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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2018. február 22-i ülésére 

 

Kiskunhalas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása tárgyában 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata az ország többi járásszékhelyéhez hasonlóan a 2015. év-

ben a Belügyminisztérium támogatásával dolgozza ki az új 2014-2020-as európai uniós prog-

ramozási és pénzügyi ciklusra történő felkészüléshez kapcsolódóan, a DAOP-6.2.1/13/K-

2014-0002 azonosítószámú pályázat keretében elkészítette Integrált Településfejlesztési Stra-

tégiáját (továbbiakban: ITS), melyet a Képviselő-testülete a 208/2015. (IX.24.) számú határo-

zatával elfogadott. 

A 2017. évben a Képviselő-testület ennek a dokumentumnak a módosításáról döntött a 

119/2017. (IV.27.) számú határozatával. 

 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint elkészített módosítás indoka az eltelt idő változá-

sai, melyek kifejezetten a dokumentum antiszegregációs témával foglalkozó részeit érintik, 

tekintettel például arra, hogy a Kőrösi úton lévő 1. számú szegregátum az elmúlt évben teljes 

egészében felszámolásra került. 

A módosítás további indoka Kiskunhalas Város Önkormányzata által benyújtott és elnyert 

pályázatai felhívásokban és útmutatókban foglalt iránymutatások, melyeknek való megfelelés 

megkövetelte az ITS módosítását. 

A legnagyobb módosulás az „Antiszegregációs Akcióterület” területének kiterjesztése, mely 

így magában foglalja a szegregációval veszélyeztetett Erzsébet királyné téri lakótömböt, ami 

korábban a „Gyógyturisztikai és rekreációs akcióterület” része volt. 

Tekintettel arra, hogy a fent nevezett lakótömbbel Önkormányzatunk TOP-5.2.1-15-BK1-

2016-00005 azonosítószámú „Együtt egymásért Kiskunhalason” című és TOP-4.3.1-15-BK1-

2016-00002 azonosítószámú „Szegregált területek felújítása Kiskunhalason” című projektek, 

mint szociális városrehabilitációs projektek keretében foglalkozik, a város átfogó fejlesztési 

statégiájában is szükséges volt az átsorolás. 

 

Az ITS módosítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően véleményezésre került. A beérke-

zett véleményeket a 1. számú melléklet tartalmazza majd, amennyiben érkezik majd ilyen. 

 

A dokumentumban végrehajtott módosítások pontos listáját az 2. számú melléklet tartalmaz-

za. 

 

Mindezeket követően készült el a végleges Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. számú 

módosítása, melyet egységes szerkezetbe foglalva a 3. számú melléklet tartalmaz. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosított ver-

ziójának elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kiskunhalas Város In-

tegrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítását a 3. sz. melléklet szerint. 

 



Határidő:   azonnal 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető 

Határozatról értesül: Tóth Péter Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető 

    Csendes Ildikó – Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó Jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2018. február 14. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k.  


