyi beruházási 
költség (DIC)  

161 455 000 
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Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 132 367 435 

Diszkontált üzemeltetési és karbantartási 
költség (b)   

0 

Diszkontált pótlási költség (c)   -16 920 454 

Diszkontált maradványérték (d)  0 

Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-
b-c+d)  

149 287 889 

Elszámolható ráfordítás maximuma (Max 
EE=DIC-DNR)  

12 167 111 

Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)  0,0754 

Elszámolható költség (EC)  161 455 000 

Döntési összeg (DA=EC*R) 12 167 111 

Prioritási tengelyre vonatkozó maximális 
társfinanszírozási ráta (Max CRpa)  

  

Ebből  EU támogatás (=DA*maxCRpa)  0,0000 

Kedvezményezett hozzájárulása  
 

Összes nemzeti  hozzájárulás (összes 
beruházási   költség – EU támogatás)   

161 455 000 
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Pályázó neve: 
Kiskunhalas Város 

önkormányzata 

Funkció: Mozi 

A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak 
a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel) 

Állami támogatás 

Regionális támogatás x 

Kulturális támogatás   

De minimis   

Nem álllami támogatás   

 

PROJEKT NÉLKÜLI 
ÁLLAPOT 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bevétel 
12 000 

000 
12 360 

000 
12 730 

800 
13 099 

993 
13 479 

893 
13 857 

330 
14 245 

335 
14 629 

959 
15 024 

968 
15 430 

642 
15 831 

839 
16 243 

467 
16 665 

797 
17 099 

108 
17 543 

685 

Kiadás 
17 000 

000 
17 510 

000 
18 035 

300 
18 558 

324 
19 096 

515 
19 631 

218 
20 180 

892 
20 725 

776 
21 285 

372 
21 860 

077 
22 428 

439 
23 011 

578 
23 609 

879 
24 223 

736 
24 853 

553 

Különbözet 
-5 000 

000 
-5 150 

000 
-5 304 

500 
-5 458 

331 
-5 616 

622 
-5 773 

888 
-5 935 

556 
-6 095 

816 
-6 260 

403 
-6 429 

434 
-6 596 

600 
-6 768 

111 
-6 944 

082 
-7 124 

628 
-7 309 

869 

Halmozott működési 
pénzáram 

-5 000 
000 

-10 150 
000 

-15 454 
500 

-20 912 
831 

-26 529 
453 

-32 303 
340 

-38 238 
896 

-44 334 
713 

-50 595 
116 

-57 024 
551 

-63 621 
150 

-70 389 
261 

-77 333 
343 

-84 457 
972 

-91 767 
840 

Nettó pénzáram 
jelenértéke 

-5 000 
000 

-4 768 
519 

-4 547 
754 

-4 332 
999 

-4 128 
385 

-3 929 
611 

-3 740 
407 

-3 556 
850 

-3 382 
301 

-3 216 
318 

-3 055 
502 

-2 902 
727 

-2 757 
591 

-2 619 
711 

-2 488 
725 

 

PROJEKTES ÁLLAPOT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bevétel 
12 000 

000 
12 360 

000 
12 730 

800 
13 099 

993 
13 479 

893 
13 857 

330 
14 245 

335 
14 629 

959 
15 024 

968 
15 430 

642 
15 831 

839 
16 243 

467 
16 665 

797 
17 099 

108 
17 543 

685 

Kiadás 
15 500 

000 
17 444 

626 
17 967 

965 
18 489 

036 
19 025 

218 
19 557 

924 
20 105 

546 
20 648 

396 
21 205 

902 
21 778 

462 
22 344 

702 
22 925 

664 
23 521 

731 
24 133 

296 
24 760 

762 

Különbözet 
-3 500 

000 
-5 084 

626 
-5 237 

165 
-5 389 

043 
-5 545 

325 
-5 700 

594 
-5 860 

211 
-6 018 

436 
-6 180 

934 
-6 347 

819 
-6 512 

863 
-6 682 

197 
-6 855 

934 
-7 034 

189 
-7 217 

078 

Halmozott működési 
pénzáram 

-3 500 
000 

-8 584 
626 

-13 821 
791 

-19 210 
834 

-24 756 
159 

-30 456 
753 

-36 316 
964 

-42 335 
400 

-48 516 
334 

-54 864 
154 

-61 377 
017 

-68 059 
214 

-74 915 
148 

-81 949 
337 

-89 166 
414 

Nettó pénzáram -3 500 -4 707 -4 490 -4 277 -4 075 -3 879 -3 692 -3 511 -3 339 -3 175 -3 016 -2 865 -2 722 -2 586 -2 457 
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jelenértéke 000 987 025 996 979 729 927 700 366 490 716 880 586 457 134 

    
              

Adósságszolgálat                               

Adósságszolgálattal 
korrigált különbözet 

-3 500 
000 

-5 084 
626 

-5 237 
165 

-5 389 
043 

-5 545 
325 

-5 700 
594 

-5 860 
211 

-6 018 
436 

-6 180 
934 

-6 347 
819 

-6 512 
863 

-6 682 
197 

-6 855 
934 

-7 034 
189 

-7 217 
078 

Adósságszolgálattal 
korrigált halmozott 
működési pénzáram 

-3 500 
000 

-8 584 
626 

-13 821 
791 

-19 210 
834 

-24 756 
159 

-30 456 
753 

-36 316 
964 

-42 335 
400 

-48 516 
334 

-54 864 
154 

-61 377 
017 

-68 059 
214 

-74 915 
148 

-81 949 
337 

-89 166 
414 

 

Működési bevételek jelenértéke 130 625 758 

Működési kiadások jelenértéke 182 925 729 

Nettó működési bevétel jelenértéke -52 299 971 

 

FEJLESZTÉSI 
KÜLÖNBÖZET 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 
-1 500 

000 
-65 374 -67 335 -69 288 -71 297 -73 293 -75 346 -77 380 -79 469 -81 615 -83 737 -85 914 -88 148 -90 440 -92 791 

Különbözet 
1 500 

000 
65 374 67 335 69 288 71 297 73 293 75 346 77 380 79 469 81 615 83 737 85 914 88 148 90 440 92 791 

Halmozott működési 
pénzáram 

1 500 
000 

1 565 
374 

1 632 
709 

1 701 
997 

1 773 
294 

1 846 
587 

1 921 
933 

1 999 
313 

2 078 
782 

2 160 
397 

2 244 
133 

2 330 
047 

2 418 
195 

2 508 
635 

2 601 
426 

Nettó pénzáram 
jelenértéke 

1 500 
000 

60 531 57 729 55 003 52 405 49 882 47 481 45 150 42 935 40 828 38 786 36 847 35 005 33 254 31 592 

    
              

Adósságszolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adósságszolgálattal 
korrigált különbözet 

1 500 
000 

65 374 67 335 69 288 71 297 73 293 75 346 77 380 79 469 81 615 83 737 85 914 88 148 90 440 92 791 

Adósságszolgálattal 
korrigált halmozott 
működési pénzáram 

1 500 
000 

1 565 
374 

1 632 
709 

1 701 
997 

1 773 
294 

1 846 
587 

1 921 
933 

1 999 
313 

2 078 
782 

2 160 
397 

2 244 
133 

2 330 
047 

2 418 
195 

2 508 
635 

2 601 
426 

 

Működési bevételek jelenértéke 0 

Működési kiadások jelenértéke -2 127 429 
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Nettó működési bevétel jelenértéke 2 127 429 

 

Pályázó neve: Kiskunhalas Város önkormányzata 

Funkció: MOZI 

Bevétel 
A mozi éves szinten 650 előadással lett tervezve (260 férőhely) 
átlagosan 10%-os kihasználtsággal számolva 710 Ft-os jegyárral 
kalkulálva az első évben 

Kiadás 
A mozi épületrés kapcsán mindösszesen évi 500 e Ft 
megtakarítással számolunk az alacsonyabb homlokzat 
karbantartási költségek miatt 

 

Pályázó neve Kiskunhalas Város önkormányzata 

Funkció: MOZI 

 

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási 
költség 

16 000 000 
16 480 

000 
16 974 

400 
17 466 

658 
17 973 

191 
18 476 

440 
18 993 

780 
19 506 

612 
20 033 

291 
20 574 

190 
21 109 

119 
21 657 

956 
22 221 

063 
22 798 

810 
23 391 

579 

Pótlási, felújítási költség 1 000 000 
1 030 

000 
1 060 

900 
1 091 

666 
1 123 

324 
1 154 

778 
1 187 

111 
1 219 

163 
1 252 

081 
1 285 

887 
1 319 

320 
1 353 

622 
1 388 

816 
1 424 

926 
1 461 

974 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 17 000 000 
17 510 

000 
18 035 

300 
18 558 

324 
19 096 

515 
19 631 

218 
20 180 

892 
20 725 

776 
21 285 

372 
21 860 

077 
22 428 

439 
23 011 

578 
23 609 

879 
24 223 

736 
24 853 

553 

Működési bevételek 12 000 000 
12 360 

000 
12 730 

800 
13 099 

993 
13 479 

893 
13 857 

330 
14 245 

335 
14 629 

959 
15 024 

968 
15 430 

642 
15 831 

839 
16 243 

467 
16 665 

797 
17 099 

108 
17 543 

685 

Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 12 000 000 
12 360 

000 
12 730 

800 
13 099 

993 
13 479 

893 
13 857 

330 
14 245 

335 
14 629 

959 
15 024 

968 
15 430 

642 
15 831 

839 
16 243 

467 
16 665 

797 
17 099 

108 
17 543 

685 

 

PROJEKTES ÁLLAPOT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Beruházási költség 73 981 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási 15 500 000 15 965 16 443 16 920 17 411 17 899 18 400 18 897 19 407 19 931 20 449 20 981 21 526 22 086 22 660 
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költség 000 950 825 528 051 225 031 251 246 459 145 654 347 593 

Pótlási, felújítási költség   
1 479 

626 
1 479 

626 
1 479 

626 
1 479 

626 
1 479 

626 
1 479 

626 
1 479 

626 
1 479 

626 
1 479 

626 
1 479 

626 
1 479 

626 
1 479 

626 
1 479 

626 
1 479 

626 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 89 481 310 
17 444 

626 
17 923 

576 
18 400 

451 
18 891 

155 
19 378 

677 
19 879 

851 
20 376 

657 
20 886 

877 
21 410 

873 
21 929 

085 
22 460 

771 
23 006 

281 
23 565 

974 
24 140 

219 

Működési bevételek 12 000 000 
12 360 

000 
12 730 

800 
13 099 

993 
13 479 

893 
13 857 

330 
14 245 

335 
14 629 

959 
15 024 

968 
15 430 

642 
15 831 

839 
16 243 

467 
16 665 

797 
17 099 

108 
17 543 

685 

Támogatás 36 990 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 48 990 655 
12 360 

000 
12 730 

800 
13 099 

993 
13 479 

893 
13 857 

330 
14 245 

335 
14 629 

959 
15 024 

968 
15 430 

642 
15 831 

839 
16 243 

467 
16 665 

797 
17 099 

108 
17 543 

685 

 

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 
MÓDSZERE SZERINTI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Beruházási költség 73 981 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási 
költség 

-500 000 
-515 
000 

-530 
450 

-545 
833 

-561 
662 

-577 
389 

-593 
556 

-609 
582 

-626 
040 

-642 
943 

-659 
660 

-676 
811 

-694 
408 

-712 
463 

-730 
987 

Pótlási, felújítási költség -1 000 000 449 626 
418 
726 

387 
960 

356 
302 

324 
849 

292 
515 

260 
463 

227 
546 

193 
739 

160 
306 

126 
004 

90 810 54 701 17 652 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 72 481 310 -65 374 
-111 
724 

-157 
873 

-205 
360 

-252 
540 

-301 
041 

-349 
119 

-398 
495 

-449 
204 

-499 
354 

-550 
807 

-603 
598 

-657 
762 

-713 
334 

Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 36 990 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 36 990 655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Diszkontált teljes pénzügyi beruházási 
költség (DIC)  

73 981 310 

Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 0 

Diszkontált üzemeltetési és karbantartási 
költség (b)   

-5 442 740 

Diszkontált pótlási költség (c)   1 312 909 

Diszkontált maradványérték (d)  0 

Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-
b-c+d)  

4 129 831 
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Elszámolható ráfordítás maximuma (Max 
EE=DIC-DNR)  

69 851 479 

Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)  0,94418 

Elszámolható költség (EC)  73 981 310 

Döntési összeg (DA=EC*R) 69 851 479 

Prioritási tengelyre vonatkozó maximális 
társfinanszírozási ráta (Max CRpa)  

  

Ebből  EU támogatás (=DA*maxCRpa)  0 

Kedvezményezett hozzájárulása  
 

Összes nemzeti  hozzájárulás (összes 
beruházási   költség – EU támogatás)   

73 981 310 
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Pályázó neve: Kiskunhalas Város önkormányzata 

Funkció: Közterületek fejlesztése - közterület rehabilitáció 

A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett 
funkcióba? (Jelölje X-szel) 

Állami támogatás 

Regionális támogatás x 

Kulturális támogatás   

De minimis   

Nem álllami támogatás   

 
 
 

PROJEKT NÉLKÜLI 
ÁLLAPOT 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 
10 000 

000 
10 300 

000 
10 609 

000 
10 916 

661 
11 233 

244 
11 547 

775 
11 871 

113 
12 191 

633 
12 520 

807 
12 858 

869 
13 193 

199 
13 536 

222 
13 888 

164 
14 249 

256 
14 619 

737 

Különbözet 
-10 000 

000 
-10 300 

000 
-10 609 

000 
-10 916 

661 
-11 233 

244 
-11 547 

775 
-11 871 

113 
-12 191 

633 
-12 520 

807 
-12 858 

869 
-13 193 

199 
-13 536 

222 
-13 888 

164 
-14 249 

256 
-14 619 

737 

Halmozott működési 
pénzáram 

-10 000 
000 

-20 300 
000 

-30 909 
000 

-41 825 
661 

-53 058 
905 

-64 606 
680 

-76 477 
793 

-88 669 
426 

-101 
190 
232 

-114 
049 
101 

-127 
242 
300 

-140 
778 
523 

-154 
666 
687 

-168 
915 
943 

-183 
535 
680 

Nettó pénzáram 
jelenértéke 

-10 000 
000 

-9 537 
037 

-9 095 
508 

-8 665 
997 

-8 256 
770 

-7 859 
222 

-7 480 
815 

-7 113 
701 

-6 764 
602 

-6 432 
636 

-6 111 
004 

-5 805 
454 

-5 515 
181 

-5 239 
422 

-4 977 
451 

 

PROJEKTES ÁLLAPOT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 
23 708 

805 
30 347 

270 
31 257 

688 
32 164 

161 
33 096 

922 
34 023 

636 
34 976 

297 
35 920 

658 
36 890 

515 
37 886 

559 
38 871 

610 
39 882 

272 
40 919 

211 
41 983 

110 
43 074 

671 

Különbözet 
-23 708 

805 
-30 347 

270 
-31 257 

688 
-32 164 

161 
-33 096 

922 
-34 023 

636 
-34 976 

297 
-35 920 

658 
-36 890 

515 
-37 886 

559 
-38 871 

610 
-39 882 

272 
-40 919 

211 
-41 983 

110 
-43 074 

671 
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Halmozott működési 
pénzáram 

-23 708 
805 

-54 056 
075 

-85 313 
763 

-117 
477 
924 

-150 
574 846 

-184 
598 
482 

-219 
574 
779 

-255 
495 
437 

-292 
385 
952 

-330 
272 
511 

-369 
144 
121 

-409 
026 
393 

-449 
945 
603 

-491 
928 
714 

-535 
003 
385 

Nettó pénzáram 
jelenértéke 

-23 708 
805 

-28 099 
324 

-26 798 
430 

-25 532 
948 

-24 327 
226 

-23 155 
915 

-22 041 
000 

-20 959 
359 

-19 930 
798 

-18 952 
712 

-18 005 
076 

-17 104 
823 

-16 249 
582 

-15 437 
102 

-14 665 
247 

    
              

Adósságszolgálat                               

Adósságszolgálattal 
korrigált különbözet 

-23 708 
805 

-30 347 
270 

-31 257 
688 

-32 164 
161 

-33 096 
922 

-34 023 
636 

-34 976 
297 

-35 920 
658 

-36 890 
515 

-37 886 
559 

-38 871 
610 

-39 882 
272 

-40 919 
211 

-41 983 
110 

-43 074 
671 

Adósságszolgálattal 
korrigált halmozott 
működési pénzáram 

-23 708 
805 

-54 056 
075 

-85 313 
763 

-117 
477 
924 

-150 
574 846 

-184 
598 
482 

-219 
574 
779 

-255 
495 
437 

-292 
385 
952 

-330 
272 
511 

-369 
144 
121 

-409 
026 
393 

-449 
945 
603 

-491 
928 
714 

-535 
003 
385 

 

Működési bevételek jelenértéke 0 

Működési kiadások jelenértéke 314 968 346 

Nettó működési bevétel jelenértéke -314 968 346 

 

FEJLESZTÉSI 
KÜLÖNBÖZET 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 
13 708 

805 
20 047 

270 
20 648 

688 
21 247 

500 
21 863 

678 
22 475 

861 
23 105 

185 
23 729 

025 
24 369 

708 
25 027 

691 
25 678 

411 
26 346 

049 
27 031 

046 
27 733 

854 
28 454 

934 

Különbözet 
-13 708 

805 
-20 047 

270 
-20 648 

688 
-21 247 

500 
-21 863 

678 
-22 475 

861 
-23 105 

185 
-23 729 

025 
-24 369 

708 
-25 027 

691 
-25 678 

411 
-26 346 

049 
-27 031 

046 
-27 733 

854 
-28 454 

934 

Halmozott működési 
pénzáram 

-13 708 
805 

-33 756 
075 

-54 404 
763 

-75 652 
263 

-97 515 
941 

-119 
991 
802 

-143 
096 
987 

-166 
826 
011 

-191 
195 
720 

-216 
223 
410 

-241 
901 
821 

-268 
247 
870 

-295 
278 
917 

-323 
012 
770 

-351 
467 
704 

Nettó pénzáram 
jelenértéke 

-13 708 
805 

-18 562 
287 

-17 702 
922 

-16 866 
951 

-16 070 
456 

-15 296 
693 

-14 560 
186 

-13 845 
658 

-13 166 
195 

-12 520 
076 

-11 894 
073 

-11 299 
369 

-10 734 
400 

-10 197 
680 

-9 687 
796 

    
              

Adósságszolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adósságszolgálattal 
korrigált különbözet 

-13 708 
805 

-20 047 
270 

-20 648 
688 

-21 247 
500 

-21 863 
678 

-22 475 
861 

-23 105 
185 

-23 729 
025 

-24 369 
708 

-25 027 
691 

-25 678 
411 

-26 346 
049 

-27 031 
046 

-27 733 
854 

-28 454 
934 
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Adósságszolgálattal 
korrigált halmozott 
működési pénzáram 

-13 708 
805 

-33 756 
075 

-54 404 
763 

-75 652 
263 

-97 515 
941 

-119 
991 
802 

-143 
096 
987 

-166 
826 
011 

-191 
195 
720 

-216 
223 
410 

-241 
901 
821 

-268 
247 
870 

-295 
278 
917 

-323 
012 
770 

-351 
467 
704 

 

Működési bevételek jelenértéke 0 

Működési kiadások jelenértéke 206 113 548 

Nettó működési bevétel jelenértéke -206 113 548 
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Pályázó neve: Kiskunhalas Város önkormányzata 

Funkció: Közterületek fejlesztése - közterület rehabilitáció 

Bevétel nem releváns jelen funkció kapcsán 

Kiadás 
A fejlesztési ktg. 2%-án túl 8évenkénti), amely mint pótlási költség lett szerepeltetve, a 
fejlesztési ktg. 8% ában határoztuk meg az éves üzemeltetési költséget.  

 
 

Pályázó neve Kiskunhalas Város önkormányzata 

Funkció: Közterületek fejlesztése - közterület rehabilitáció 

 

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és 
karbantartási költség 

7 200 000 
7 416 

000 
7 638 

480 
7 859 

996 
8 087 

936 
8 314 

398 
8 547 

201 
8 777 

976 
9 014 

981 
9 258 

385 
9 499 

103 
9 746 

080 
9 999 

478 
10 259 

465 
10 526 

211 

Pótlási, felújítási költség 2 800 000 
2 884 

000 
2 970 

520 
3 056 

665 
3 145 

308 
3 233 

377 
3 323 

912 
3 413 

657 
3 505 

826 
3 600 

483 
3 694 

096 
3 790 

142 
3 888 

686 
3 989 

792 
4 093 

526 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 
10 000 

000 
10 300 

000 
10 609 

000 
10 916 

661 
11 233 

244 
11 547 

775 
11 871 

113 
12 191 

633 
12 520 

807 
12 858 

869 
13 193 

199 
13 536 

222 
13 888 

164 
14 249 

256 
14 619 

737 

Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

PROJEKTES ÁLLAPOT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Beruházási költség 
296 360 

060 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és 
karbantartási költség 

23 708 
805 

24 420 
069 

25 152 
671 

25 882 
098 

26 632 
679 

27 378 
394 

28 144 
989 

28 904 
904 

29 685 
337 

30 486 
841 

31 279 
498 

32 092 
765 

32 927 
177 

33 783 
284 

34 661 
649 

Pótlási, felújítási költség 0 
5 927 

201 
5 927 

201 
5 927 

201 
5 927 

201 
5 927 

201 
5 927 

201 
5 927 

201 
5 927 

201 
5 927 

201 
5 927 

201 
5 927 

201 
5 927 

201 
5 927 

201 
5 927 

201 
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Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 
320 068 

865 
30 347 

270 
31 079 

872 
31 809 

300 
32 559 

881 
33 305 

596 
34 072 

191 
34 832 

105 
35 612 

538 
36 414 

042 
37 206 

700 
38 019 

967 
38 854 

379 
39 710 

485 
40 588 

851 

Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 
251 931 

551 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 
251 931 

551 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 
MÓDSZERE SZERINTI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Beruházási költség 
296 360 

060 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és 
karbantartási költség 

16 508 
805 

17 004 
069 

17 514 
191 

18 022 
103 

18 544 
744 

19 063 
996 

19 597 
788 

20 126 
929 

20 670 
356 

21 228 
455 

21 780 
395 

22 346 
685 

22 927 
699 

23 523 
819 

24 135 
439 

Pótlási, felújítási költség -2 800 000 
3 043 

201 
2 956 

681 
2 870 

536 
2 781 

893 
2 693 

824 
2 603 

290 
2 513 

544 
2 421 

375 
2 326 

718 
2 233 

105 
2 137 

059 
2 038 

515 
1 937 

409 
1 833 

675 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 
310 068 

865 
20 047 

270 
20 470 

872 
20 892 

639 
21 326 

636 
21 757 

821 
22 201 

078 
22 640 

473 
23 091 

731 
23 555 

173 
24 013 

500 
24 483 

744 
24 966 

214 
25 461 

229 
25 969 

113 

Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 
251 931 

551 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 
251 931 

551 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Diszkontált teljes pénzügyi beruházási 
költség (DIC)  

296 360 060 

Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 0 

Diszkontált üzemeltetési és karbantartási 
költség (b)   

179 706 262 

Diszkontált pótlási költség (c)   23 586 441 

Diszkontált maradványérték (d)  0 

Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-
b-c+d)  

-203 292 703 
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Elszámolható ráfordítás maximuma (Max 
EE=DIC-DNR)  

499 652 763 

Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)  1,68597 

Elszámolható költség (EC)  296 360 060 

Döntési összeg (DA=EC*R) 499 652 763 

Prioritási tengelyre vonatkozó maximális 
társfinanszírozási ráta (Max CRpa)  

  

Ebből  EU támogatás (=DA*maxCRpa)  0 

Kedvezményezett hozzájárulása  
 

Összes nemzeti  hozzájárulás (összes 
beruházási   költség – EU támogatás)   

296 360 060 
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Pályázó neve: 
Kiskunhalas Város 

önkormányzata 

Funkció: 
Közcélú fejlesztési funkció - 
Városháza homlokzatának 

felujítása 

A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak 
a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel) 

Állami támogatás 

Regionális támogatás x 

Kulturális támogatás   

De minimis   

Nem álllami támogatás   

 

PROJEKT NÉLKÜLI 
ÁLLAPOT 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 
9 000 

000 
9 270 

000 
9 548 

100 
9 824 

995 
10 109 

920 
10 392 

998 
10 684 

001 
10 972 

469 
11 268 

726 
11 572 

982 
11 873 

879 
12 182 

600 
12 499 

348 
12 824 

331 
13 157 

763 

Különbözet 
-9 000 

000 
-9 270 

000 
-9 548 

100 
-9 824 

995 
-10 109 

920 
-10 392 

998 
-10 684 

001 
-10 972 

469 
-11 268 

726 
-11 572 

982 
-11 873 

879 
-12 182 

600 
-12 499 

348 
-12 824 

331 
-13 157 

763 

Halmozott működési 
pénzáram 

-9 000 
000 

-18 270 
000 

-27 818 
100 

-37 643 
095 

-47 753 
015 

-58 146 
012 

-68 830 
014 

-79 802 
483 

-91 071 
209 

-102 
644 
191 

-114 
518 
070 

-126 
700 
670 

-139 
200 
018 

-152 
024 
349 

-165 
182 
112 

Nettó pénzáram 
jelenértéke 

-9 000 
000 

-8 583 
333 

-8 185 
957 

-7 799 
398 

-7 431 
093 

-7 073 
299 

-6 732 
733 

-6 402 
331 

-6 088 
142 

-5 789 
372 

-5 499 
904 

-5 224 
908 

-4 963 
663 

-4 715 
480 

-4 479 
706 

 
 

PROJEKTES ÁLLAPOT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 
18 760 

000 
24 299 

538 
25 028 

524 
25 754 

351 
26 501 

227 
27 243 

262 
28 006 

073 
28 762 

237 
29 538 

817 
30 336 

365 
31 125 

111 
31 934 

364 
32 764 

657 
33 616 

538 
34 490 

568 

Különbözet -18 760 -24 299 -25 028 -25 754 -26 501 -27 243 -28 006 -28 762 -29 538 -30 336 -31 125 -31 934 -32 764 -33 616 -34 490 



 

 

212 Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése 

000 538 524 351 227 262 073 237 817 365 111 364 657 538 568 

Halmozott működési 
pénzáram 

-18 760 
000 

-43 059 
538 

-68 088 
062 

-93 842 
413 

-120 
343 640 

-147 
586 
902 

-175 
592 
975 

-204 
355 
212 

-233 
894 
029 

-264 
230 
394 

-295 
355 
505 

-327 
289 
869 

-360 
054 
526 

-393 
671 
064 

-428 
161 
633 

Nettó pénzáram 
jelenértéke 

-18 760 
000 

-22 499 
572 

-21 457 
925 

-20 444 
634 

-19 479 
193 

-18 541 
306 

-17 648 
577 

-16 782 
489 

-15 958 
904 

-15 175 
735 

-14 416 
949 

-13 696 
101 

-13 011 
296 

-12 360 
731 

-11 742 
695 

    
              

Adósságszolgálat                               

Adósságszolgálattal 
korrigált különbözet 

-18 760 
000 

-24 299 
538 

-25 028 
524 

-25 754 
351 

-26 501 
227 

-27 243 
262 

-28 006 
073 

-28 762 
237 

-29 538 
817 

-30 336 
365 

-31 125 
111 

-31 934 
364 

-32 764 
657 

-33 616 
538 

-34 490 
568 

Adósságszolgálattal 
korrigált halmozott 
működési pénzáram 

-18 760 
000 

-43 059 
538 

-68 088 
062 

-93 842 
413 

-120 
343 640 

-147 
586 
902 

-175 
592 
975 

-204 
355 
212 

-233 
894 
029 

-264 
230 
394 

-295 
355 
505 

-327 
289 
869 

-360 
054 
526 

-393 
671 
064 

-428 
161 
633 

 

Működési bevételek jelenértéke 0 

Működési kiadások jelenértéke 251 976 108 

Nettó működési bevétel jelenértéke -251 976 108 

 
 

FEJLESZTÉSI 
KÜLÖNBÖZET 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 
9 760 

000 
15 029 

538 
15 480 

424 
15 929 

356 
16 391 

308 
16 850 

264 
17 322 

072 
17 789 

767 
18 270 

091 
18 763 

384 
19 251 

232 
19 751 

764 
20 265 

309 
20 792 

208 
21 332 

805 

Különbözet 
-9 760 

000 
-15 029 

538 
-15 480 

424 
-15 929 

356 
-16 391 

308 
-16 850 

264 
-17 322 

072 
-17 789 

767 
-18 270 

091 
-18 763 

384 
-19 251 

232 
-19 751 

764 
-20 265 

309 
-20 792 

208 
-21 332 

805 

Halmozott működési 
pénzáram 

-9 760 
000 

-24 789 
538 

-40 269 
962 

-56 199 
318 

-72 590 
625 

-89 440 
889 

-106 
762 
961 

-124 
552 
728 

-142 
822 
820 

-161 
586 
203 

-180 
837 
435 

-200 
589 
199 

-220 
854 
508 

-241 
646 
716 

-262 
979 
520 

Nettó pénzáram 
jelenértéke 

-9 760 
000 

-13 916 
239 

-13 271 
968 

-12 645 
237 

-12 048 
100 

-11 468 
007 

-10 915 
843 

-10 380 
158 

-9 870 
762 

-9 386 
363 

-8 917 
045 

-8 471 
193 

-8 047 
633 

-7 645 
252 

-7 262 
989 

    
              

Adósságszolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Adósságszolgálattal 
korrigált különbözet 

-9 760 
000 

-15 029 
538 

-15 480 
424 

-15 929 
356 

-16 391 
308 

-16 850 
264 

-17 322 
072 

-17 789 
767 

-18 270 
091 

-18 763 
384 

-19 251 
232 

-19 751 
764 

-20 265 
309 

-20 792 
208 

-21 332 
805 

Adósságszolgálattal 
korrigált halmozott 
működési pénzáram 

-9 760 
000 

-24 789 
538 

-40 269 
962 

-56 199 
318 

-72 590 
625 

-89 440 
889 

-106 
762 
961 

-124 
552 
728 

-142 
822 
820 

-161 
586 
203 

-180 
837 
435 

-200 
589 
199 

-220 
854 
508 

-241 
646 
716 

-262 
979 
520 

 

Működési bevételek jelenértéke 0 

Működési kiadások jelenértéke 154 006 789 

Nettó működési bevétel jelenértéke -154 006 789 
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Pályázó neve: Kiskunhalas Város önkormányzata 

Funkció: Közcélú fejlesztési funkció - Városháza homlokzatának felújítása 

Bevétel Nem releváns 

Kiadás 
Kiadások között a homlokzatra fordítandó (a fejlesztési ktg évi 2%-ban 
meghatározott)  költségeket, valamint energetikai korszerűsítésből származó 
megtakarításokat mutattuk ki 

 

Pályázó neve Kiskunhalas Város önkormányzata 

Funkció: 
Közcélú fejlesztési funkció - Városháza 

homlokzatának felujítása 

 

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási 
költség 

4 000 000 
4 120 

000 
4 243 

600 
4 366 

664 
4 493 

298 
4 619 

110 
4 748 

445 
4 876 

653 
5 008 

323 
5 143 

547 
5 277 

280 
5 414 

489 
5 555 

266 
5 699 

703 
5 847 

895 

Pótlási, felújítási költség 5 000 000 
5 150 

000 
5 304 

500 
5 458 

331 
5 616 

622 
5 773 

888 
5 935 

556 
6 095 

816 
6 260 

403 
6 429 

434 
6 596 

600 
6 768 

111 
6 944 

082 
7 124 

628 
7 309 

869 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 9 000 000 
9 270 

000 
9 548 

100 
9 824 

995 
10 109 

920 
10 392 

998 
10 684 

001 
10 972 

469 
11 268 

726 
11 572 

982 
11 873 

879 
12 182 

600 
12 499 

348 
12 824 

331 
13 157 

763 

Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

PROJEKTES ÁLLAPOT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Beruházási költség 
248 836 

888 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási 
költség 

18 760 000 
19 322 

800 
19 902 

484 
20 479 

656 
21 073 

566 
21 663 

626 
22 270 

207 
22 871 

503 
23 489 

034 
24 123 

238 
24 750 

442 
25 393 

953 
26 054 

196 
26 731 

605 
27 426 

627 

Pótlási, felújítási költség 0 
4 976 

738 
4 976 

738 
4 976 

738 
4 976 

738 
4 976 

738 
4 976 

738 
4 976 

738 
4 976 

738 
4 976 

738 
4 976 

738 
4 976 

738 
4 976 

738 
4 976 

738 
4 976 

738 
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Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 
267 596 

888 
24 299 

538 
24 879 

222 
25 456 

394 
26 050 

304 
26 640 

364 
27 246 

945 
27 848 

241 
28 465 

771 
29 099 

975 
29 727 

179 
30 370 

691 
31 030 

934 
31 708 

343 
32 403 

365 

Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 
176 499 

503 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 
176 499 

503 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 
MÓDSZERE SZERINTI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Beruházási költség 
248 836 

888 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási 
költség 

14 760 000 
15 202 

800 
15 658 

884 
16 112 

992 
16 580 

268 
17 044 

516 
17 521 

762 
17 994 

850 
18 480 

711 
18 979 

690 
19 473 

162 
19 979 

464 
20 498 

930 
21 031 

902 
21 578 

732 

Pótlási, felújítási költség -5 000 000 
-173 
262 

-327 
762 

-481 
593 

-639 
884 

-797 
150 

-958 
819 

-1 119 
079 

-1 283 
666 

-1 452 
697 

-1 619 
862 

-1 791 
373 

-1 967 
344 

-2 147 
890 

-2 333 
131 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 
258 596 

888 
15 029 

538 
15 331 

122 
15 631 

399 
15 940 

384 
16 247 

366 
16 562 

944 
16 875 

771 
17 197 

045 
17 526 

994 
17 853 

300 
18 188 

091 
18 531 

586 
18 884 

012 
19 245 

601 

Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 
176 499 

503 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 
176 499 

503 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Diszkontált teljes pénzügyi beruházási 
költség (DIC)  

248 836 888 

Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 0 

Diszkontált üzemeltetési és karbantartási 
költség (b)   

160 669 683 

Diszkontált pótlási költség (c)   -13 397 994 

Diszkontált maradványérték (d)  0 
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Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-
b-c+d)  

-147 271 689 

Elszámolható ráfordítás maximuma (Max 
EE=DIC-DNR)  

396 108 577 

Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)  1,592 

Elszámolható költség (EC)  248 836 888 

Döntési összeg (DA=EC*R) 396 108 577 

Prioritási tengelyre vonatkozó maximális 
társfinanszírozási ráta (Max CRpa)  

  

Ebből  EU támogatás (=DA*maxCRpa)  0 

Kedvezményezett hozzájárulása  
 

Összes nemzeti  hozzájárulás (összes 
beruházási   költség – EU támogatás)   

248 836 888 
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1.2 A jövedelemtermelés vizsgálata 

 

A jövedelemtermelés vizsgálata egyik tevékenység esetében sem releváns: 

 

Közterületek fejlesztése - közterület rehabilitáció 

Indoklás: a nettó működési bevétel jelenértéke negatív. 

 

Gazdasági funkció fejlesztése − piac és az üzletsor valamint a mozi gazdaságfejlesztési célú 

rehabilitációja 

Indoklás: önmagában nyereséget képeznek ezen elemek, azonban mértékük miatt még nem 

veszélyeztetik a projekt támogathatóságát. 

 

Közösségi funkció fejlesztése − Városháza homlokzatának felújítása 

Indoklás: kulturális, nem kiemelt projekt támogatási jogcím esetében nem szükséges; a nettó 

működési bevétel jelenértéke negatív. 

 

A számítások során a projekt közvetlen beruházási kiadásait vettük figyelembe. A projekt 

összességében közcélú fejlesztési feladatot lát el, így nem várható el a hagyományos értelemben vett 

megtérülés a közvetlen bevételek által. A projektbe fektetett pénzeszközök (támogatás) megtérülése 

a közvetlen és közvetett társadalmi és közvetett gazdasági hasznok által válik valóvá. Így a projekt 

egészére vetített jövedelmezőségi számítások alapján a projekt nettó pénzügyi jelenértéke még 

abban az esetben is negatív, - 478.192.185 millió Ft, ha a projekt finanszírozása 71,615016 %-ban 

külső támogatással finanszírozott, ekkor megtérülési ráta nem számítható. 
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1.3 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata (projektelemek összesített adata) 

A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata során bemutatjuk, hogy projektünk hosszú távon fenntartható, a kiadások és tervezett bevételek egyensúlyban 

vannak. Jelen számítások során maradványértékkel nem számoltunk, miután a projektelemek önkormányzati tulajdonban vannak, értékesítési lehetőségük 

korlátozott. A számításokat a fejlesztési különbözet módszerével hajtottuk végre, azaz a működési költségeknél és pénzügyi bevételeknél a beruházás 

eredményeképpen jelentkező többlet kiadásokkal és többlet bevételekkel kalkuláltunk. 

 

FEJLESZTÉSI 
KÜLÖNBÖZET 
MÓDSZERE SZERINTI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. Pénzügyi beruházási 

költség 
934 006 

408 
                            

2. Pénzügyi működési 

költség 
17 968 

805 

34 120 

534 

35 144 

150 

36 163 

330 

37 212 

067 

38 254 

005 

39 325 

117 

40 386 

895 

41 477 

341 

42 597 

230 

43 704 

758 

44 841 

081 

46 006 

949 

47 203 

130 

48 430 

411 

3. Hitel, hitel kamatának 

törlesztése 
13 255 

878 

13 255 

878 

13 255 

878 

13 255 

878 

13 255 

878 

13 255 

878 

13 255 

878 

13 255 

878 

13 255 

878 

13 255 

878 

13 255 

878 

13 255 

878 

13 255 

878 

13 255 

878 

13 255 

878 

4. Egyéb                               

5. Kiadási pénzáram 
(1+2+3+4) 

965 231 

091 

47 376 

412 

48 400 

028 

49 419 

209 

50 467 

945 

51 509 

883 

52 580 

995 

53 642 

774 

54 733 

220 

55 853 

108 

56 960 

636 

58 096 

960 

59 262 

828 

60 459 

008 

61 686 

290 

6. Pénzügyi bevétel 
12 160 

954 

12 525 

783 

12 901 

556 

13 275 

701 

13 660 

697 

14 043 

196 

14 436 

406 

14 826 

189 

15 226 

496 

15 637 

611 

16 044 

189 

16 461 

338 

16 889 

333 

17 328 

455 

17 778 

995 

7. Egyéb bejövő 

pénzáram 
                              

8. EU támogatás 
668 888 

841 
                            

9. Nemzeti hozzájárulás 

(10+11) 
265 117 

567 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Központi 

költségvetés 

hozzájárulása 

                              

11. Saját forrás (12+13) 
265 117 

567 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Önerő 
265 117 

567 
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13. Idegen forrás 

(14+15) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Hitel                               

15. Egyéb idegen forrás                               

16. Pénzügyi 

maradványérték 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Bevételi pénzáram 
(6+7+8+9+16) 

946 167 

362 

12 525 

783 

12 901 

556 

13 275 

701 

13 660 

697 

14 043 

196 

14 436 

406 

14 826 

189 

15 226 

496 

15 637 

611 

16 044 

189 

16 461 

338 

16 889 

333 

17 328 

455 

17 778 

995 

18. Nettó összes 

pénzügyi pénzáram 
-19 063 

729 

-34 850 

630 

-35 498 

472 

-36 143 

508 

-36 807 

249 

-37 466 

687 

-38 144 

590 

-38 816 

585 

-39 506 

724 

-40 215 

497 

-40 916 

447 

-41 635 

622 

-42 373 

495 

-43 130 

553 

-43 907 

295 

29. Nettó halmozott 
pénzügyi pénzáram 

-19 063 

729 

-53 914 

359 

-89 412 

831 

-125 556 

339 

-162 363 

588 

-199 830 

275 

-237 

974 865 

-276 

791 450 

-316 

298 174 

-356 

513 671 

-397 

430 118 

-439 

065 740 

-481 

439 235 

-524 

569 789 

-568 

477 083 

 

 

NETTÓ ÖSSZES 
PÉNZÜGYI PÉNZÁRAM 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Nettó pénzáram 
támogatás nélküli 
esetben 

-939 

814 259 

-21 594 

751 

-22 242 

594 

-22 887 

629 

-23 551 

371 

-24 210 

809 

-24 888 

712 

-25 560 

707 

-26 250 

846 

-26 959 

619 

-27 660 

569 

-28 379 

744 

-29 117 

617 

-29 874 

675 

-30 651 

416 

Nettó pénzáram 
támogatással 

-270 

925 418 

-21 594 

751 

-22 242 

594 

-22 887 

629 

-23 551 

371 

-24 210 

809 

-24 888 

712 

-25 560 

707 

-26 250 

846 

-26 959 

619 

-27 660 

569 

-28 379 

744 

-29 117 

617 

-29 874 

675 

-30 651 

416 

 

 

A TELJES PROJEKT PÉNZÜGYI NETTÓ 
JELENÉRTÉKE (FNPV) - támogatás néküli 
esetben 

-1 147 071 036 

A TELJES PROJEKT PÉNZÜGYI NETTÓ 
JELENÉRTÉKE (FNPV) - támogatással 

-478 182 195 
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A TELJES PROJEKT PÉNZÜGYI BELSŐ 
MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁJA (FRR) 

#ZÉRÓOSZTÓ! 
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A számítások alapján a projekt pénzügyileg nem fenntartható, hiszen a táblázat szerint számolt nettó 

halmozott pénzügyi pénzáram negatív. A szükséges saját forrást az önkormányzat saját bevételeiből 

biztosítja; az ehhez szükséges források az adott évi költségvetésbe betervezésre kerülnek. 

 

A pénzügyi fenntarthatóság értékelése 

Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) 

A projekt pénzügyi nettó jelenértéke mind a támogatás nélküli esetben, mind pedig a támogatással 

együtt vizsgálva negatív értéket mutat, FNPV < 0 (--478  millió Ft támogatás nélkül és –1 147  millió Ft 

támogatással). Ez azt jelenti, hogy a projekt piaci alapon nem valósítható meg (támogatás nélküli 

érték), illetve, hogy még támogatással is további külső forrásra szorul (ez a működtetéssel 

kapcsolatos önkormányzati forrás) és nem térül meg. 

A fejlesztés egészére tehát teljesül az az elvárás, hogy a támogatás nélküli pénzügyi nettó jelenérték 

értéke negatív legyen, mert ez indokolja a támogatás szükségességét. 

 

Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR ) 

Az FRR nem értelmezhető, mivel a projekt nem térül meg a vizsgált időszak alatt. 
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2. Közgazdasági elemzés 

Jelen projekt értéke meghaladja az 1 millió eurót, ezért közgazdasági költség-haszon elemzés 

készítése szükséges, amelynek számításainál a fejlesztési különbözet módszere lett alkalmazva. 

 

2. 1 A projekt közgazdasági költségeinek becslése 

2.1.1 Költségvetési (fiskális) kiigazítások 

 

ÁFA 

A Közgazdasági elemzés során az összes költségtételből és bevételi elemből levonásra került az ÁFA 

tartalom. 

 

Támogatások 

Nem releváns. 

 

2.1.2 Piaci árról való áttérés elszámoló árra 

Nem releváns. 

 

2.2 A projekt közgazdasági hasznainak becslése (externáliák) 

2.2.1 A gazdasági, társadalmi, környezeti hatások azonosítása 
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Beavatkozás-hatás mátrix 
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Tevékenység: Közterületek fejlesztése −revitalizációs 

terület - közterület rehabilitáció 
 

Releváns beavatkozások:  

Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri 

közösségi terek, települési zöldfelületek fejlesztése. 
 � �       � � 

Közlekedési fejlesztések (pl.: gyalogos zónák, 

sétálóutcák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek; 

járdák, buszöblök és buszvárók). 

 � �       � 

 

Energiatakarékos közvilágítás  

Bel- és csapadékvíz elvezetés rendszerének felújítása, 

kiépítése. 

�          
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A pályázat tevékenységei 
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Akadálymentesítés a fejlesztés által érintett épületekben a 

vonatkozó mellékletben foglaltak alapján. 
          

 

� 

Tevékenység: Gazdasági funkció fejlesztése −A XXX 

piac gazdaságfejlesztési célú rehabilitációja 
 

Releváns beavatkozások:  

Piac, piaccsarnok épületének felújítása. 

 

         � 

 

Mozi funkciót ellátó épületrésznek felújítása.          � 

 

Kereskedelmi funkciót ellátó épületrésznek felújítása          � 

 

Energiahatékonysági korszerűsítés a fejlesztés által érintett 

épületekben. 
�          

 

Tevékenység: Közcélú funkció fejlesztése −            

Releváns beavatkozások:  
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A pályázat tevékenységei 
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Gazdasági/nonprofit szolgáltatóház fejlesztése 

A város érdekében nonprofit információs, adatgyűjtő, 

kapcsolatépítő tevékenységet ellátó szolgáltató helyiségek, 

épületrészek fejlesztése. 

      � �   

 

� 

Energiahatékonysági korszerűsítés a fejlesztés által érintett 

épületekben. 
�           

Akadálymentesítés a fejlesztés által érintett épületekben a 

vonatkozó mellékletben foglaltak alapján. 
          � 

„SOFT” tevékenységek            

Az infrastrukturális, beruházási jellegű fejlesztéseket 

kiegészítő („SOFT”) elemek. 
          � 
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Naturália-mátrix 

A pályázatban szereplő 
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Tevékenység: Közterületek 

fejlesztése −   - közterület 

rehabilitáció 

- 785 kWh 

Korszerűbb 

közterületi 

világításból 

adódó 

megtakarítás 

- 25 decibel. 

790 család 

 548.000 Ft/év 

10 950 h; 

14 410 200 Ft/év 

- - - - 

Ezeket a hatásokat nem 

naturáliában fejezzük ki, hanem 

pénzértékben  

+ 1 új 

közösségi tér 

Tevékenység: Gazdasági 

funkció fejlesztése  

Az energia-

megtakarítás 

(évi 12 millió Ft) 

a pénzügyi 

költségekben 

megjelenik 

- - - - - -  

Mozi funkciót ellátó 

épületrésznek felújítása. 
        

Tevékenység: Közcélú 

tevékenység funkció 

fejlesztése − 

 - - - - - 

+ 4 fő 

Bérköltsége 

a pénzügyi 

elemzésbe 

elszámolva 

+ 1 új 

közösségi tér 

         

A hatás eredője naturáliában 

kifejezve:  

(+ / - / NR) 

- 7899 kWh 

- 25 decibel. 

790 család 

 548.000 Ft/év 

+ 10 950 óra - -  0 + 2 fő 

+ 2 új 

közösségi 

tér 
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A gazdasági, társadalmi, környezeti hatások naturáliákban (pénzértékben) való kifejezése és 
monetizálása 
 
Balesetek: 
Az akcióterületi fejlesztések jelen ütemben nem érintenek baleseti gócpontokat, halálos és súlyos 
balesetveszélyes területeket. A tervezés során az engedélyeztetés során a balesetveszélyes 
megoldásokat az új fejlesztések esetében megszűntetésre kerültek, így várhatóan a balesetek 
számában csökkenés várható 
5 db könnyű sérülés/ év + 1 súlyos baleset/év + 5 évente 1 halálos kimenetelű baleset. 
 
Hulladék: 
Az akcióterületen a közterületek esetében nem várható jelentős változás a hulladékok tekintetében. 
Munkahelyteremtésre és foglalkoztatásra gyakorolt hatás: 
Az akcióterületen a beruházások hatására 4 új munkahely jön létre. Közvetve ennél sokkal 
jelentősebb lesz a munkahelyteremtő hatása a fejlesztéseknek, ezek a hatások azonban csak 
hosszútávon várhatóak és egyelőre nem számszerűsíthetők a városközpont fejlesztésének további 
ütemeihez kapcsolódó bizonytalanságok miatt. Összeessen tehát 4 új munkahely teremtésével 
számoltunk. A 4 főt az önkormányzat foglalkoztatja. 
Ennek a foglalkoztatási hatása: 
Kistérség – Kiskunhalasi kistérség 
Foglalkoztatási hatás: 0,05 (58.163  Ft) 
Foglalkoztatási hatás monetizálható haszna éves szinten: 4 x 58.163 = 232.652 Ft. (évente) 
 
Opportunitycost (MOZI):  
A Mozi éves eredménye: 1.500.0000Ft. 
Potenciális hasznosítás (helyiség bérbe adás, szórakozóhelyként való üzemeltetése) éves eredménye: 
56.000.000 Ft. 
Opportunitycost éves szinten: 57.500.000 (Ft). (évente) 
 
Életminőség:  
Akcióterületi lakásszám: 3382 db. A projekt hatására ingatlanár növekedés hatása alá kerül az 
akcióterületi lakások egyharmada, 1127 db lakás. 
54 m2-es átlagos lakásmérettel számítva az érintett lakás négyzetméter: 60.858 m2.  
Az akcióterületen az ingatlanár 180-200 ezer Ft/ m2. A fejlesztési terült a legmagasabb értékű 
területek közé tartozik, ezért a figyelembe vett ingatlanár: 200 ezer Ft/ m2.  
A teljes ingatlanérték: 60.858 m2 x 200 ezer Ft = 12.171.600.000 Ft. 
Az ingatlanérték növekedés mértéke 7,5 %. 
Az életminőség javulásának számszerűsítése: 12.171.600.000 Ft x 0,075 = 608.580.000 Ft. 
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KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS 

FEJLESZTÉSI 
KÜLÖNBÖZET 
MÓDSZERE 
SZERINTI 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Pénzügyi 
beruházási 
költség 

934 
006 
408 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pénzügyi 
működési költség 

17 968 
805 

34 
120 
534 

35 
144 
150 

36 
163 
330 

37 
212 
067 

38 
254 
005 

39 
325 
117 

40 
386 
895 

41 
477 
341 

42 
597 
230 

43 
704 
758 

44 
841 
081 

46 
006 
949 

47 
203 
130 

48 
430 
411 

Pénzügyi bevétel 
12 160 

954 

12 
525 
783 

12 
901 
556 

13 
275 
701 

13 
660 
697 

14 
043 
196 

14 
436 
406 

14 
826 
189 

15 
226 
496 

15 
637 
611 

16 
044 
189 

16 
461 
338 

16 
889 
333 

17 
328 
455 

17 
778 
995 

Pénzügyi 
maradványérték 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nettó pénzügyi 
pénzáram 

-939 
814 
259 

-21 
594 
751 

-22 
242 
594 

-22 
887 
629 

-23 
551 
371 

-24 
210 
809 

-24 
888 
712 

-25 
560 
707 

-26 
250 
846 

-26 
959 
619 

-27 
660 
569 

-28 
379 
744 

-29 
117 
617 

-29 
874 
675 

-30 
651 
416 

Áfa miatti 
korrekciók 

-199 
803 
031 

-4 
591 
010 

-4 
728 
740 

-4 
865 
874 

-5 
006 
984 

-5 
147 
180 

-5 
291 
301 

-5 
434 
166 

-5 
580 
888 

-5 
731 
572 

-5 
880 
593 

-6 
033 
489 

-6 
190 
359 

-6 
351 
309 

-6 
516 
443 

Támogatások 
668 
888 
841 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Egyes bérterhek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elszámoló árra 
való áttérés 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Közgazdasági 
költségkorrekciók 

469 
085 
810 

-4 
591 
010 

-4 
728 
740 

-4 
865 
874 

-5 
006 
984 

-5 
147 
180 

-5 
291 
301 

-5 
434 
166 

-5 
580 
888 

-5 
731 
572 

-5 
880 
593 

-6 
033 
489 

-6 
190 
359 

-6 
351 
309 

-6 
516 
443 

Levegő, talaj-, víz-
szennyezés 

                              

Zaj 
12 000 

000 

12 
000 
000 

12 
000 
000 

12 
000 
000 

12 
000 
000 

12 
000 
000 

12 
000 
000 

12 
000 
000 

12 
000 
000 

12 
000 
000 

12 
000 
000 

12 
000 
000 

12 
000 
000 

12 
000 
000 

12 
000 
000 

Zsúfoltság 
5 127 

885 

5 
127 
885 

5 
127 
885 

5 
127 
885 

5 
127 
885 

5 
127 
885 

5 
127 
885 

5 
127 
885 

5 
127 
885 

5 
127 
885 

5 
127 
885 

5 
127 
885 

5 
127 
885 

5 
127 
885 

5 
127 
885 

Balesetek 
161 
268 
758 

25 
049 
921 

25 
049 
921 

25 
049 
921 

161 
268 
758 

25 
049 
921 

25 
049 
921 

25 
049 
921 

25 
049 
921 

161 
268 
758 

25 
049 
921 

25 
049 
921 

25 
049 
921 

25 
049 
921 

161 
268 
758 

Hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Területhasználat                               

Foglalkoztatási 
hatás 

232 
652 

232 
652 

232 
652 

232 
652 

232 
652 

232 
652 

232 
652 

232 
652 

232 
652 

232 
652 

232 
652 

232 
652 

232 
652 

232 
652 

232 
652 

Opportunitycost 
57 500 

000 

57 
500 
000 

57 
500 
000 

57 
500 
000 

57 
500 
000 

57 
500 
000 

57 
500 
000 

57 
500 
000 

57 
500 
000 

57 
500 
000 

57 
500 
000 

57 
500 
000 

57 
500 
000 

57 
500 
000 

57 
500 
000 

Szegénység 
172 
000 
000 

172 
000 
000 

172 
000 
000 

172 
000 
000 

172 
000 
000 

172 
000 
000 

172 
000 
000 

172 
000 
000 

172 
000 
000 

172 
000 
000 

172 
000 
000 

172 
000 
000 

172 
000 
000 

172 
000 
000 

172 
000 
000 

Életminőség 
javulás 

912 

870 

000 

                            

Egyéb hatások 
45 000 

000 

45 
000 
000 

45 
000 
000 

45 
000 
000 

45 
000 
000 

45 
000 
000 

45 
000 
000 

45 
000 
000 

45 
000 
000 

45 
000 
000 

45 
000 
000 

45 
000 
000 

45 
000 
000 

45 
000 
000 

45 
000 
000 

Hatások, 
externáliák 

1 365 
999 
295 

316 
910 
458 

316 
910 
458 

316 
910 
458 

453 
129 
295 

316 
910 
458 

316 
910 
458 

316 
910 
458 

316 
910 
458 

453 
129 
295 

316 
910 
458 

316 
910 
458 

316 
910 
458 

316 
910 
458 

453 
129 
295 
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Nettó 

közgazdasági 

pénzáram 

895 

270 

846 

290 

724 

696 

289 

939 

124 

289 

156 

955 

424 

570 

940 

287 

552 

469 

286 

730 

446 

285 

915 

585 

285 

078 

724 

420 

438 

104 

283 

369 

296 

282 

497 

226 

281 

602 

482 

280 

684 

474 

415 

961 

436 

 

 

A TELJES PROJEKT 
KÖZGAZDASÁGII NETTÓ 
JELENÉRTÉKE (ENPV) 

3 397 178 917 

A TELJES PROJEKT 
KÖZGAZDASÁGI BELSŐ 
MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁJA (ERR) 

9,1% 

 

A közgazdasági elemzés során a pénzügyi mutatók fiskális korrekcióját követően kerültek számba 

vételre a projekt externális hatásai. Ahol lehetséges, illetve kötelező volt, megtörtént ezek 

monetizálása is.  

 

A fenti mutatókkal elvégzett közgazdaság elemzés szerint a teljes projekt a vizsgált időtávban pozitív 

közgazdasági nettó jelenértéket mutat (ENPV = 3 397 178 917 Ft). Ez igazolja a fejlesztés társadalmi 

hasznosságát, az Útmutató szerint „ez igazolja a projekt társadalmi megtérülését, kívánatosságát, és 

a projekt támogathatóságát.”. 

 

Az ERR 8,5% magasabb. 

Meg kell jegyezni, hogy a pozitív jelenértékkel igazolt társadalmi hasznosságon túl a projektnek 

számtalan és jelentős olyan pozitív társadalmi és gazdaság haszna is fog jelentkezni, amelyek nem, 

vagy csak nagyon nehezen kimutathatók, monetizálhatók, de attól még jelenlévő, fontos értékek: 

ilyen pl. a helyben és a kerületben élők közérzetének, életminőségének javulása, amely a mindennapi 

életben jelentkező pozitív hatás, egyben erősíti a helyi identitást, kötődést és növeli a társadalmi 

aktivitást, a civil társadalom szerveződését. 

 

 

 

 


