
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  

2019.június 27-i ülésére 

 

 

Tárgy: Kiskunhalas 2030 

 

Az előterjesztést készítette:  Fülöp Róbert polgármester 

 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

 

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

       Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottság 

Köznevelési, Kulturális, Sport és 

Humánpolitikai 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, 2019.június 20. 

 

 

 

 

 



 

KISKUNHALAS VÁROS  

POLGÁRMESTERÉNEK  

ELŐTERJESZTÉSE 

Képviselő-testület 2019. június 27-i ülésére 

Kiskunhalas 2030 tárgyban 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Felelős és egyben ambiciózus vezetőként egy önkormányzati ciklus lezárásához közeledve 

fontosnak feladatnak tartom az elvégzett munkát értékelni, illetve ezekre támaszkodva olyan célokat 

meghatározni, amelyeket nem befolyásolhatnak a mindennapi közéleti csatározások és az ad-hoc 

jelentkező, emocionálisan befolyásolt ötletek. 

Az elmúlt években elért közös sikereink és a megkezdett fejlesztések komoly fundamentumot 

jelentenek egy ciklusokon átnyúló, 10 éves fejlesztési program meghatározásához. Az eredmények, 

illetve a folyamatban lévő projektek ismertek, azonban ezeket nem szabad egymástól elválasztva, 

pontszerűen kezelni, hanem látni kell ezek között azon összefüggéseket és rendszereket, amelyek 

mentén Kiskunhalas további fejlődési utat járhat be. 

A "Kiskunhalas 2030" célja az, hogy egy olyan városfejlesztési sorvezető legyen, amelyet azon 

vezetők és szakemberek készítettek, akik részt vettek az elmúlt 5 év munkájában, tehát ismerek a 

folyamatokat. Emellett célja az is, hogy Városunk fejlődésében ne keletkezzen törés, s ne térjenek 

vissza a 2014 előtti idők, amikor sokkal fontosabb volt az egyes pozíciók hajhászása a helyi 

közéletben, mintsem a tudatos városüzemeltetés és városfejlesztés. 

A program hat fő témában fogalmaz meg jövőképet, elképzelést, haladási irányt. Az elindult 

turisztikai fejlesztéseink nyomán az egyik fő téma a (I.) Fenntartható turizmus: fürdő-csipke-lovas, 

de kilátásoka fogalmaz meg az (II.) M9-vasút-közlekedés-logisztika, (III.) Városkép – street art –

helyi értékek, (IV.) Üzleti környezet – ipari park, (V.) Biztonság, (VI.) Kiskunhalas okos város. 

A városvezetés az elmúlt pár évben jelentős beruházásokat indított el. Ezek egy része elkészült 

már, de számos téma tart jelenleg is a megvalósítási szakaszban. Az elkészült és készülő 

produktumok összehangolt fenntartása, működtetése és az ezekre épülő további fejlesztések 

teremtik meg alapját átgondolt jövőképünknek. 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben szereplő 

Kiskunhalas 2030 koncepciót, mint hosszú távú városfejlesztési stratégiát, melyet a 

beruházások megvalósulásakor elsődlegesen figyelembe vesz. 

 

Határidő: 2030.december.31. 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: polgármester 

Értesül: Fülöp Róbert polgármester 

 

 

Kiskunhalas, 2019. június 20.  

 

         Fülöp Róbert s.k. 


