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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület 2018. december 13-i ülésére 

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

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata által alapított közalapítványok több Európai Uniós és 
hazai forrásból megvalósuló fejlesztési pályázatot valósítanak meg, melyek nem csak városi, 
hanem kistérségi sőt országos jelentőséggel is bírnak. A projektek hozzájárulnak a humán 
szolgáltatások, illetve kapacitások-, a közszolgáltatások-, a turisztikai attrakciók-, a társadalmi 
együttműködések erősítéséhez, valamint az épületek energetikai korszerűsítéséhez. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata által alapított közalapítványok közül a Városért 
Közalapítvány és a Halasi Csipke Közalapítvány valósít meg hazai és uniós forrásból 
pályázatokat. 
 
Az alábbi mellékletben tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet az önkormányzat által 
alapított Városért Közalapítvány és a Halasi Csipke Közalapítvány pályázatairól és azok 
jelenlegi állásáról.  
A Berki Viola Közalapítvány és a Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány pályázatot 
nem valósít meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló és a határozati javaslat elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 
által alapított közalapítványok 2017-2018. évi pályázatairól szóló beszámolót.  
 
Kiskunhalas, 2018. december 4. 
 
 
          Fülöp Róbert s.k.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester  
Végrehajtásért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens 
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 

Városért Közalapítvány Kuratóriuma 
Halasi Csipke Közalapítvány Kuratóriuma 

Felelős: Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 



 
 

 

 

HALASI CSIPKE KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓJA 

2018. év 

 

A Halasi Csipke Közalapítvány 2018. évben az alábbi pályázatokban vesz részt : 

 

TOP-1.2.1-16-BK1 Turisztikai pályázat 

Pályázó :    Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Projekt címe:    Csipkeház látogatóbarát fejlesztése 

Projekt időtartama:  2017.10.02-2019.09.30. 

Támogatás összege:  72.800.000,-Ft 

A projekt  megvalósulásában két részre osztható. 

- A Csipkeház épületét érintő építészeti, műszaki felújítás keretében lehetőség nyílik  a belső 

burkolatok cseréjére. Egységes új burkolatot kap a fogadó tér, a csipkemúzeum helysége és az 

időszaki kiállító terem. 

Energiatakarékosság céljából fűtéskorszerűsítésre és szigetelésre kerül sor. Az említett 3 helységben 

a régi radiátorokat padlófűtés váltja fel.  A nyílászáró csere érinti a fő bejárati ajtót és a mellette 

elhelyezkedő 4 boltíves ablakot teljes egészében valamint a déli oldal ablakainak külső szárnyait. 

Valamennyi új nyílászáró korszerű hőszigeteléssel rendelkezik miközben megtartja a ház jellegéhez 

illeszkedő  megjelenési formát. 

Emellett szabályszerű akadálymentes bejáró és mosdó épül az építészeti rész keretében. 

A csipkevarró műhelyben kialakításra kerül egy teakonyha, amellyel a csipkevarrók régi kívánsága 

valósul meg. 

Az építészeti munkálatok terv szerint haladnak, várhatóan december 31-re befejeződnek. 

 

- A projekt másik része a csipkemúzeum megjelenési formájának teljes megújítását tartalmazza. 

Ennek keretében megújulnak a kiállítási vitrinek, a világítás, család és gyermekbarát interaktív 

eszközök kerülnek elhelyezésre. A jelenleginél jóval több és színesebb  információs rész jelenik meg 

az új csipkemúzeumban. 

E téren jelenleg a tervezés szakasza fejeződött be. A kivitelezés várhatóan 2019. januárban indul el. 

 

 



 
 

 

 

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

Projekt címe:    Mestermunka turizmus: helyi értékek határon átnyúló nézőpontban 

Projekt azonosító:  HUSRB/1602/32/0087 

Vezető kedvezményezett:  Halasi Csipke Közalapítvány 

Társfinanszírozottak:   Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület, Szabadka 

                                       Matija Gubec Horvát Kulturális és Oktatási Egyesület, Tavankút 

Projekt időtartama:  2018. április 1-2019. március 31. 

A Halasi Csipke Közalapítványt  

megillető EU támogatás összege:   30.124 EUR 

A Halasi Csipke Közalapítványt 

megillető hazai társfinanszírozás összege:    3.544 EUR 

A „Mestermunka” projekt célja a kézművesek egymással való tapasztalatcseréje és kapcsolat építése 

a magyar-szerb határ térségében. Emellett fontos cél a turizmus élénkítése, az eseményeken való 

minél nagyobb számú látogatói részvétel. A projekt bemutatkozási lehetőséget biztosított a májusi 

Nemzetközi Csipkekiállítás keretében  a szabadkai kézimunkázóknak és a tavankuti 

szalmakészítőknek.  Kiskunhalas érdeklődő közönsége és az ország egész területéről érkező látogatók 

megtekinthették pályázati partnereink kiállított kézműves munkáit. A workshopok keretében 

lehetőség nyílt a kézimunkák kipróbálásra és elsajátítására. A projekt keretében szerveztük meg a 

Halasi Csipke Kiállítást Szabadkán. Ilyen nagy szabású bemutatkozásra még nem került sor 

testvérvárosunkban. A kiállítás ideje alatt Vajdaság minden részéből érkeztek látogatók.  

 

Emberi Erőforrások Minisztérium működési és fejlesztési célú támogatása 

Támogatás azonosító:  4709/2018 

Támogatás időtartama:  2018. április 1- 2019. február 28. 

Támogatás összege:   5.000.000,-Ft 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyedi támogatási igényünk alapján az alábbi célokra biztosított 

forrást: 

A Csipkeház Kossuth utcai főbejáratát díszítő szobor hátteréül szolgáló pergola felújítása:652.000Ft 

A Csipkeház konferencia terem galériájának feltöredezett burkolat javítása:         620.000Ft 

A csipkevarrók és a csipkét képviselők részére halasi csipkével díszített egységes formaruha  és póló 

elkészítése:              1.983.000Ft 

Csipkeház alkalmazottai részére egyszeri cafeteria juttatás járulékokkal együtt:     1.745.000Ft  

A konferencia terem burkolat javítására 2019. januárban kerül sor. A többi cél 2018. évben 

megvalósult. 

 

 



 
 

 

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 3 főre 

Támogatás azonosító:  BK-08M/01/003059 

Támogatás időtartama:  2017.március 1-2018. február 28. 

Támogatás összege:  3.167.430,-Ft 

Támogatás azonosító:  BK-08M/01/002819 

Támogatás időtartama:  2018. március 1-2018. június 30. 

Támogatás összege: 1.073.748,-Ft 

 

 

  

 

Kiskunhalas 2018. november 29. 

 

 

Szécsiné Rédei Éva  
Csipkeház igazgató 

 

 














