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Bevezetés
Az önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 91. §
(1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak meg kell határoznia gazdasági
programját és költségvetését. A gazdasági program kiindulási alapjául szolgál az
önkormányzat éves költségvetésének. Különös jelentőséggel bír a választásokat
követően, hiszen az újonnan választott képviselő-testület értékelheti az elmúlt ciklust,
annak eredményeit, a kialakult gazdasági helyzetet.
A gazdasági program nem csak a fejlesztési tevékenység feladatait tartalmazza,
hanem a már meglévő, örökölt természeti és történelmi környezet megőrzését,
védelmét is, hiszen jövőnk alapja a múltunk és környezetünk megismerése, értékes
részének megőrzése.
Jelen gazdasági program támpontul kíván szolgálni a mindenkori városvezetésnek
döntéseik előkészítéséhez és következetes megvalósításához.
Fő feladata, hogy arányt és irányt szabjon a fejlesztés, gazdálkodás és működtetés
elsősorban 2010-ig, és azt meghaladóan is (2013-ig).
A gazdasági program elkészítésének és az abban foglaltak megvalósításának
célja:
- a város kistérségi központ szerepkörének további növelése
- a város és intézményeinek zavartalan és kiegyensúlyozott működtetése,
fejlesztése
- az önkormányzat gazdasági lehetőségeinek feltárása
- megfelelő vállalkozói környezet kialakítása
- tárgyi feltételek további javítása az intézményrendszerben
- a lakosság életkörülményeinek, munkahelyteremtésének javítása
- az európai uniós és hazai források hatékony kihasználása.
Sajnos Kiskunhalas Város jelenlegi anyagi lehetőségei nem elegendőek arra, hogy
önmagában nagyarányú fejlődést indukáljanak, pedig a programbeli célok realizálása
többségében anyagi feltételekhez kötött, így jelentős részük csak a pénzügyi
lehetőségek függvényében valósítható meg, olyan mértékben, ahogy az anyagi
forrásokat sikerül megteremteni hozzá.
Ezért a program végrehajtására az önkormányzat csak a pénzügyi feltételekkel
arányos elkötelezettséget vállalhat, ám tőle telhetően azon kell, hogy legyen, hogy a
ciklus végére minél több célkitűzés teljesüljön. A városnak haladéktalanul meg kell
kezdenie előremutató, stratégiai fejlesztési politikáját, ami illeszkedik a lakosság és a
helyi gazdaság igényeihez.
Fontos, hogy Kiskunhalas maradéktalanul be tudja tölteni a kistérség központi
szerepét és megteremtse a párbeszédet minden szomszédos partnerrel:
önkormányzatokkal, vállalkozókkal és civil szervezetekkel egyaránt.
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A gazdasági program időtávlata a választási ciklus ideje mellett a II. Nemzeti
Fejlesztési Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) időszakához is kell, hogy
igazodjon, így a program időkerete 2007-2013 közötti időszakra terjed ki.
Már tudatosan készülnünk kell az általunk meghatározott fejlesztések, programok
megvalósítására. A később benyújtandó pályázatok előkészítéséhez fontos, hogy a
városnak a fejlesztésekhez kapcsolódóan kész tervei legyenek, ezért az időszak első
két évének a tervkészítés és az előkészítés időszakának kell, hogy legyen. A 20072008-as év költségvetéséből jelentősen többet kell áldozni a szakszerű
tervkészítésre, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére a Gazdasági
Programban meghatározott településfejlesztési szándékokkal összhangban. A
városvezetésnek törekednie kell arra, hogy minél több építési engedélyes terv
készüljön el, amelynek tényleges költségei a pályázatba beépülve kerüljenek
megtérítésre. A Halasi Projektiroda mielőbb kezdje meg működését az uniós
célforrások elnyerése érdekében.
A gazdasági programban világossá teszi az önkormányzat költségvetési és
adópolitikáját, az intézmény hálózatot érintő elképzeléseket, a vagyongazdálkodási
célokat,
az
egészségügyre,
szociális
ellátásra,
oktatásra,
kultúrára,
településfejlesztésre és városüzemeltetésre vonatkozó terveket. Mindazt, ami az
önkormányzat kötelező és önként vállalt feladata, melynek megvalósítása során
számít a város lakosságának, a területén működő vállalkozások közreműködésére,
támogatására és összefogására.
Sem a feladat, sem a felelősség nem csekély, nem csak a döntéshozókról van szó,
hanem azokról, akik nevében a döntések megszületnek. Tudunk-e élni a talán vissza
nem térő eséllyel, mert most valóban nem túlzás azt mondani, hogy egy esetleges
kudarc a hosszú távú leszakadást fogja jelenteni. Ezért szükséges biztonsággal
értelmezni a támogatási szempontokat, megmozgatni minden potenciált a
lehetőségek feltárásához, utána anyagi áldozatokat vállalni a lehető
legprofesszionálisabb kidolgozáshoz.
Rövid idő alatt felsorolhatók azok a városi fejlesztési igények, melyek már százszor
megfogalmazódtak, többségükre van vagy lesz valamilyen határozat, vagy elfogadott
koncepció. Ilyenek: Dong-ér völgyi út, várost elkerülő út, szennyvízcsatornázás,
vízelvezetés, út és járdaépítések, parkolók építése, városrész-rehabilitációk,
bérlakások építése, strand és termálfürdő fejlesztés, kerékpárút, intézményi
felújítások, városközpont és Városháza felújítása stb. Ezek mind fontos és
napirenden tartandó ügyek, de ha a jelzett időszakra történő felkészülés csupán
ezen elemek újbóli felvetését és ismételgetését jelenti, akkor félreértettük az előttünk
álló feladatot. Meglehet, az eddigiektől komolyabb fejlesztési forrásokhoz juthatunk,
de a pályázatok megítélése nem fog kilépni a Kohéziós és a Strukturális Alapok
szabályai, elvei rendszeréből, ezért elsősorban azokat kell értelmeznünk. Ha ezt
elmulasztjuk és rossz megközelítéssel csak a saját szempontjainknak megfelelő
anyagokat készítünk el, akkor könnyen megtörténhet, hogy egy valóban történelmi
esélyt játszunk el, mely vissza nem hozható.
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Fontos tendenciák
A 70-es évek közepétől nyilvánvalóvá vált, hogy az energia-hordozókra épülő
világgazdaság nagymértékben ki van szolgáltatva azok mennyiségétől,
hozzáférhetőségétől, a kitermelő államok együttműködő készségétől, a politikai
viszonyoktól. Ha nem is gondoljuk azt, hogy a készletek kimerülőben vannak, mert a
Föld még valószínűleg jelentős tartalékokkal rendelkezik, az ma már bizonyos, hogy:
- az olaj alapú energia még néhány évtizedig meg fogja határozni a világgazdaság
alakulását
- az energia ára csak növekedni fog és nem is kis mértékben
- az alternatív energiaforrások felkutatása és lépésenkénti bevezetése tovább fogja
emelni az
energiához történő hozzáférés árát, vagyis a termelési költségeket
- a nyersanyag készletekkel történő pazarlás hosszú távon nem folytatható, mint az
sem, hogy
a szakadatlan gazdasági növekedés igényeinek vessük alá a környezetünk igényeit
- a természeti kincsekkel, a vízzel és általában a környezettel való tudatos
gazdálkodás
alapvető követelménnyé vált
Következtetés:
Az egyre dráguló termelési költségek, valamint az egyre drágábbá váló szállítás miatt
alapos okkal lehet arra gondolni, hogy fel fog értékelődni a helyi munka, a helyben
előállítható áruféleségek egy része, legalábbis azon körben, ahol a termék előállítás
nem igényel ritka és speciális szakértelmet, továbbá alapvető igények kielégítését
célzó, viszonylagosan alacsonyabb termelékenységű, magasabb élő-munka
ráfordítást igénylő termelésről van szó.
E körbe leginkább az élelmiszer előállítással kapcsolatos tevékenységeket lehet
sorolni, de ilyen lehet az építőipar, a könnyűipar és a szolgáltatások egy része. A
természet-közeli, környezeti, fenntarthatósági szempontú gondolkodás világszerte a
leginkább támogatott elv, melynek érvényesülnie kell a gazdaság, az élet szinte
minden területén. Ez a felismerés sok lehetőséget kínál.
Minden bizonnyal jó üzlet lehet az alternatív, a megújuló energia területére
befektetni, valamint az egészségügy tartozhat a közép, vagy hosszú távon megtérülő
befektetések közé. Viszonylag új gazdasági tevékenység az ún. Zöld Ipar, mely
egyelőre még csak Ázsiában honosodott meg, de a szükség rá fogja venni Európát is
az újra hasznosításra, akkor is, ha ez még jelenleg drágább, mint a hagyományos,
elsődleges nyersanyagokból történő termelés. E tekintetben értelmes dolog a
hulladékot szelektálni, a feldolgozhatóságnak megfelelően tárolni, hogy alapanyagot
tudjunk felkínálni a környezetvédelmi ipar számára.
Amiként érdemes lehet az egészségügybe fektetni, óvatosabban kell bánni a
turizmussal. Az utazási költségek erőteljes drágulásával, az életszínvonal várható
stagnálásával valószínűleg azok a cél-területek tudják csak megtartani a vonzásukat,
ahol jelentős turisztikai értékek találhatóak. A termálvíz gyógyászati felhasználása
megtérülő lehet, de a „lubickolós” turizmus is tud belföldi látogatókat hozni. Kevés
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vállalkozásnak ez is képes megélhetést biztosítani, de nem kell azt gondolni, hogy a
város, vagy a térség kitörési pontja a turizmus lehetne. A több lábon állás elve miatt e
területen is célszerű társas beruházásokat forszírozni.
Ha értelmezzük az Uniós elveket, prioritásokat, azt tapasztaljuk, hogy a
fejlesztési célokra megszerezhető források:
Jelentős saját erőt igényelnek, ami miatt olyan fejlesztéseket kell javasolni,
melyek elsősorban nem városi beruházások, hanem azokat olyan tőkeerős,
vagy hitelképes vállalkozások hajtják végre, amelyek bírják az ezzel társuló
önerő-igényt is. Indokolt ez azért is, hiszen a pénz végül is a
versenyképességünk javítása érdekében „jön/ne/” ide. A presztizs jellegű
városi beruházásoknak nem lesz kézzel fogható, közvetlen gazdasági haszna,
de nem is valószínű – néhány indokolt kivételtől eltekintve -, hogy a
forrásokhoz ilyen célokra hozzá tudnánk jutni.

-

- Térségi programok magas prioritást élveznek
Ez ok miatt ki kell tekintenünk városunk falai mögül és meg kell találni azokat
a közös érdekeket, melyek az egész térség fejlesztését szolgálják. Ilyenek:
- M9 gyorsforgalmú út
- mezőgazdaság fejlesztési programjai
- térségi vízpótlás, vízgazdálkodás
- határokon átnyúló együttműködés, pl. Szeged-Szabadka-Halas,
vagy BajaSzabadka-Halas régió létrehozása
- Bp.-Kelebia vasútvonal, mint az egyik Helsinki-folyosó, különös
tekintettel a szállítás gazdaságosságára, a környezetvédelemre
és a
versenyképességre
- Környezet védelemmel, környezet gazdálkodással, fenntarthatósággal
kapcsolatos programok
Kiemelt terület, szinte valamennyi pályázatnak tartalmaznia kell
ezeket a kulcs szavakat. Önálló projektként esélyes a
mezőgazdaság, azon
belül
a
környezetvédelmi
szempontú
gazdálkodás,
a
vízgazdálkodással
összefüggő projektek, valamint az újra hasznosító feldolgozóipar.
Bár
környezetvédelmi szempontok alapján megokolható, a csak egy
településre
szorítkozó szennyvíz-program a regionalitás hiánya miatt fölöttébb
kockázatosnak tűnik.
-

Az EU érzékeny a kisebbségi problémákra , jó esélyű pályázat lehet
Térségünket különösen érinti ez a kérdés, érdemes egy komplex
programot
kidolgozni az Országos és helyi Cigány Önkormányzattal együtt.
Csak olyan
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programnak van értelme, amely az esélyegyenlőség jegyében az
oktatást,
felzárkózást, a munkaerő-piaci részvétel jelentős növelését, a
lakhatási
körülmények javítását és a kétoldalú felelősség elvét a hatékony
integráció
érdekében együtt kezeli.
-

Megújuló energia támogatott témakör
Bár hallatlanul izgalmas téma, van is létjogosultsága, a város,
akár a térség számára is nehezen képzelhető el egy ilyen
projektben történő
önkormányzati, vagy tisztán önkormányzati részvétel. Ugyanakkor
üdvözölni és támogatni kell olyan szándékot, mely erre irányulna.
-

Helyi érdekű fejlesztések
Valószínű, hogy a legkevesebb nyerő pályázat ebben az
érdekeltségi körben
lesz, részben azért, mert kevésbé preferált terület, másrészt a
tetemes
városi önerő-igény miatt. Ha ezek közül különösen fontosnak
tartunk
megvalósítani néhány elemet, célszerű azokat más prioritású
program
részeként
(pl.
vízgazdálkodás,
egészség
megőrzés,
környezetvédelem)
kezelni. Ilyenek lehetnek pl.:
a./ Dong-ér völgyi út
b./ termálfürdő
c./ szennyvízcsatornázás
d./ Városháza, városközpont, városrész rehabilitációja
e./ munkahely teremtő logisztikai, ipari bázisok (pl. hulladék
feldolgozás)
g./ Ivóvíznyerő bázisok vízkezelő technológiájának megoldása
ivóvízhálózat rekonstrukciója
h./
Idegenforgalom, turisztika (zölfolyosó turista útvonalak,
kerékpárutak)
i./ Egészség megóvást célzó beruházások (a sportpálya térségi
komplexummá
történő fejlesztése)
Mielőtt azonban megfogalmaznánk a 2006-2013-as programunkat, szólni kell az
áthúzódó, de a következő időszakban befejezésre kerülő beruházásokról,
fejlesztésekről:
1. Kiemelt fejlesztések:
à Szennyvízcsatornázás I. ütemének befejezése, a II. ütem előkészítése
és megvalósítása.
à Az Ipari Park betelepítése és bővítése.
à A halasi gyógyfürdő komplett rekonstrukciója és fejlesztése.
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à
à

Bérlakás-, szociális lakás program beindítása.
A városközpont rekonstrukciója.

2. További fejlesztések:
à Sóstó üdülőterület és pihenőpark fejlesztése.
à Több életkornak megfelelő játszóterek létesítése.
à A közvilágítás hiányosságainak felszámolása.
à Ivóvízellátás további fejlesztése a külterületen, az ivóvíz körgyűrű
további fejlesztése.
3. Munkahelyek kialakítsa:
à A vállalkozások munkahely-teremtő beruházásai utáni
adókedvezményről szóló rendelet áttekintése.
à Az új telephely engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban felmerülő
vállalkozói problémák sürgős áttekintése és a megfelelő megoldások
kialakítása.
4. Felújítások:
à Kiemelten kezeljük a 100 éves városháza, valamint a kulturális
örökségünkhöz tartozó épületek felújítását.
à Pályázatok segítségével közreműködünk a lakótelepek felújításában,
fűtéskorszerűsítésében.
à Folytatjuk az intézmények érintésvédelmi és tűzvédelmi előírásoknak
megfelelő felújítási programját.
à Folytatjuk a közintézmények akadálymentesítési programját.
5. Ingatlancserék:
à A város területén fekvő, de nem a város tulajdonában lévő ingatlanok
helyzetét áttekintjük.

6. Közlekedés, úthálózat:
à
à
à
à
à
à
à

Felülvizsgáljuk a város forgalmi rendjét.
Folytatjuk a Dong-ér völgyi út kiépítését.
A csatornázási programhoz kapcsolódva felújítjuk a Szent Imre utat.
A külterületen biztosítjuk a folyamatos közlekedést
A belterületi földutakat fokozatosan megszüntetjük
Folytatjuk a városi utcák járdáinak építését és felújítását
Folytatjuk a kerékpárutak építését az ipartelepen, a városközponton
keresztül kelet-nyugati irányban, a Keceli úton a Rekettyei iskoláig,
valamint Kiskunhalas - Pirtó , Kiskunhalas - Kunfehértó ,KiskunhalasTompa között, kapcsolódva az országos kerékpárút koncepcióhoz.

Közbiztonság, rendészet:
à

Technikai, informatikai fejlesztések, és a Városi rendészet
megerősítése nyomán hatékonyabb lesz a Közterület-felügyelet, a
mezőőrség munkája. Szükséges a Rendőrséggel szorosabb kapcsolat
kiépítése.
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Szociális és egészségügyi ágazat:
à
à
à
à
à
à

Kialakítjuk a szociális ágazatban az együttműködés feltételeit az
egyházakkal,
civil
szervezetekkel,
a
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzattal.
Megerősítjük a szociális gondozó hálózatot, egészvédelmi tervet
készítünk
A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közösen a cigányság
felzárkóztatásának elősegítésére programot dolgozunk ki, melynek
végrehajtását pályázati pénzekből biztosítjuk.
Javítjuk az általános iskolai tanulók számára az iskolaorvosi ellátás
feltételeit.
Házi segélyhívó hálózat további fejlesztése.
Elősegítjük a háziorvosi ügyelet kistérségi ellátó rendszerének stabil
működését.

A város működtetése:
à
à

Hatékonyabb formában kívánjuk felhasználni a városüzemelésre, az
intézmények műszaki-technikai feladatai ellátására biztosított
költségvetési forrásokat.
Újra kell gondolni a kulturális és nonprofit intézményhálózat rendszerét.

Kiskunhalas város rangjának és elismerésének érdekében:
à
à
à

Ismételten kezdeményezzük a halasi csipke központi költségvetési
támogatását
Támogatjuk a város hírnevét öregbítő sportokat.
A partnervárosi kapcsolatainkat tovább kívánjuk bővíteni, a
meglévőeket lehetőségeinkhez mérten - gazdasági együttműködés
kiépítésével is - megerősítjük.

Stratégiai feladatok:
à

à

Elő kell segíteni a város elkerülő útjának megépítését, az 53-as főút
városi szakaszának kiváltását . (Meg kell vizsgálni az M5 autópálya
kiépítésének, valamint a tervezett útdíj bevezetésének várható hatását
az 53 –as főút forgalmára)
Lobbizni fogunk a Budapest - Kelebiai vasútvonal korszerűsítéséért.

------------[függelék: határidős intézkedési programleírás, az éves költségvetésben]
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HELYZETÉRTÉKELÉS
1. Demográfiai helyzet
Kiskunhalas város a Budapest-Belgrád vasútvonal mentén, a fővárostól délre 134
km-re Bács-Kiskun megye közepén a Duna-Tisza közének déli határvárosa. A két
folyótól szinte egyenlő távolságra, a homokvidék legmagasabb részén fekszik,
tengerszint feletti magassága 132 m.
A város közigazgatási területe 22782 ha, amelyből 1396 ha a belterület.
A külterület, tanyás terület megnevezései a következők:
Alsószállás
Felsőszállás
Füzes
Felsőkistelek
Rekettye
Bogárzó
Inoka-Kistelek

Alsóöregszőlők
Felsőöregszőlők
Sóstói szőlők
Felsőtelep
Partiszőlők
Alsótelep
Malomsor

Város állandó lakosainak száma 2007. január 1-én 30196 fő.
A város jelenlegi és jövőbeni helyzetének alapvető tényezője az ott élők száma,
összetétele, képzettsége. Kiskunhalas népessége az utóbbi években lassan
csökken, aminek hátterében a természetes fogyás és a betelepülés-elvándorlás
negatív egyenlege áll. Ez a tendencia feltehetően folytatódni fog, megváltoztatása
ugyanakkor túlmutat a város hatókörén, csak az egész ország gazdasági és
társadalmi felemelkedése fordíthatná meg e folyamatot. A fogyatkozás a
korösszetételben is változásokat hoz magával, a kevesebb születés a gyermekek
számának és arányának mérséklődését jelenti, ugyanakkor a lakosság egyre
idősebbé válik. Ez a különböző intézmények iránti igények módosulásával is jár,
hiszen egyre kisebb kapacitású intézményre lesz szükség a gyermekek ellátásában,
oktatásában, ugyanakkor felerősödik az elvárás a szociális és egészségügyi
szolgáltatásokkal szemben.
Kiskunhalas történelme is jelzi azt a több évszázados kapcsolatrendszert, ami a
város és a környező települések ma is létező, szoros együttélésében nyilvánul meg.
A városban több olyan közigazgatási, közhatalmi szervezet működik, amely az egész
térséget ellátja. A város oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézményei
szintén széles ellátó körzettel rendelkeznek. Halas történelmi idők óta a térség piaci
központja, ezt a szerepet napjainkban is betölti. Munkahelyein a helybelieken kívül
környékbeli munkavállalók is tevékenykednek.
Ezek a széleskörű, az élet gyakorlatilag minden területét átszövő kapcsolatok
egyértelműen jelzik Kiskunhalas központi szerepkörét. Vonzó hatása a közvetlen
környezetében erős, de távolabbi településekre is hatással van. Az országhatár
viszonylagos közelsége - és a városon áthaladó nemzetközi forgalom - révén még a
külföldiek ellátásában is jelentős szerepet vállal.
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KISKUNHALAS VÁROS JELENLEGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE
SWOT analízis
Erősségek
Gazdaság
 Idegenforgalmi célú vállalkozások
lerakták az idegenforgalom alapjait
 Az
öko-gazdálkodás
természeti
adottságai jók, néhány bio-gazdaság
megkezdte a termelést,
 Vadgazdálkodás magas színvonala
 Gasztronómia, bor kultúra meglévő
elemei
 Idegenforgalom szempontjából jó
ár/érték arány

Természeti adottságok
 Természeti
értékekkel
bíró
természetes tavak megléte, gazdag
apróvadállomány
 Erdőterületek kedvező aránya (közel
40 %), gazdasági, környezeti, táji és
idegenforgalmi jelentőséggel bír.
 Gyógyhatású termálvíz jelenléte,
 A környezet egyes elemeinek jó
állapota (tiszta levegő, csend), a
térség
alacsony
környezetszennyezési terhelése.
 Kedvező éghajlati adottságok (hőösszeg, napfényes órák száma)
kedvező
 Vadonélő gyógynövényekben gazdag
a térség.
Infrastruktúra

Gyengeségek
 Hagyományos tanyás gazdálkodás,
rossz
birtokszerkezet,
elavult
géppark, agrárszegénység,
 Jelentős tőkehiány a gazdaság
minden ágazatában
 A
földtulajdon
rendezetlensége,
elaprózódott
és
széttagolt
birtokrendszer
 Az adatszolgáltatási készség hiánya
 Piacrajutás helyi koordinációja nem
alakult ki, nem működik információs
rendszer
 Kereskedelmi,
vendéglátó-ipari,
idegenforgalmi szolgáltatások nem
kellő színvonalúak, hiányok vannak a
meglévő
szolgáltatások
összehangolásában
 Tanyai gazdaság potenciáljainak
kihasználatlansága
 Környezetkímélő
technológiák
elterjedésének,
alkalmazásának
hiánya
 Az igényes emléktárgyak kicsiny
kínálata.
 Étkezési kínálatban a tájjellegű
ételek/italok szűk kínálata
 Látványos felszíni alakulatok (hegy,
domb, folyó stb.) hiánya
 Szennyezett
talajvizek
(Sóstó)
előfordulása
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 A településeken kiépült az alapellátás
intézményrendszer
 Kiskunhalas vasúti és közlekedési
csomópont határmentiség
 A térségben minden településen
kiépült a telefonhálózat
 Az egész megyében kiépült az
önkormányzatoknál
az
Internet,
X400-as informatikai rendszer
 Kiépült a településközi úthálózat
 Több kulturális intézmény működik a
térségben:
múzeum,
könyvtár,
filmszínház,
művelődési
házak,
teleház.

Humán erőforrás
 A térségben élők közös múltja,
együvé tartozása önmeghatározó,
identitástudatot hordoz
 Hagyományőrzés,
népművészet
ápolása (Halasi csipke)
 Speciális
agrár
ismeretek
pl.
Lótenyésztés,
 Nagyszámú, aktív civil szervezet
működik
 Kiterjedt szakmai és önkormányzati
belföldi
és
nemzetközi
kapcsolatrendszer
 Sportegyesületek,
sportrendezvények
segítik
a
szabadidő hasznos eltöltését
 A térségben működő egyházak és
felekezetek közösségszervező ereje
 Testvér / partnervárosi kapcsolatok
erősödnek, gazdagodnak
 Sokasodnak, tartalmasodnak az EUs
kapcsolatok,
melyek
újabb
lehetőségeket nyújtanak

 Településeket összekötő külterületi
földutak rossz állapota
 Elkerülő út hiánya növeli Kiskunhalas
város környezeti terhelését, rontja
közlekedésbiztonsági helyzetét
 Kerékpárutak hiánya akadálya az
idegenforgalom
élénkülésének,
közlekedésbiztonsági helyzetét rontja
 Szennyvíz- és csapadékvíz csatorna
hiánya növeli a környezet terhelését
 Hulladékgazdálkodás
hiánya
környezetterhelő tényező
 Tanyák
hiányos
infrastrukturális
ellátottsága gátja az alternatív
jövedelemszerzésnek
 Informatikai rendszerek hiánya
 Vasúti fővonal jelenlegi kiépítettsége
nem mozdítja elő a korszerű
nemzetközi
személyés
árufuvarozást (egypályás BudapestKelebia)
 Megtelt hulladéklerakók rekultiválása
elmaradt,
mely
környezet
és
tájromboló hatású
 A térség lakónépessége csökken
 Térségi
érdekek
szervezett
megjelenítésének hiánya
 Bizalom-hiány,
előítéletek
léte,
szemléletváltás lassúsága
 Idegen nyelvek ismeretének hiánya
 Rossz
mentálhigiéniás
állapot
(depresszió, alkoholizmus,)
 Roma kisebbség rossz egészségi- és
életminőségi viszonyai
 A munkanélküliek körében magas a
szakképzetlenség
 A tanyai lakosság elszigeteltsége:
nem vagy nehezen képesek igénybe
venni a közösségi szolgáltatásokat,
 Civil
szervezetek
izoláltsága,
információs
csatornák
kialakulatlansága
 Szabadidő
eltöltésének
kevés
kultúrált lehetősége, a fizetőképes
kereslet hiánya
 Egyes szakterületeken nem kellő
speciális ismeretek (ökogazdálkodás,
környezetvédelem,
marketing,
vidékfejlesztés, Uniós ismeretek,
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informatika)
 Gyenge közbiztonság
 Környezet
iránti
igénytelenség
(falukép, utcakép)
 Alacsony szintű együttműködés a
turizmus
szempontjából
fontos
tárcákkal,
hatóságokkal,
szervezetekkel, önkormányzatokkal,
a komplex turisztikai termékek hiánya

Lehetőségek
Gazdaság
 Növekvő igény a jó minőségű egyedi
idegenforgalmi szolgáltatások iránt
 Határközelség (jövőre nézve lehet
ígéretes)
 A
falusi,
tanyai
turizmus
támogatottsága
 A
foglalkoztatáspolitika
beruházásösztönző
területei
erősödnek
 A tájjellegű specifikumok iránt
növekszik a kereslet a hazai és
nemzetközi piacokon
 Környezetbarát
gazdasági
tevékenységek
megtelepedésének
elősegítése
jogszabályokkal
és
forrásrendszerekkel
 Alternatív
jövedelemszerzés
feltételeinek
hazai
és
EU-s
támogatottsága
 Infrastruktúrák
kiépítésének
támogatottsága
(úthálózat,
szennyvíz, hulladéklerakók, stb.)
 A gyógynövények és fűszernövények
alkalmazási, fogyasztási szokásai
megváltoztak, növekvő a kereslet
 A
nemzeti
turizmus
általános
növekedési potenciálja
 Információ-technológia szerepének
növekedése a turizmusban.
 Élénkülő kereslet Európában a
többszöri, rövid időtartamú utazások
iránt
 Erősödő kereslet az újdonságok, a
szép természeti környezet, az
ökoturizmus, az egészségturizmus
iránt
 Közösségi
marketing
regionális

Veszélyek
 Magas közterhek a gazdaság
valamennyi szereplőjét negatívan
érintik
 Támogatási rendszerek nem teljes
körűek,
szűkös
és
nehézkes
forráskoordináció
 Növekvő hazai és nemzetközi
verseny
 Más
közép-európai
országok
erőteljes promóciós tevékenysége
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turisztikai
marketingszervezetek
megerősödése, koordinációja
 A
hatóságok
"vendégbarát"
hozzáállása
Természeti, környezeti
 A
természeti
értékek,
a
táj
rehabilitációját hazai és nemzetközi
alapok
támogatják
(tavak
rekonstrukciója)
 A
környezetileg
érzékeny,
kedvezőtlen adottságú övezetek, a
környezet- és természetvédelem
céltámogatás területei
Társadalom, emberi erőforrás
 Esélyegyenlőség biztosítása, EU
vidékfejlesztési politikájának egyik
célkitűzése
 Az idegenforgalom széles jogi és
program támogatottsága
 Oktatás, képzés, ismeretterjesztés
támogatottsága
 A civil szervezetek fejlesztésére több
program nyújt lehetőséget
 Az
egészségmegőrző,
egészségnevelő programok EU-s
támogatottsága

 Homokhátság elsivatagosodása, a
talajvízszint további csökkenése az
éghajlati tényezők komplex hatására
 Szélsőséges időjárás (belvíz, aszály)
 Nagyobb
városok
közelségéből
adódó (turizmus-) elszívó hatás

 A
társadalom
egyre
nagyobb
rétegeinek leszakadása
 Az olaj, bor szektorhoz, valamint a
határforgalomhoz
kapcsolódó
bűnözés továbbélése
 A szürke és fekete gazdaság
ellenérdekeltsége
 Önkormányzatok régóta meglévő
forráshiánya
 Nincs aktív professzionista szervezet,
amely szervezné, koordinálná a
térségi idegenforgalmat
 Az
oktatás,
képzés
teljesítményorientált
volta,
az
értékrend
kialakításának
hiányosságai az ifjúság körében
erősíti
az
egyre
eluralkodóbb
kilátástalan jövőképet
 Az egészség, a mentálhigiéniás
állapot romlása
 Elvándorlás

2. Foglalkoztatottság helyzete
[a munkaügyi központ anyaga alapján]
Kiskunhalas kistérsége területén, túlnyomórészt kislétszámú vállalkozások
működnek. A vállalkozások 88 % - a 1 – 9 főt, 7,2 % -a 10 – 19 főt, 2,7 % - a 20 – 49
főt, 2 % - a 50 - 249 főt és 0,1 % -a 250 főnél nagyobb foglalkoztató. A regisztrált
munkanélküliek száma 2006. októberében 1902 fő volt, a térségben nő a tartós
munkanélküliek és a rendszeres szociális segélyen lévők száma és aránya, a
járadékra jogosultaké csökken.
Munkahelyteremtő beruházás 2003 – 2005 között 36 főnek biztosított munkát, terv
123 – ra volt. Az
50 év felettiek elhelyezkedésének problémája óriási.
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Munkanélküliségi ráta 9,8 %, Bács-Kiskun megye: férfi: 46,6 %, nő:
52,4 %,
Általános iskola: 34,8 %, Szakmunkás: 35 %, Regisztrált munkanélküli 31 – 180
napig 39 %.
3. Humán infrastruktúra ismertetése
[az aljegyző, valamint a Humánpolitikai főosztály elemzése]
a) Az egészségügyről szóló törvény a települési önkormányzat feladatává tette az
egészségügyi ellátást. A törvény értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátás keretében gondoskodik:
-

„a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
fogorvosi alapellátásról,
az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
védőnői ellátásról,
az iskola-egészségügyi ellátásról.

A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában, vagy használatában lévő járóbetegszakellátást, illetőleg fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények
működését.”
A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról az önkormányzatunk 17 fő vállalkozó
háziorvossal kötött szerződés alapján gondoskodik. A felnőtt háziorvosi feladatok
ellátásához 11, a gyermekorvosi feladatok ellátásához 6 körzetet alakított ki. A
háziorvosok a feladat ellátását a hatályos jogszabályok figyelembevételével maguk
szervezik és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP)
kötött finanszírozási szerződés alapján biztosítják annak fedezetét.
A fogorvosi alapfeladatokat a HALAS-Dent Kft. látja el Kiskunhalas város
közigazgatási területére kiterjedően. A feladat ellátásának fedezetét a szolgáltató az
OEP által finanszírozott összegből biztosítja.
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeletet az önkormányzat a háziorvosi és házi
gyermekorvosi ellátás területén biztosítja. A hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti
feladatot társulás keretében, központi ügyeleti formában, Kiskunhalas, Dr. Monszpart
L. u. 1. sz. alatti ügyeleti helyen látjuk el. Az ügyelet költségét kb. 80%-ban az OEP,
20%-ban a társulásban részt vevő önkormányzatok biztosítják.
A fogorvosi ügyelet nem kötelezően ellátandó alapfeladata Kiskunhalas városnak. Az
alapellátást végző HALAS-Dent Kft. felvállalta a sürgősségi ellátást, mely feladat
ellátásához a város 1.600.000,-Ft éves hozzájárulást biztosít.
A védőnői és iskola-egészségügyi feladatok intézményi formában történik, melyet
a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat lát el. A feladat ellátását teljes egészében
az OEP finanszírozza.
A járó- és fekvőbeteg-szakellátásra Kiskunhalas Város Önkormányzata 2004.
július 1-jén, 20 éves időtartamra szerződést kötött, mely szerint a szolgáltató szervezi
és biztosítja az önkormányzat kötelező feladatát jelentő területi egészségügyi ellátási
kötelezettséget.
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b) A szociális szolgáltatások jellemzői
Az Önkormányzat a feladatellátás módját, körét és mértékét helyi rendeletében
szabályozza. Kiskunhalas Város a Szociális Törvényből adódó szolgáltatási feladatait
három intézmény útján valósítja meg:
Központi
székhelye

Intézmény neve

Egyesített Szociális
Intézmény

Kiskunhalas,
Nyúl u. 5-7.

Intézmény keretében
működő szociális
szolgáltatások
Időskorúak Otthona
Időskorúak Átmeneti
Gondozóháza
Idősek Nappali Intézménye
Szociális információs
szolgálat
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Szociális étkeztetés

Az egyes intézmények
telephelyei
Kiskunhalas,
Nyúl u. 5-7.
Kiskunhalas,
Szilády Áron u. 10.
Kiskunhalas,
Nyúl u. 5-7.
Kiskunhalas,
Nefelejcs u. 9.
Kiskunhalas,
Alsóöregszőlők 49/A.
Kiskunhalas,
Bajcsy-Zs. u 26.
Kiskunhalas,
Nefelejcs u. 9.
Kiskunhalas,
Báthori u 1.
Kiskunhalas,
Molnár u. 6.

Fogyatékosok Otthona
Nefelejcs Szakosított Otthon

Kiskunhalas,
Nefelejcs u. 9,

Fogyatékosok Átmeneti
Gondozóháza
Fogyatékosok Napközi
Otthona
Támogató Szolgálat

Családsegítő-, Gyermekjóléti
Szolgálat
és Krízisellátó Intézményei

Családsegítő Szolgálat
Kiskunhalas,
Báthori u. 1.

Férfi Hajléktalan Átmeneti
Szálló
Népkonyha

Az Egyesített Szociális Intézmény működési adatai
Intézményegység neve

Székhelye,
telephelye:
(Kiskunhalas)

Időskorúak
Otthona

Nyúl u. 5-7.

Időskorúak
Átmeneti
Gondozóháza
Idősek Napközi
Otthona

Eng.
Átlagos havi
férőhelyVárakozók
száma
szám
Kihasználtság
(fő)
(fő)
90 fő
Határozatlan (ebből
95
16 fő
4569-2/1998
idejű
20 fő
démens)
Működési
engedély
száma

Működési
engedély
időtartama

Nyúl u. 5-7.

43-1/2004

Határozatlan
idejű

20 fő

22

Szilády Á.
u. 10.

5903-5/2003

Határozatlan
idejű

30 fő

31

20 fő
-

6
Szociális
információs
szolgáltatás
Házi
segítségnyújtás
Jelzőrendszeres
házi

Szilády Á.
u. 10.

Bejelentési Határozatlan
kötelezettség
idejű

Nyúl u. 5-7.

5903-4/2003

Nyúl u. 5-7.

43-8/2004.

Határozatlan
idejű
Határozatlan
idejű

-

40 fő

200

-

Szakdolgozók
száma

Szakképzettségi
arány

69,5 fő

92 %

4 fő

92 %

4 fő

90%

A
tevékenységet
az Idősek
Otthona
szakmai
létszáma látja
el

-

18

90 %

A
tevékenységet

90 %

15

segítségnyújtás

Szociális
étkeztetés

Nyúl u. 5-7.

292/2002

Határozatlan
idejű

-

40

-

180

-

a Házi
segítségny.
szakmai
létszáma látja
el
A
tevékenységet
a Házi
segítségnyújtás
szakmai
létszáma látja
el

90 %

Az önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény a város
rászoruló időseinek ellátását biztosítja integrált formában, ahol egy intézmény
keretén belül jelen van a szociális alap- és szakosított ellátás.
A szakmailag és a gazdálkodás szempontjából is önálló intézmény öt szakfeladatot
lát el, továbbá önkormányzati döntés alapján 400 adagos főzőkonyhát és
tálalókonyhát működtet, amelynek kapacitása révén az intézmény szolgáltatásait
igénybe vevők és a munkahelyi vendéglátás körén kívül egyéb lakossági igényeket is
kiszolgál.
Az Intézményben ugyanazon a székhelyen (Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.), de az egyes
feladatokhoz előírt szakmai feltételek önálló megteremtésével került megszervezésre
az alapszolgáltatások közül a Házi segítségnyújtás, a Szociális étkeztetés, a
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amely az Intézményen belül a Területi
Gondozó Központba szerveződött.
A szakosított szociális szolgáltatást nyújtó Időskorúak otthona és Időskorúak
átmeneti gondozóháza is ugyanitt található meg, Az ápolást-gondozást nyújtó
intézmény vezetője felvételekor írásban történő megállapodást köt az ellátást igénylő
személlyel.
Az Időskorúak Otthona engedélyezett férőhelyszáma 90 fő. Átlagos kihasználtsága
103 % körül mozog. Az intézmény fő feladata az önmaguk ellátására nem, vagy
csak folyamatos segítséggel képes időskorúak határozatlan időre szóló teljes körű
ellátása (étkezés, ruházattal, textíliával való ellátás, orvosi ellátás és egészségügyi
gondozás, stb.) gondozása.
Az Idősek Otthona számára kiadott működési engedélyben foglaltak szerint az
intézmény 20 fő démens időskorú ellátottról is gondoskodhat
Az Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 20 engedélyezett férőhellyel működik. Átlagos
kihasználtsága 110 %. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény az Időskorúak
Otthonához hasonlóan teljes körű ellátást és gondozást, valamint éjszakai
benntartózkodást nyújt azoknak az időseknek, akik önmagukról átmenetileg nem
tudnak gondoskodni, vagy a család átmenetileg olyan helyzetbe kerül, hogy az idős
hozzátartozó ellátására meghatározott ideg nem képes. Az Átmeneti Gondozóház
legfeljebb egy évre fogadja be az ellátást igénylő jogosultakat.
Külön telephelyen, de az Egyesített Szociális Intézményhez integráltan került
megszervezésre az Idősek Napközi Otthona, amely szintén az Intézmény keretében
szerveződött Területi Gondozó Központhoz tartozik, s ahol nappali ellátás keretében
gondoskodnak azokról az időskorú személyekről, akik számára a folyamatos
gondoskodást a család - valamilyen oknál fogva - nem tudja biztosítani. A 30 fő
befogadására jogosult intézmény a saját otthonukban élő idősek részére szervezett
lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra és az
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alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az intézmény átlagos kihasználtsága
103 %.
Az Egyesített Szociális Intézményen belül, a Kiskunhalas, Szilády Áron u. 10. szám
alatti telephelyen működik a Szociális Információs Szolgáltatás, amely 2005. július 1.
napjától áll a lakosság rendelkezésére. A szolgáltatás célja, hogy a Szociális
Törvényben meghatározott illetve egyéb, a szociális biztonság megteremtéséhez
kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak
a elsősorban a helyi, és a környező településeken működő ellátások
hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.
Az Egyesített Szociális Intézmény átmeneti és tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó
intézményei havonta átlagosan több, mint 100 %-os kihasználtsággal működnek,
jellemzően a téli időszakban az ellátottak száma 8-10 %-os mértékben is meghaladja
az engedélyezett férőhelyszámot. Az intézményi ellátást igénylők várakozási időre
számíthatnak, amely átlagosan fél év időtartamot vesz igénybe.
Az Intézmény alapszolgáltatásai iránt is folyamatos és fokozott igény jelentkezik. Ez
két dologgal magyarázható:
1. Városunkra is érvényes az az országos tendencia, hogy a helyi
lakónépesség egyre inkább elöregedik, a halálozások száma
meghaladja a születésekét.
2. A másik magyarázat, hogy a város központi területéhez viszonyítva a
külterületi lakott részek aránya lényegesen nagyobb, így a
külterületen, tanyákon élő idősek – házastársukat elveszítve, vagy a
család városközpontba történő beköltözése miatt - többnyire
magányosan élnek, s számukra a segítséget és sok esetben a
külvilággal való összeköttetést a lakóhelyen történő rendszeres
gondozás jelenti.
Az Egyesített Szociális Intézmény Területi Gondozási Központján belül helyezkedik
el a Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés. A két szociális alapellátást
hivatásos és társadalmi gondozók végzik a város közigazgatási területét átfogó
tizenegy gondozási körzetben. A két alapellátás magában foglalja azoknak az idős
embereknek a gondozását, akik otthonukban önmaguk ellátásra csak segítséggel
képesek és nincs olyan személy a szűkebb környezetükben, aki róluk
gondoskodhatna. A szolgáltatás elsődleges feladata, hogy az idős emberek fizikai,
mentális, szociális szükségleteihez igazodva, életkoruknak, egészségi állapotuknak
megfelelő ellátást biztosítson saját otthonukban, lakókörnyezetükben
A város külterülete külön gondozási körzetet képez, így a házi segítségnyújtást
biztosító gondozó napi munkáját egy személygépkocsi is segíti.
Az Intézményben 2005. január 13. napjától indult el a Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás. A tevékenységgel kapcsolatban a működés gyakorlati tapasztalatai
alapján elmondható, hogy az engedélyezett 40 készülék mellett további, legalább 30
jelzőkészülék üzembe helyezése iránt nagy igény lenne.
Jelenleg a város területén elhelyezett jelzőkészülékek telepítésének aránya oly
módon oszlik meg, hogy a város központi részein 20 készülék, amíg a külterületi
lakott részeken szintén 20 készülék került egy-egy idős háztartásába letelepítésre. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nagy előrelépést jelentett a külterületen élők
számára, mert a jelzőrendszer segítségével nő a biztonságérzetük, egyúttal szükség
esetén gyorsabban juthatnak otthonukban segítséghez. A Szociális Intézmény külön
megállapodás alapján együttműködik a kiskunhalasi Mezőőri Szolgálattal is, akik
jelzés esetén szintén a helyszínre sietnek segítségnyújtás céljából.
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A Nefelejcs Szakosított Otthon működési adatai
Intézményegység
neve
Fogyatékos
ok Otthona
Fogyatékos
ok
Átmeneti
Gondozóhá
za
Fogyatékos
ok Napközi
Otthona
Támogató
Szolgálat

Működés
Székhelye,
i
telephelye:
engedély
(Kiskunhalas)
száma

Működési
engedély
időtartama

Átlagos
Szakdolg
Eng.férőhel
havi
Várakozók
o-zók
y-szám
száma
kihasználtszáma
ság

Nefelejcs
u. 9.

5501/199 Határozatla
8
n idejű

27 fő

28 fő

3 fő

Alsóöregszől
ők 49/A.

5500/199 Határozatla
8
n idejű

5 fő

8 fő

2 fő

19,5

5

Szakképzettségi
arány
100%

100%

Bajcsy-Zs.
Endre u. 26.

1584-3/
2003

Határozatla
n idejű

40 fő

45 fő

6 fő

7,5

87%

Nefelejcs u.
9.

4233/200
4

Határozott
idejű:

-

196,4
(óra)

-

4

100%

Az önkormányzat fenntartásában működő Nefelejcs Szakosított Otthon a városban
élő fogyatékos személyekről gondoskodik integrált formában, azaz egy intézmény
keretében van jelen a tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó elhelyezés és a
napközbeni ellátás, valamint az alapszolgáltatás. Az Intézmény szakmailag önálló,
de gazdálkodását tekintve csak részben önálló, mivel 2004. január 1-től a gazdasági
ügyeket – a két intézmény által kötött együttműködési megállapodás alapján - a
Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményeivel közösen
létrehozott gazdasági szervezet intézi a Családsegítő Szolgálat Kiskunhalas, Szent
Imre u. 4. szám alatti székhelyén. Az Intézmény dolgozóinak száma 37 fő, ebből 5 fő
a technikai személyzet, 32 fő pedig a szakmai dolgozó. A szakdolgozók képesítési
aránya nagyon jónak tekinthető.
Az integrált szervezeti formában működő szociális intézmény magában foglalja a
szakosított ellátást nyújtó 27 férőhelyes Fogyatékosok Otthonát, az átmeneti
elhelyezést biztosító 5 férőhelyes Fogyatékosok Átmeneti Gondozóházát, a
napközbeni ellátást nyújtó, egyúttal a gondozottak foglalkoztatását is megszervező
40 férőhelyes Fogyatékosok Nappali Intézményét, valamint a fogyatékos személyek
családban történő speciális ellátását segítő alapszolgáltatási formát: a Támogató
Szolgálatot, amelynek a napi munkáját egy személyszállító kisbusz segíti.
A Fogyatékosok Otthona teljes körű ellátást nyújt azoknak a középsúlyos fogyatékos
személyeknek, akik nem vagy csak részben oktathatók, képezhetők,
foglalkoztathatók és a gondozásukra csak intézményi keretek között van lehetőség.
Az otthon 27 férőhellyel működik az intézmény Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9. szám
alatti székhelyén otthonos, családias légkörben, ahol az intézményben élők saját
ízlésük szerint alakíthatják ki az elhelyezésükre szolgáló lakószobákat. Az otthon
lakói számára szervezett keretek között biztosítják a – fogyatékosságának megfelelő
- szinten tartó, képességfejlesztő, munka jellegű foglalkoztatást is.
A Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 49/A. szám alatti Fogyatékosok Átmeneti
Gondozóháza azokat a fogyatékos személyeket fogadja be egy év időtartamra,
akiknek az ellátása másként nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezésüket a
család tehermentesítése teszi indokolttá.
A Fogyatékosok Átmeneti Gondozóházát az intézmény székhelyén kívül, a város
külterületén, egy tanyaingatlan átalakításával hozták létre, ahol a lakók a tanyasi
környezetben, az tanyaépülethez tartozó földterületen gazdálkodó tevékenységet is
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folytathatnak A Gondozóház 5 fő befogadására képes, átlagos kihasználtsága
néhány fővel meghaladja az engedélyezett férőhelyszámot.
A Nefelejcs Szakosított Otthon tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményeinek kihasználtsága tehát 100 % feletti (átlagosan 8 fő veszi igénybe az
ellátást), a várakozók száma itt is folyamatos.
A nappali ellátást biztosító Fogyatékosok Nappali Intézménye 2003. májusától új
telephelyen, a Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 26. szám alatti szépen felújított
ingatlanban, 40 engedélyezett férőhellyel kezdte meg a működését. Az ellátás célja
az önellátásra részben képes vagy nem képes és felügyeletre szoruló halmozottan
fogyatékos illetve autista személyek részére nappali felügyelet keretében szervezett
szolgáltatások elérése. A nappali intézmény szinten tartó és képességfejlesztő
foglalkoztatás megszervezésével gondoskodik az ellátottakról. A foglalkoztatást a
budapesti Jeanette Ruházati Kft-vel kötött megállapodás alapján biztosítja az
intézmény az ellátottak számára. A Fogyatékosok Nappali Intézményének átlagos
kihasználtsága 110 % körül mozog.
A Nefelejcs Szakosított Otthonban működő Támogató Szolgálat 2001-ben egy
elnyert pályázat eredményeként – mint modellkísérlet – kezdhette meg a működését,
majd 2003-tól a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal által kiadott működési
engedély alapján normatív támogatással folytatja tovább a tevékenységét. A
tevékenység célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása,
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint
életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális
segítségnyújtás biztosítása révén. A Szolgálat által ellátott fogyatékosok száma
havonta átlagosan a 200 főt meghaladja.
A Támogató Szolgálat együttműködik a területen lévő szociális alap-, és nappali
ellátást biztosító intézményekkel, a háziorvosi szolgálattal, körzeti védőnővel, a
gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálatokkal és a fogyatékos személyek segítő
más szolgáltató szervezetekkel
Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei
A Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei a szociális,
gyermekjóléti, védőnői és ifjúság-egészségügyi feladatokat egy intézmény keretében,
integráltan látja el. Fő profilja azonban a szociális- és gyermekjóléti ellátások
biztosítása, de az intézményhez tartozó egészségügyi feladatok ellátásáról is
megfelelő szakmai színvonalon gondoskodik.
Az intézmény szakmailag önálló, de a gazdálkodás formáját tekintve csak részben
önálló költségvetési intézmény, ahol a gazdasági feladatokat (a két intézmény között
létrejött megállapodás alapján) a Nefelejcs Szakosított Otthon gazdasági ügyeivel
együtt, egy gazdasági szervezet keretében látja el a Kiskunhalas, Szent Imre u. 4.
szám alatti székhelyen.
Az Intézmény Szociális Törvény hatálya alá tartozó ellátásai
A Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei működési
adatai:
Székhelye,
Intézményegys telephelye:
ég neve
(Kiskunhal
as)

Működési
engedély
száma

Működési
engedély
időtartama

Eng.
Átlagos
férőhelykihasznált
szám (fő)
ság

Várakoz
ók
száma

Szakdolg
Szakképzet
o-zók
t-ségi arány
száma
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(fő)
Családsegítő
Szolgálat
Férfi
Hajléktalan
Átmeneti
Szálló

Báthori u.
1.

41237/2004.

Határozatla
n idejű

Molnár u.
6.

9284/1998.

Határozatla
n idejű

30

Népkonyha

Molnár u.6.

41238/2004.

Határozatla
n idejű

-

-

1329

8

80 %

6

80 %

33

30

-

A Népkonyhai ellátást
a Hajléktalan Szálló
munkatársai biztosítják

Az intézmény a Kiskunhalas, Garbai S. u. 6. szám alatti székhelyén szociális
alapszolgáltatásként működteti a Családsegítő Szolgálatot, a székhelytől elkülönülő
telephelyén, a Kiskunhalas, Molnár u. 6. szám alatt pedig az alapszolgáltatást nyújtó
Népkonyhai ellátást és az átmeneti elhelyezést biztosító Férfi Hajléktalan Átmeneti
Szállást.
A Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei keretében
működő Családsegítő Szolgálat 8 munkatársa havonta 1000 főt meghaladó kliensszámmal dolgozik. A szolgáltatás feladata a települési önkormányzat működési
területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve
krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének fejlesztése,
krízishelyzetek felismerése, időben történő beavatkozás megszervezése. Az elmúlt
évek gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy az intézmény által nyújtott
szolgáltatást főleg az aktív korúak, vagy e személyekkel közös háztartásban élő
családok veszik igénybe. Az igénybe vevők többnyire olyan veszélyeztetett családok,
amelyek száma évről évre növekvő tendenciát mutat.
Az Intézmény az alaptevékenységén túl a Családsegítő Szolgálat által nyújtható
speciális szolgáltatások körét kívánja kiterjeszteni, illetve a már működő speciális
szolgáltatásokat szeretné magasabb szinten továbbfejleszteni. E szolgáltatások
különösen az adósságkezelési szolgáltatás, a rendszeres szociális segélyben
részesülő aktív korúak számára szervezett mentálhigiénés programok kialakítása,
ifjúsági tanácsadás és a mediáció. E speciális szolgáltatások ellátására a megfelelő
képesítéssel rendelkező családgondozók rendelkezésre állnak.
A Szociális Törvény hatálya alá tartozó, kötelező feladatot lát el a CsaládsegítőGyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei a hozzá integrált 30 férőhelyes
Férfi Hajléktalan Átmeneti Szálló és Népkonyha működtetésével. A Szálló azoknak a
hajléktalan férfiaknak a határozott idejű elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű
szálláshasználat és szociális munka segítségével képessé válnak az önellátásra.
A Hajléktalan Szálló kihasználtsága évszakok szerint változik, télen az elhelyezés
iránti igény jelentősen megnő, ilyenkor a szálló túlzsúfolttá válik, kihasználtsága
meghaladja a 100 %-ot, amíg a nyári időszakban a kihasználtság 80 % -os, amely
szintén magas számnak tekinthető.
A Népkonyha helyben fogyasztással napi egyszeri meleg ételt biztosít azoknak a
helyben lakó szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkezési formát nem
tudnak igénybe venni. Tekintettel arra, hogy az intézmény tálalókonyhája a
közegészségügyi feltételeknek nem felel meg, az intézmény az ellátást úgy tudja
csak biztosítani, ha az étkezést igénylő személyek a napi egyszeri meleg ételt
könnyen tisztítható műanyag ételhordó edényekben kapják meg.
Az Intézmény Gyermekvédelmi Törvény hatálya alá tartozó ellátásai
A Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgált és Krízisellátó Intézményei
által nyújtott gyermekjóléti ellátások működési adatai
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Székhelye,
Működési
Intézményegys telephelye:
engedély
ég
(Kiskunhal
száma
as)
Gyermekjóléti
Báthori u. 200002/200
Szolgálat
1.
3
Helyettes
Báthori u.
881-3/2001
szülői ellátás
1.
Családok
Átmeneti
Otthona

Ván B. u.
5.

528/2000

Működési
engedély
időtartama
Határozatl
an idejű
Határozatl
an idejű
Határozatl
an idejű

Eng.
férőhelyszám (fő)

Átlagos
kihaszn
áltság
(fő)

Várakoz
ók
száma

-

420

-

8

100%

-

1

100%

-

7

75%

2
65
(2006. 01.
hónaptól
40 fő)

0,5
47

Szakdolg
Szakképzet
o-zók
t-ségi arány
száma

A gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a
területen lakó gyermekek ellátásnak megszervezése az állam illetve a helyi
önkormányzat feladata.
Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatként létrehozott és fenntartott
gyermekvédelmi intézményrendszert képezi többek között a Kiskunhalas Város
Önkormányzat Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálata és Krízisellátó Intézményei,
amely alapellátást biztosító Gyermekjóléti Szolgálatot és az átmeneti gondozását
jelentő Családok Átmeneti Otthonát, valamint a Gyermekjóléti Szolgálathoz integrált
és a Szolgálat által koordinált Helyettes szülői ellátást működtet.
A Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményeihez integrált, a
Kiskunhalas, Garbai S. u. 6. szám alatti székhelyű Gyermekjóléti Szolgálat az
intézmény keretein belül, önálló szakmai egységként működik. Feladata különösen a
gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a
gyermek
veszélyeztetettségének
megelőzéséhez
és
a
már
kialakult
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a családból kiemelt gyermek
visszahelyezéséhez és utógondozásához kapcsolódnak és az összes,
településünkön élő gyermekre, minden korosztályra kiterjednek A Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a
veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert is működtetik.
A jelzőrendszer tagjai napi kapcsolatban állnak a Gyermekjóléti Szolgálattal, a
felmerülő problémákat a gyermek veszélyeztetettségéről való tudomásszerzést
követően írásban, telefonon és személyesen jelzik.
A Szolgálat munkatársai alaptevékenységként szervezési és szolgáltatási feladatokat
is végeznek, ennek keretében a rászoruló gyermekek számára nyári táboroztatást és
kirándulásokat szerveznek, szabadidős tevékenységeket, kézműves és egyéb
foglalkoztatást biztosítanak a településen élő, általuk gondozott gyermekek számára.
E szabadidős programokat főként pályázati források bevonásával tudják biztosítani.
Az intézmény keretei között pszichológus, jogász és gyógypedagógus is fogadóórát
tart a törvényben meghatározott óraszámban. A településen ezeket a
szolgáltatásokat évente átlagosan legalább 200 fő veszi igénybe.
A Gyermekjóléti Szolgálat gyermekvédelmi munkáját jelentős mértékben megkönnyíti
a Szolgálathoz integrált, egyidejűleg legfeljebb 2 gyermek ellátására működési
engedéllyel rendelkező Helyettes szülő, akinek a tevékenységét a Gyermekjóléti
Szolgálat helyettes szülői tanácsadója koordinálja. A helyettes szülőnél történő
elhelyezés olyan ellátási formát jelent, ahol a szülő a gyermeke ellátásában való
akadályoztatása esetén (kórházi kezelés), a törvényes képviselő kérelmére és a
helyettes szülői tanácsadó jóváhagyásával saját háztartásába átmeneti jelleggel a
gyermeket befogadja és a gondozás időtartama alatt teljes körű ellátást nyújt
számára.
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A helyettes szülő igénybevétele után a szülő a helyi rendeletben meghatározott
összegű térítési díjat fizet. A helyettes szülőt a normatív állami támogatás csak akkor
illeti meg, ha a háztartásában ilyen gyermekről gondoskodik.
A Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei keretében
működő 65 férőhelyes Családok Átmeneti Otthona biztosítja a szülő számára a
gyermekével történő együttes lakhatást, segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes
körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez, közreműködik a család
otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének rendezésében. Ez az ellátási
forma a szülő és a gyermeke számára biztosítja az életvitelszerű tartózkodás
lehetőségét, a család együttes lakhatását.
A befogadás a Kiskunhalas Város közigazgatási területén élő, otthontalanná vált
szülő kérelmére történik, ha az elhelyezés hiányában a család lakhatása másként
nem lenne biztosított és a gyermeket emiatt el kellene választani szüleitől A
Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 5. szám alatti telephelyű intézmény jelenlegi
engedélyezett férőhelyszáma 65 fő.
A Gyermekvédelmi Törvény 51.§ (2) bekezdése - a korábbi rendelkezéseit módosítva
- a Családok Átmeneti Otthona férőhelyszámát úgy határozta meg, hogy 2003.
január 1. napjától az újonnan kialakítandó átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
legalább 12, de legfeljebb 40 felnőtt és gyermek együttes ellátását biztosíthatja.
E törvény 156.§ (2) bekezdése a már működő intézmények esetén 2005. december
31-ig tűzött ki határidőt arra, hogy a fenntartó az átmeneti gondozást biztosító
intézmények férőhelyszámát az 51. § (2) bekezdésnek megfelelően fokozatosan, de
legkésőbb 2005. év végéig átalakítsa.
A törvénymódosítás szerint a 65 férőhellyel működő Kiskunhalas, Ván B. u. 11. szám
alatti Családok Átmeneti Otthona 2005. december 31. napját követően már nem felel
meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, ezért az ellátás férőhelyszámának
átalakítása, a férőhelyek csökkentése vált szükségessé.
A Képviselő-testület a 311/2005. számú, a szociális intézmények átvilágításáról
készült intézkedési terv elfogadásával döntött a kiskunhalasi Családok Átmeneti
Otthona férőhelyszámának 65 főről 40 férőhelyre történő csökkentéséről.
A változásokra felkészülve a Családok Átmeneti Otthona a 2005. évben, a
rendelkezésre álló férőhelyekre már csak - 40 főre - korlátozott számban fogadja be
a rászoruló családokat tekintettel arra, hogy a csökkentett férőhelyszám miatt
(különösen a télen) ne kerüljön sor a gyermekek és szüleik intézményi
jogviszonyának megszüntetésére.
A város a fent említett intézkedési tervben szereplő férőhelyszám csökkentés
elfogadásával egyidejűleg döntött arról, hogy az Átmeneti Otthon területén lévő,
korábban az elhelyezett családok által használt, azonban most üresen álló ún. „Felső
épületet” felújítására saját forrást különít el és új, önálló intézmény kialakításával
gondoskodik egy 25 férőhelyes Családok Átmeneti Otthona létrehozásáról.
Krízisellátásban való szerepvállalás:
Kiskunhalas Város Önkormányzata – az Intézmény bevonásával - egy krízistervet
dolgozott ki azon kiskunhalasi családok elhelyezésének biztosítására, akiknek a
lakóingatlana természeti katasztrófa, vagy egyéb káresemény kapcsán lakatlanná
vált és ahol a család számára – anyagi forrás hiányában - az egyetlen segítséget a
helyi önkormányzat szerepvállalása jelenti.
A fenti szociális és gyermekvédelmi ellátáson túl a gyermekvédelmi rendszerhez
kapcsolódó feladatot lát el - a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése
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érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenységük keretében a Védőnői
szolgálat, valamint az Iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat.
Az egészségügyi ágazat ezen szolgáltatását ellátó szakemberei egyben a
Gyermekvédelmi Törvény szerint kiépítendő jelzőrendszer tagjai, akik a napi
munkájuk ellátása során szoros kapcsolatban állnak a fenti gyermekjóléti
intézményekkel.
A városban működő Védőnői és Iskola-egészségügyi Szolgálat a 2001. év során
került integrálásra Kiskunhalas Város Önkormányzatának CsaládsegítőGyermekjóléti Szolgálata és Krízisellátó Intézményeihez. A Szolgálat korábban a
Kiskunhalasi Semmelweis Kórházhoz tartozott. A Védőnői Szolgálat munkatársai a
gondozásuk, napi munkájuk során felmerülő problémás eseteiket jelzik a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak. Közös gondozás esetén meglátogatják a
krízishelyzetben lévő családokat, gondozási tervet készítenek, az eredményeikről,
tapasztalataikról esetmegbeszéléseken tájékoztatják egymást.
A területi védőnők összesen 10 körzetben (9 kiskunhalasi körzetben, e körzetek
óvodáiban, Pirtó településen, valamint Pirtó területén és a pirtói oktatási-nevelési
intézményekben) látják el a törvény által meghatározott feladataikat, amíg az iskolai
védőnői szolgálat a város alap- és középfokú oktatási intézményeinek nappali
tagozatán tanuló gyermekekkel és az óvodásokkal kapcsolatos egészségvédelmi
tevékenységet végzik.
A területi védőnői szolgálat működési adatai:
Működési
engedély
száma

Székhelye

Területi
védőnők
(fő)

Ellátási terület
Kiskunhalas

1690-2
/2005

Kiskunhalas,
Hajnal u. 5.

10

Pirtó
Összesen:

A szolgálat
által ellátott
óvodások (fő)

A szolgálat által
ellátott 0 – 6
éves korú
gyermekek (fő)

A szolgálat
által gondozott
várandós
anyák (fő)

1 224

1 935

146

108

67

9

1 332

2 002

155

Az iskolai védőnői szolgálat működési adatai:
Működési
engedély
száma

Székhelye:

1690-2
/2005

Kiskunhalas,
Hajnal u. 5.

Iskolai
védőnők
száma
(fő)

6

Ellátási terület

A Szolgálat
által ellátott
általános
iskolás
tanulók (fő)

A szolgálat által
ellátott
középiskolás
tanulók (fő)

Ellátottak
száma
összesen:

Kiskunhalas

2 606

3 588

6 194

A Szolgálat tevékenységi körébe tartozik az anya és csecsemővédelem, az óvodás
és iskolás gyermekek egészségügyi ellátása 0-18 éves korig. Feladata a terhes
tanácsadás, várandós kismamák gondozása, „rutin” szűrővizsgálatok végzése a
kismamák otthonában történő látogatások. Tanácsadásuk kiterjed az életmódra,
étrendre, szűrővizsgálatokra, testi és lelki változások alakulására, a szülésre, és az
újszülött fogadására, gondozására. A védőnők napi munkájuk ellátása során együtt
dolgoznak az iskolaorvosi szolgálattal.
A védőnők feladatát kiegészítik az egészségügyi felvilágosító előadások, amelyek
aktuálisan mindig a megfelelő korosztály igényei szerint vannak összeállítva. A
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Védőnők a tevékenységük egy részét az Egészségházban, másrészt pedig terepen
végzik.
Az Egészségházban található az Iskola- és Ifjúságegészségügyi Szolgálat székhelye
(rendelője) is, akik a törvényben meghatározott feladataik ellátására – a Védőnői
Szolgálathoz hasonlóan - a Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral
finanszírozási szerződésben állnak.
Az Iskola- és ifjúságorvosok együtt dolgoznak az iskolai védőnőkkel, feladatuk főként
a város óvodás-, általános- és középiskolás korú lakosságának a törvényben
meghatározottak szerint történő egészségügyi szűrővizsgálatok és alkalmassági
vizsgálatok elvégzése. Az önkormányzatnak a két főállású iskolaorvosi státuszra van
működési engedélye, azonban a két státuszt csak egy iskolaorvos tölti be.
Az Iskola- és ifjúságorvosi szolgálat működési adatai
Működési engedély
száma

Szolgálat székhelye

Betöltött státuszok
száma:

Ellátási terület

1. orvos

/2003

Kiskunhalas,
Hajnal u. 5.
(Egészségház)

2005. november 1-től
táppénz miatt
betöltetlen
a státusz
Betöltetlen státusz

Ellátotti létszám (fő)
2212

Kiskunhalas Város
területén lévő
oktatási-nevelési
intézmények

2206

2544

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala a fenti intézményrendszer
feladatellátása mellett, a Népjóléti osztály közreműködésével végzi a lakosság
szociális ügyinek intézését. A hivatal ügyfélforgalmának közel egy negyedét
bonyolítja osztályunk. Az alábbiakban látható segélytípusok intézése mellett az
adózással összefüggő méltányos kérelmek, valamint a társhatóságok megkeresése
kapcsán, osztályunk végzi a szükséges környezettanulmányok elkészítését is.
A jogszabályi változások miatt egyes ügytípus esetén csökkent a költségvetés
főösszege – pl. gyermekvédelmi támogatás – azonban ez nem jár kevesebb
munkával, mivel a szükséges felülvizsgálatok és az ezzel összefüggő új ellátás –
2x5.000,- Ft/fő támogatás/év - megállapítása, folyósítása során a jogosultakkal való
„törődés” megduplázódik, ugyanakkor ez nem tükröződik a statisztikailag kimutatható
ügyfélforgalomban.
Az ügyfélforgalom adatai azt bizonyítják, hogy a szociális ellátások iránti igény nem
csökken. A jogszabályi változások miatt átmenetileg tapasztalható az ellátottak
körének csökkenése. A lakosság jövedelmi helyzetének és szociális körülményeinek
romlása miatt azonban alanyi jogon rövid távon többen szereznek jogosultságot a
rendszerből kikerültekhez képest, így az ellátottak száma valójában nem csökken. A
2006. évi szoc. költségvetés csökkenésének indoka a gyermekvédelmi támogatás
átalakítása volt. Megszűnt ez az ellátási forma a családi pótlék emelése miatt. Ez
akkor 160 MFt csökkenést jelentett a főösszeg esetében. A csökkenés további oka,
hogy a helyi testület megszüntette az ápolási díj méltányosságból adható
támogatást. Sok jogosult „átment” az alanyi támogatottak közé. Átalakult a
közgyógyigazolvány és az aktívkorúak szociális segélyeinek támogatási rendszere is,
valamint az ezekhez kapcsolódó finanszírozás.
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c) Oktatás
1. Születések száma: 1995-2006 között 76 fős fogyás, a mélypont 2005. amikor 122
a különbözet. (A születések száma a kiskunhalasi anyakönyvezést jelenti, nem
azonos a tényleges elsős korú népességszámmal.) Az elsősök száma 1995 és 2006
között 157 fővel csökkent. A 2007-08-as tanévben 2000 és 2001-es születésűek
közül kerülnek ki a leendő elsősök.
2. Lakosságszám alakulása és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma
(HHH): a lakosságszám 400 fős fogyást mutat. A HHH jelzi, hogy nem azonos a
leterhelés, vannak túlreprezentált területek (Szűts és Kertvárosi iskola), ahol a Ktv.
értelmében 2007. március 31-ig módosítanunk kell a körzethatárokat.
3. Iskola és a sajátos nevelést igénylő tanulók aránya: kiegészítő normatív
támogatások jelennek meg a rendszerben, ez azért érdekes. A mutatók igazából az
összlétszámhoz viszonyítva beszédesek.
4. Pedagógusok számának változása: az önkormányzat a pedagógus álláshelyeket a
pedagógia programban meghatározott órakerethez biztosítja. Az osztályok száma, az
ahhoz rendelt kötelező, kötelezően választható és kiegészítő órák száma kerül
elosztásra a kötelező pedagógus órákkal. Így jön ki a pedagógus létszám, mait
minden évben korrigálunk a tavaszi időszakban a beiratkozások után (az
önkormányzat rendeletben határozza meg az indítható csoportok számát és
létszámát). 4 év alatt 21 általános iskolai álláshely szűnt meg. Ez nem annyi főt,
annyi álláshelyet jelent, hiszen egy álláshelyen akár több (fél, negyed státus)
pedagógus is foglalkoztatható, illetve ún. túlórával, állandó helyettesítéssel látják el a
feladatot.
A középiskolák még nem érzik a demográfiai apályt. Az óvodák és a bölcsődék a
létszámi minimumon vannak beállítva a csoportok létszáma maximumon van, az
ÁNTSZ rendre kifogásolja a feladatellátást, de új csoportot nem kívánunk nyitni, a
meglévők között jelenleg összevonásra nincs lehetőség.
Az alacsonynak tűnő pedagógus/gyermek létszám két tényezőből ered: - vannak
előírtan csoportbontásban tanítandó tárgyak (számtechnika. idegen nyelv és a fiúlány technika), illetve az iskola sajátosságai szerint csoportbontásban oktatandó
tárgyak (pl. a szakképzésben szakmai gyakorlat).
A magyar oktatási rendszerben a pedagógus munkájára rárakódik több olyan feladat,
ami más (ny.európai) külön szakszemélyzet által ellátandó (pedagógiai asszisztens,
szociális ügyintézés, csoportkíséret, oktatástechnikai előkészítés, mérés-értékelés)
ez része a kötelező feladatellátásnak.
Az óvodai, iskolai statisztikák azt érzem, önmagukért beszélnek. Részletes értékelést
nem végzem el, úgy vélem a számok egyértelműen kezelhetők, illetve a csatolt folyó
évi rendeleti szabályozás jelzi az irányadó létszámokat, léátszámkeretet.
Pár megjegyzés:
A Bernáth kollégium hármas feladatot lát el
- Tanyai, külterületi diákok kollégiuma
- „normál” kollégiumi feladatok általános és középiskolások számára
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- szociális feladatok (deprimált helyzetben lévő családok gyermekeinek
hétközi diákotthona, óvodástól-középiskoláig) amelyek kiesése estén valószínűleg
„nem úsznánk meg” egy gyermekek átmeneti otthona létesítését, aminek a
fenntartása jóval drágább lenne a szigorú követelmények miatt.
Az intézményi finanszírozás, annak belső megoszlása (normatív, önkormányzati), az
intézményi létszámkeretek alakulása a mindenkori költségvetési rendeletekben
tételesen fel van tüntetve, azt külön nem mutatjuk be.
Jelenlegi állapot:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 102.§ (2) bekezdés c) pontja alapján: a
fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát,
továbbá engedélyezi a maximális osztály, csoportlétszámtól való eltérést,
meghatározza az adott tanítási évben indítható osztályok, napközis osztályok
(csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a
maximális létszámtól való eltérést.
A közoktatási törvény 95/A.§ (8) bekezdése alapján a fenntartó által benyújtott
kérelem alapján az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
engedélyezheti a törvény 3. számú mellékletének I. részében meghatározott
maximális létszám húsz százalékkal, illetve a II. rész 7-8. pontjában meghatározottak
szerint számított maximális létszám 10 %-kal történő túllépését, ha oktatásszervezési
okok miatt indokolt.
A közoktatási törvény 3. számú melléklet I. részében meghatározott létszámok a
következők:
Évfolyamok
Óvoda
Iskola 1-4. évfolyamon
Iskola 5-8. évfolyamán
9-13. évfolyamon és szakközépiskolai
évfolyamon
Kollégiumi foglalkozásoknál

átlaglétszám max.
létszám
20
25
21
26
23
30
szakképző 28
35
25
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A II. rész 7. pontja értelmében az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra
megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal lehet átlépni az adott
nevelési év, tanítási év indításánál, ha az óvodában csak egy óvodai csoport,
illetőleg az iskolában az adott évfolyamon csak egy iskolai osztály indul, továbbá a
nevelési év, tanítási év során abban az esetben, ha új gyermek, tanuló átvétele miatt
indokolt.
A 8. pont alapján a felnőttoktatásban a levelező vagy más sajátos formában folyó
oktatás esetén az osztályok maximális létszámára megállapított rendelkezéseket
nem kell alkalmazni.
Mindezeket, továbbá az önkormányzati intézkedési tervben foglaltakat figyelembe
véve a 2006/2007. tanévben javasoljuk a következő óvodai csoport-, iskolai osztályés napközis csoport-, továbbá kollégiumi csoportszámokat:
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Bóbita Óvoda és Bölcsőde Kuruc Vitézek Téri Óvoda
Bóbita Óvoda és Bölcsőde Szabó Ervin Utcai Óvoda
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Ady Endre Utcai Óvoda
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Magyar Utcai Óvoda
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Szilády Áron Utcai Óvoda
Napsugár Óvodák és Bölcsőde Átlós Úti Óvoda
Százszorszép Óvodák Vasút Utcai Óvoda
Százszorszép Óvodák Lomb Utcai Óvoda
Százszorszép Óvodák Felsővárosi Óvoda

11 óvodai csoport
3 óvodai csoport
3 óvodai csoport
2 óvodai csoport
3 óvodai csoport
2 óvodai csoport
3 óvodai csoport
3 óvodai csoport
5 óvodai csoport

1-8. évfolyamon 2-2 osztály
5 napközis csoport
1-4., 7., és 8. évfolyamon 2-2 osztály
Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
5. és 6. évfolyamon 3-3 osztály
5 napközis csoport
1-8. évfolyamon 3-3 osztály
Felsővárosi Általános Iskola
8 napközis csoport
Irányi Dániel Tagozaton 2 osztály
Pirtói Tagintézmény 5-8 évfolyamon 1-1
osztály
1-8. évfolyamon 2-2 osztály
Kertvárosi Általános Iskola
6 napközis csoport
1-4. évfolyamon 2-2 osztály
Szűts József Általános Iskola
5-8. évfolyamon 3-3 osztály
7 napközis csoport
10 csoport
Bernáth Lajos Kollégium
7-8. évfolyamon 1-1 osztály
Bibó István Gimnázium
9-12. évfolyamon 3-3 osztály
II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, 9-12. évfolyamon 3-3 osztály
Közgazdasági,
Informatikai szakképző 13-14. évfolyamon 3-3 osztály
kollégiumban 2 csoport.
Szakközépiskola és Kollégium
ÁMK Általános Iskolája

Az intézményekben induló csoportok, osztályok létszámának meghatározásánál
alapvető szempontként vettük figyelembe a közoktatási törvény 95/A.§ (8)
bekezdésében meghatározottakat, miszerint a maximális létszámtól 20%-kal történő
eltérés esetén a fenntartó köteles az OKÉV-től engedélyt kérni. Ennek következtében
javasoljuk a létszámok engedélyezésének mértékét a maximális osztálylétszámtól
legfeljebb 20%-nál kisebb mértékben meghatározni figyelembe véve a jelenlegi
osztálylétszámokat. Általános iskola 1. évfolyamán nem javasoljuk a maximális
osztálylétszámtól pozitív irányban való eltérés engedélyezését. Az így meghatározott
engedélyezhető létszámokat az alábbi táblázat mutatja be:
Intézménytípus, évfolyamok

Maximális létszám

Óvoda
Általános iskola 1. évfolyam
Általános iskola 2-4. évfolyamon
Általános iskola 5-8. évfolyamán

25
26
26
30

Engedélyezett
létszám
29
26
30
33
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Gimnázium 7-8. évfolyam
30
9-13. évfolyamon és szakközépiskolai 35
szakképző évfolyamon
Kollégiumi foglalkozásoknál
27

35
38
32
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d) Kultúra, média és sport
Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények:
Boróka Civil és Ifjúsági Ház, (Kossuth u. 21.)
Közösségek Háza (Bokányi D. u. 8. sz.),
Filmszínház(Bethlen G. t. 1.)
Városi Könyvtár (Szövetség tér 11.)
Önkormányzati alapítású közalapítványok:
Kiemelten közhasznú közalapítványokat támogat a város, mint a
Halasi Csipke, a
Városért, a
Város Sportjáért és a
Civil Alap Közalapítványt, valamint a közhasznú
Berki Viola közalapítványt.
Önkormányzati fenntartású közérdekű muzeális gyűjtemények:
Csipkeház (Kossuth u.37/a)
Halas Galéria a város tulajdonában lévő képzőművészeti gyűjtemények gondozója.
A város több kiállító helyet tart fenn:
Végh-kúria (Bajcsy – Zsilinszky u. 5.)
Gyűjtemények Háza (Bokányi D. u. 4.)
Az önkormányzati fenntartású intézmények és kht-nál dolgozók létszáma:
Boróka Civil és Ifjúsági Ház
2,5 fő
Müv.Kht
8 fő
Mozi
7 fő
Városi Könyvtár
15 fő
Halas Galéria
2 fő
(Gyűjtemények Háza 1 fő; művészettörténész 1 fő)
Mindösszesen:
34,5 fő
Martonosi Pál Városi Könyvtár
Állománygyarapodás könyv
Audiovizuális dokumentum
Elektronikus dokumentumok
Kurrens időszaki nyomtatott
Digitális kiadványok
Állomány gyarapításra fordított
összeg
Költségvetésből
Egyéb forrásból
Olvasók száma
Kölcsönzött dokumentumok

2 0 0 4
2083
693
82
272
7
6.343 E/Ft

2 0 0 5 .
2547
114
68
305
8
6.600 E/Ft

2 0 0 6 .
2251
84
158
283
8
6.952 E/Ft

4.500 E/Ft
1.843 E/Ft
3254
77004

5.918 E/Ft
682 E/Ft
4511
83568

5.900 E/Ft
1.052 E/Ft
3746
101408

A könyvtár működése kiegyensúlyozott. A 2006-os évben sikerült az intézmény
akadálymentesítését megoldani.
Az állománygyarapítása az elektronikus
adathordozókra is kiterjed. Könyvtárközi kölcsönzés 2005-től ugrásszerűen megnőtt,
ahogy a postaköltséget az állam átvállalta.
Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht
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A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht. üzemelteti a Közösségek Házát és a Városi
Filmszínházat. Az épületek felújításra, korszerűsítésre szorulnak. 2003-tól végzik a
polgári szertartásokat is. A filmszínház igénybevétele nagy, a filmvetítéseken felül,
minden jelentősebb iskolai és városi nagyrendezvénynek lehetőségeihez mérten
helyet ad.
A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht. programjai 2004-ben, 2005-ben és
2006-ban
Rendezvény
jellege

Rendezvények
2004-ben

Látogatók
száma

Rendezvények
2005-ben

Látogatók
száma

Rendezvény
2006-ban

Látogatók
száma

Kiállítás
Bál, táncház
Nemzeti ünnepek
Ismeretterjesztő
előadás
Külső szervek
rendezvényei*
Városi
rendezvények,
nagyrendezvények
Múzeumkerti esték
Színházak
Pódium előadás
Komolyzenei
koncert
Könnyűzenei
koncert, disco
Összesen

19
2
5

4350
200
1180

19
5
5

990
460
5750

18
7
5

860
430
1750

4

450

6

560

8

530

399

41.739

399

34.281

429

24039

9

5500

12

18.550

7

4820

3
19
7

650
3966
1550

3
47
3

520
10.360
490

35
2

7760
200

5

685

8

1200

5

1110

10

2505

22

9160

12

4610

83

21.036

130

48.040

99

22.070

Megjegyzés: A külső szervek rendezvényeit az Összesen mező nem tartalmazza.
Polgári szertartások 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban

112
15

Résztvevők
száma
6720
900

143
15
285

Esemény

2004

Házasságkötés
Névadó,
évforduló
Gyászszertartás
Állampolgári
eskü
Összesen

88
17

Résztvevők
száma
5280
1020

78
10

Résztvevők
száma
4680
600

8580
900

151
36

9060
2160

173
15

10.390
900

17.110

292

17.520

276

16.570

2005

Városi filmszínház előadásai 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban
Vetítések
Vetítések
Nézőszám
Nézőszám
száma 2004száma
ben
2005-ben
26.463
17.776
826
789

2006

Vetítések
száma
2006-ban
790

Nézőszám
15.663

A Kiskunhalasi Művelődési Központ Kht. a 2006-os évben kevesebb eseményt
mondhat magáénak, mint az előző évben. Ennek oka, hogy az OTP átépítése miatt a
Közösségek Házát az OTP kibérelte, ahol a legtöbb eseményt bonyolíthatták volna.
A csökkenést ez eredményezte.
Boróka Civil és Ifjúsági Ház
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A Boróka Civil és Ifjúsági Házat 2006-ban újíttatta fel az önkormányzat. Ez az
intézmény ad helyet a városban működő civil szervezeteknek, csoportoknak. Az
igénybe vehető helyiségek száma 7. Földszinten 2, az emeleten 5.
Boróka Civilház eseményei 2004 évtől – 2006 évig
Sorsz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rendezvény és szolgáltatás
megnevezése
Civil Alap pályázat kiírása
Boróka pályázata
Helyszíntér biztosítása
Konferencia, tréning,
tanácskozás
Rendezvények
Táborok napközis,
képzőművészeti
Tanácsadás, információs
szolgáltatás
Termék, vásár
Civil szervezetek
rendezvénye
Internet szolgáltatás
Pályázati anyag letöltése
Kézműves szakiskolai
foglalkozás
Egyéb (irodai munka)
szolgáltatás
Összesítés

2004

2005

2006

alkalom
2
1
586
15

Résztvevő/fő
56
6
10548
310

alkalom
3
1
545
2

Résztvevő/fő
68
9
9810
100

alkalom
3
0
582
33

Résztvevő/fő
50
0
11058
815

82
4

2228
178

36
5

1125
165

45
2

2670
72

92

186

158

230

172

320

0
25

0
590

16
7

380
120

10
25

450
750

96
0

96
0

321
121
15

321
121
480

645
92
36

645
92
1152

112

112

119

119

125

125

1015

14310

1349

13048

1770

18199

A Boróka Civil és Ifjúsági Ház szolgáltatásait igénybevevők létszám megnőtt. Ez
annak a következménye, hogy egyszerre több civil szervezet, csoport is működik az
épületben heti rendszerességgel. Ez nem szakmai, tartalmi munkát igényel a
szakalkalmazottaktól, hanem nyitva tartást.
Az önkormányzati fenntartású intézmények és kht-on kívül olyan civil szervezeteket
is támogat az önkormányzat, melyek jelentős mértékben hozzájárulnak a város
hírnevének gyarapításához, népszerűsítéséhez. (Rézangyalok Rézfúvós Big-Band,
Halas Néptánc, Stúdió 2000 TSK - Versenytánc)
Kiskunhalas Város Önkormányzatának kultúra finanszírozása 2003-2006 között
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal
közművelődési feladatok
ifjúsági programok
egyéb kulturális szervezetek
művészeti ösztöndíj
városi nagyrendezvények
Közalapítványok
Város Sportjáért
Városért Közalapítvány
Berki Viola Közalapítvány
Diákkapcsolatok a Nyelvt.

2003
2004
2005
2006
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
9800
530
1495
350
0

8800
0
130
350
0

4464
0
0
425
3000

5500
0
1015
350
1500

350
3300
2000
1100

300
5200
1500
1200

2800
5200
0
1200

2000
5000
0
1000
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Civil Alap Közalapítvány
Halas Történeti Kutatása
Halasi Csipke
Kiemelt művészet területe
Stúdió 2000 TSE
Néptánc Kulturális Alapítvány
Rézangyalok Big-Band
Halas Galéria
kis összegű egyéb támogatások
Intézmények, kht-k
KMK Kulturális és Közm. Kht
Martonosi Pál Városi Könyvtár
Halas Tv és Halasi Tükör
Vakáció Kht.
Mindösszesen:

5121
1200
18500

13546
9800
27725

15396
6500
24528

13263
500
22562

1000
1900
0
0
1490

1000
2200
500
6503
2182

1000
2100
1200
3940
1960

800
2000
1100
11240
1990

48713
54339
31550

38220
52480
31550

37500
58260
35105

34771
60264
34000

5535

3031

2688

1975

189 277

206217

207266

200831

Kiskunhalas Város Önkormányzata március 1-i Képvselő-tetületi ülését dönt a
közművelődési koncepcióról (2007-2013), mely tartalmazza a kultúra területén
tervezett változtatásokat.
Média
A halas Tv Kht. 1996. december 31-én alakult. Jelenleg működteti a 15 éves Halas
Televíziót és kiadja a 20 éves Halasi Tükröt.
A Halas Tv története röviden:
A kiskunhalasi kábelrendszeren az első kísérleti helyi műsor a Rákóczi Kupa
döntőjének 3 kamerás közvetítése volt
1991 februárjában Szenczi Lajos
kezdeményezésében. Ezt kisebb szünet követte, majd Viszmeg Györgyi
főszerkesztésével néhány hónapon keresztül kísérleti műsorokat készítettek lelkes
amatőrök (egy 8 fős stáb). Az első két évben Vili Antal és Szenczi Lajos saját
tulajdonú kamerájával készítette a felvételeket a Városi Televízió számára! A
kábelhálózat bővítése és az önkormányzati támogatás lehetővé tette, hogy egyre
színvonalasabb műsorok kerüljenek a képernyőkre. A Halas Televízió az első, 1992.
május 6-i (hivatalosan is) szerkesztett adása óta folyamatosan működik.
Természetesen ahhoz, hogy a mostani színvonalat elérje, jelentős átalakuláson és
gyors fejlődésen ment keresztül.
Első szerkesztett adás 1992. május 6.
 1993-ban az önkormányzat 7 milliós technikai fejlesztést biztosított.
 1995. szeptemberében volt az első sugárzott adás.
 1996. december 31-én a Halas TV önálló gazdasági társasággá, Kht-vá
alakult.
 1999. február 18-án 10 éves műsorszolgáltatási szerződés megkötése.
 1997. júniusában 560 négyzetméter alapterületű új stúdió kialakítása.
 2003-tól a Kht-hoz kerül a Halasi Tükör.
 2003-tól óta minden hétköznap este élő híradóval jelentkezünk.
 Napjainkra az alvállalkozókkal együtt 40 fő feletti munkatárs.
A Halas Televízió műsora Kiskunhalason és a környező településeken fogható.
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Kiskunhalas, Balotaszállás, Bócsa,
Harkakötöny, Jánoshalma, Kecel,
Kelebia, Kéleshalom, Kiskőrös,
Kisszállás, Kunfehértó, Mélykút,
Pirtó, Soltvadkert, Tázlár, Tompa,
Zsana
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Az elmúlt három év elemzése
2004
2005
2006
Tulajdonosi juttatás
31.550-eFt 35.105-eFt 34.000-eFt
Főbb bevételi források Reklám bevétel
39,9 MFt
38,9 MFt
41 MFt
Pályázati bevétel
15,7 MFt
5,2 MFt
9,3 MFt
Egyéb bevétel
15,8 MFt
13,4 MFt
18,9 MFt
Összes saját bevétel
71,4 MFt
57,5 MFt
69,2 MFt
Beruházások
6,7 MFt
9,1 MFt
1,7 MFt
Főállásúak létszáma
20 fő
21 fő
20 fő
Külsősök létszáma
kb. 30 fő
kb. 30 fő
kb. 30 fő

A tulajdonosi támogatás mértéke 1997-től, a Kht. megalakulásától számítva először
2006-ban csökkent. Ezt a saját bevételeink növekedésével tudtuk kompenzálni.
A reklámbevételeink 2004-ig folyamatosan emelkedtek, azóta a szintentartás is egyre
nehezebb, beállt a halasi piac. A 2006-os 41 MFt-os bevétel a kiemelt számú fizetett
politikai hirdetésnek köszönhető, ezzel nem is számolunk a közeljövőben. Azt tudni
kell, hogy egy 30.000 fős kisvárosban 40-MFt reklámbevételt érünk el, azzal vezető
szerepet töltünk be az országban!
A pályázati források is ingadoznak, idén minimum 2,3 MFt csökkenéssel számolunk,
de ehhez a nyáron még meg kell nyernünk egy pályázatot, melynek kiírását
áprilisban várjuk. Az egyéb bevételek fő forrása az újságértékesítésből származik,
úgy érzem, hogy ez sem emelhető a végtelenségig. (2003-ban 57 Ft volt a Halasi
Tükör ára amikor átvettük!)
A beruházások elkerülhetetlenek egy ekkora cégnél! Az éves költségvetés 10%-a
lenne az ideális, de az elkövetkező néhány évben 4-6 MFt-ot tartanám reálisnak,
ebből már lehetne hosszabb távú fejlesztéseket is tervezni. Az elmúlt években csak a
működéshez szükséges minimális eszközpark fenntartása valósult meg, fejlesztés
nem. Már négy éve elkezdtük a digitális technikára való átállást. Ez azt jelenti, hogy
az elavult eszközöket már digitálisra cseréltük és így néhány év alatt kicserélődik az
eszközparkunk. Sürgető lenne a képmixer és a hangpult cseréje, reméljük még
kibírják ezt a nehéz 2007-es évet!
A Főállásúak létszáma a következőképpen tevődik össze.
• 1 fő ügyvezető-főszerkesztő
• 1 fő műszaki és gazdasági vezető
• 1 fő főszerkesztő
• 2 és fél fő adminisztrátor (8-tól 20.00-ig) és fél DTP.
• 7 fő televíziós szerkesztő/újságíró
• 3 fő operatőr
• 3 fő vágó
• 1 fő marketinges
A műsorszolgáltató műsorfilozófiája:
Az Alapító Okiratban meghatározott cél: „Nyereség és vagyonszerzési cél nélkül
gondoskodni a Kiskunhalas és környékéről származó (helyi) közérdekű információk
gyors és pontos közreadásáról, valamint az állampolgárokat érintő és érdeklő
műsorok közvetítése a törvényi szabályozásoknak megfelelően.”

A műsorstruktúra
Gyakorlatilag a Halas Televízió 100%-ban közszolgálati műsorszámokat gyárt!
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Fő műsorszám a minden hétköznap 19.00-kor jelentkező Híradó, ezt követik a
tematikus magazinok. Az ismétléses struktúrával érjük el az alábbi összetételt.
Műsoridő (beleszámítva a képújságot is): 24 óra/nap
• szerkesztett eredeti műsor: átlag 1-2,5 óra/nap
• saját műsor ismétlése: átlag 4 óra/nap
• hálózatos műsor: átlag 4 óra/nap
• képújság: átlag 14 óra/nap
Részletek a 2006. novemberében készített közvélemény-kutatásból.
Halasi Tükör
Az idén 20. évébe lépő Halasi Tükör az országos példányszám-értékesítési
trendekkel ellentétben az elmúlt 5-7 évben stabilizálta eladási statisztikáit: a hetente
átlagosan nyomtatott 2700-3000 példány jellemzően 6-18 %-os remittendával fogy,
ami szintén jó arány az általános remittenda-átlagokhoz viszonyítva. Az alapul
vehető szakmai szorzók (3,5-4,5) alapján – túl az immár közismert Szonda-Ipsos
nemrégiben készített reprezentatív felmérésén – ez azt bizonyítja, hogy a város
lakosságának harmadához eljutnak a lapban közölt információk.
A szerkesztőség lényegében változatlan, nagy tapasztalatú és képzett stábbal
dolgozik 1994 óta. Akkor nevezete ki az akkori kiadó Kohout Zoltánt főszerkesztőnek,
és abban az évben csatlakozott a Pozsgai Ákost korábbról foglalkoztató műhelyhez
Jáger Levente és Pál László. Többszöri kiadóváltás után (1994, 1997, 2003) jelenleg
a stáb létszáma visszaesett a korábbi 7,5-ről 5 főre úgy, hogy a szerkesztőség
tagjaiból hárman – a 2005-ben átvett Hegyes Attilával együtt – a tévé szerkesztési
munkájában is részt vesznek.
Kistérségi periodika
A Halasi Tükör szakmai és kapcsolati alapjain elindítható egy alapvetően
közszolgálati profilú, ingyenes, teljes lakossági hozzáférésű, az EU közösségiinformációs szemléletével kompatíbilis kistérségi havi/kétheti/hetilap (munkacíme:
kisKUNtérség). Ennek arculati tervei, tematikai koncepciója, valamint a tavalyi évre
kalkulált költségvetése és működtetői szerkezetvázlata már készen áll.
E periodika finanszírozási alapját csak eleinte kell a kistérség önkormányzatainak
biztosítani, hiszen a teljes hozzáférés és az ingyenesség jelentős mértékű privát
hirdetői forrást ígér (a kistérség cca. 18000 postacímén a lakosság díjmentesen
kapja a lapot), hiszen pontosan célzott és az információs tartalom miatt vonzó és
hatékony hirdetési felületet jelent.
Szakmai elismerések 2006-ban
• Országos szakmai elismerés a Helyi Televíziók Országos Találkozóján. A
Helyi Érték Díj legmagasabb fokát kapta meg a Tóth István által szerkesztett
Kultúrkép. Ezzel az ország legjobb helyi kulturális műsora címet viselheti.
Ennek hatására az ORTT az elutasított támogatási pályázatát felülbírálta és 2
M Ft-tal (egy éves időszakra) segíti a Kultúrkép műsor elkészítését.
• Ugyanezen az országos megmérettetésen, ahol a TV2 korábbi hírigazgatója
volt a zsűri elnöke harmadik helyet kapta meg a Vezendi Gábor szerkesztő
által készített Pont című műsorunk.
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•

Az, hogy ebben a kategóriában (ahová 79-en nevezhettek az országból)
elhozat a Halas Televízió az első és a harmadik helyet, mindenképpen
igazolja eredményes szakmai munkánkat!

Jövőkép
• Internet
• On-line Tv és újság
• Interaktív műsorok
• Digitális földfelszíni sugárzás
Mind a Halasi Tükör, mind a Halas Tv működtet önálló honlapot. Bizonyos
strukturális okok miatt jelenleg egyik portál sem biztosít abszolút „percrekészséget” –
ellenben a szakmai-személyi alapokon egyetlen más kiskunhalasi weboldalnak sem
olyan jók az esélyei egy ilyen gyorsaságú portál kialakítására, mint e kettőnek, vagy
ezek integrált verziójának. Gyakorlatilag bármely pillanatban felépíthető viszonylag
kis ráfordítással egy abszolút gyors és hírérzékeny halasi oldal – amely éppen e
jellegénél fogva akár nyereséges projektként is felfogható, ha gyorsasága és
hírátvivő hatékonysága gyakori látogatottságot ér el.
Ugyanakkor jelenleg nagyon is kérdéses, hogy kistérségünkben mekkora az igény a
médiafogyasztásnak erre a válfajára. Ha más nem, az Európai Uniótól átvett NUTSrendszer 4. (kistérségi) szintjét elemző felmérésekből ismerhető, hogy a régiók rurális
övezeteiben, az elmaradott térségekben kulturális és anyagi okokból egyaránt lassan
terjed az internetpenetráció – valószínű ez az oka annak, hogy a helyi lakosság
egyelőre a hagyományos, analóg hozzáféréseket keresi.
Meg szeretnénk valósítani azt, hogy on-line módon követhető legyen az interneten a
Televízió műsora. A kísérleti fázison túlvagyunk, a szolgáltatóval folynak a
tárgyalások a folyamatos üzem biztosítására és a finanszírozásra. A jövő az
interaktív műsor! Ez csak akkor lehetséges, hogy ha élőben mennek műsoraink! A
Halas Televízióban 10 éve élőben készülnek a főműsorok.
A digitális földfelszíni sugárzás fő feltétele a frekvencia engedély és a sugárzó adó. A
frekvencia engedélyek kiosztásán országos szinten most dolgoznak, reméljük lesz
lehetőségünk az analóg engedélyünket digitálisra váltani. A digitális sugárzás
eredménye az lehet, hogy jobb minőségben és kisebb antennával (pl. autó vagy
mobiltelefon) lehet fogni az adásokat és különböző tartalmi szolgáltatásokkal is
bővülhet, de erre még van két évünk.
Sport
Város Sportjáért Közalapítvány
2003.-évből maradvány ill. 2004.évinytó összeg: 5.963.758 Ft.
2004.- évben Önkormányzati támogatás: 715.000Ft.
Sportrendezvények támogatása: 505.480 Ft.
Diáksport támogatás: 659.000 Ft.
Egyéb támogatás (vállalkozói címkézett ) : 16.675.000 Ft.
2005.-évben nyitó pénzeszköz: 4.179.947 Ft.
2005.-évben Önkormányzati támogatás: 3.200.000 Ft.
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Sportrendezvények támogatása: 1.383.330 Ft.
Diáksport támogatása: 1.080.915 Ft.
Egyéb támogatás (vállalkozói címkézett ) : 27.067.000 Ft.
2006.-évben Nyitó pénzeszköz : 2.782.486 Ft.
2006.-évben Önkormányzati támogatás : 2.143.000 Ft. és 80.000 Ft pályázat .
Sportrendezvények támogatása : 1.887.473 Ft.
Diáksport támogatása : 500.000 Ft
Egyéb támogatás (vállalkozói címkézett) : 33.546.000 Ft.
Az érintett években a sportegyesületek elszámolásai az alapítvánnyal, minden
esetben időben megtörtént. Az alapítványnak tartozása sportegyesület felé nincs.
Városi Sportintézmény
A Városi Sportintézmény 7 fővel látja el feladatait. 1 fő intézmény vezető, egy fő
sportszervező, 1 fő szervező (adminisztratív munkatárs) 1 fő takarító, 1 fő gondnok 2
fő karbantartó. A gondnok és karbantartók feladatai a 12 HA területen fekvő pályák
karbantartása,
mérkőzésekhez
történő
előkészítése,
az
öltözők
és
sportlétesítmények átadása az Intézmény területén dolgozó sportszervezeteknek, a
napi karbantartói, javítási, felújítási munkálatok elvégzése. 8 órás munkarendben
dolgoznak ügyeleti beosztással hétfőtől vasárnapig 07.30-tól 20.00-ig. A gondnok
egyben a karbantartók munka irányítását is végzi.
Pályázati lehetőség 2003-ban és 2004-ben adódott: 2003-ban a Bács-Kiskun Megyei
Sportszövetségek Tanácsától nyertünk rendezvény lebonyolítására 100.000.- Ft-ot,
illetve 2004-ben az Önkormányzat pályázott a Sportintézmény felújítására, amelyből
zuhanyzó került komplett felújításra a hozzá tartozó vizes létesítményekkel együtt.
4. Közlekedési infrastruktúra bemutatása
[Városfejlesztési osztály elemzése]
a) Úthálózat
A város belterületén 101 km szilárd burkolattal ellátott út, és kereken 38 km
burkolatlan út van. A külterületi önkormányzati tulajdonú utakból 8,4 km burkolt út,
346 km kiépítetlen.
A város számára különösen fontos fejlesztések előkészítő munkái közül a Dong-ér
völgyi út teljes hosszára vonatkozó tanulmányterv készen van. A Dong-éri
csatornával párhuzamosan vezetett, a város és térsége számára kedvezően
használható tehermentesítő út lehetővé teszi a Kertváros, a Kecel -Kiskunhalas közút
és a Felsőváros, Alsóváros, 53. sz. főút közötti közúti forgalom belvároson kívül
történő elvezetését. A tehermentesítő út Nagy Szeder és Szász Károly utcák közötti
I. szakasza elkészült. Az út déli folytatásának tervei 2007. márciusában
rendelkezésre állnak.
Elkészült az 53. sz. főút Kiskunhalast keleti irányból elkerülő útszakasza
tanulmányterve. Az elkerülő út tervezése során alapvetően a város rendezési
tervében szereplő útvonalat veszik figyelembe. Az elkerülő út felfűzi csaknem az
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összes, Kiskunhalasról a környező települések – Szeged, Tompa, Soltvadkert,
Kiskunmajsa – felé kiinduló utat, a Keceli út a megépülő Dong-ér völgyi úton
keresztül fog kapcsolódni. Erről az útról nyílnak az M5 autópálya elérési lehetőségei
Soltvadkert, Kiskunfélegyháza, illetve Kistelek irányában.
Az állami gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére hozott döntések alapján a
Kiskunhalas város és térsége számára legrövidebb úton elérhető M9 sz.
gyorsforgalmi út lesz, amely jelenleg a Dunántúlról Sopron – Nagykanizsa –
Kaposvár – Szekszárd irányból a Szent László hídon átvezetve az 51. sz. főútra
épített körforgalmi csomópontra csatlakozik.
b) Kerékpárút-hálózat
A várost észak-déli irányban átszelő, biztonságos közlekedést nyújtó kerékpárút
hossza 7060 méter. A járműforgalomtól elkülönített kerékpáros közlekedés feltételei
a Semmelweis téren, valamint a Dong-ér völgyi úton mentén biztosítottak összesen
750 m hosszon. Az 53. sz. főút melletti meglévő kerékpárutat magában foglaló Pirtó
– Kunfehértó kerékpárút tanulmánytervét a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás
elkészíttette.
c) Járdahálózat
A városban 130 km hosszúságú kiépített járda van, melyből az önkormányzat
támogatásával 2006-ban 2,6 km épült meg, részben újonnan, részben minőségi
csere formájában.
A kiépítetlen járdák hossza 84 km. A lakossági járdaépítés támogatására a jelentős
érdeklődésre tekintettel évi tízmillió forintot fordít az önkormányzat, eredményeként
egyre nagyobb igényesen kialakított, korszerű, esztétikus járdafelület segíti a
gyalogos közlekedést.
5. Környezeti infrastruktúra ismertetése
[Városfejlesztési osztály elemzése]
Erősáramú hálózat: A meglévő 120/20 kV-os alállomás és a 20 kV-os hálózat a város
igényeit hosszútávon is biztosítani tudja. Villanyárammal rendelkezik a lakások 99%a, vezetékes gázzal 88%. Belterületen a gázellátás 100 %-os, a kiskertes és tanyás
ingatlanok ellátása egyéni igények szerint a gázszolgáltató részéről folyamatos. A
távfűtött lakások aránya 14%. A város távbeszélő ellátása megoldott. A vezetékes
telefonhálózat kiépített, a mobiltelefon-szolgáltatók a területet lefedik. A
kábeltelevízió szolgáltató a Felsőváros és a Kertváros területén már nagysebességű
adatátvitelre is alkalmas hálózatot épített ki.
a) Közvilágítás
Az összesen 3799 lámpatest a város belterületén 136 km, a külterületen mintegy 6
km hosszú közvilágítási hálózaton található. A közvilágítás bővítése 2003-2005
között az áramszolgáltatóval kötött teljes körű közvilágítási szerződés alapján történt.
A korszerű nátriumgőz-lámpás közvilágítás bővítése tovább folyt a közlekedési
infrastruktúra beruházások - Dong-ér völgyi út, Kígyó utca – esetében.
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b) Ivóvíz
A város vízbázisa II. osztályú rétegvíz, amely minden esetben határértéket
meghaladó mértékben tartalmaz vasat, illetve a határértéket megközelítő arzént. A
127,7 km hosszú ivóvízvezeték hálózat 11.624 lakás ellátását biztosítja, mely a
lakásállomány közel 100 %-át jelenti. Az ellátatlan ingatlanok miatt ötven közkifolyót
tart fenn az önkormányzat.
Konzorciumi együttműködés keretében a Dél-alföldi régióban megkezdődött a
szükséges ivóvízminőség-javító beruházások tervezése. A 225 települést összefogó
konzorcium a lakosság létszámával arányos működési és fejlesztési hozzájárulást
szed be az önkormányzatoktól.
c) Szennyvíz
A szennyvízcsatorna program I. üteme 2003. szeptemberében elkészült és átadásra
került. A hálózatot összesen 7281 háztartás, azaz 18202 fő használja. A város
csatornázottsága ezzel 60%-ra nőtt. A szennyvíztisztító telep engedélyezett
teljesítménye 2500 m3/nap, jelenlegi leterheltsége 3700 m3/nap.
Az Önkormányzat 2004 óta rendelkezik vízjogi létesítési engedélyes tervvel a városi
szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére. A 2004. évi KIOP pályázat előkészítése során
megalakult az új Víziközmű Társulat, melynek tagjai megkezdhették az
előtakarékosságot. Kiskunhalas teljes belterületére a fejlesztés kiegészített II.
ütemének vízjogi engedélye rendelkezésre áll. A szennyvíztelep korszerűsítés
megvalósíthatósági tanulmánya és az elvi vízjogi engedélyezési dokumentáció
elkészült, a környezetvédelmi engedély szükséges módosítását kiadta a hatóság. A
2007 elején benyújtott vízjogi létesítési engedélykérelem elbírálás alatt van. Terv
szerint a szennyvíztelep fejlesztésével egy időben történik a tisztított szennyvizet
elvezető nyomócső kiépítése a kijelölt medrek (nyugati, déli, északi meder és a Sóstó) közvetett mederbeli bevezetéséhez. A tulajdonosokkal a területhasználatról,
ingatlancseréről, vagy –vásárlásról az egyeztető tárgyalások elkezdődtek.
d) Csapadékvíz
A város a szennyvízcsatornától elkülönített csapadékvíz elvezető hálózattal
rendelkezik, amely 30 km zárt csatornából és 73,5 km nyílt, lefolyással rendelkező
árkokból áll. A zárt csapadékvíz csatornahálózat az útépítésekkel és útfelújításokkal
párhuzamosan folyamatosan bővül. A csapadékvíz-elvezető hálózatot 2006-ig a
Halasi Városüzemeltetési Igazgatóság gondozta, költségvetési keretei között
korszerűsítési munkákat is elvégzett. Befogadó a Dong-éri főcsatorna, valamint az
Alsószállási csatorna. A város főgyűjtő rendszere elkészült, a további csatornák
építésére, átépítésére kiviteli tervek készültek. A Csetényi Parkban lévő záportározó
része a pihenő parknak, bizonyos mértékű vízszinttartás mellett mikroklímát
befolyásoló hatása is van. Az egész város csapadékvíz-elvezető hálózata vízjogi
engedélyének megszerzéséhez elvégzendő munkák I. üteme a környezeti
elővizsgálat, döntés-előkészítő tanulmány, műszaki állapotterv, elvi vízjogi
engedélyes terv, megvalósíthatósági tanulmány, míg II. üteme a szakhatósági
előírások esetén szükséges feltárások, a létesítési vízjogi engedélyes terv
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elvégzését, illetve elkészítését tartalmazza, felhasználva a korábban készült
dokumentációt.
e) Belvíz
A belvíz- és csapadékvíz elvezetés jelenlegi helyzete általában megfelelő, de vannak
mély fekvésű területek, ahol a vízelvezetés nem megoldott, így a település részben
veszélyeztetett belvízkárok kapcsán. A legnagyobb problémát a mai
szabványelőírásoknak nem megfelelő alap nélküli, vagy alappal igen, de megfelelő
talajvíz elleni szigeteléssel nem rendelkező épületek állagromlása jelenti.
A belvíz által 2000-ben leginkább veszélyeztetett területeken (Felsőváros, Alsóváros
területei) a 2003-ban átadott szennyvízcsatorna-hálózat építés I. ütem nagyban
hozzájárult, hogy a 2005 és 2006-os évi nagymennyiségű csapadék nem okozott
nagymértékű problémát.
f) Távhőszolgáltatás
[Halas-Távhő Kft. közlése]
Távfűtési rendszerünkben 1248 db lakás és 51 db közület hő és melegvíz
ellátását biztosítjuk a Halas-Távhő Kft. üzemeltetésében. A távhő ár csökkentése
érdekében gázmotoros
beruházásokat
eszközöltünk, ezért a
távhő
ár
a
telephelyünk villamosáram fogyasztását nem tartalmazza, így igyekszünk nem mindig teljes sikerrel - kompenzálni azt a hátrányt, hogy a rendszer 2000 db
lakás ellátására lett tervezve.
A 4 éve elfogadott beruházási programunk a távhő ár további csökkentésére irányul,
melynek jó alapját képezheti, hogy az üzemeltetési szerződés értelmében 2007. évtől
a HALAS -TÁVHŐ Kft., mint egy évi 5 millió Ft-al több bérleti díjat fizet. A nyugateurópai trend jelenleg Magyarországon nem érvényesül, mely szerint a gázdíj a
távhő nagy fogyasztóknak a lakossági gázár mintegy 60%-a. Sajnos, csökkenés nem
várható, a lakossági árban emelkedés viszont igen, így az árak arányos
kiegyenlítődése várható. A fenti magyarázata, hogy a környezetvédelem tekintetében
a mintegy 36 méter magasságú szennyező forrás a legkorszerűbbnek számít.
g) Környezetvédelem
A város Környezetvédelmi Programja kidolgozás alatt áll, ebben szerepelni fog a
környezetvédelmet, illetve természetvédelmet érintő összes prioritás, koncepció. A
szervezett szemétszállítás a város teljes területén megoldott, a város külterületén
városi kommunális hulladéklerakó működik a regionális lerakó üzembeállásáig. A 82
települést kiszolgáló Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék-kezelési Projekt
keretében Kiskunhalas határában épül meg a három regionális lerakó egyike. A
városban egy hulladékudvar és 32 db hulladékgyűjtő sziget létesül. A halasi régióhoz
tartozó 17 település mintegy 100.000 lakosának kommunális hulladékát fogja
befogadni az új lerakó, mely az Európai Unió legszigorúbb előírásainak is megfelelő
műszaki védelemmel fog rendelkezni és új munkahelyeket teremt a városban. A
lerakó az előzetes elképzelések szerint 2007. október 1-ig készül el. A regionális
projekt részét képezi a jelenlegi, Keceli úti lerakónak a rekultivációja.

40

A Jókai utcai volt szeméttelep rendezésének előkészítése folyik, a környezetvédelmi
felülvizsgálat és a rekultivációs kiviteli terv elkészült. A lerakó 13,77 hektár területet
foglal el, melyből jelenleg 7,77 hektár van önkormányzati tulajdonban.
A természetvédelem egyre kiemeltebb figyelmet kap városunkban. Folytatódik a
jelentősebb természeti területek felmérése és szükség esetén a védetté nyilvánítási
eljárás lefolytatása. A környezeti nevelés érdekében a környezetvédelemmel
kapcsolatos programokba bevonjuk az iskolákat, civil szervezeteket.
6. Vállalkozói környezet bemutatása
Kiskunhalas gazdaságfejlesztési törekvései központjában piacképes vállalkozások
megtelepítése áll, amelyek a helyi gazdasági adottságoknak és szakmai feltételeknek
megfelelő minőségi, környezettudatos tevékenységet folytatatnak, a térség lakóinak
megfelelő munkalehetőséget biztosítva.
Előbbiek érdekében létesült a Halasi Ipari Park. Kiskunhalas város 1999
decemberében nyert Ipari Park címet. A terület nagysága 42 hektár, melyből
önkormányzati tulajdon 21,3 hektár. A területen ipari vágány és rakodó található. Az
infrastruktúra fejlesztés I. ütemében 6,7 hektáros vállalkozói terület rendezése
megtörtént. A park területén már működő vállalkozások száma 13. Tevékenységük:
csomagolóanyag- és irodaszergyártás, nyomdaipar, építőipar, műanyag-feldolgozás,
faipari termékgyártás, szállítás, világítótestek gyártása és kereskedelme, kommunális
szolgáltatás, másodnyersanyag kereskedelem.
A határ-menti különleges gazdasági övezet kialakítását elősegítheti a délvidéki
helyzet normalizálódása, a vajdasági kapcsolatok erősítése. A testvérvárosi
gazdasági kapcsolatok aktivizálásával, bővítésével új lendületet nyerhet városunk
gazdasági fejlődése. A nagy kereskedelmi üzletláncok megtelepedése (PLUS,
PROFI, TESCO, SPAR, DM) térségi ellátást szolgáló kereskedelmi központtá avatja
Halast.
A település és térsége hagyományosan agrártermelő és azt feldolgozó iparú. Máig
fontos a baromfi-, sertéstenyésztés, szarvasmarha tartás, szőlészet, borászat. A
szántóföldi növénytermesztés az állattenyésztés kiszolgálására szakosodott.
Jelentős a zöldség és a gabonatermesztés.
Ipar - A városban a mintegy 800 gazdasági társaság mellett 2000 egyéni vállalkozó
és 1200 őstermelő regisztrált. A mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan
jelentős feldolgozóipar alakult ki a térségben. Hagyományosnak számít a borászat
mellett a baromfifeldolgozás (Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Rt. Halasi Csirke Kft), a
malomipar (HALMA Malomipari Rt.). A KISKUN Gt. nemzetközileg ismert
növénynemesítő, kutató és termelő központ.
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Az elmúlt évtizedekben a város iparában meghatározóvá váltak a multinacionális
társaságok, az olajipar, az építőipar, a textilipar és papíripar területén. A részben
külföldi tőkével és irányítással működő nagyvállalatok foglalkoztatják a lakosság
jelentős hányadát. Az építőiparban működők között a Merkbau Kft., a Modinvest Kft.
és a Dinamika Kft. a legismertebb. Több fa-, műanyag- és épület-asztalosipari cég
van jelen. Itt működik Európa legnagyobb LEVI'S gyára, a német-magyar tulajdonban
lévő ERTEX Rt. kötőipari gyár, a papíripar területén a HALASPACK Bt. Nemzetközi
piacra dolgozik a GANZAIR Rt. kompresszor és légtechnikai berendezések gyára, a
GANZ SET Rt. áramfejlesztők gyára. A Kiskunhalas környéki olaj és földgáz
kitermelés, ill. az ezzel kapcsolatos kutatás, feldolgozás, szállítás országos
jelentőségű. Az iparágban a MOL Rt. Kiskunhalasi Bányászati Üzem, az Explant Kft.
és az Uniforce Rt. tevékenykedik.
Kereskedelem, szolgáltatások - A városnak fejlett a kereskedelmi és szolgáltató
hálózata. Több vámügynökség működik a városban. Jelen van számos pénzintézet,
biztosító és egyéb pénzügyi és befektetési szolgáltatások is megtalálhatók. A város
ad otthont a kereskedelmi áruházláncok közül a DM, a SPAR, a PLUS a PROFI és a
TESCO áruházaknak.
Számos informatikai, vagyonvédelmi, raktározó és szállító szolgáltatás székhelye
Halas. A városban több autószalon, szerviz műhely és 5 üzemanyagtöltő állomás
szolgálja ki az autósokat. A vállalkozások és a lakosság szolgálatában ügyvédi-,
közjegyzői, fordító és hitelesítő irodák működnek. Megtalálhatóak az országos
kamarák és vállalkozásfejlesztési ügynökség helyi irodái is. A város 2 szállodája 200
ágyat biztosít, motelek, panziók és magán szálláslehetőségek további 300 ággyal
rendelkeznek. Harminc melegkonyhás étterem és vendéglő nyújt színvonalas
vendéglátási lehetőséget.
7. Lakáshelyzet, otthonteremtés
[Városfejlesztési osztály elemzése]
Statisztikai adatok szerint 2004-ben 11987 lakás volt összesen Kiskunhalason. Az
elmúlt években Esze Tamás lakótelepen a bérlakások építéséhez az önkormányzat
az ingatlannal és a Holcim Alapítványtól kapott támogatással járult hozzá. A
megépült 32 lakásból nyolc lakással tulajdonosként, további hét lakással bérleti
szerződés alapján rendelkezik az önkormányzat. A HM bérlőkijelölési jogával terhelt
lakások megszerzésével együtt az önkormányzati bérlakások száma jelenleg 372 db.
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Az önkormányzat 2002-től támogatja az iparosított felújítását és a hagyományos
technológiával épített társasházakét is. Kiskunhalason kétféle támogatási rendszer
működik, az ún. „helyi pályázat”, illetve az állami támogatással is kiegészített
„országos pályázat”, az ún. Panel Program. 2002 óta 34 sikeres pályázatra ítélt meg
támogatást az Önkormányzat Képviselő-testülete. A felújítások közel 85 %-os
arányban az iparosított technológiával épült lakóépületeket érintették. Összesen 958
db lakás felújítására került sor ily módon.
Az évente kétszer (tavasszal és ősszel) kiírt pályázatok sikerét jelzi az egyre növekvő
részvétel. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos
korszerűsítésére, felújítására és a lakóépületek környezete felújítására kiírt országos
pályázat feltételeinek megfelelő társasházak 3 fő témában pályázhatnak, melyek az
utólagos hőszigetelési feladatok, az épületgépészeti rendszerek energiatakarékos
felújítása, korszerűsítése, valamint a lakóépületek közvetlen környezetében lévő
utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása. A pályázat kétlépcsős,
mivel a társasházak az önkormányzathoz pályáznak, majd testületi döntés után az
önkormányzat terjeszti fel a pályázatokat a Miniszterhez. Kiskunhalason 2005-ben
négy iparosított technológiával épült lakóépület (panel, blokkos, stb.) nyújtotta be az
önkormányzathoz pályázatát, a megvalósuló beruházás 75 lakást érint. 2006-ban
három pályázat érkezett be, 119 lakást érintve. 2005-ben elkészült Kiskunhalas
Város Lakásfelújítási Koncepciója, amely részletesen bemutatja a társasházak
helyzetét Kiskunhalason.
8. Idegenforgalom, turizmus helyzete
[Humánpolitikai Főosztály elemzése]
Alapcél: A fenntartható fejlődés és fejlesztés alapján egyedi vonzerőink
kihasználásával, magas színvonalú szolgáltatások nyújtásával versenyképes,
komplex turisztikai termékek kialakítása, hatékony marketingmunkával azok
megfelelő piacokra juttatása, mindezek eredményeként a tartózkodási idő és a
bevételek növelése.
A város turizmusának, idegenforgalmának fejlődését szolgáló általános
feladatok:
-

-

A város turizmusa versenyképességének javítása érdekében az
idegenforgalmi
célkitűzések
megvalósításában
érintettek
közötti
együttműködés fejlesztése, koordináció javítása
Komplex idegenforgalmi termékek létrehozásának ösztönzése a termék
összetevői felett rendelkezők közötti „közvetítéssel”, találkozók szervezésével.
A termékek, termékcsoportok fejlesztésének katalizálása az önkormányzat
eszközeivel.
Tematikus turisztikai termékek összeállítása és kiajánlása: természeti értékek,
műemléktúrák, történeti emléktúrák, gasztronómia, lovas-túrák, stb.
A nemzetközi – partnervárosi együttműködések fokozottabb kihasználása a
turisztikai kapcsolatok kölcsönös fejlesztésére.
A városmarketing részeként fontos feladat az idegenforgalmi marketing
tevékenység javítása, operatív turisztikai marketingterv kidolgozása és az
abban foglaltak végrehajtása.
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-

-

A külső tőke fokozottabb bevonása érdekében idegenforgalmi projektek
kidolgozása és eljuttatása befektetési konferenciákra. Vállalkozásbarát
környezet kialakítása.
A helyi adóbevételek (különösen az idegenforgalmi adó és a hozzá
kapcsolódó központi költségvetési támogatás) „visszaforgatása”, tervszerű
felhasználása az idegenforgalom feltételrendszerének javítására.
Az idegenforgalom kistérségi menedzselése, sajátos turisztikai arculat
kialakítása, kistérségi programkínálat összeállítása, közös finanszírozású
marketingje.
Idegenforgalmi oktatás továbbfejlesztése: Tolmácsok, idegenvezetők,
túravezetők, házigazdák felkészítése, biztosítása
Idegenforgalom információs rendszerének javítása: HalasInform iroda
hatékony működtetése. Útbaigazító táblák kihelyezése a városban.
Az idegenforgalmi és a turisták fogadásához szükséges egyéb szolgáltatások
körének bővítése, színvonalának emelése, az ár és a színvonal összhangja.
(vendéglátás,
személyi
szolgáltatások,
sportszerkölcsönzés,
kerékpárkölcsönzés,
gépjárművekhez
kapcsolódó
szolgáltatások,
ajándéktárgyak értékesítése, stb.)
Vendéglátó vállalkozókkal hatékonyabb kapcsolattartás
Civil szervezetek bevonása különböző programokba
A környezet minőségének javítása (köztisztaság, vizek tisztasága,
szúnyogirtás stb.) A település rendje, tisztasága, fásítás, virágosítás, parkok,
utcák köztetek gondozása.
A közrend és a közbiztonság terén a rendőrség, a polgárőrség, az
önkormányzat és az idegenforgalmat bonyolítók közötti fokozottabb
együttműködés.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának feladatai
•
•
•
•

•

A hatásköri törvénynek megfelelően az önkormányzat összehangolja az
idegenforgalom helyi érdekeit a kistérségi, megyei és országos érdekekkel.
Gondoskodik a helyi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról.
Összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését és elemzi a terület
idegenforgalmának alakulását.
Az idegenforgalmi feladatok ellátásának finanszírozására az önkormányzat
éves költségvetési rendeletében idegenforgalmi céltartalékot hagy jóvá. A
saját források szűkössége miatt szükséges a különböző pályázatok adta
lehetőségek igénybe vétele is.
HalasInform Turisztikai és Információs Irodát hoz létre a városba látogató
turisták, vendégek gyorsabb és hatékonyabb tájékoztatása érdekében

Összességében a város idegenforgalmi vonzereje – a meglévő hiányosságok
felszámolásával, megfelelő termék- és szolgáltatásfejlesztéssel olyan, a megye
településeinek, kistérségeinek markáns, egyedi adottságaira épített színes és
változatos kínálat kialakítását teszi lehetővé, amely nem csak a magyar elvárásokat,
de az európai uniós követelményeket is teljesíti és illeszkedik a dél-alföldi régió
turisztikai imázsához is.
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9. Kistérség központi szerepkör ismertetése
[Kistérségi Iroda elemzése]
Az uniós elvárások alapján az elmúlt években új fogalmak jelentek meg a hazai
közigazgatásban. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény
rögzítette
a
területfejlesztési
feladatok
végrehajtásának
intézményrendszerét, bevezette a területfejlesztési önkormányzati társulás, a
kistérségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács fogalmát. A korábban
megállapított statisztikai kistérségünk 9 önkormányzata ekkor hozta létre a Kötöny
Kistérségi Fejlesztési Tanácsot.
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004.
évi CVII. törvény alapján az érintett önkormányzatok 2004. júniusában
megalakították a Halasi Többcélú Kistérségi Társulást. A többcélú társulások
támogatásának feltételeiről megjelent 65/2004. (IV.15.) Kormányrendelet egyes,
meghatározott feladatok ellátási körülményeinek kialakítására teremtett támogatási
lehetőséget, mely alapján – a pénzügyi ellenőrzési, a főépítészi, a környezetvédelmi
és az informatikai feladatok közös végrehajtására korábban kötött megállapodásai
mellett – megkezdődött az oktatási, szociális, ellenőrzési és intézményi feladatok
társulás keretében történő megszervezése. Az év júliusában megállapodás jött létre
Kiskunhalas és Imrehegy között oktatási feladatellátásra.
A kistérségi társulások megalakulásának ösztönzéséről szóló 36/2005. (III.1.)
kormányrendelet újabb támogatási lehetőséget teremtett a feladatellátások
körülményeinek javítására. A társulás által kötelezően felvállalt, a pályázatában
rögzített feladatok a következők:
- közoktatási (ezen belül pályaválasztási és logopédiai szakszolgálat),
- egészségügyi (központi orvosi ügyelet),
- szociális alapszolgáltatási feladatok (alapszolgáltatások),
- belső ellenőrzés (önkormányzati intézmények),
- területfejlesztési (korábbi területfejlesztési tanács feladatai).
A növekvő kormányzati támogatása újabb lendületet adott a társulási feladatok
bővítésére:
- az orvosi ügyeleti feladatokat mikrotérségi megállapodás keretében (Balotaszállás,
Harkakötöny,
Kunfehértó, Pirtó, Zsana, majd Kisszállás) szervezi Kiskunhalas önkormányzata,
- az önkormányzatok intézményeinek belső ellenőrzését az e célra alakult társulás
keretében végzi a
halasi polgármesteri hivatal ellenőrzési osztálya,
- megállapodás született a közbeszerzés, a hatósági, és adó-végrehajtási feladatok
végzésére,
- valamennyi települést érintő, a szociális alapszolgáltatások ellátásáról szóló
megállapodás született,
az év folyamán pedig további három szociális intézményfenntartó társulás jött létre
KiskunhalasPirtó-Imrehegy,
Harkakötöny-Balotaszállás-Kunfehértó-Zsana
és
KelebiaKisszállás-Tompa
részvételével,
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- intézményfenntartó oktatási társulást alapított Kiskunhalas és Pirtó, valamint
Harkakötöny és Kömpöc,
- társulás jött létre a központi orvosi ügyelet feladatainak ellátására, valamint a
társulás megállapodást
kötött vállalkozó pedagógusokkal az oktatási szakszolgálatok ellátására.
A kistérség szerepe az uniós elvárások és a kormány egyértelmű szándékai alapján
láthatóan tovább nő. A közigazgatás átszervezésével a kistérségi feladatellátás
egyre nagyobb súllyal jelenik meg: az önkormányzati fejlesztési munkák (tervezés,
pályázatkészítés,
lebonyolítás)
összefogásával,
az
intézmény-fenntartási
tevékenység (oktatás, szociális, kulturális), és egyéb (turisztikai, civil stb.) feladatok
hatékonyságának növelésével, az igények közös megfogalmazásával, az erőforrások
közös megteremtésével és felhasználásával. Az önkormányzati feladatokon túl
várhatóan a hatósági tevékenység is kistérségi szinten fog történni, a kistérségi
közigazgatási hivatal fogalma egyre több alkalommal jelenik meg a tervekben.
A korábbi pozitív ösztönzésen túl ma már költségvetési eszközök kényszerítik az
önkormányzatokat a hatékonyabb feladatellátásra, az egyre több területen történő
társulásra, intézmények közös működtetésére. A kistérségi rendszerek következő
hónapokban, években való kialakulása, stabilizálódása várhatóan hosszú távon
rögzíti ezek helyzetét és szerepét, a kistérségi központú átszerveződés évtizedekre
meghatározza a közigazgatás jövőjét.

Valamennyi szakterület helyzetértékeléséhez függelékként csatlakoznak
a képviselőtestület részére folyamatosan benyújtott stratégiai koncepciók,
ugyancsak a 2007-2013 időszakra!
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SWOT- ANALÍZIS
[kiegészítés]
Erősségek:
-

-

-

-

-

A
város
a
statisztikai
és
területfejlesztési
kistérség
természetes központja, közlekedési
potenciálja kedvező, vonzóhatása
szinte minden területen érvényesül a
környező településekre.
A településen elérhető szolgáltatások
palettája széleskörű (egészségügyi,
szociális, oktatási, kulturális stb. )
Kistérség
központi
szerepkör
betöltése.
Jól kiépített intézményhálózat.
Előnyös
fekvése
a
térségi
kereskedelmi és szolgáltatási központ
városi funkció betöltéséhez.
Világhírű népi iparművészeti termék
(Halasi Csipke)
Üdülési, turisztikai vonzástényezők
szinte
minden
adottsága
megtalálható. Sóstó, halastavak,
vadászati lehetőségek, lovas- sport,
üdülőterület, történelmi építészeti,
régészeti, kulturális hagyományok.
Megfelelően kiépített infrastruktúra
hálózat.
Erős
lokálpatriotizmus,
civil
szerveződések nagy száma.
A közbiztonság szintje a városban
kielégítő.
Jó szakmai színvonalú oktatás,
nevelés az óvodákban, iskolákban.
Regionális Szakképzési Központ
Tárgyi struktúra rendelkezésre állása
az
oktatás,
képzés
továbbfejlesztéséhez.

Lehetőségek:
-

-

Gyengeségek:
-

-

-

-

-

A Dél-Alföldi Régión belül a régió
szélén levő földrajzi fekvése.
Innovatív
jellegű
munkahelyek
hiánya, és a megfelelő felsőfokú
szakemberek hiánya.
Nagyszámú tartós munkanélküli és
szociális segélyezésre utalt lakos.
A
megújuló
energiaforrások,
szélenergia, napenergia, bioenergia,
termálvíz hasznosítása még nem
elterjedt.
Rossz
állapotban
lévő
gyalogosforgalomra
szolgáló
járdahálózat.
Magas az alacsony képzettségűek
aránya.
Kisgyermekes
anyák
nehéz
elhelyezkedési lehetőségei.
Csapadékvíz-elvezető
rendszer
megfelelő kiépítettségének hiánya.
Kevésbé jelentős idegenforgalom.
Elektronikus ügyintézés hiánya.
Autópálya messze van és nincs
hozzá
nagy
forgalmú
út
összeköttetésünk
Az átmenő vasút egynyomtávú
Az idegen nyelvismeret alacsony
szintje
Környezeti kultúra alacsony szintje

Veszélyek:

A térségi helyzetből adódó központi szerepkör kiteljesítése, kistérségi
kapcsolatok erősítése, az uniós
pályázatokra felkészülés.
Közlekedési infrastruktúra jelentős
vonalai
Halason
áthaladó -

A külső források megszerzéséhez
szükséges saját erő biztosítása
nehezíti a város önerős fejlesztéseit.
Közvetetten a foglalkoztatást gátló
gazdasági intézkedések.
A mezőgazdaság és élelmiszeripar
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-

szakaszainak kihasználása
Termálvízre alapozott energetikai,
turisztikai fejlesztési lehetőségek
Lovas-, tanya- , öko-, és kerékpáros
turizmus

bizonytalan helyzete (ugyanakkor
Halason
nagy
az
ágazatban
foglalkoztatottak aránya).
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STRATÉGIAI PROGRAM
Ahhoz, hogy a városban összehangolt fejlesztések valósuljanak meg a jövőben,
szükség van a kormányzati elképzelésekkel összhangban lévő, helyi igények és
szükségletek indukálta célkitűzések meghatározására. A célkitűzésekhez a
gazdasági program stratégiai részében külön prioritásokat rendeltünk. A konkrét
végrehajtandó intézkedéscsoportok, intézkedések majd az operatív programban
testesülnek meg.
A Gazdasági Program általános és hosszú távú célja a város kistérség-központi
szerepkörének további növelése, a város és intézményeinek zavartalan és
kiegyensúlyozott, költségtakarékos működtetése, fejlesztése, a megfelelő vállalkozói
környezet kialakítása, a lakosság életkörülményeinek, munkahelyteremtésének
javítása és az európai uniós, valamint a hazai források hatékony kihasználása.
A kitűzött célok elérése érdekében olyan gazdasági, szolgáltató szervezetet kell
létrehozni, amely a műszaki, technikai és gazdasági jellegű erőforrásainkat
hatékonyabbá teszi, és a városüzemeltetés, az intézményellátás, valamint a
vagyongazdálkodás feladatellátását stratégiai szinten megerősíti.
A célok megvalósítására a kormányzati elképzelésekkel összhangban, és a II.
Nemzeti Fejlesztési Terv ismeretében az alábbi prioritások alapján tervezzük az
operatív programokban megtestesülő beavatkozásokat:
1. Gazdaságfejlesztés
A gazdaságfejlesztés célja a vállalkozások innovatív tevékenységének, új
vállalkozások létrejöttének, és a meglévő tőkeszegény kis- és középvállalkozások
fejlesztésének az elősegítése, valamint a vállalkozási környezet javítása elsősorban
az infrastruktúra fejlesztése révén. Felül kell vizsgálni a vállalkozások helyi
adóterheit. A kistérségben működő vállalkozást segítő szervezetek munkáját össze
kell hangolni.
2. Közlekedésfejlesztés
A közlekedésfejlesztés célja, hogy a településen megteremtsük a biztonságos, és a
megfelelő körülmények között történő közlekedés feltételeit, valamint tovább javítsuk
a település elérhetőségét. A jövőben az eddigiektől eltérően komplex utca fejlesztési
programba kell kezdeni. Nem elég egy-egy utcában csak burkolatot felújítani, hanem
az útfelújítással egy időben valamennyi az útburkolat alá kerülő közműhálózatot
rendbe kell tenni, ki kell bővíteni. Meg kell építeni a hiányzó járdákat, a meglévőket
fel kell újítani. Meg kell vizsgálni az adott utca forgalom összetételét, és annak
várható alakulását, lehetőleg minden lakóutcában el kell érni a 4 m-es
burkolatszélességet és a megfelelő teherbíró képességet, amennyiben a városi
kerékpárút hálózat tervezett része, meg kell építeni a kerékpárutat is. Rendbe kell
tenni a hiányzó zöldsávokat, ahol az út szélessége engedi fákat, bokrokat kell
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telepíteni. Pótolni kell a hiányzó közlekedési táblákat, az útburkolatban lévő
szerelvényeket szintbe kell emelni.
3. Társadalmi megújítás
A fő cél, hogy minél több helyi lakosnak legyen lehetősége belépni a
munkaerőpiacra, s ezáltal emelkedjen a foglalkoztatás szintje, ugyanis ez képezi
alapját mind a helyi gazdasági növekedésének, mind pedig a társadalmi különbségek
csökkentésének, végső soron pedig a társadalmi összetartozás megteremtésének.
A prioritáson belül másik kiemelt cél, hogy megteremtsük a lakosság egészségi
állapotának javításához szükséges helyben biztosítható tárgyi feltételeket, valamint
javítsuk az oktatás-nevelési, a közművelődési és sport tevékenységek
eredményességét és hatékonyságát, továbbá biztosítsuk mindehhez a megfelelő
feltételeket.
4. Környezeti és energetikai fejlesztések
A környezeti és energetikai fejlesztések fő célja, hogy hozzájáruljon a települési
környezet feltételeinek további javításához, valamint beruházásokkal (zöldfelületek
további növelése, parkok, játszóterek kialakítása) tovább növelje a lakosság
komfortérzetét, elősegítse a településen a lakosság letelepedését biztosító feltételek
megteremtését, valamint segítse a távolabb eső településrészek felzárkóztatását.
A világszerte kimerülőben lévő hagyományos energiahordozó készletek, valamint a
világpiaci helyzettől függő, s egyre emelkedő energiaárak szükségessé teszik
megújuló és alternatív energiaforrások használatát. A cél, hogy intézményeinknél
törekedjünk a megfelelő energiatakarékosságot biztosító korszerűsítési munkák
elvégzéséről és minél nagyobb arányban vegyünk igénybe megújuló és alternatív
energiaforrásokat, valamint ösztönözzük a vállalkozókat, illetve a lakosságot is a
lehetőséghez mérten nagyobb arányú igénybevételre.
5. Turisztikai potenciál javítása
A fő cél a lakossági igények kielégítése céljából a település turisztikai és
idegenforgalmi helyzetének javítása a település gazdasági aktivitásának fokozása,
és ezzel együtt a foglalkoztathatóság javítása a kistérségi összefogás segítségével.
Az önkormányzat saját eszközeivel is segítse elő, hogy minél több színvonalas
szálláshely létesüljön a térségünkben. Elő kell segítenünk a konferencia- és
tanyaturizmus hálózat megszervezését.
Halasinform turisztikai irodát kell létesíteni városunkban, a kistérség turisztikai
kínálatának értékesítésére, valamint a városmarketing-csoportot, szolgáltatót is fel
kell állítani, hogy összahangoltan lehessen képviselni a városi vonzerő-programokat.
6. Közszolgáltatások fejlesztése
A közszolgáltatások fejlesztése terén a kitűzött cél, hogy a kistérség-központi
szerepkörünk további növelése céljából gyarapítsuk a településen elérhető
közszolgáltatások körét, illetve az e-közigazgatás bevezetésével fejlesszük a
Polgármesteri Hivatal által nyújtott közszolgáltatásokat.
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OPERATÍV PROGRAM
A Stratégiai Programban megfogalmazott prioritásokat az alábbi beavatkozási
csoportok szolgálják:
1. PRIORITÁS: GAZDASÁGFEJLESZTÉS
1.1. Helyi kis- és középvállalatok (kkv-k) jövedelemtermelő képessége
javításának, illetve új vállalkozások létrejöttének az elősegítése
1.1.1. Kis- és középvállalkozói telephely-kialakítás folytatása
Szükséges az előző választási ciklusban elkezdett vállalkozói telephely kialakítás
folytatása, a rendezési terv egyidejű módosítása mellett, illetve segíteni kell a
vállalkozókat a gyors megvalósítás érdekében a közös, összehangolt infrastruktúra
kiépítésben.
1.1.2. Vállalkozói információs szolgálat létrehozása
A helyi iparfejlesztés fontos elemeként szükséges lenne létrehozni egy vállalkozási
információs szolgálatot, amelynek célja, hogy folyamatosan új és hasznos
információval lássa el a helyi vállalkozókat, térképezze fel a fejlesztési
elképzeléseket, és elősegítse ezen elképzelések minél nagyobb arányú
megvalósítását. A Halasi Projektiroda működése, valamint a városmarketing
erőfeszítések jelentős hatással lehetnek a vállalkozók beruházási hajlandóságára.
1.2.

Az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése

1.2.1. Iparterület fejlesztése
Az iparterület fejlesztését számos tényező befolyásolhatja. Pályázati forrás
elnyerésének bizonytalansága mellett azonban elgondolkodtató, hogy a nagyobb
vállalkozások betelepedésének ösztönzése céljából a foglalkoztatottság helyzetének
javítása, és az önkormányzati bevételek növelésének érdekében, akár saját erős
beruházásként valósítsuk meg a vállalkozók letelepedésére alkalmas iparterület
infrastrukturális hátterének kialakítását. Meg kell kezdeni az ún. „zöld- és
barnamezős” ipari területek és beruházások előkészítését is.
1.2.2. Ipari park bővítése
Az ipari park bővítésének feltétele egy rendezési terv által iparterületnek minősített
minimum 20 ha nagyságú további terület rendelkezésre állása, megvalósíthatósági
és környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, és mindemellett teljesíteni kell a
jogszabályban meghatározott foglalkoztatottak számára és a vállalkozások számára
vonatkozó feltételeket is. Az ipari park bővítése mindenképpen kedvező hatást
fejtene ki a közép- és nagyvállalkozások betelepülési szándékára, ugyanis az ipari
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parkban létesülő cégek kedvezőbb feltételek mellett pályázhatnának állami és
európai uniós források elnyerésére.
2. PRIORITÁS: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
2.1.

Úthálózat fejlesztése

2.1.1. Belterületi utak megépítése, közlekedés fejlesztés
Ki kell dolgozni a belterület hosszútávú közlekedés fejlesztési koncepcióját, és
kijelölni a gépjármű mentes övezeteket a belvárosban. Nagyon fontos feladat a
szilárd útburkolattal még nem rendelkező utcák aszfaltozása, melyre évente
városrészenkénti ütemterv készül. Az út alatti közműveket még a szilárd burkolat
kialakítását megelőzően kell elhelyezni.
2.1.2. Útburkolat-felújítási program folytatása
Elsősorban a nagy átmenő forgalomnak kitett utcák felújítása élvez elsőbbséget, pl.
Szent Imre utca.
2.1.3. Külterületi utak feljítása
A külterületi gyűjtő utak szilárd burkolattal való ellátását vagy stabilizálását pályázati
források felhasználásával kívánjuk tovább folytatni.
2.2.

Kerékpárút-hálózat fejlesztése

2.2.1. Belterületi kerékpárút- hálózat fejlesztése
El kell készíteni a belterületi kerékpárút-hálózat tanulmányi, majd engedélyezési
terveit, s ezekhez kapcsolódva megvalósítási ütemterv készüljön.
2.2.2. Külterületi kerékpárút-hálózat fejlesztése
A biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében
szükséges lenne pályázati lehetőségek kihasználásával Kiskunhalas - Pirtó ,
Kiskunhalas - Rekettyei Iskola, Kiskunhalas - Kunfehértó, Kiskunhalas - Tompa
külterületi részén kerékpárút kiépítése.
2.3. Járda-program megvalósítása
2.3.1. Aszfaltjárdák cseréje
A város számos részén szükséges a jelenlegi összetöredezett aszfaltjárda cseréje.
Az új járdát a városkép javítása érdekében esztétikus térburkoló kőből célszerű
megépíteni elsősorban a belvárosban, és az idegenforgalom szempontjából
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frekventált utcákban. Sokat javíthat az összképen, ha nem homogén, egyszínű a
járda.
2.3.2. Járdaépítés
A biztonságos gyalogosforgalom megteremtése érdekében, a megnövekedett
gépjárműforgalom következtében új járda építése indokolt a Mártírok – Keceli út
belterületi szakaszán, a Kopolyai út Mártírok útja - Temető ravatalozója közötti
szakaszán. Elsőrendű feladatként jelentkezik még a jelenleg járdával egyáltalán nem
rendelkező utcákon a járda kiépítése, ilyen: Átlós út, Cserény utca, Sáros utca,
Polgár utca, Rakodó utca utcák.
2.3.3. Járdafelújítás
Egyes utcákon a rossz állapotban lévő járda már gyalogosforgalomra egyáltalán nem
alkalmas. Ezeken az utcákon indokolt a járda felújítása. A város járdáiról minőségi
besorolással ellátott térképet kell készíteni.
3. PRIORITÁS: TÁRSADALMI MEGÚJÍTÁS
3.1. Foglalkoztathatóság javítása
3.1.1. Alacsony képzettségűek arányának csökkentése
Az alacsony képzettségből adódó hátrányok felszámolása érdekében továbbra is ki
kell használnunk minden pályázati lehetőséget, s a Munkaügyi Központtal szorosan
együttműködve törekednünk kell arra, hogy a 8 osztállyal nem rendelkező lakosok
általános iskolai bizonyítványt szerezhessenek, továbbá lehetőségük nyíljon a
általános iskola elvégzése után szakképesítés megszerzésére is.
3.1.2. Piacképes szakképzési központ
A piacképes szakképzési központ kialakítását mindenek előtt egy átfogó, a helyi
munkaerő igényekhez és a térség munka-erőpiaci keresletének igényeihez szorosan
igazodó felmérés előzné meg, amelynek során pontos képet kapnánk a keresett
szakképesítések köréről. A beindításra kerülő szakképzést a Térségi Integrált
Szakképző Központtal és a Munkaügyi Központtal szorosan karöltve, a Garbai
Szakképző Iskola erőforrásaira támaszkodva, és a II. Rákóczi Ferenc
Szakközépiskola bevonásával kell megtervezni és végrehajtani oly módon, hogy az
teljesen igazodjon a munkaerő piaci, szakképzési és átképzési igényekhez, s ezáltal
a települési szintű munkanélküliség arányának csökkenéséhez vezessen.
A szakképzés palettájának összeállítása során figyelemmel kell lennünk a tervezett
önkormányzati, illetve a vállalkozások által megvalósítandó fejlesztések
munkaerőigényére is, különös tekintettel az iparterületre betelepedni szándékozó
vállalkozások munkaerő szükségleteire is.
3.1.3. Kisgyermekes családanyák elhelyezkedésének elősegítése
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A munkaerő-piaci paletta átrajzolódása következtében nem piacképes
szakképesítéssel, képesítéssel rendelkező kisgyermekes családanyákat is be kell
vonni a 3.1.2. pontban részletezett átképzésbe, továbbá elhelyezkedésüket az állami
támogatás mellett nyújtott foglalkoztatási kedvezmények, a részmunkaidős
foglalkoztatás lehetőségeinek feltárásával, további önkormányzati ösztönző
elemekkel támogatni szükséges.
3.1.4.
Megváltozott
támogatása

munkaképességűeket

foglalkoztató

vállalkozások

Továbbra is támogatni kell a településen csökkent munkaképességűek
foglalkoztatását végző vállalkozások letelepedését megfelelő helyiség biztosításával
és alacsony bérleti díj alkalmazásával, valamint tevékenységük folytatásához
szükséges működési engedély kiadását gyors és hatékony ügyintézéssel kell
elősegíteni.
Elő kell segíteni azokat a vállalkozásokat is, akik jól képzett
szakembereket tartanak meg városunkban, számukra munkahelyet teremtenek,
lakhatási feltételeket biztosítanak az önkormányattal együttműködve.
3.1.5. Segélyezési politika átalakítása
Az önkormányzat többlet szociális terheinek csökkentését a helyi segélyezési politika
átalakításával szükséges csökkenteni abból a célból, hogy csak a ténylegesen
rászorulók részesüljenek ellátásban, és minél több összeget tudjunk a valóban
komoly problémát rejtő területekre összpontosítani. A társadalmi szolidaritás
programja mentén erőfeszítéseket kell tenni a széles körű lakossági összefogásért.
3.2.

Oktatási rendszer eredményességének és hatékonyságának növelése

3.2.1. Integrációs oktatás fejlesztése, folytatása
A roma gyermekek arányának növekedéséből adódóan az integrált oktatás további
feltételeinek megteremtését kell szorgalmaznunk, ugyanis az integrált oktatás
segítségével csökkenthető a diszkrimináció és a szociális hátrány, és elősegíthető a
beilleszkedés.
3.2.2. Pedagógiai szakszolgálat feladatkörének bővítése
A megyei fenntartásban működő pedagógiai szakszolgálat feladatkörének és
létszámának növelésére kell törekednünk, megfelelő források rendelkezésre állása
esetén, ugyanis ezáltal iskoláink szakmai megítélése tovább javulna, valamint
megfelelő szakképzettség birtokában több helyi pedagógus foglalkoztatására nyílna
lehetőség. A pedagógiai szakszolgálat körében végzett tevékenység a gyermekek
oktatása során jelentkező problémák megoldására szolgál, nagymértékben
hozzájárul és segíti az eredményes és hatékony oktatást. A tehetséggondozásra
kiemelt figyelmet kell fodítani, amelyet ösztöndíjakkal is elő kell segíteni.
3.2.3. IKT
(Információs
és
kommunikációs
technológiai)
eszközök
használatával kapcsolatos követelmények tantervbe történő beépítése
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A mai oktatási rendszer már követelményként határozza meg az IKT eszközök
használatát. Eredmények bizonyítják, hogy az IKT eszközök használata jelentősen
növeli az oktatás hatékonyságát. A Phare-támogatás és költségvetési támogatás
segítségével kiépült általános iskolai eszközpark megfelelő hátteret biztosít ezen
követelmény teljesítésének.
3.2.4. Művészeti oktatás térségi jellegének kiterjesztése
Szintén az általános iskola szakmai színvonalát és térségi jellegét erősítené a
művészeti oktatás több településre történő újbóli kiterjesztése, amely a művészeti
oktatás ellátásával kapcsolatos jogszabályi előírások változása, megfelelő személyi
feltételek rendelkezésre állása és jó állapotú eszköz- és hangszerpark megléte
esetén kivitelezhető.
3.3. Humán infrastruktúra fejlesztése
3.3.1. Iskola-program megvalósítása
Annak érdekében, hogy az általános iskoláinkban gyermekeink számára magas
színvonalú oktatást tudjunk biztosítani szükséges a tárgyi feltételek további javítása
is.
3.3.2. Új orvosi rendelő megépítésének elősegítése
Az önkormányzatnak a kötelező feladatai között szereplő orvosi ellátás feltételeinek
biztosításáról gondoskodnia szükséges. Ennek keretében, a nem megfelelő állapotú
orvosi rendelők kiváltására vonatkozóan, illetve a településen az orvosi ellátás
zavartalan biztosítása érdekében minden eszközzel elő kell segítenie a korszerű
ellátás feltételeinek megteremtését.
3.3.3. Közösségek Házának rekonstrukciós felújítása
A Közösségek Házában továbbra is minél több kulturális és szórakoztató programot
kell szervezni és megvalósítani, azonban ehhez a tárgyi feltételek javítása is
szükséges. Az épület korszerűsítése érdekében pályázati forrás segítségével
törekedni kell az épület teljes külső és belső felújítására, a berendezések
korszerűsítésére is, illetve meg kell előzni az épület állagromlását. A 110 éve épült
egykori Úri Kaszinó legyen a Halasi Polgárok Háza.
3.3.4. Kiskunsági Konferencia Központ kialakítása
Kiskunhalason soha nem volt olyan állandó közművelődési színtér, ahol 4-500 fős
rendezvényeket meg lehetett volna rendezni. Sok olyan közművelődési színtér van
jelenleg is, ahol kisebb létszámú csoportok, konferenciák, tanfolyamok elférnek, de
egy országos találkozó, egy nagyobb helyigényű képzés, tanácskozás már nem. A
tervek szerint egy kistérségi feladatokat is magába foglaló, minden szakmai igényt
kielégítő konferencia központ, zárt szálláshellyel, étteremmel, kabinet-termekkel és
alapfokú művészeti képzéssel. Ugyancsak alapvető cél, hogy a filmszínház
rekonstrukciós, szecessziós kamaraszínházi felújítása sorra kerüljön a városháza
felújításával egy időben.
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4. PRIORITÁS: KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI FEJLESZTÉS
4.1.

Egészséges és tiszta település, települési környezet fejlesztése

4.1.1. Városrehabilitációs-program megvalósítása
Város-rehabilitáció keretében törekszünk a városközpont további fejlesztésére,
azonban nem feledkezünk el a távolabb eső, hátrányos helyzetű településrészekről
sem. A program egy komplex fejlesztéscsomagot foglal magában, amelynek egyes
elemeivel már különböző prioritások intézkedéscsoportjainál találkozhattunk, illetve
az egyes elemek, mint önállóan megvalósítható fejlesztési elképzelésekként is
szerepelnek. Ennek keretén belül törekedni kell a számos kulturális és városi
eseménynek helyet biztosító szabadtéri színpad kialakítására, további parkosítása és
belső közlekedési rendszerének kialakítása szükséges. A városháza belső udvarát
kulturális szórakoztató színhellyé lehetne alakítani. A múzeumkert és a Hősök tere
közötti átjáró udvar sétáló, teraszos, mediterrán hangulatú belső udvarrá alakítható.
A Thorma Galériát és a Berki-kiállítást egy új, igényesen kialakított kiállítóteremben
kellene elhelyezni a múzeumban.
4.1.2. Kistérségi sport- és szabadidőcentrum kialakítása
Ez a terv a jelenlegi városi sportpálya kistérségi sport- és szabadidőcentrummá
történő alakítását foglalja magában. A létesítmény területén - pályázati forrásból műfüves labdarúgópálya, teniszpálya, strand röplabdapálya és futópálya létesülne. A
szabadidő kellemes, megfelelő környezetben történő ellátása érdekében a területen
a kisgyermekes családok részére játszótéri elemek, és a pihenni szándékozók
részére pihenőpadok kerülnének elhelyezésre. A sportpályán edzőteremként és
öltözőként szolgáló épület a fejlesztés.
4.1.3. Kertvárosi jelleg megteremtése
Fontos, hogy a település távolabbi részén élők ne érezzék hátrányban magukat a
településen. Ennek érdekében minden eszközt meg kell ragadnunk, hogy a
településrész ne öregedjen el, s vonzóvá váljon a letelepedni szándékozó lakosok
részére. A forgalomnövekedésből adódó fokozott balesetveszély kiküszöbölésére
forgalomkorlátozó jelzőtáblákat kell elhelyezni, továbbá törekedni kell a
sebességhatárok fokozott betartására/betartatására is (pl: trafipax).
4.1.4. Új építési telkek kialakítása
Az önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek várhatóan folyamatosan
értékesítésre kerülnek, ezért 2008-2009 táján újabb utcanyitással és a városban lévő
tömbbelső telkek feltárásával új építési telkek kialakítása szükséges Kiskunhalas
Város Rendezési tervének áttekintése és módosítását követően.
4.1.5. Csapadékvíz elvezetés - program megvalósítása
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A település egész területére vonatkozóan komplex csapadékvíz-elvezető hálózat
kiépítése, valamint a hálózat üzemeltetéséhez szükséges gépek és berendezések
beszerzése (hosszú gémes, hidraulikus forgó felsővázas kotrógép, nagy nyomású
csőtisztító (WOMA) és iszapszállító, valamint rézsűkaszáló gép) szükséges.
4.1.6. Szennyvízhálózat, szenyvíztelep bővítése
A regionális fejlesztési terv pályázatának sikeressége esetén kerül sor a
beruházások megvalósítására.
4.2. Környezetbarát energetikai fejlesztések
4.2.1. Alternatív
intézményekben

és

megújuló

energiarendszerek

alkalmazása

az

A fűtési eredmények és rendszer kiépítési költsége megtérülésének függvényében ki
kell terjeszteni ezen alternatív energiaforrások (elsősorban geotermia) alkalmazását
a többi közintézményre is. A másik módozat a termálvíz hasznosítás, amely a magas
kiépítési költség miatt a termálfürdő megépítése során nyerne realitást.
5. PRIORITÁS: TURISZTIKAI POTENCIÁL JAVÍTÁSA
5.1. Turisztikai beruházások elősegítése
5.1.1. Sóstó pihenőpark kialakítása
Sóstói szabad strand megnyitásának feltételeit meg kell vizsgálni.

5.1.2. Ifjúsági tábor átépítésének, felújításának, szolgáltatási köre bővítésének
elősegítése
Sikondán és Balatonakalin lévő ifjúsági táborok átépítését, jelentős mértékű
felújítását, és gazdasági társaság által nyújtandó szolgáltatások igényekhez igazodó
bővítését kell szorgalmaznunk azért, hogy vonzó és megfelelő szolgáltatásokkal bíró
turisztikai környezetet teremtsünk a turisták számára.
5.1.3. Gyógy- és termálfürdő létesítése, gyógyszálló megépítése
Ez az elképzelés a helyi egészségturizmus-program keretein belül valósulna meg,
amelynek I. üteme a gyógy- és termálfürdő kiépítése lenne, amely jelentős turisztikai
vonzerőt gyakorolna nemcsak a településre, hanem a térségre vonatkozóan is. A II.
ütem keretében gyógyfürdőre épülve gyógyszálló megépítésére nyílna lehetőség,
amely nemcsak az egészségfejlesztés szempontjából minősülne kiemelkedő
jelentőségűnek, hanem a helyi vállalkozásfejlesztésre, és ezáltal a
munkahelyteremtésre is kedvezően hatna. Ez a fejlesztés csak vállalkozási formában
valósítható meg, idegenforgalmi és turisztikai pályázat keretében. A fejlesztés során
a Csetényi-park további fejlesztésére is figyelmet kell fordítani.
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5.2. Turisztikai irányvonalak kijelölése
5.2.1. A turizmus alapjainak megteremtése
Az Önkormányzatnak konkrét lépéseket kell tennie, a vállalkozók bevonásával
törekednie kell a turizmus fejlesztésére. Ehhez azonban egy jól kidolgozott, kistérségi
szintű turisztikai programra és a programot népszerűsítő turinform irodára van
szükség, amely program egymásra épülő rendezvények, és turisztikai
látványosságok sorozatával kellemes és hasznos időtöltési lehetőséget kínál a
térségbe látogató turisták számára. Továbbá célszerű lenne egy turisztikai kiadvány
időszakonként történő rendszeres megjelentetése is, a folyamatos on-line elérésre.
Ifjúsági és civil iroda működését is elő kell segíteni, amely a városmarketing feladatok
teljesítését is elősegítheti. A Halasi Csipke, valamint a Halas Galéria művészeti
központ és városimázs további fejlesztése is elsőrendű feladat marad. A
testvérvárosi kapcsolatok erősítése is pozitívan hatna a turizmus fellendítésében.
5.2.2. Lovasrendezvények támogatása
Az önkormányzat tulajdonában lévő Lovasbázis hasznosításával foglalkozó
vállalkozások, közhasznú szervezetek segítése, és a kistérségben lévő lovas tanyák
bekapcsolása a működésbe, ezzel segítve a rendezvények színvonalának emelését.
Hosszútávú együttműködés keretén belül jelentős beruházások valósíthatók meg
ezen a téren.
6. PRIORITÁS: KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
6.1.

Közszolgáltatások körének bővítése

6.1.1. Ún. kormányzati ügyfélszolgálatok létrehozása
A közszolgáltatások körének bővítésével összhangban az okmányiroda tevékenységi
körének szélesítésével, olyan ügyfélszolgálatokat kívánunk létrehozni, amelyek a
hagyományos okmányirodai tevékenységeken kívül (útlevél, lakcímigazolvány,
személyi igazolvány készítés, vállalkozói igazolvány kiadása, forgalmi engedély
kiadása, APEH ügyfélkapu regisztráció, ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatos
ügyiratok kezelése stb.) biztosítja a lakosok által történő közvetlen fölhivatali és
APEH- ügyintézés lehetőségének a megteremtését.
6.1.2. Lakáshozjutás feltételeinek ismertetésével kapcsolatos tájékoztatás
biztosítása
Szakembereink segítségével szükséges egy olyan link létrehozása, amelynek célja a
lakosság megfelelő tájékoztatása a lakáshoz jutás feltételeiről, az önkormányzati és
állami támogatások, kedvezmények köréről, illetve az ingatlankínálatról.
6.1.3. Álláslehetőségek, képzési
feltételeinek kiépítése

lehetőségekkel

kapcsolatos

tájékoztatás

A jelenleg foglalkoztatási gondok enyhítésének egyik lehetséges módozata lehet a
megfelelő tájékoztatás biztosítása. Először is fel kell mérni az igényeket és a
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Munkaügyi Központtal szorosan együttműködve törekedni kell arra, hogy egy
komplett adatbázis alakuljon ki az álláskeresőkről, az álláskeresők adatairól, és álljon
rendelkezésre egy olyan információs bázis, amely a térségi munkaerőpiaci keresletet
tükrözi. Abban az esetben, ha nem lesz mód a Munkaügyi Központtal közösen
fenntartott Foglalkoztatási Információs Pont működtetésére, akkor meg kell próbálni
ezt a tevékenységet vagy az önkormányzati ügyfélszolgálat, vagy a Családsegítő
Szolgálat feladatai közé integrálni, vagy akár területi szinten a kistérségi
munkaszervezetbe integrálni.
6.1.4. Kistérség központi szerepkör további növelése
A kistérség központi szerepkörének további bővítése a térségi feladatok ellátásának
további bővítésével, illetve a kistérségi szintű közös programok kistérségi
munkaszervezeten belül szakértők általi kidolgozásával lehetséges. Mindehhez
szükség van kistérségi szinten a jelenlegieken felül további ellátható feladatok
körének feltérképezésére, illetve
mindezekhez megfelelő személyi és tárgyi
feltételek biztosítására. A szükséges tárgyi feltételek a kistérségi iroda bővítésével,
illetve esetleges ingatlanvásárlással és felújítással lennének biztosítottak, amelyhez
a forrást pályázati úton, illetve a kistérségi társulást megillető állami támogatás
felhasználásával lehetne előteremteni.
A rendészetért felelős tárca célul tűzte ki a rendszolgáltatás kistérségi szintű
megszervezését, amelyre a kistérség központokba szervezett kiemelt őrsök
létrehozásával, vagy a kistérségekben meglévő őrsök egyesítésével kerülhet sor.
Ehhez kapcsolódóan a személyi és tárgyi feltételek valószínűleg 2009-2012-es
időszakban fokozatosan biztosításra kerülnek.
6.2.
6.2.1.

Közszolgáltatások korszerűsítése
E-közigazgatás kiépítése

Az e-közigazgatás kiépítésének segítségével a városban élők gyorsabban, kényelmesebben
intézhetnék hivatali ügyeiket (formanyomtatványokat tölthetnének le, elektronikusan nyújthatnák be
igénylőlapjaikat), a rendszer segítségével nyomon követhetnék hol tartanak az ügyintézésben. A
hivatal dolgozói szintén a rendszer segítségével többet foglalkozhatnának egy-egy üggyel, illetve
letisztultabb lenne az ügyintézés. Lehetővé válna a helyi adók online bevallása, valamint

az ügyintézéshez szükséges dokumentumok letöltése, valamint a vállalkozók minden
ügytípust elektronikus úton intézhetnek, és az elkészült határozatokat elektronikusan
aláírt dokumentum formájában is kézhez vehetnék. Az e-közigazgatás kiépítéséhez
szükséges a tárgyi feltételek bővítése, - számítógéppark 4 éven belüli cseréje, illetve
a számítástechnikai hálózat fejlesztése is. Szükséges a folyamatos informatikai és
minőségirányítási rendszerek jelenléte a hivatali működésben, tekintettel a
célkitűzések eléréséhez vezető fejlesztési feladatokra.
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ÖSSZEGZÉS
A Gazdasági Programban foglalt fejlesztési elképzelések jelentős része csak
pályázati forrásból valósítható meg, s amennyiben nem lesz lehetőség pályázati
forrás igénybevételére a város további fejlődését szolgáló jelentős támogatásoktól
eshetünk el. A tervezett fejlesztések megvalósításához szigorú takarékossági
intézkedések bevezetésére és a képviselő-testület együttgondolkodására és
együttes
cselekvésére
lesz
szükség.
Ésszerű
létszámgazdálkodásra,
anyagtakarékosságra, a város tulajdonában álló, de különösebb hasznot nem
termelő ingatlanok értékesítésére. Felül kell vizsgálni a nem kötelező önkormányzati
feladatokat, és a szükséges intézkedéseket meg kell hozni. Amennyiben ezt nem
tesszük meg, jelentős beruházásokat a saját erő hiánya, illetve hitelképtelenség miatt
nem fogunk tudni megvalósítani.
Pályázati pénzeszközök elnyerése, külső források bevonása, közös vállalkozások
lehetőségének kihasználása, az önkormányzat vagyonának gyarapítását célzó – de
az önkormányzatot hosszú távra nem eladósító – kedvező kamatozású fejlesztési
hitelek, kötvénykibocsátás igénybevétele, új vállalkozások betelepítésének
ösztönzése és a meglévő vállalkozások fejlesztésének támogatása szolgálhatják
Kiskunhalas Város Önkormányzatának hosszú távú stabilitásának megteremtését.
I. Településfejlesztési politika
A város népességmegtartó erejének növelése elsősorban a foglalkoztatottság révén
lehetséges. A munkahelyek, a megfelelő kereset tisztes megélhetést biztosít a
városlakók számára, elősegíti boldogulásukat. A termelőüzemek, vállalkozások
erőteljesen hozzájárulhatnak a gazdasági növekedéshez és gazdasági potenciáljuk
révén közvetve részt vesznek a településfejlesztésben is. A város fejlődése
gazdasági növekedés nélkül aligha képzelhető el. Ezért a működő tőke számára
vonzó környezetet kell megteremteni. Alapvető cél: a működő tőke számára vonzó
befektetői környezet kialakítása, a kis- és közepes vállalkozások szerepének
erősítése.
Mielőbb ki kell dolgozni a halasi vállalkozókat előnybe részesítő program szabályait
és kezdeményezőként kell fellépni a Termeltetési és Értékesítő Szövetkezetek
(TÉSZ-ek) szervezésében, különös tekintettel az energiafű termelés, feldolgozás és
hasznosító üzem létesítésére a kistérségben. A partnervárosi kapcsolatok
felhasználásával törekednünk kell új munkahelyek létesítésének lehetőségeinek
feltérképezésére és kihasználására. Támogatni kell a cigányság hagyományos
foglalkozásainak felélesztését.
II. Adó- és költségvetési politika célkitűzései
A képviselő-testületnek a helyi adómértékek meghatározása során azt az elvet kell
érvényesítenie, hogy a kormányzati megszorító intézkedések mellett nem szabad a
lakosságot, illetve a vállalkozókat tovább terhelni, így a 2006. évre megállapított
adómértékeket kell továbbra is alkalmazni, legalább a 2007-2008-as esztendőkre. A
2006-os szintű adómértékek változatlansága mellett törekedni kell a helyi adókból
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származó bevételek növelésére. Ennek eszközeként az adómértékek emelése
helyett foganatosítani kell a következetes adóbehajtást, és az ahhoz kapcsolódó
végrehajtási intézkedéseket.
III. Közszolgáltatások színvonalának növelésére vonatkozó megoldások
A közszolgáltatások színvonalának növelése terén fontos szerepet tulajdonítunk a
lakosság megfelelő tájékoztatásának. Célunk, hogy az OPERATÍV program
intézkedéscsoportjában
megfogalmazottak
segítségével
ún.
Szolgáltató
Önkormányzatot hozzunk létre, illetve ezt a szerepkört tovább erősítjük, amely az
elektronika és számítástechnika eszközeinek segítségével igyekszik az ügyfelek
gyors és hatékony kiszolgálására. Törekszünk saját honlapunk (www.kiskunhalas.hu)
használatával a lakosság még széleskörűbb tájékoztatására az önkormányzat
döntéseiről, s továbbra is figyelmet szentelünk a lakosság széles körét érintő
intézkedésekről szóló tájékoztatásra, amelyet a helyi sajtó, valamint a
városmarketing segítségével érhetünk el.
IV. Befektetés-támogatási politika célkitűzései
A befektetői és vállalkozói igények változásának pontos ismeretében az
Önkormányzat befektetésösztönzési és vállalkozásfejlesztési politikája kiemelt
célként került meghatározásra a vállalkozói telephelybiztosítás feltételeinek
megteremtése, amely a meglévő vállalkozások gazdasági erejének további
növeléséhez és esetleg újabb vállalkozások létrejöttéhez, betelepüléséhez vezethet.
Az ipari park cím kedvező hatást fejthet ki a betelepülési szándékra, esetleg
bővítésére is, ugyanis az ipari parkban létesülő cégek kedvezőbb feltételek mellett
pályázhatnának állami és európai uniós források elnyerésére.
A fentieken felül, vagy a fejlesztéssel egyidejűleg szükséges lenne létrehozni egy
vállalkozási információs szolgálatot, amelynek célja, hogy folyamatosan új és
hasznos információval lássa el a helyi vállalkozókat, térképezze fel a térségi
fejlesztési elképzeléseket, és elősegítse ezen elképzelések minél nagyobb arányú
megvalósítását.
V. Városüzemeltetési politika célkitűzései
A városüzemeltetés céljait tekintve fontos lenne a jövőben is a közcélú és közhasznú
munkavégzés adta lehetőségek hatékony kihasználására, amelynek fő irányvonala a
közterület karbantartása és a közterületek parlagfűmentesítése kell, hogy legyen. A
település esztétikai megjelenésére továbbra is gondot kell fordítani. A
városüzemeltetés során ésszerű anyag- és létszámgazdálkodást kell folytatni. A TÖV
Kft. vagyongazdálkodásához tartozó városi műszaki-technikai, gazdasági
ellátórendszert bővíteni kell, az egységes vagyonkezelést és az intézményellátást
mielőbb meg kell valósítani.
Mindemellett a városlakók biztonságának megteremtése is kiemelt figyelmet
érdemel, amely hatékony rendőri és polgárőri együttműködéssel érhető el.
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Köztéri értékeink védelme érdekében térfigyelő rendszer kiépítése indokolt,
amelynek lényege, hogy digitális felvételek segítségével az elkövetők személye
könnyen megállapítható.
VI. Konszolidációs terv
A költségvetés mindenkori fizetőképességének biztosítása az adósságkezelés
elsődleges célja és feladata. Az adósságszolgálattal kapcsolatos terhek és az új
finanszírozási igények eredményes, lehető legalacsonyabb költségekkel történő
kezelése összetett folyamat; amely komoly tervezési és kockázat elemzési háttérre
támaszkodik.
A források előteremtése értékpapírok kibocsátásával, illetve hitelfelvétellel történik.
A hitel- és kamatfizetési kötelezettség 2007-2013. években évi 70-150 MFt között
lesz. Hitelfelvétel csak fejlesztési feladatok kivitelezéséhez történhet. Hitel- és
kamatfizetési kötelezettségünk 2007. évben 148.236 EFt lesz. A következő években
az adósságszolgálat állományát figyelembe véve az évenkénti felveendő hitel
nagysága legfeljebb a tárgyévi tőke törlesztése körüli összeg lehet, hogy
vagyonfelélés ne következzen be.
A fejlesztéseknél az áthúzódó feladatok és az eddig vállalt kötelezettségek
összegzése alapján mutatkozik a hiány. Ilyen mértékű hiány esetén a likviditási
problémák állandósulhatnak, amelyet folyószámla hitelfelvétellel tudunk
kiegyensúlyozni, amely számottevő kamatteherrel jár. A likviditási oldalról nehezíti
pénzügyi helyzetünket az, hogy az ingatlanértékesítéseknél kis mértékben
rendelkezünk
adás-vételiszerződéssel,
így
a
betervezett
vagyontárgyak
értékesítésére komoly erőfeszítéseket kell tenni.
Az Európai Unió strukturális és kohéziós támogatásai, valamint a hazai források
felhasználásával lehetővé kell tenni, hogy a következő területeken érdemi
fejlesztések valósuljanak meg 2007 és 2013 között a Gazdasági Program alapján:
• közlekedési infrastruktúra-fejlesztés;
• gazdaságfejlesztés, a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtésének
fejlesztése;
• a foglalkoztathatóság, az alkalmazkodóképesség javítása, az oktatási rendszer, a
humán és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése és kistérségi fenntartású
intézménnyé való átalakítása;
• környezet- és energiagazdálkodás fejlesztése;
• a közigazgatás és a közszolgáltatások fejlesztése;
• a mezőgazdaság szerkezetváltása, a vidék fejlesztése.
Az önkormányzat konszolidációs terve e célok megvalósításában két jól
körülhatárolható szakaszra bontható a kormányzati intézkedésekkel összhangban:
2007-2008: a tartós egyensúly megteremtése a lehető legkisebb növekedési
áldozattal
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• a költségvetési hiány csökkentése, hiteleink átütemezése, az ellátórendszerek
átalakításával,
• az adósságállomány növekedésének megállítása, majd csökkentése,
• a likviditási egyensúly megteremtése, a fizetési mérleg hiányának csökkentése,
2009-2013: a létrejövő egyensúly bázisán a gazdaságfejlesztés, a befektetések
tartós növekedésének megindulása
• az egyensúly megszilárdítása, a költségvetési hiány és az adósság további
csökkentése,
• a növekvő fejlesztési források egyre erőteljesebb gazdaságélénkítő hatásának
érvényesülése,
• a foglalkoztatás növekedésének érzékelhető megindulása.
VII. Megvalósítási ütemterv
Kiskunhalas Város Önkormányzata Városfejlesztési Programjában
meghatározott intézkedések időbeli ütemezése, prioritásának, és
költségigényének
(csak a beruházással járó fejlesztések esetében) meghatározása

Intézkedés,
tevékenység
megnevezése

1.
Gazdaságfejlesztés
1.1. Helyi kkv-k
jövedelemtermelő
képessége
javításának, illetve új
vállalkozások
létrejöttének az
elősegítése
1.1.1. Kis- és
középvállalkozói
telephely kialakítás
folytatása
1.1.2. Vállalkozói
információs szolgálat
létrehozása +
projektiroda +
városmarketing
1.2. Az üzleti
infrastruktúra és
szolgáltatások

Intézkedés,
tevékenység
Intézkedés,
Intézkedés,
költségigényének
tevékenység tevékenység
meghatározása
(csak a
időbeli
prioritásának
ütemezése meghatározása* beruházásokkal
járó fejlesztések
esetében)

Saját
forrás
(az önkormányzat
éves
költségvetésében)

A pénzügyi tervezés és
önrészkalkulációk a gazdasági program
végrehajtásához kapcsolódó projektek
részeként kerülnek bemutatásra!

2006-2007

1

2007

1
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fejlesztése
1.2.1. Iparterület
kialakítása
1.2.2. Ipari Park
bővítése
2.
Közlekedésfejlesztés
2.1. Úthálózat
fejlesztése
2.1.1. Belterületi utak
megépítése
2.1.2. Útburkolatfelújítási program
folytatása
2.1.3. Külterületi utak
építése
2.2. Kerékpárúthálózat fejlesztése
2.2.1. Belterületi
kerékpárút-hálózat
fejlesztése
2.2.2. Külterületi
kerékpárút-hálózat
fejlesztése
2.3. Járda-program
megvalósítása
2.3.1. Aszfaltjárda
cseréje
2.3.2. Járdaépítés
2.3.3. Járdafelújítás
3. Társadalmi
megújítás
3.1.
Foglalkoztathatóság
javítása
3.1.1. Alacsony
képzettségűek
arányának
csökkentése
3.1.2. Piacképes
szakképzés
3.1.3. Kisgyermekes
családanyák
elhelyezkedésének
elősegítése

2007-2008

1

2008

2

2006-2007

1

2007-2009

2

2007-2008

2

2008-2009

1

2010-2013

3

2008-2009

1

2007-2009
2007-2009

1
2

2008-2010

2

2007-2010

1

2008-2009

2
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3.1.4. Megváltozott
munkaképességűeket
foglalkoztató
vállalkozások
támogatása
3.1.5. Segélyezési
politika átalakítása
3.2. Oktatási
rendszer
eredményességének
és hatékonyságának
növelése
3.2.1. Integrációs
oktatás fejlesztése,
folytatása
3.2.2. IKT eszközök
használatával
kapcsolatos
követelmények
tantervbe történő
beépítése
3.2.3. Művészeti
oktatás térségi
jellegének
kiterjesztése
3.3. Humán
infrastruktúra
fejlesztése
3.3.1. Iskola-program
3.3.2. Új orvosi
rendelők kialakítása
3.3.3. Közösségek
Házának
rekonstrukciója
3.3.4. Kiskunsági
Konferencia Központ
kiépítése
4. Környezeti és
energetikai
fejlesztés
4.1. Egészséges és
tiszta település,
települési környezet
fejlesztése
4.1.1.
Városrehabilitációsprogram

2007-2010

1

2007-2008

1

2007

1

2007

1

2007-2008

2

2009-2010

1

2007-2008

1

2008-2009

2

2009-2011

2

2009

1
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megvalósítása
4.1.2. Kistérségi sportés szabadidőcentrum
kialakítása
4.1.3. Kertvárosi
jellegének
megteremtése
4.1.4. Új építési telkek
kialakítása
4.1.5. Belvíz-program
megvalósítása
4.1.6.
Szennyvízhálózat
kiépítése
4.2. Környezetbarát
energetikai
fejlesztések
4.2.1. Alternatív és
megújuló
energiarendszerek
alkalmazása az
intézményekben
5. Turisztikai
potenciál javítása
5.1. Turisztikai
beruházások
elősegítése
5.1.1. Sóstó
pihenőpark fejlesztése
5.1.3. Ifjúsági táborok
átépítésének,
felújításának,
szolgáltatási köre
bővítésének
elősegítése
5.1.4. Gyógy- és
termálfürdő létesítése,
gyógyszálló
megépítése
5.2. Turisztikai
irányvonalak
kijelölése
5.2.1. A turizmus
alapjainak
megteremtése
5.2.2. Lovasverseny
támogatása

2009

1

2009-2010

2

2007-2009

2

2009

1

2010-2013

2

2010-2013

2

2008-2009

2

2007-2009

2

2010-2013

2

2007-2008

1

2007-2008

1
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6. Közszolgáltatások
fejlesztése
6.1.
Közszolgáltatások
körének bővítése
6.1.1. ún. kormányzati
ügyfélszolgálatok
létrehozása
6.1.2. Lakáshoz való
jutás feltételeinek
ismertetésével
kapcsolatos
tájékoztatás
biztosítása
6.1.3.
Álláslehetőségek, és
képzési lehetőségek
elérhetőségével
kapcsolatos
tájékoztatás
feltételeinek kiépítése
6.1.4. Kistérség
központi szerepkör
további növelése
6.2.
Közszolgáltatások
korszerűsítése
6.2.2. E-közigazgatás
kiépítése

2007-2008

2

2007

1

2007

1

2007-2008

1

2010-2013

3

ÖSSZESEN
Prioritások meghatározása: 1- legfontosabb; 2- nagyon fontos; 3- fontos
Lukács László, alpolgármester

Dr. Várnai László, polgármester

Tárgy: Sugárzási
engedély
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A 2007. április 29- május 01-ig megrendezendő XXXVII.CSI**-W Díjugrató
Lovasverseny televíziós felvételének korlátlan sugárzási jogaival a Halas Televízió
Kht-t hatalmazza fel.

Kiskunhalas, 2007. április 26.

/: Lukács László :/
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