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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ELQTERJESZTÉSE 
a KépviselQ-testület 2022. november 24-i ülésére 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaságok és ezek tulajdonában álló gazdasági társaságok, továbbá az 

Önkormányzat által alapított alapítványok 2021-2022. évi uniós- és hazai forrásból 
megvalósuló fejlesztési pályázatairól szóló beszámoló tárgyában 

 
 

Tisztelt KépviselQ-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaságok és az Önkormányzat által alapított alapítványok több Európai Uniós és 
hazai forrásból megvalósuló fejlesztési pályázatot valósítanak meg, melyek hozzájárulnak a 
város és a kistérség fejlQdéséhez.  
Az alábbi mellékletben tájékoztatom a Tisztelt KépviselQ-testületet az önkormányzat, az 
Önkormányzati gazdasági társaságok és ezek tulajdonában álló gazdasági társaságok, 
valamint az Önkormányzat által alapított alapítványok pályázatairól és azok jelenlegi 
állásáról. 
 
Kérem a Tisztelt KépviselQ-testületet a beszámolók elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete elfogadja az Önkormányzat, 
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok és ezek 
tulajdonában álló gazdasági társaságok, továbbá az Önkormányzat által alapított 
alapítványok 2021-2022. évi uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatairól szóló 
beszámolót a melléklet szerinti tartalommal.  
 
 
Kiskunhalas, 2022. november 16. 
 
 
 
 
       Fülöp Róbert s.k. 
 
 
 
HatáridQ: folyamatos 
FelelQs: Fülöp Róbert polgármester  
Végrehajtásért felelQs: Dervaderics-Kurucz Brigitta 
Értesül: Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyzQ 
               Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és fQépítészi osztályvezetQ  
    Szécsényi Zsolt, pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetQ 
    Dervaderics-Kurucz Brigitta, fejlesztési- és beruházási csoportvezetQ 
FelelQs: Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyzQ 
 
 



Melléklet 
 

Megvalósítás alatt álló projektek 
 
1) Ipari Park fejlesztése Kiskunhalason 
Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00007 
Rövid összefoglaló: 
A fejlesztés célkitqzése a jelenlegi ipari park bQvítése és fejlesztése, hogy ezzel az önkormányzat 
megfelelQ teret biztosíthasson a már megtelepült és a jövQben megtelepedQ vállalkozások számára. 
Feltáró út kerül kiépítésre és az eddig hiányzó, de szükséges közmq hálózatot bevezetjük a területre. A 
saját tulajdonú meglévQ épület szükségszerq 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 betelepülQ 
vállalkozásokat. 
A beruházás végsQ célja az új munkalehetQségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése, a 
vállalkozások mqködési feltételeik kedvezQbbé tétele által. 
A projekt sikeresen lezárult. Jelenleg a projekt zárása folyamatban van. 

 
Projekt megvalósítási idQszak kezdQ idQpontja: 2017.05.01. 
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.09.30. 
Projekt összes költsége: 300.000.000,-Ft 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 288 437 750,- 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 meglévQ Ipari Park hasznosított, vagy értékesített része 
már nem rendelkezik a vállalkozások számára megfelelQ infrastruktúrával ellátott üzleti környezetként 
igénybe vehetQipari területtel. Mindezt felismerve a településen szükséges a fejlesztett, megfelelQ 
infrastruktúrával ellátott ipari területek növelése, bQvítése. Nem elegendQ az egységes, megfelelQ 
infrastruktúrával ellátott ipari területi kezelése, amellett befektetés-ösztönzési tevékenységet, klaszter 
és vállalkozásmenedzsment szolgáltatást és a megyei paktummal való együttmqködést is szükséges 
megvalósítani. Mindennek biztosításához jelen projekt keretében a tervezett ipari területen meglévQ 
épület bontására, közmqvek kiépítésére, valamint egy új feltáró út kiépítésre kerülne sor. A projekt 
részét képezik kapcsolódó gépbeszerzések az ipari terület üzemeltetéséhez és karbantartásához. 
A projekt sikeresen megvalósult, a jelenleg a zárása van folyamatban. 
 
Projekt megvalósítási idQszak kezdQ idQpontja: 2017.12.01. 
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.03.31. 
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) 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 közlekedQ számára. A fejlesztés célkitqzése 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 meglévQ 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 HQsök ligetét. A Thúry József utcai kerékpárút 
kivitelezés kapcsán, az útburkolat is felújításra kerül. 
A beruházások sikeresen megvalósultak, jelenleg a szemléletformálás van folyamatban. 
  
Projekt megvalósítási idQszak kezdQ idQpontja: 2018.01.01. 
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.05.31. (módosítás folyamatban) 
Projekt összes költsége: 644 950 000,-Ft 
ÖnerQ: 30 509 483,-Ft (nem elszámolható költség) 
Támogatási intenzitás: 100% 
Konzorciumi partner: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
 
4) 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 külsQ- és belsQ felújítása, energetikai 
korszerqsítése, közmqhálózatok fejlesztése, kapcsolódó eszközbeszerzéssel kiegészítve, összesen több 
mint 60 lakásban. 
A lakosságot érintQ környezeti károk mérséklése az illegális hulladéklerakók felszámolása és a 
csapadékvíz-elvezetQ rendszer fejlesztése révén. 
Nyitott közösségi tér és közösségi kert létrehozása révén a lakosság életkörülményeinek javítása, 
közösségi, közterületi funkció kialakítása a város szegregált területein. 
A projekt sikeresen lezárult. Jelenleg a projekt zárása van folyamatban. 
 
Projekt megvalósítási idQszak kezdQ idQpontja: 2017.11.01. 
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.09.28. 
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. 
 



5) Együtt egymásért Kiskunhalason 
Projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00005 
Rövid összefoglaló: 
A projekt átfogó célja: A szegregátumokban élQ kiskunhalasi lakosság jobb életlehetQségeinek és egyéni 
és közösségi szintq integrációjának biztosítása. Ezen átfogó cél elemei: 1. Társadalmi együttmqködés 
erQsítése közösségfejlesztéssel, a társadalmi integráció erQsítésével, az egyéni közösségi szociális 
szolgáltatások kiterjesztésével; 2. Az egészséges élet feltételeinek megteremtése az egészségtudatosság 
erQsítése, szolgáltatásokhoz történQ hozzáférés biztosítása által; 3. A foglalkoztathatóság javítása révén a 
hátrányos helyzetq családok életszínvonalának emelése; 4. Gyermekkorban és kora-gyermekkorban 
kialakuló, különösen a leszakadó társadalmi csoportokra jellemzQ tényezQk megelQzése és leküzdése. 
A projekt megvalósítás során jelenleg újabb projektelemek megvalósítása van folyamatban, azok 
közbeszerzési elQkészítése. 
 
Projekt megvalósítási idQszak kezdQ idQpontja: 2017.07.01. 
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.09.30. (módosítás folyamatban) 
Projekt összes költsége: 149 999 749,-Ft 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 115 304 272,- Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
Konzorciumi partner: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
 
6) A kiskunhalasi Halasthermál Gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése 
Projekt azonosítószáma: GINOP-7.1.3-15-2016-00014 
Rövid összefoglaló: 
A projekt keretében elsQ 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 felfqzve, egymást 
erQsítve tennék még vonzóbbá településünket.  
 A kivitelezés befejezQdött, a park megnyílt a látogatók számára, jelenleg a marketing tevékenység 
megvalósítása zajlik. 
 
Projekt megvalósítási idQszak kezdQ idQpontja: 2018.01.01. 
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.09.30. (módosítás alatt) 
Projekt összes költsége: 897 041 568,-Ft 
Támogatási intenzitás: 97,71% 
 
7) Humán szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban - Esélyteremtés a humán 

szolgáltatásokban 
Projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00011 
Rövid összefoglaló: 
A projekt legfQbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a 
minQségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. Másik fQ cél a helyi esélyegyenlQségi 
programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erQforrásokra alapuló kezelését célzó 
területi hatókörq fejlesztési programok megvalósításának támogatása, a humán közszolgáltatások 
területén jelentkezQ területi különbségek csökkentése a minQségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
javításával. További cél az alapszolgáltatásokra ráépülve, hozzájárulni a helyi egyedi igények 
kielégítéséhez szükséges komplex kiegészítQ szolgáltatások fejlesztéséhez. A projekt hozzájárul többek 
között a hátrányos helyzetq társadalmi csoportok felzárkóztatásához és a munkaerQpiaci helyzetük 
erQsítéséhez, az egyes közszolgáltatások minQségének és hatékonyságának fejlesztéséhez, az integrált, 
innovatív megoldások kialakításához és a pilot tevékenység megvalósításához, ágazati együttmqködések 
megteremtéséhez, tematikus stratégia alkotás folyamatához. 



A projekt öt település konzorciumi partnerségével valósul meg: Kiskunhalas, Tompa, Kisszállás, Pirtó és 
Harkakötöny. 
A projekt megvalósult, a zárása folyamatban van. 
 
Projekt összes költsége: 483 280 308,-Ft 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 295 643 186,- Ft. 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
8) Humán kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban 
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00004 
Rövid összefoglaló: 
A projekt legfQbb célja a humán közszolgáltatások területén jelentkezQ területi különbségek csökkentése, 
a humán közszolgáltatások minQségének és hozzáférésének javítása elsQ sorban a köznevelés, a 
felnQttoktatás által biztosított formális és nem formális tanulás területein a helyi tudástQke gyarapítása 
érdekében. A projekt hozzájárul többek között a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének 
javításához, a közszolgáltatások minQségi javulásához, a gyermekek és tanulók közneveléshez, 
felsQoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításával, komplex óvodai 
szolgáltatásfejlesztéshez és az egész életen át tartó tanuláshoz. 
A projekt 5 település konzorciumi együttmqködésével valósul meg: Kiskunhalas, Pirtó, Harkakötöny, 
Kisszállás, Tompa. 
A projekt megvalósult, a zárása folyamatban van. 
 
Projekt összes költsége: 500 000 000,-Ft 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 393 335 486,- Ft. 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
9) Csipke GyógyfürdQ fejlesztése (Kiskunhalas) 
Pályázati azonosító: ET-2020-02-059 
Rövid összefoglaló: A projekt lényegi tartalma a kiskunhalasi minQsített gyógyvízre alapuló gyógy- és 
élményfürdQ, valamint sportuszoda megépítésének elQkészítési feladatainak megvalósítása. A fürdQ 
gyógyászati részlege a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházzal együttmqködve egyedülálló 
mozgásszervi rehabilitációs központ kialakítását teszi lehetQvé. 
Jelen projekt keretében a majdani infrastrukturális fejlesztést elQkészítQ feladatokat tervezzük 
megvalósítani, úgy mint: ingatlanvásárlás, kiviteli tervdokumentáció elkészítése, valamint ezekhez 
kapcsolódó szakértQi tanácsadás, szolgáltatás és projektmenedzsment tevékenység. 
A mqszaki tervek elkészültek, a részletes megvalósíthatósági tanulmány készül. 
 
Projekt kezdete: 2021.01.04. 
Projekt befejezésének tervezett napja: 2022.12.31. 
Projekt összes költsége: 500 000 000,-Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
10) Együtt egymásért Kiskunhalason 2. 
Projekt azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00007 
Rövid összefoglaló: 
A projekt átfogó célja: A szegregátumokban élQ kiskunhalasi lakosság jobb életlehetQségeinek és egyéni 
és közösségi szintq integrációjának biztosítása. Ezen átfogó cél elemei: 1. Társadalmi együttmqködés 
erQsítése közösségfejlesztéssel, a társadalmi integráció erQsítésével, az egyéni közösségi szociális 
szolgáltatások kiterjesztésével; 2. Az egészséges élet feltételeinek megteremtése az egészségtudatosság 
erQsítése, szolgáltatásokhoz történQ hozzáférés biztosítása által; 3. Gyermekkorban és kora-
gyermekkorban kialakuló, különösen a leszakadó társadalmi csoportokra jellemzQ tényezQk megelQzése 
és leküzdése. 



A programok végrehajtására a Vállalkozó közbeszerzési eljárás által kiválasztásra került, a programok 
megvalósítása folyamatosan, az ütemezésnek megfelelQen zajlik. 
 
Projekt megvalósítási idQszak kezdQ idQpontja: 2020.01.01. 
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.05.31. 
Projekt összes költsége: 130 100 000,-Ft 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 119 300 000,- Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
Konzorciumi partner: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
 
11) Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason 2. 
Projekt azonosítószáma: TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00006 
Rövid összefoglaló: 
Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások (Polgár u., Pipa u. Vezér u., Vásártér) lakói számára 
a lakhatási feltételeik javítása, a lakás külsQ- és belsQ felújítása, energetikai korszerqsítése, 
közmqhálózatok szükség szerinti fejlesztése. 
Nyitott közösségi tér létrehozása révén a lakosság életkörülményeinek javítása, közösségi, közterületi 
funkció kialakítása a vásártéren. 
A kivitelezQ kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elQzetes ellenQrzése folyamatban van. 
 
Projekt megvalósítási idQszak kezdQ idQpontja: 2021.07.01. 
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.06.30. 
Projekt összes költsége: 307 000 000,-Ft 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 297 022 500,- Ft 
Támogatási intenzitás: maximum 100% 
Konzorciumi partnerek: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
 
12) Lomb utcai fQzQkonyha fejlesztése 
Projekt azonosítószáma: 488 232 
Rövid összefoglaló: 
Az utóbbi években megnövekedett az igény a diétás konyha fejlesztése iránt. Egyre több bölcsQdés, 
óvodás, iskolás választja/választaná ezt az érkeztetési módot. Ennek a felmerült többlet igénynek a 
kiszolgálásra kívánjuk fejleszteni a diétás konyhát. A pályázat keretében kialakításra kerül a szükséges 
helység és a tevékenység ellátásához kapcsolódóan új eszközök is beszerzésre kerülnek. 
A projekt sikeresen befejezQdött, jelenleg a projekt zárása van folyamatban. 
 
Projekt kezdete: 2021.01.04. 
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.31. 
Támogatás összege: 14 974 896,-Ft 
ÖnerQ: 4 991 633,-Ft 
Támogatási intenzitás: 75% 
 
13) Vadkerti út felújítása 
Projekt azonosítószáma: 488 302 
Rövid összefoglaló: 
A pályázat célja a Vadkerti út és az Eperd utca burkolatának és csapadékvíz elvezetQ rendszerének 
felújítása. 
A kivitelezQ kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, megvalósítás 
folyamatban. 
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.31. 
Igényelt támogatás: 40 000 000,-Ft 
Hozzáadandó önerQ: 32 400 000,-Ft 



 
14) Kiskunhalasi sportcsarnok és küzdQsportterem felújítása 2. ütem 
Rövid összefoglaló: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Magyar Birkózó Szövetség támogatásával birkózó csarnok 
fejlesztését kívánja megvalósítani a Bundzsák DezsQ Sportközpontban infrastruktrális fejlesztéssel és 
eszközbeszerzéssel. 
A projekt fizikai megvalósítása sikeresen megtörtént, jelenleg a projekt zárása van folyamatban. 
 
Projekt összes költsége: 29 000 000,-Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
15) INPUTRANS 
Projekt azonosítószáma: HUSRB/1903/22/0121 
Rövid összefoglaló: 
A határon átnyúló pályázatban a vezetQ kedvezményezett Kiskunhalas Város Önkormányzata, további 
partnerek Vajdasági Tartományi Titkárság, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt 
FelelQsségq Társaság, Szabadka Város és Alma Mons Újvidék (Regionális kis- és középvállalkozások 
fejlesztési ügynöksége). A pályázat keretében 3 településen logisztikai terminálok elQkészítési- 
mqszaki tervezési munkálatai kezdQdnek meg, továbbá a projekt célja a határon átnyúló közösségi 
közlekedési módok javítása. 
Kiskunhalas a projekt keretin belül készíti elQ a logisztikai terminál kialakítását tervezési feladatok 
megvalósításával, szakmai tanulmány elkészítésével és a terület lQszermentesítésével. 
A projekt keretében elkészült a logisztikai terminált elkerülQ út megvalósíthatósági tanulmánya, a 
vasúti leágazás tervezése, a rendezési terv módosítása és a szakmai tanulmány készítése folyamatban 
van. 
 
Projekt kezdete: 2021.01.01. 
Projekt tervezett befejezése: 2023.06.30. 
Támogatás összege: teljes támogatási összeg: 1.181.132,12 EUR, Kiskunhalas Város 
Önkormányzatára esQ támogatási összeg: 387.230,01 EUR 
Támogatási intenzitás: EU: 85%, hazai társfinanszírozás 10%, önerQ: 5% 
 
16) Épületenergetikai fejlesztés Kiskunhalas településen 
Projekt azonosítószáma: TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00009 
Rövid összefoglaló: 
A projekt keretében 3 önkormányzati intézmény, a régi Polgármesteri Hivatal (kis városháza), a Vasút 
utcai óvoda és a Hajnal utcai védQnQi szolgálat épületének energetikai korszerqsítésére kerül sor.  A 
beruházás keretében az épületek hQszigetelése, homlokzati nyílászáró csere/felújítás, 
fqtéskorszerqsítés és napelemes rendszer telepítése valósul meg. 
 
Projekt megvalósítási idQszak kezdQ idQpontja: 2022.09.30. 
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025.06.30. 
Projekt összes költsége: 314 247 220,- Ft. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 309 538 066,- Ft. 
Támogatási intenzitás: maximum 100% 
Konzorciumi partnerek: BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
 
17) Ivóvízhálózat rekonstrukció Kiskunhalason 
Projekt azonosítószáma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00049 
Rövid összefoglaló: 



Olyan fejlesztés megvalósítása cél, amely a települési víziközmq-rendszer mqszaki állapotát javítja, a 
vízellátás biztonságát növeli, csökkenti a vízveszteséget, hidraulikai viszonyokat, hozzájárul a 
fenntartható üzemeltetéshez.  
A rekonstrukció 4 utcát érint:  

÷ Árpád utca (Dr.  Nagy Mór utca- Szentháromság tér közötti szakaszon) 

÷ Dr. Nagy Mór utca (Árpád utca-Szövetség tér közötti szakaszon) 

÷ Batthyányi utca (Szabadkai- Széchenyi út közötti szakaszon) 

÷ Kuruc vitézek tere (1-6, 18-19, 20-27 sz. ingatlanok elQtti közterületen) 
A projekt jelenleg elbírálás alatt van. A kivitelezQ kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások 
lezárását követQen a kiviteli szerzQdések aláírásra kerültek, a rekonstrukció a Dr. Nagy Mór utcában 
és Kuruc vitézek terén megvalósult. Az Árpád utca és a Batthyányi utca esetében a kiviteli szerzQdés 
hatályba lépéséhez szükséges feltétel még nem teljesült, így ott a munkálatok még nem kezdQdtek meg. 
 
Projekt összes költsége: nettó 93 565 163,- Ft 
Támogatási intenzitás: 70% 
 
18) ÉlhetQ Kiskunhalas 
Projekt azonosítószáma: TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00014 
Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a belvárosi zöldfelületek és burkolt közterületek rekreációs és közösségi célú 
megújítása a hatékony vízgazdálkodás elveit szem elQtt tartva, a városközpont közlekedési és 
parkolási viszonyainak javítása a közterületek jobb kihasználhatósága és a személygépjármq-forgalom 
csökkentése érdekében, továbbá intelligens eszközök alkalmazásával a fejlesztett közterületi funkciók 
kihasználtságnak és a közterület-fenntartás hatékonyságának fokozása. 
A beruházások fQként zöld infrastruktúra fejlesztések és a város 12 helyszínén valósulnak meg a 
Kuruc vitézek terétQl, a Bem sétányon, a Bethlen Gábor és Erzsébet királyné téren keresztül a Karacs 
Teréz utcáig. 
A projekt keretében egy csatornavizsgáló kamerarendszer már beszerzésre került, jelenleg tervezés 
van folyamatban. 

  
Projekt megvalósítási idQszak kezdQ idQpontja: 2022.08.01 
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2025.08.31. 
Projekt összes költsége: 1 284 000 000,- Ft 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának összes elszámolható költsége: 1 248 610 000,- Ft 
Támogatási intenzitás: maximum 100% 
Konzorciumi partnerek: BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
 
19) 1369/2021 (VI.10) Korm. határozat alapján kapott támogatás 
Projekt azonosítószáma: BMÖGF/536-1/2021 
Rövid összefoglaló: 
A támogatásból új ivóvíz termelQ kút megépítése, a Kuruc vitézek terének, a Dr. Nagy Mór utcának és 
a Fazekas Mihály utcának a felújítása és parkolók kialakítása valósul meg, továbbá a Halasi 
Városgazda Zrt. részére nyújt támogatást a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátására. 
Az új ivóvíz termelQ kút elkészült, az útépítések vonatkozásában a Dr. Nagy Mór utca felújítása 
megtörtént, a Kuruc vitézek terének munkálatai folyamatban vannak, a Fazekas utca kiviteli 
szerzQdése aláírásra került. 
 
Projekt kezdete: 2021.06.21 
Projekt tervezett befejezése: 2023.12.31. 
Támogatás összege: 380 000 000,-Ft  
 
 



Fenntartási idQszakban lévQ projektek 
 
20) 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 erQsen 
alárendelté vált közlekedési útvonal, a Félegyházi út 6550 m-es szakasza áll, mely egy intenzív 
vonalvezetésq, a két települést szinte nyíl egyenesen összekötQ, nagy vonzáskörzetq út. Emellett az út 
késQbbi gondozásához szükséges eszközöket kívánjuk beszerezni. 
 
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 
 
21) Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és BölcsQde bölcsQdei csoportfejlesztése 
Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00025 
Rövid összefoglaló: 
A pályázat célja a Kuruc Vitézek téri Bóbita Óvoda épületegyüttes dél-keleti szárnyában elhelyezkedQ 
leendQ bölcsQdének szánt helyiségek részbeni felújítása. A pályázat lehetQséget biztosított 
eszközbeszerzésre, melynek köszönhetQen beltéri, illetve kültéri játékokkal bQvül az intézmény. 
Támogatás összege: 46 000 000,-Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
22) Kiskunhalasi IdQsek Otthona energetikai felújítása 
Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1.-16-BK1-2017-00072 
Rövid összefoglaló: 
A projekt legalapvetQbb célkitqzése, 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 meglévQ 
infrastruktúra korszerqsítését teszi lehetQvé, új tevékenységek és szolgáltatások nem alakulnak ki a 
projekt által, de a meglévQ szolgáltatások magasabb színvonalon lesznek elérhetQk. 
Az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek magukba foglalják az idQsek otthona 
épületének a külsQ hQszigetelését, nyílászárók cseréjét és a fqtési rendszer fejlesztését. 
Projekt összes költsége: 80 639 627,- Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
23) Önkormányzati intézmények energetikai felújítása 
Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1.-16-BK1-2017-00057 
Rövid összefoglaló: 
A projekt legalapvetQbb célkitqzése, 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 meglévQ 
infrastruktúra korszerqsítését teszi lehetQvé. 
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.FelsQvárosi óvoda: napelemes rendszer. 4.Bóbita óvoda: napelemes 
rendszer. 5.Bajza utcai óvoda: napelemes rendszer 6.Városi bölcsQde: napelemes rendszer. 7.Ady 



Endre utcai óvoda: napelemes rendszer. 8.Városháza: ablakcsere, födém, pincefödém szigetelés, 
kazáncsere, napelemes rendszer.  
Projekt összes költsége: 422 503 411,- Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
24) FelsQváros belvízkárok megelQzése, a csapadékvíz záportározóban történQ 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 elvezetQ 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. 
Projekt összes költsége: 200 000 000,-Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
25) A kiskunhalasi városháza tornyának kilátó céljára történQ hasznosítása 
Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00004 
Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a kiskunhalasi városháza tornyának kilátóvá történQ átalakítása turisztikai hasznosítás 
céljából. A szezontól független bemutathatóságot élményelemekkel szeretnénk kiegészíteni, pl.: 
gyermekek számára távcsövek kihelyezésével, kiszolgáló helyiségekkel, kiszolgáló terekkel. JelentQs 
technikai fejlesztést szeretnénk megvalósítani a fogyatékkal élQk fogadása érdekében, az igényeikhez 
igazodó szolgáltatások megteremtésével, pl. alternatív bemutatást biztosító kijelzQkhöz kapcsolódó 
számítógép távirányításos kamerarendszerrel. 
Projekt összes költsége: 99 847 537,-Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
26) 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 elQírt minQségq helyiségek 
fejlesztésével, kialakításával. Az óvoda 3 csoport szoba kialakításával 60 gyermek elhelyezését 
biztosítja. 
Projekt összes költsége: 339 384 613,- Ft 
ÖnerQ: 2 776 471,-Ft (nem elszámolható költség) 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
27) Hirling József Lovaspark fejlesztése, Halasthermál FürdQ fejlesztése 
Döntés száma: 1493/2018 (X.10.) kormány határozat 
Rövid összefoglaló:  
Hirling József Lovaspark fejlesztése: a támogatásból kiegészítQ infrastrukturális fejlesztések valósulnak 
meg, mint parkoló terek, kerítés, sorompó és vagyonvédelmi kamera rendszer, vízvezeték hálózat, 
vízelnyelQ kialakítása, illetve a VIP épület hqtés-fqtési rendszerének kiépítése, fedett szénatároló, 
körkarám, stb. Az infrastrukturális elemek mellett a versenyek, rendezvények lebonyolításához szükséges 
bútorok beszerzése, pályakarbantartáshoz, illetve trágyakezeléshez szükséges gépek, eszközök 
beszerzése. További cél a II. ütemként tervezett, a fedeles lovardát, istálló épületeket és nézQteret-
lelátókat érintQ fejlesztés engedélyes tervdokumentációjának elkészítése. 
Halasthermál FürdQ fejlesztése: a fejlesztés keretében elkészülnek a termál kút tervei és megvalósul a 
kútfúrás, majd megépítjük a szabványos vízgépészeti rendszert és a termálkutat mqködésbe állítjuk. 



Tovább elkészül a Csipke Gyógy-és ÉlményfürdQ építési engedélyes terveit és megszerezzük az építési 
engedélyt. 
Projekt összes költsége: 503 200 000,- Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
28) Külterületi lakosság életminQségének javítása Kiskunhalason 2. 
Pályázati kódszáma: 1909824302 
Rövid összefoglaló: a projekt célja a külterületi életminQségének javítása, 15 külterületi tanyán tervezünk 
végrehajtani háztartási léptékq villamos energia fejlesztést. 
Projekt összes költsége: 44 216 439,- Ft 
Támogatási intenzitás: 90% 
 
29) Sportpark és futókör megvalósítása 
Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a Szent György téren egy 150 m2 alapterületq kültéri sportpark kialakítása 15 db 
eszközzel, illetve a Bundzsák DezsQ Sportközpontban egy 400 méteres futókör kialakítása. 
A Beruházás állami beruházásként részben központi költségvetési forrásból, részben Önkormányzati 
ÖnerQbQl valósult meg. 
A futókör kialakításának teljes értéke bruttó 26 393 094,- Ft.  
A futókör kialakításának értéhez az Önkormányzat 50%-os önerQvel járult hozzá. A sportpark kialakítása 
Önkormányzati önerQt nem igényelt. 
 
30) 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 illeszkedQ élményelemek, valamint komplex turisztikai, információs és 
látogatómenedzsment szolgáltatások kidolgozása. 
Projekt összes költsége: 72 800 000,- Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
31) 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 adatkezelQ rendszert 
vezet be. A rendszer elQkészítése során az adó szakrendszerben saját erQforrás felhasználásával 
végezzük az adatminQség javítási folyamatot, míg az egyéb alrendszerek tekintetében az adatminQség 
javítás, valamint a migráció folyamatát külsQ erQforrás bevonásával kívánjuk megvalósítani. Az 
eszközbeszerzés során külsQ vállalkozó által leszállított, 3 év helyszíni garanciával rendelkezQ 
eszközöket tervezünk beszerezni.  
Projekt összes költsége: 8 993 805,-Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
32) 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 lévQ Hirling József Lovaspark 
fejlesztése a lovasiskola infrastrukturális feltételeinek javítása, korszerqsítése érdekében. A 
megvalósítás során szükséges a zsqritorony és a versenyiroda felújítása, a központi lelátó 
korszerqsítése, zárttá tétele. Megtörténik a melegítQ pálya felújítása, korszerq talajjal való feltöltése, a 



talajminQség fenntartása érdekében öntözQrendszer kiépítése. A pályahasználók részére korszerq és 
kellQ befogadóképességq öltözQ-mosdó-wc blokk kerül kialakításra. Az istállók 
befogadóképességének növelése gyors telepítésq boxok elhelyezésével oldódik meg. Korszerq 
csapadékvíz-rendezési hálózat készül és szintén környezetvédelmi célú fejlesztésként új trágyatároló 
épül. A pályák és az istállók közötti felületek térburkolásával a belsQ közlekedQ utak korszerqsítésre 
kerülnek. Az elektromos hálózat korszerqsítésre és fejlesztésre kerül, megtörténik a zöldfelület 
rendezése. Eszközbeszerzés keretében a pályafenntartáshoz szükséges traktor vásárlása történik, a 
díjugrató pályák kialakításához szükséges akadálypark kerül beszerzése. 
Támogatás összege: 400 000 002,- Ft 
 
33) Tó utcai cigány közösségi ház energetikai korszerqsítése 
Pályázati kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 
Rövid összefoglaló: 
A fejlesztés célja Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonában levQ épület korszerqsítése, az 
épület kihasználtságának növelése, a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása, továbbá a 
gazdaságos, hatékony, valamint fenntartható üzemeltetése. Az épület hQtechnikai adottságainak 
javítása, hQveszteségének csökkentése, a fqtési és használati melegvíz rendszereinek korszerqsítése, 
valamint a világítási rendszer energiatakarékos átalakításával történQ energetikai korszerqsítése a cél. 
Projekt összes költsége: 17 592 583,-Ft 
Támogatási intenzitás: 90% 
 
34) 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 RendQrkapitányság 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 felQli szakaszán, 
elsQsorban a Városi RendQrkapitányság generálta nyugvó forgalom részére épített parkoló és a 
RendQrség épülete közötti gyalogos forgalom részére gyalogút építését.  
Projekt összes költsége: 98 526 953,-Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
35) Kiskunhalasi sportcsarnok és küzdQsportterem felújítása 
Rövid összefoglaló: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Magyar Birkózó Szövetség támogatásával birkózó csarnokot 
kíván létrehozni a Bundzsák DezsQ Sportközpontban. 
Projekt összes költsége: 61 000 000,-Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 

 
36) 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 beruházás tervezett összköltsége: 81 000 000,- Ft. 
Támogatás összege: 30 000 000,- Ft. 
 
37) Bernáth Lajos Kollégiumban rekortán burkolatú pálya kialakítása 
Pályázati azonosítószám: 351298 ebr42 
Rövid összefoglaló: 



A pályázat célja a kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium udvarán lévQ 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, gyqrqkkel 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. 
Támogatás összege: 20 000 000,- Ft 
Támogatási intenzitás: 75% 
 
38) PetQfi Sándor utca felújítása 
Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a PetQfi Sándor utca szilárd burkolatú felújítása volt 313 folyó méter hosszú útszakaszon. 
A projekt a tervezettnek megfelelQen valósult 2017. évben. 
A projekt elszámolható összköltsége: 25 231 080,- Ft. 
Támogatási intenzitás: 75% 
 
39) 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 
mqködtetése, közvilágítás fejlesztése, polgárQrség és lovasbandérium támogatása, szegedi úti migrációs 
tábor környezetének karbantartása és az oda vezetQ járda felújítása.  
Támogatás összege: 66 241 961,- Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
40) A Thorma János Múzeum bQvítése 
Projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00003 
Rövid összefoglaló: 
A projekt célja a kiskunhalasi Thorma János Múzeum bQvítése egy új 3 szintes épületrésszel, melynek 
eredményeként a múzeum alkalmassá válik a kb. 500 millió forint értékqre becsült Bay-gyqjtemény 
fogadására és a világ legnagyobb Thorma-gyqjteményének 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. 
Projekt összes költsége: 369 960 982,-Ft 
Támogatási intenzitás: 100% 
 
41) Csipke városközpont megújítása 
Projekt azonosítószáma: DAOP-5.1.2/A-09-2F-2013-0001 
Rövid összefoglaló: 
Megvalósult a mqemlékként kezelt Kiskunhalas Városházatömb részleges rekonstrukciója - homlokzat 
és tetQ helyreállítása (kb. 7100 m2 homlokzatfelület, ill. kb. 4400 m2 tetQfelület és kb. 65-70 db 
üzletportál, vagy egyéb nyílászáró). A projekt továbbá kiterjedt a belsQ udvari toldaléképületek 
bontására (kb. 240 m2), az azokban meglévQ funkciók (iroda, kazán, szellQzQgépház) racionalizálására 
és áttelepítésére, valamint az áttelepítés miatt felmerülQ belsQ, ill. homlokzati közmqproblémák 
kezelésére. Magában foglalja a 2009. év folyamán elkészített elvi építési engedélyezési terv által 
elQirányzott átjáró kialakítását a volt "börtön-szárny"-on keresztül a csatlakozó vizesblokkokkal és 
mozgássérült wc-vel, valamint a belsQ udvar további osztását szolgáló kerítésekkel. Az 
akadálymentesítés keretében 1db, a mozgásukban korlátozottak által is igénybe vehetQ felvonót kellett 
telepíteni az épületbe.  
A mqemléki környezetbe tartozó közterületek- és épületek rehabilitációja az alábbiak szerint valósult 
meg: 



- a Bethlen téren és HQsök terén a városháza tömbjével összefüggQ gyalogos felületek, zöldfelületek, 
és a gépjármq 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 elQtti tér gépjármq parkolójának, kerékpártárolóinak, gyalogos felületeinek, 
kerékpárút-szakaszának kivitelezését. 
Vásárcsarnok felújítása tekintetében: 
- az épület homlokzatainak és tetQfelületének (kb. 2300 m2 homlokzatfelület, kb. 2100 m2 tetQfelület, 
kb. 104 db homlokzati nyílászáró), valamint a belsQ, közönségforgalmi terek felújítása 
- az akadálymentesítés keretében 1 db a mozgásukban korlátozottak által igénybe vehetQ vizesblokkot 
alakítottunk ki az épületben. 
Finanszírozás: 
A megítélt támogatás összege: 660.855.013,-Ft, a projekt teljes költsége: 934.006.408,-Ft. 
 
42) Napsugár Óvodák és BölcsQde, Kiskunhalas Ady E. utca 4. szám alatti tagóvodájában 

végzendQ 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, fqtési rendszer korszerqsítése, 
valamint az épület akadálymentesítése. 
Projekt összes költsége: 34 262 153,-Ft 
Felhasznált támogatás: 29 122 830,-Ft 
ÖnerQ: 5 139 323,-Ft 
 







 

 

 

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. az alábbi projektekben kedvezményezett 

 

Pályázat címe: Sáfrik - féle Szélmalom felújítása, kiállító- és alkotóház kialakítása 

Pályázat azonosító száma: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00009 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Támogatás összege: 110.500.000 Ft 

Projekt zárása: 2020. december 31. 

Fenntartási idő: 2025. december 31. 

 

Pályázat rövid bemutatása: 
A projekt közvetlen célja a helyi, térségi jelentőségű Sáfrik-féle Szélmalom felújítása, ehhez 

kapcsolódóan kiállító és bemutatóterek létrehozása egy újonnan kialakított épületben, valamint a 
malom környezetének átalakítása, új funkciókkal való megtöltése. A projekt során megtörtént a 

szélmalom felújítása, mely a falazat felújítását, őrlőszerkezet helyreállítását, tetőszerkezet és a 
nyílászárók felújítását jelenti. Emellett megtörténik a malomépület közvetlen környezetének 
fejlesztése is (parkosítás, információs táblák kihelyezése, pihenőhelyek, gépjárműparkolók, kerékpár 
parkolók kialakítása). Továbbá, a Sáfrik-féle Szélmalom szomszédságában egy új, stílusában a 
szélmalomhoz illeszkedő Kiállító- és alkotóház létesült. Cél az épített örökség jellegéhez illeszkedő 
élmény-elemek, valamint komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások 
kidolgozása. Az épület kivitelezési munkái befejeződtek, a projektet 2020. december 31-én zártuk. 

Jelenleg a Vakáció Kft-vel közös üzemeltetésben fogadja a látogatókat. 

 

 

Pályázat címe: Kiskunhalas- Sóstó turisztikai fejlesztése 

Pályázat azonosító száma: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00015 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Támogatás összege: 81.000.000 Ft 

Projekt zárása: 2021. július 7. 
Fenntartási idő:  2026. július 7. 
 

Pályázat rövid bemutatása: 
A projekt célja a település turisztikai vonzerejének erősítése, valamint a kiskunhalasi Sóstónál 
található Sóstó Fürdő Szabadidőpark turisztikai rendezvények lebonyolítását szolgáló infrastruktúra 

és a kínálat fejlesztésével összefüggésben a térségbe látogató turisták számának emelkedése és a 
tartózkodási idő növekedése, azaz a turisztikai kereslet erősödése. A fejlesztés keretében a jelenlegi, 
rossz állapotban lévő kiszolgáló épületek elbontásra kerültek, a helyükre egy stílusában megújult, 
mégis a strand szellemiségéhez illeszkedő rendezvénytér került kialakításra. Felépült egy színpad, 
valamint hozzá kapcsolódóan egy öltöző és egy vizesblokk. Kialakításra került egy rendezvénytér, 
valamint ehhez kapcsolódóan is létesült vizesblokk, valamint egy sétány. Felújításra került a 

bejáratnál lévő büfé épülete, valamint a kerítés és a strand területén lévő közvilágítás is. A 

megnövekedő látogatószámra tekintettel új parkolók kialakítására is sor került. A projektet 2021. 

július 7-én zártuk. Jelenleg a Vakáció Kft-vel közös üzemeltetésben zajlik a fenntartás. 



 

 

 

Pályázat címe: Halasi Tánchagyományok Házának kialakítása 

Pályázat azonosító száma: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00019 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Támogatás összege: 117.700.000 Ft 

Projekt zárása:  2022. november 30. 

Fenntartási idő:  2027. november 30. 

 

Pályázat rövid bemutatása:  
Kiskunhalas város egyedülálló kulturális hagyományokkal is rendelkezik, projektünk pedig ezek 
kiaknázására, bemutathatóvá tételére törekszik. A projekt közvetlen célja új épület kialakításával 

Tánchagyományok Háza létrehozása, mely a halasi táncélet tárgyi emlékeit és élő hagyományait, 
örökségét mutatja be. A Házban a népi örökség, néptánc (pl. halasi verbunk), a helyi 
néptánccsoportok élete, eredményei, a társastánccsoport öröksége, eredményei, valamint a tánchoz 
illeszkedő települési programokhoz kapcsolódva időszaki kiállítás jelleggel további anyagok kerülnek 
interaktív módon bemutatásra. Az építészeti kivitelezés lezajlott, az egyesületek birtokba vették az 
ingatlant. Jelenleg a Stúdió 2000 Kiskunhalas Tánc Sport Egyesület, a Kiskun Népművészeti Egyesület 
és a Néptánc Kulturális Alapítvánnyal kötött közös megállapodás alapján zajlik az üzemeltetés. A 
projekt zárása a napokban zajlik. 
 

 

Pályázat címe: Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Kiskunhalason 

Pályázat azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00087 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Támogatás összege: 39.364.367 Ft 

A projekt zárása: 2021. augusztus 26. 

A projekt fenntartási ideje: 2026. augusztus 26. 

 

Pályázat rövid bemutatása: 

A projektünk célja az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájában 
megfogalmazottak szerint az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új 
tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, 
az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő 
szolgáltatásaink továbbfejlesztése. A 3 éves projekt időszak 5 különböző tanulási formában 10 db 
különböző tematikájú program valósul meg, mely szolgáltatásfejlesztés, új tanulási tartalmak 
kialakításával megfelelő teret biztosítunk a helyi és térségi, köznevelésben részt nem vevő ifjúsági és 
felnőtt korosztály, valamint a hátrányos helyzetű lakosság számára, hogy be tudjanak kapcsolódni az 
egész életen át tartó tanulásba. Cél a Kiskunhalasi és a Jánoshalmi járásban élő felnőttek 
szemléletének a formálása, olyan kompetenciafejlődési lehetőségek biztosítása, amely a 
mindennapokban igénybe vehető különböző témakörökben. 
A projekt célja, hogy a tanulási folyamatba résztvevők nehézségeikkel könnyebben meg tudjanak 
küzdeni, ahhoz valamilyen segítséget, iránymutatást kapjanak. Cél, hogy olyan kompetenciafejlesztés 
valósuljon meg, amelynek hasznosulása hosszú távon is működik. 
Projektünk célcsoportjai egyrészt a köznevelésben részt nem vevők, illetve hátrányos helyzetűek. 
Programjaink megvalósításával az ő igényeikhez igazodva tudunk olyan öntevékeny, önképző, 
szakképző tanfolyamokat szervezni, mely jobban segíti őket a tanulási folyamataikban, és így majd a 
munkaerőpiacra való belépésükhöz. Színes programok, szakkörök segítségével hozzájárulunk a jobb 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, lehetőségek megteremtésében. Gazdagítjuk a 



 

 

köznevelésben részt nem vevő ifjúsági és felnőtt korosztály tanulási szokásait, hajlandóságát, 
iskolarendszeren kívüli öntevékeny csoportokat, szakköröket, tanfolyamokat tartunk számukra, olyan 
attitűdformálási, kompetenciafejlesztési tevékenységeket szervezünk, mely hozzájárul az egész 
életen át tartó tanulásukhoz. A projekt a tavaszi COVID-előírásoknak megfelelően leállt, ebben a 
projektben is élünk a 3 hónapos időtartam-hosszabbítás lehetőségével, így 2021 nyarán zártuk a 

projektet. A fenntartási időben 3 képzési folyamat zajlik jelenleg is. 
 

 

Pályázat címe: Végh-kúria felújítása az egész életen át tartó tanulás támogatására 

Pályázat azonosító száma: EFOP-4.1.7-16-2017-00212 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Támogatás összege: 19.693.820 Ft 

A projekt zárása: 2019. május 19. 
Fenntartási idő: 2024. május 19. 
 

Pályázat rövid bemutatása:  
 

A 2019-ben zárult projekt során egy pajtaszínpad került kialakításra a Végh-kúria épületének 
folytatásaként, amelyben azóta számos kulturális tábor valósult meg és a nyári időszak teljes 
időtartama alatt táborhelyszínként üzemelt.  

Az új épület mellett kialakításra került egy búbos kemence, egy mozgássérült wc, és az áramellátás is 
korszerűsödött a projekt során.  
Jelenleg az 5 éves fenntartási idő harmadik mérföldkövén vagyunk túl, melyben 400 aláírással kellett 
igazolnunk, hogy az új helyszínen kulturális programok zajlanak. A kötelezettségünket több mint 600 

aláírással teljesítettünk túl a 2021 májusától, 2022 májusáig tartó időszakban. 
 

 

Pályázat tárgya: Televíziós kulturális magazinműsor készítésének támogatása 

Pályázat azonosító száma: MA-TVALLANDO2021-81 

Támogató: Médiaszolgáltás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 
Támogatás intenzitása: 55,02 % 

Támogatott időszak: 2022. 02. 01. – 2023. 01. 31. 

Támogatás összege: 1.880.000 Ft 

 

Pályázat rövid bemutatása: 
 

A pályázat keretében egy éven keresztül támogatja a Médiaszolgáltás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap (MTVA) a Halas TV KultúrKép című magazinműsorának készítését. 

 



 

 

 

Pályázat tárgya: Televíziós hírműsor készítésének támogatása 

Pályázat azonosító száma: MA-TVALLANDO2022-7 

Támogató: Médiaszolgáltás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 
Támogatás intenzitása: 62,09 % 

Támogatott időszak: 2022. 08. 01. – 2023. 07. 31. 

Támogatás összege: 9.360.000 Ft 

 
Pályázat rövid bemutatása: 
 
A pályázat keretében egy éven keresztül támogatja a Médiaszolgáltás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap (MTVA) a Program keretében a Halas TV híradóinak készítését. 
 

 

Pályázat tárgya: Televíziós kulturális magazinműsor készítésének támogatása 

Pályázat azonosító száma: MA-TVALLANDO2022 

Támogató: Médiaszolgáltás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 
Támogatás intenzitása: 55,02 % 

Támogatott időszak: 2023. 02. 01. – 2024. 01. 31. 

Támogatás összege: 1.880.000 Ft 

 

Pályázat rövid bemutatása: 
 

A pályázat keretében egy éven keresztül támogatja a Médiaszolgáltás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap (MTVA) a Halas TV KultúrKép című magazinműsorának készítését. 

 

 

Pályázat tárgya: Kiskunhalas-Szabadka kerékpártúra – Kerépárral 7 határon át 

Pályázat azonosító száma: KTI/SZ/642-1/2022 

Támogató: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Támogatott időszak: 2022. augusztus 27. 

Támogatás összege: 500.000 Ft 

 

Pályázat rövid bemutatása: 
A Közlekedéstudományi intézet évek óta támogatja a Kiskunhalas-Szabadka kerékpártúrát, melyet 
idén 11. alkalommal sikerült megszerveznünk. A térség legnagyobb kerékpáros tömegrendezvényére 
Budapestről, Szolnokról, Csikériáról, Bajáról, Kiskunmajsáról, Kecelről és Kecskemétről is érkeztek 
résztvevők. Az egész napos rendezvényen a 90 km-es túra mellett minden évben kulturális tartalmat 
is biztosítunk, idén a városházi fogadtatás és Miroslav Jovančić és Bakos Árpád koncertje mellett a 

Szabadkai Városi Könyvtárba látogathattak el a résztvevők. 
A támogatás mértéke nem fedi a rendezvény összköltségét, de több helyi vállalkozó támogatásával és 
a részvételi díjjal együtt teljes mértékben biztosított az esemény költségvetése. 
https://halasmedia.hu/rovatok/sport/egy-uton-haladtak-szabadka-fele 

https://halasmedia.hu/rovatok/sport/egy-uton-haladtak-szabadka-fele


 

 

 

Pályázat tárgya: Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 

Pályázat azonosító száma: AMN/2022/157 

Támogató: HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési 
Ügynökség Zrt 
Támogatás intenzitása: 100 % 

Támogatott időszak: 2022. szeptember 16-22. 

Támogatás összege: 1.478.277 Ft 

 

Az Európai mobilitási Hét programsorozatában több esemény valósult meg, melynek kiemelkedő 
napja minden évben az Autómentes nap. 
A programokon szervezetten vesznek részt iskolák, óvodák. Az eseményekről részletesen beszámolt a 
Halasmédia. 
https://halasmedia.hu/rovatok/kozelet/a-mobilitasi-het-halasi-programjai 

https://halasmedia.hu/rovatok/kozelet/automentes-nap-sok-programmal-kiskunhalason 

 

 

https://halasmedia.hu/rovatok/kozelet/a-mobilitasi-het-halasi-programjai
https://halasmedia.hu/rovatok/kozelet/automentes-nap-sok-programmal-kiskunhalason








 
 

 

 

HALASI CSIPKE KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓJA 

2022. év 

A Halasi Csipke Közalapítvány 2022. évben az alábbi pályázatokban vett részt :    

Hungarikum pályázat 2021 

Projekt címe:   Halasi csipke népszerqsítése filmen és könyvben 

Projekt  azonosító szám: HF/194/2021 

Támogatás intenzitása:   100% 

Támogató szervezet:  Agrárminisztérium 

Támogatás idQtartama:  2021. február 2- 2022. április 30. Covid miatt: 2022. december 31. 

Támogatás összege:   4.000.000,-Ft 

A pályázatnak köszönhetQen elkészítettük a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kezdeményezése alapján a 

Magyar Szellemi Kulturális Örökségeket bemutató filmsorozat Halasi csipkét ismertetQ részét. A 

filmnek egy 27 perces teljes, 8 perces összefoglaló és 1 perces figyelemfelkeltQ változata készült. A 

film az MTVA közszolgálati televízióban kerül bemutatásra. Emellett a filmet önálló alkotásként is 

tervezzük hasznosítani. Pályázati forrás felhasználásával a 120 éves évforduló alkalmából, 25 év után 

új, elegáns könyvet készítünk a Halasi csipke bemutatására. A könyvben a történeti áttekintés mellett 

az elmúlt évek eseményei is megjelennek. A legújabb elvárásoknak megfelelQ minQségi fotókon 

illusztráljuk a csipkéket a kezdeti szecessziós daraboktól kezdve az utóbbi években tervezett és 

kivitelezett csipkékkel bezárólag. A film elkészült, a könyv várható megjelenése 2022. december 1.   

Csoóri Sándor Alap 2021 

Projekt címe:    Halasi csipke >Érték és szépség= rendezvénysorozat 

Projekt azonosító szám:  CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2021-0146 

Támogatás intenzitása:  100% 

Támogató szervezet:  Emberi ErQforrások Minisztériuma 

Támogatás idQtartama:  2021. 06.01-2022.06.30. COVID miatt: 2022. december 31. 

Támogatási  összeg:  2.300.000,- 

A pályázat keretében egy kiállítás sorozatban jelenünk meg több városban. ( Herend, 

Székesfehérvár). A bemutatkozások keretében divatbemutatóval, képes csipketörténeti elQadással és 

csipkevarrással  színesítjük a megjelenést. A pályázati forrás biztosította az új, halasi csipkével 

díszített ruhakollekció elkészítését és bemutatást.  A projektet 2021-ben és 2022-ben 

megvalósítottuk. 

 

 

 



 
 

 

Csoóri Sándor Alap 2022 

Projekt címe:    120 éves Halasi csipke rendezvénysorozat 

Projekt azonosító szám:  CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022-0170 

Támogatás intenzitása:  100% 

Támogató szervezet:  Emberi ErQforrások Minisztériuma 

Támogatás idQtartama:  2022. 07.01-2023.06.30.  

Támogatási  összeg:  2.000.000,- 

A pályázat keretében tervezzük megvalósítani a Halasi csipke 120 éves rendezvénysorozat utolsó 

állomását, a Vajdahunyad várában rendezett kiállítást 2023. március hóban.  A bemutatkozáson 

divatbemutatóval, és csipkevarrással  színesítjük a megjelenést. A pályázati összeg biztosítja a 

kiállításra új installációs és látványelemek kialakítását valamint a megnyitó ünnepségen a 

divatbemutató finanszírozását.   A pályázati forrás ezidáig nem érkezett meg.  

Kulturális bértámogatási program 

Projekt címe:    Kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére  

Projekt azonosító szám:  KBFT-E-22-2493 

Támogatás intenzitása:  100% 

Támogató szervezet:  Emberi ErQforrások Minisztériuma 

Támogatás idQtartama:  2022.01.01-2022.12.31. 

Támogatási  összeg:  8.048.402,- 

A 2022. év január 1-tQl megvalósuló 20%-os kötelezQ minimálbéremelés kompenzálására az Emberi 

ErQforrások Minisztériuma pályázatot írt ki a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók részére. A 

kötelezQ minimálbéremelés valamennyi csipkevarrónkat érinti, mivel teljesítménybérük a szakmai 

minimálbér összegében került beállításra. A pályázaton 11 fQ csipkevarró valamint 1 fQ vezetQ, és 1 fQ 

gondnok létszámmal vettünk részt. A projekt megvalósítása folyamatban van. 

 

Kiskunhalas 2022. november 14. 

 

Pajor Kálmán s.k.              Szécsiné Rédei Éva s.k. 

Kuratórium elnöke              Csipkeház igazgató     

                 


