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Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
SZEBB KÖRNYEZETET, JOBB KÖRÜLMÉNYEKET, K

 

Kiskunhalas „peremén" több, a társadalomtól leszakadt, nehéz sorsú család él leromlott állapotú 

épületekben, elhanyagolt környezetben. A Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason 

elnevezésű nyertes projekt 500 millió for

területek, épületek rendezésére, ami az ott élő lakosság felzárkóztatását is segíti.

keretében többek között felújítják az önkormányzati szociális bérlakásokat, sport

alakítanak ki, de járdaépítés, útrendezés is szerepel a programban.

 

A TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00002  számú,

legfőbb célja az akcióterületet alkotó szegregátumok infrastruktúrájának fejlesztése az ott élő lakosság 

felzárkóztatása érdekében. A program kiemelt elemei közé tartozik a

erősítése az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások korszerűsítése által, a lakosságot érintő 

környezeti károk mérséklése az illegális hulladéklerakók felszámolása és a csapadékvíz

fejlesztése révén, illetve megvalósul egy

kialakítása az akcióterületen. 

Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások lakói számára javulnak a lakhatási feltételek, mivel az 

akcióterületen található, Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakások külső

belső felújítást, energetikai korszerűsítést kapnak.

Létrejön egy nyitott közösségi tér, benne egy 38x18 m

labdafogó hálókkal, egy játszótér homokozóval, csúszdával, hintával és mászókával. Továbbá elhelyezésre 

kerül 6 db vandál biztos pad lebetonozott lábakkal. A tér egy része alkalmas lesz szabadtéri rendezvények 

tartására is. A Sáros utca-Polgár utca találkozásánál közösségi k

A programban szerepel a Sáros utca kőszórással ellátott

kiépítése, a Zerge utca teljes útburkolatának kiépítése, a Harangos tér

ellátása. Csapadékvíz-elvezetés kialakítása a Zerge utcában szükséges, a többi érintett útszakaszon 

szikkasztással oldják meg ezt a problémát.
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OBB KÖRÜLMÉNYEKET, KÖZÖSSÉGI TERET ALAKÍTANAK KI

Kiskunhalas „peremén" több, a társadalomtól leszakadt, nehéz sorsú család él leromlott állapotú 

épületekben, elhanyagolt környezetben. A Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason 

elnevezésű nyertes projekt 500 millió forintos támogatása segítségével mód nyílik az érintett 

területek, épületek rendezésére, ami az ott élő lakosság felzárkóztatását is segíti.

keretében többek között felújítják az önkormányzati szociális bérlakásokat, sport

k ki, de járdaépítés, útrendezés is szerepel a programban. 

számú, Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason című projekt 

legfőbb célja az akcióterületet alkotó szegregátumok infrastruktúrájának fejlesztése az ott élő lakosság 

felzárkóztatása érdekében. A program kiemelt elemei közé tartozik az érintett területek lakófunkciójának 

erősítése az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások korszerűsítése által, a lakosságot érintő 

környezeti károk mérséklése az illegális hulladéklerakók felszámolása és a csapadékvíz

évén, illetve megvalósul egy nyitott közösségi tér és közösségi kert, vagyis közterületi funkció 

Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások lakói számára javulnak a lakhatási feltételek, mivel az 

, Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakások külső

belső felújítást, energetikai korszerűsítést kapnak. 

Létrejön egy nyitott közösségi tér, benne egy 38x18 m-es labdajátékokra alkalmas terület kapukkal és 

egy játszótér homokozóval, csúszdával, hintával és mászókával. Továbbá elhelyezésre 

kerül 6 db vandál biztos pad lebetonozott lábakkal. A tér egy része alkalmas lesz szabadtéri rendezvények 

Polgár utca találkozásánál közösségi kertet szeretnénk kialakítani.

A programban szerepel a Sáros utca kőszórással ellátott- és földútszakaszának burkolása, a hiányzó járda 

kiépítése, a Zerge utca teljes útburkolatának kiépítése, a Harangos tér- és a Tompa utca útburkolattal való 

elvezetés kialakítása a Zerge utcában szükséges, a többi érintett útszakaszon 

szikkasztással oldják meg ezt a problémát. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason 

Kiskunhalas 

499.999.163,-Ft 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. december 31. 

4.3.1-15-BK1-2016-00002  

TANAK KI 

Kiskunhalas „peremén" több, a társadalomtól leszakadt, nehéz sorsú család él leromlott állapotú 

épületekben, elhanyagolt környezetben. A Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason 

intos támogatása segítségével mód nyílik az érintett 

területek, épületek rendezésére, ami az ott élő lakosság felzárkóztatását is segíti.  A program 

keretében többek között felújítják az önkormányzati szociális bérlakásokat, sport- és játszóteret 

Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason című projekt 

legfőbb célja az akcióterületet alkotó szegregátumok infrastruktúrájának fejlesztése az ott élő lakosság 

z érintett területek lakófunkciójának 

erősítése az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások korszerűsítése által, a lakosságot érintő 

környezeti károk mérséklése az illegális hulladéklerakók felszámolása és a csapadékvíz-elvezető rendszer 

nyitott közösségi tér és közösségi kert, vagyis közterületi funkció 

Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások lakói számára javulnak a lakhatási feltételek, mivel az 

, Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakások külső- és 

es labdajátékokra alkalmas terület kapukkal és 

egy játszótér homokozóval, csúszdával, hintával és mászókával. Továbbá elhelyezésre 

kerül 6 db vandál biztos pad lebetonozott lábakkal. A tér egy része alkalmas lesz szabadtéri rendezvények 

ertet szeretnénk kialakítani. 

és földútszakaszának burkolása, a hiányzó járda 

és a Tompa utca útburkolattal való 

elvezetés kialakítása a Zerge utcában szükséges, a többi érintett útszakaszon 


