
E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  
2018.október 25-i ülésére 

 
 
Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017-2018. évi uniós- és hazai forrásból 
megvalósuló fejlesztési pályázatairól szóló beszámoló 
 
Az előterjesztést készítette:  Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási 
csoportvezető 
 
Előadó: Fülöp Róbert polgármester 
 
Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:   Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság 
 
 
 
 
Elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
 
Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 
  
 
 
 
 
 
        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 
               jegyző 
 
 
 
Pénzügyi, gazdálkodási szempontból felülvizsgálta: 
 
 
 
 
 
        Csendes Ildikó s.k. 
       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2018. október 17. 
 



 
 
Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület 2018. október 25-i ülésére 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017-2018. évi uniós- és hazai forrásból 
megvalósuló fejlesztési pályázatairól szóló beszámoló tárgyában 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata több Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló 
fejlesztési pályázatot valósít meg, melyek hozzájárulnak a város és a kistérség fejlődéséhez. A 
projektek hozzájárulnak a humán szolgáltatások, illetve kapacitások-, a közszolgáltatások-, a 
turisztikai attrakciók-, a közlekedés-, az úthálózat- és az iparterületek fejlesztéséhez, a 
társadalmi együttműködések erősítéséhez, valamint az épületek energetikai korszerűsítéséhez. 
Az alábbi mellékletben tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet az önkormányzati 
pályázatokról és azok jelenlegi állásáról.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló és a határozati javaslat elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 
2017-2018. évi pályázatairól szóló beszámolót.  
 
 
Kiskunhalas, 2018. október 17. 
 
 
 
 
 
       Fülöp Róbert s.k. 
 
 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester  
Végrehajtásért felelős: Dervaderics-Kurucz Brigitta fejlesztési és beruházási csoportvezető 
Értesül: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
               Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  
    Dervaderics- Kurucz Brigitta, fejlesztési és beruházási csoportvezető 
    Csendes Ildikó, pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Felelős: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 



 

Melléklet 
 

Megvalósítás alatt álló projektek 
 

1) Ipari Park fejlesztése Kiskunhalason 

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

Rövid összefoglaló: 
A fejlesztés célkitűzése a jelenlegi ipari park bővítése és fejlesztése, hogy ezzel az 
önkormányzat megfelelő teret biztosíthasson a már megtelepült és a jövőben megtelepedő 
vállalkozások számára. Feltáró út kerül kiépítésre és az eddig hiányzó, de szükséges közmű 
hálózatot bevezetjük a területre. A saját tulajdonú meglévő épület szükségszerű felújítása 
után, abban vállalkozásfejlesztési, ipari park és klasztermenedzsment szolgáltatásokat is 
biztosít. 2 db új gép beszerzése is része a beruházásnak, melyekkel az ipari park karbantartási 
feladatait fogjuk ellátni, ezzel is támogatva a betelepülő vállalkozásokat. 
A beruházás végső célja az új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése, a 
vállalkozások működési feltételeik kedvezőbbé tétele által. 
Az beruházási tevékenységhez kapcsolódóan a tervezés folyamatban van, a tervek várhatóan 
ősszel elkészülnek. Az eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítés alatt 
van. 

 
Projekt összes költsége: 300.000.000,-Ft 

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

Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

2) Új iparterület kialakítása Kiskunhalason 

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

Rövid összefoglaló: 
Az új iparterület kialakítását indokolja, hogy a meglévő Ipari Park hasznosított, vagy 
értékesített része már nem rendelkezik a vállalkozások számára megfelelő infrastruktúrával 
ellátott üzleti környezetként igénybe vehetőipari területtel. Mindezt felismerve a településen 
szükséges a fejlesztett, megfelelő infrastruktúrával ellátott ipari területek növelése, bővítése. 
Nem elegendő az egységes, megfelelő infrastruktúrával ellátott ipari területi kezelése, amellett 
befektetés-ösztönzési tevékenységet, klaszter és vállalkozásmenedzsment szolgáltatást és a 
megyei paktummal való együttműködést is szükséges megvalósítani. Mindennek 
biztosításához jelen projekt keretében a tervezett ipari területen meglévő épület bontására, 
közművek kiépítésére, valamint egy új feltáró út kiépítésre kerülne sor. A projekt részét 
képezik kapcsolódó gépbeszerzések az ipari terület üzemeltetéséhez és karbantartásához. 
Az építési tevékenységhez kapcsolódó tervezés van folyamatban. 
 
Projekt összes költsége: 381 000 000,- Ft 

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

Támogatási intenzitás: 100% 



Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 
3) A kiskunhalasi városháza tornyának kilátó céljára történő hasznosítása 

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

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a kiskunhalasi városháza tornyának kilátóvá történő átalakítása turisztikai 
hasznosítás céljából. A szezontól független bemutathatóságot élményelemekkel szeretnénk 
kiegészíteni, pl.: gyermekek számára távcsövek kihelyezésével, kiszolgáló helyiségekkel, 
kiszolgáló terekkel. Jelentős technikai fejlesztést szeretnénk megvalósítani a fogyatékkal élők 
fogadása érdekében, az igényeikhez igazodó szolgáltatások megteremtésével, pl. alternatív 
bemutatást biztosító kijelzőkhöz kapcsolódó számítógép távirányításos kamerarendszerrel. 
A projektben jelenleg közbeszerzési eljárás lefolytatásával, a kivitelező kiválasztása zajlik. A 
kivitelezés várhatóan ez év ősszel megkezdődhet. 
 
Projekt összes költsége: 99.847.537,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

4) A Csipkeház látogatóbarát fejlesztése 

Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00017 
 
Rövid összefoglaló: 
A projekt közvetlen célja a Csipkemúzeum felújítása, illetve szolgáltatási palettájának 
gazdagítása, a kulturális örökség jellegéhez illeszkedő élményelemek, valamint komplex 
turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások kidolgozása. 
Jelenleg zajlik a kivitelezés, amelynek készültségi foka október végére a tervek szerint eléri az 
50%-os készültséget. A kiállítástervezés folyamatban van. 
 
Projekt összes költsége: 72 800 000,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

5) A Thorma János Múzeum bővítése 

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

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

Támogatási intenzitás: 100% 



 

6) Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében 

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

Rövid összefoglaló:  
A projekt célja a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése eszközbeszerzések által. A 
projektben beszerezni kívánt tárgyak, eszközök által, a konzorciumi partnerek tovább 
szeretnék növelni a kisgyermekek ismereteit önmagukról, valamint tágabb és szűkebb 
környezetünkről. Fejleszteni kívánják a finom-motorikus készségeit, hozzá szeretnének 
járulni az egészséget testi, lelki, értelmi és érzelmi fejlődésükhöz. Mindezen játékok 
megfelelő tárolásának érdekében szükségesek a tárolók, bútorok beszerzése is. A projekt 
keretében beszerzésre kerül nevelőmunkát segítő IKT eszköz, ami a mindennapi munka része, 
gyerekekkel zenehallgatásra, képek, filmek nézésére, rendezvények visszanézésére 
használják, a napi jelentéseket, dokumentációt készítik rajtuk. 
A projekt 17 konzorciumi partner együttműködésével valósul meg. Kiskunhalas részéről az 
eszközök beszerzése és leszállítása megtörtént 2018. harmadik negyedévben. 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 1 920 000,- Ft. 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

7) Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda építése 

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

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda megépítése, melynek keretében modern 
óvodai környezet kerül kialakításra, a vonatkozó hatályos rendeletben előírt minőségű 
helyiségek fejlesztésével, kialakításával. 
A projektben jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik, a kivitelező kiválasztására vonatkozóan. 
Sikeres közbeszerzési eljárás esetén, a kivitelezői szerződés tervek szerint az ősz folyamán 
megköthető. 
 

Projekt összes költsége: 300 000 000,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

8) Felsőváros belvízkárok megelőzése, a csapadékvíz záportározóban történő 

elhelyezésével 

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

Rövid összefoglaló: 
Az Önkormányzat célja a projekt megvalósításával a település környezeti állapotának javítása, 
az ár- belvíz- és helyivízkár veszélyeztetettségének csökkentse a településen áthaladó 
vízfolyások rendezésével, a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, 
összehangolt fejlesztésen keresztül. 



A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Kiskunhalas Város lakossága a 
támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz 
károkozástól. 
A kivitelezéshez szükséges tervek elkészültek és átadásra kerültek az Önkormányzat részére. 
Az kivitelező kiválasztásához közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, mely előkészítés 
alatt áll. 
 

Projekt összes költsége: 200 000 000,-Ft 

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

Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

9) Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason 

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

Rövid összefoglaló: 
A beruházás komplexen tesz intézkedést a biztonságos közlekedési feltételek megteremtésére 
valamennyi közlekedő számára. A fejlesztés célkitűzése a forgalomtechnikailag elavult utcák 
átépítése, a kerékpárhálózat belterületi szakadási pontjainak megoldása, a centrum 
összekötése az egyik legforgalmasabb lakóteleppel, illetve a vasútállomással, illetve a közúti 
közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának emelése buszpályaudvar felújítással.  
A beruházás során megújul a buszpályaudvar és ehhez kapcsolódóan rendezésre kerül a 
gyalogosforgalom meglévő járda felújítással és új gyalogos közlekedési felületek 
kijelölésével, valamint megvalósul a csapadékvíz elvezetés kiépítése is.  
Kerékpárosbarát fejlesztési intézkedések valósulnak meg, melyek érintik a Jókai, a Thúry 
József, a Kossuth Lajos utcát, a Mátyás teret, a Bem sétányt és a Hősök ligetét. A Thúry 
József utcai kerékpárút kivitelezés kapcsán, az útburkolat is felújításra kerül. 
A buszpályaudvar kivitelezéséhez szükséges engedélyes tervek elkészültek, a kerékpárút 
hálózat és térburkolat tervei engedélyeztetés alatt állnak. Valamennyi engedély rendelkezésre 
állása esetén elkezdődhet a közbeszerzési eljárás előkészítése. 
  

Projekt összes költsége: 500 000 000,-Ft 

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

Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

10) Önkormányzati intézmények energetikai felújítása 

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

Rövid összefoglaló: 
A projekt legalapvetőbb célkitűzése, hogy az intézmények által kibocsátott szén-dioxid 
mennyisége csökkenjen, továbbá az épületek fajlagos primer energiafogyasztása olyan 
mértékben változzon, mely a jogszabály szerinti követelményértékeknek megfelel. A tervezett 
projekt megvalósítása a meglévő infrastruktúra korszerűsítését teszi lehetővé. 



A projekt 8 db önkormányzati tulajdonú épület energetikai fejlesztését foglalja magában. 
1.Könyvtár: akadálymentesítés, ablakcsere, homlokzat, födém, lábazat szigetelés, kazáncsere, 
napelemes rendszer. 2.Szilády Áron utcai óvoda: akadálymentesítés, ablakcsere, födém, 
lábazat, pincefödém, padlásfödém szigetelés, vízszigetelés. 3.Felsővárosi óvoda: napelemes 
rendszer. 4.Bóbita óvoda: napelemes rendszer. 5.Bajza utcai óvoda: napelemes rendszer 
6.Városi bölcsőde: napelemes rendszer. 7.Ady Endre utcai óvoda: napelemes rendszer. 
8.Városháza: ablakcsere, födém, pincefödém szigetelés, kazáncsere, napelemes rendszer.  
A projekt jelenleg a tervezési fázisban tart, előreláthatóan idén ősszel a kivitelezéshez 

szükséges tervek elkészülnek. 

 

Projekt összes költsége: 419 398 995,- Ft 

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

Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

11)  Kiskunhalasi Idősek Otthona energetikai felújítása 

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

Rövid összefoglaló: 
A projekt legalapvetőbb célkitűzése, hogy az intézmény által kibocsátott szén-dioxid 
mennyisége csökkenjen, továbbá az épületek fajlagos primer energiafogyasztása olyan 
mértékben változzon, mely a jogszabály szerinti követelményértékeknek megfelel.  
A tervezett projekt megvalósítása a meglévő infrastruktúra korszerűsítését teszi lehetővé, új 
tevékenységek és szolgáltatások nem alakulnak ki a projekt által, de a meglévő szolgáltatások 
magasabb színvonalon lesznek elérhetők. 
Az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek magukba foglalják az idősek 
otthona épületének a külső hőszigetelését, nyílászárók cseréjét és a fűtési rendszer fejlesztését. 
A projekt jelenleg a tervezési fázisban tart, előreláthatóan idén ősszel a kivitelezéshez 
szükséges tervek elkészülnek. 
 
Projekt összes költsége: 80 639 627,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 
12) Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason 

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

Rövid összefoglaló: 
Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások (Sáros utca, Zerge utca, Harangos tér és 
Erzsébet királyné tér) lakói számára a lakhatási feltételeik javítása, a lakás külső- és belső 
felújítása, energetikai korszerűsítése, közműhálózatok fejlesztése, kapcsolódó 
eszközbeszerzéssel kiegészítve, összesen több mint 60 lakásban. 
A lakosságot érintő környezeti károk mérséklése az illegális hulladéklerakók felszámolása és 
a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése révén. 
Nyitott közösségi tér és közösségi kert létrehozása révén a lakosság életkörülményeinek 
javítása, közösségi, közterületi funkció kialakítása a város szegregált területein. 



A kivitelezéshez szükséges tervek elkészültek, jelenleg a kivitelezési közbeszerzési eljárás 
előkészítése történik. 
 
Projekt összes költsége: 499.999.163,-Ft 

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

Támogatási intenzitás: maximum 100% 

Konzorciumi partnerek: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 

13) Együtt egymásért Kiskunhalason 

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

Rövid összefoglaló: 
A projekt átfogó célja: A szegregátumokban élő kiskunhalasi lakosság jobb életlehetőségeinek és 
egyéni és közösségi szintű integrációjának biztosítása. Ezen átfogó cél elemei: 1. Társadalmi 
együttműködés erősítése közösségfejlesztéssel, a társadalmi integráció erősítésével, az egyéni 
közösségi szociális szolgáltatások kiterjesztésével; 2. Az egészséges élet feltételeinek 
megteremtése az egészségtudatosság erősítése, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosítása 
által; 3. A foglalkoztathatóság javítása révén a hátrányos helyzetű családok életszínvonalának 
emelése; 4. Gyermekkorban és kora-gyermekkorban kialakuló, különösen a leszakadó társadalmi 
csoportokra jellemző tényezők megelőzése és leküzdése. 
 
Projekt összes költsége: 149.999.749,-Ft 

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

Támogatási intenzitás: 100% 

Konzorciumi partnerek: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.  

    Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

 

14) A kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése 

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

Rövid összefoglaló: 
A projekt keretében első sorban a Csetényi park komplex turisztikai fejlesztését kívánjuk 
megvalósítani. Olyan turisztikai attrakciókat kívánunk elhelyezni, amik a felhívás céljához 
illeszkedve vonzó célponttá teszik a területet. A fejlesztés akcióterülete kiterjed a 
városházától a Sportközpontig, ezen a területen belül egységes koncepció mentén végeznénk 
fejlesztéseket, melyek felfűzve, egymást erősítve tennék még vonzóbbá településünket.  
 A kivitelezéshez szükséges tervek elkészültek, jelenleg a kivitelezési munkálatok közbeszerzési 
eljárásának előkészítése zajlik. 
 
Projekt összes költsége: 897 041 568,-Ft 

Támogatási intenzitás: 97,71% 

 



15) Kiskunhalas Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása 

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

Rövid összefoglaló: 
Az ASP projekt segítségével a Közös Önkormányzati Hivatal, mind a székhely településen, 
mind az érintett tagönkormányzatoknál egységes informatikai háttérre alapozott, központi 
adatkezelő rendszert vezet be. A rendszer előkészítése során az adó szakrendszerben saját 
erőforrás felhasználásával végezzük az adatminőség javítási folyamatot, míg az egyéb 
alrendszerek tekintetében az adatminőség javítás, valamint a migráció folyamatát külső 
erőforrás bevonásával kívánjuk megvalósítani. Az eszközbeszerzés során külső vállalkozó 
által leszállított, 3 év helyszíni garanciával rendelkező eszközöket tervezünk beszerezni.  
Állománylista összeállítása a migrálási folyamathoz megtörtént, jelenleg egyeztetés, 
adattisztítás zajlik.  Folyamatban van a gazdálkodási szakrendszer és az iratkezelési 
szakrendszer oktatása. 
 
Projekt összes költsége: 8 993 805,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

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

szolgáltatásokban 

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

Rövid összefoglaló: 
A projekt legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a 
minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. Másik fő cél a helyi 
esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és 
erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának 
támogatása, a humán közszolgáltatások területén jelentkező területi különbségek csökkentése a 
minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával. További cél az alapszolgáltatásokra 
ráépülve, hozzájárulni a helyi egyedi igények kielégítéséhez szükséges komplex kiegészítő 
szolgáltatások fejlesztéséhez. A projekt hozzájárul többek között a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok felzárkóztatásához és a munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez, az egyes 
közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, az integrált, innovatív 
megoldások kialakításához és a pilot tevékenység megvalósításához, ágazati együttműködések 
megteremtéséhez, tematikus stratégia alkotás folyamatához. 
A projekt öt település konzorciumi partnerségével valósul meg: Kiskunhalas, Tompa, Kisszállás, 
Pirtó és Harkakötöny. 
A szükséges szakértők bevonása mellett, folyamatosan történik a különböző programok, 
rendezvények megvalósítása. 
 
Projekt összes költsége: 483 280 308,-Ft 

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

Támogatási intenzitás: 100% 

 
 
 



17) Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban 

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

Rövid összefoglaló: 
A projekt legfőbb célja a humán közszolgáltatások területén jelentkező területi különbségek 
csökkentése, a humán közszolgáltatások minőségének és hozzáférésének javítása első sorban a 
köznevelés, a felnőttoktatás által biztosított formális és nem formális tanulás területein a helyi 
tudástőke gyarapítása érdekében. A projekt hozzájárul többek között a humán 
közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, a közszolgáltatások minőségi 
javulásához, a gyermekek és tanulók közneveléshez, felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán 
kívüli programok megvalósításával, komplex óvodai szolgáltatásfejlesztéshez és az egész életen 
át tartó tanuláshoz. 
A projekt 5 település konzorciumi együttműködésével valósul meg: Kiskunhalas, Pirtó, 
Harkakötöny, Kisszállás, Tompa. 
A szükséges szakértők bevonása mellett, folyamatosan történik a különböző programok, 
rendezvények megvalósítása. 
 
Projekt összes költsége: 500 000 000,-Ft 

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

Támogatási intenzitás: 100% 

 
 
18) Hirling József lovaspark fejlesztése 

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

 



19) Tó utcai cigány közösségi ház energetikai korszerűsítése 

Pályázati kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 

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

Támogatási intenzitás: 90% 

 

20) Gárdonyi Géza utca építése 

Projekt azonosítószáma: 356 659 ebr42 

Rövid összefoglaló: 
A projekt célja Kiskunhalas város belterületén a Gárdonyi Géza utca Nagy Szeder István u. és 
a Mártírok útja közötti szakaszának útburkolat építése. A projekt tartalmazza Gárdonyi Géza 
utca útburkolat építését, a Mártírok útjához kapcsolódó szakaszon a nyugvó forgalom részére, 
az útburkolathoz csatlakozó parkoló építését, a Városi Rendőrkapitányság mögötti területen 
önálló parkoló tömb építését, a Mártírok útjához burkolattal kapcsolódó vendégforgalmi 
parkoló felújítását (forgalmi rendezés, burkolat kopóréteg felújítás) és a Gárdonyi Géza u. 
Mártírok útja felőli szakaszán, elsősorban a Városi Rendőrkapitányság generálta nyugvó 
forgalom részére épített parkoló és a Rendőrség épülete közötti gyalogos forgalom részére 
gyalogút építését.  
A kivitelezéshez szükséges tervek rendelkezésre állnak, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési 
eljárás le lett folytatva, a nyertes ajánlattevő a Rexterra Kft. A kivitelezés idén október végén, 
november elején elkezdődhet. 
 
Projekt összes költsége: 98 526 953,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 

21) Kiskunhalasi sportcsarnok és küzdősportterem felújítása 

Rövid összefoglaló: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Magyar Birkózó Szövetség támogatásával birkózó 
csarnokot kíván létrehozni a Bundzsák Dezső Sportközpontban. 
A kivitelezéshez szükséges tervek elkészültek és a kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. Az eljárás eredménytelen lett, tekintettel arra, hogy 
a benyújtott ajánlatokban szereplő árak jelentősen megahaladták a rendelkezésre álló 
összeget. Jelenleg egy újabb közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik módosított műszaki 
tartalommal. 
 
 Projekt összes költsége: 61 000 000,-Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 



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

Rövid összefoglaló: 
Kiskunhalas és Harkakötöny összefogásban kívánjuk megvalósítani a 0813/5, 0824 és 
0148hrsz. Félegyházi külterületi út felújítására irányuló beruházást. A projekt középpontjában 
a mára már erősen alárendelté vált közlekedési útvonal, a Félegyházi út 6550 m-es szakasza 
áll, mely egy intenzív vonalvezetésű, a két települést szinte nyíl egyenesen összekötő, nagy 
vonzáskörzetű út. Emellett az út későbbi gondozásához szükséges eszközöket kívánjuk 
beszerezni. 
A projekt keretében beszerezni kívánt eszközök beszerzését Támogató nem támogatta, így csak 
az út felújítására van lehetőség. Az eszközök nem támogatása által valamennyi költséget 
arányosan csökkentette a Támogató. Jelenleg mindkét Önkormányzat részéről döntés 
szükséges arra vonatkozóan, hogy csökkentett költségek mellett is megvalósuljon-e a projekt. 
 
Projekt elszámolható összes költsége: 109 941 502,-Ft 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 53 568 535 

Támogatási intenzitás: 90% 

Konzorciumi partner: Harkakötöny Község Önkormányzata 

 

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

Pályázati azonosítószám: 406347 ebr42 

Rövid összefoglaló:  
A projekt célja a Tinódi utca Dong-éri és Kopolyai út közötti szakaszának szilárd burkolatú 
felújítása. 
A kivitelezéshez szükséges tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztásához szükséges 
közbeszerzési dokumentáció elkészült.  
 
A beruházás tervezett összköltsége: 81 000 000,- Ft. 

Támogatás összege: 30 000 000,- Ft. 

 

24) Sportpark és futókör megvalósítása 

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



25) Bernáth Lajos Kollégiumban rekortán burkolatú pálya kialakítása 

Pályázati azonosítószám: 351298 ebr42 

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

Támogatási intenzitás: 75% 

 

 



2017-2018. évben megvalósított projektek 

 

26) Petőfi Sándor utca felújítása 

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

Támogatási intenzitás: 75% 

 

27) Illegális migrációhoz kapcsolódó többletköltségek finanszírozása 

Projekt azonosítószáma: 338017 ebr42 

Rövid összefoglaló: 
A projekt keretében megvalósult tevékenységek: eszközbeszerzés az önkormányzati rendészet 
számára, közterületfelügyelet autóbeszerzés, kamerarendszer beszerzése és 24 órás felügyeleti 
rendszer működtetése, közvilágítás fejlesztése, polgárőrség és lovasbandérium támogatása, 
szegedi úti migrációs tábor környezetének karbantartása és az oda vezető járda felújítása.  

 
Támogatás összege: 66 241 961,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100% 

 



Fenntartási időszakban lévő projektek 

 

28) Kiskunhalas Ivóvízminőség javító Projekt 

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

Rövid összefoglaló: 
A "Mindennapi Vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2010. január 29-én 
alakult meg Bácsszőlős, Borota, Csikéria, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kéleshalom, 
Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kunfehértó, Móricgát, Rém és Tompa tagtelepülésekkel.  
A projekt keretében megvalósuló műszaki megoldások a Társulásban érintett települések 
vízellátó rendszerének fejlesztése, legtöbb esetben úgynevezett önálló megoldás kialakítása 
került előirányzásra, amelyben a kutak felszínre hozott rétegvize előírás szerinti állapotba 
hozatala valósul meg egy központi vízmű telepen. A műszaki megoldások a következők: Kelebia 
vízellátó rendszerének önálló fejlesztése; Tompa vízellátó rendszerének önálló fejlesztése; 
Csikéria-Bácsszőlős kistérségi rendszer kialakítása; Kisszállás - Kisszállás-Újfalu kistérségi 
rendszer kialakítása; Kéleshalom vízellátó rendszerének önálló fejlesztése; Kunfehértó vízellátó 
rendszerének önálló fejlesztése; Rém vízellátó rendszerének önálló fejlesztése; Borota vízellátó 
rendszerének önálló fejlesztése; Kiskunhalas vízellátó rendszerének önálló fejlesztése; 
Harkakötöny vízellátó rendszerének önálló fejlesztése; Bodoglár–Tajó(Kiskunmajsa) vízellátó 
rendszerének önálló fejlesztése; Jászszentlászló vízellátó rendszerének önálló fejlesztése; 
Móricgát vízellátó rendszerének önálló fejlesztése. 
 
Finanszírozás: A tervezett beruházás várható nettó összköltsége 3.125.224.205,-Ft, melyből 
3.121.627.850,-Ft elszámolható, 3.596.355,-Ft nem elszámolható költségként jelenik meg. A 
pályázat 87,009273%-ban támogatott, ami 2.716.105.698,-Ft, valamint a Belügyminisztériumtól 
405.522.152,-Ft Önerő támogatást nyertünk, amivel a projekt 100%-ban támogatottá vált. 
 
 
29)  Csipke városközpont megújítása 

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

Rövid összefoglaló: 
Megvalósult a műemlékként kezelt Kiskunhalas Városházatömb részleges rekonstrukciója - 
homlokzat és tető helyreállítása (kb. 7100 m2 homlokzatfelület, ill. kb. 4400 m2 tetőfelület és 
kb. 65-70 db üzletportál, vagy egyéb nyílászáró). A projekt továbbá kiterjedt a belső udvari 
toldaléképületek bontására (kb. 240 m2), az azokban meglévő funkciók (iroda, kazán, 
szellőzőgépház) racionalizálására és áttelepítésére, valamint az áttelepítés miatt felmerülő 
belső, ill. homlokzati közműproblémák kezelésére. Magában foglalja a 2009. év folyamán 
elkészített elvi építési engedélyezési terv által előirányzott átjáró kialakítását a volt "börtön-
szárny"-on keresztül a csatlakozó vizesblokkokkal és mozgássérült wc-vel, valamint a belső 
udvar további osztását szolgáló kerítésekkel. Az akadálymentesítés keretében 1db, a 
mozgásukban korlátozottak által is igénybe vehető felvonót kellett telepíteni az épületbe.  



A műemléki környezetbe tartozó közterületek- és épületek rehabilitációja az alábbiak szerint 
valósult meg: 
- a Bethlen téren és Hősök terén a városháza tömbjével összefüggő gyalogos felületek, 
zöldfelületek, és a gépjármű utak, kerékpárutak, valamint a díszburkolathoz és az épület 
megvilágításhoz szükséges díszvilágítás kiépítése,  
- a Szász Károly utca városháza és a vásárcsarnok közötti szakasz gyalogos felületeinek, 
zöldfelületeinek, kerékpárút-szakaszának, valamint a gyalogos felületek megvilágításhoz 
szükséges díszvilágítás kiépítése 
- a Vásárcsarnok előtti tér gépjármű parkolójának, kerékpártárolóinak, gyalogos felületeinek, 
kerékpárút-szakaszának kivitelezését. 
Vásárcsarnok felújítása tekintetében: 
- az épület homlokzatainak és tetőfelületének (kb. 2300 m2 homlokzatfelület, kb. 2100 m2 
tetőfelület, kb. 104 db homlokzati nyílászáró), valamint a belső, közönségforgalmi terek 
felújítása 
- az akadálymentesítés keretében 1 db a mozgásukban korlátozottak által igénybe vehető 
vizesblokkot alakítottunk ki az épületben. 
 
Finanszírozás: 
A megítélt támogatás összege: 660.855.013,-Ft, a projekt teljes költsége: 934.006.408,-Ft. 
 
 
30) Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására földre telepített napelemes 

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

Rövid összefoglaló: 

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



31) Kiskunhalas Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése 

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

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

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

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



34) Épületenergetikai racionalizálás a Bibó István Gimnáziumban 

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

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

Támogatási intenzitás: 85% 

 

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

Projekt azonosítószáma: KEOP-4.1.0.0/A 

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

Intézmény neve 
Igényelt támogatás 

(bruttó Ft) 
Szükséges önerő (bruttó 

Ft) 
Összesen (bruttó 

Ft) 
Felsővárosi 

Általános Iskola 
29.159.309 5.145.760 32.842.979 

Fazekas Gábor Utcai 
Általános Iskola 

26.514.884 4.679.097 31.193.981 

Kertvárosi Általános 
Iskola 

28.894.359 5.099.005 33.993.364 

Bibó István 
Gimnázium 

39.149.116 6.908.667 46.057.783 

Bernáth Lajos 
Kollégium 

29.630.276 5.228.872 34.859.148 

összesen: 153.347.944 27.061.401 147.947.255 
 


