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2.1. fejezet, 2. bekezdés: 

Eredeti: 

Az előzőekből is következően a lakosság elöregedése figyelhető meg a városban. Ez ellen ható folyamat a 

szegregátumokban élő lakosság fiataljai számának a növekedése. A szegregátumokban élők 

életkörülményeinek, foglalkoztatásának megoldása egyre nagyobb kihívást jelent a város számára. A 

városban 9 szegregátum található, ezek egymáshoz közeli utcasorokat jelentenek, viszonylag nagyszámú 

és növekvő lakossággal.  

 

Módosítás: 

Az előzőekből is következően a lakosság elöregedése figyelhető meg a városban. Ez ellen ható folyamat a 

szegregátumokban élő lakosság fiataljai számának a növekedése. A szegregátumokban élők 

életkörülményeinek, foglalkoztatásának megoldása egyre nagyobb kihívást jelent a város számára. A 

városban a Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálási adatai alapján 9 szegregátum található 

belterületen, melyből egy azóta felszámolásra került, ezek egymáshoz közeli utcasorokat jelentenek, 

viszonylag nagyszámú és növekvő lakossággal, és egy szegregátum helyezkedik el külterületen. 

 

 

3.2.2. fejezet, V1 alfejezet, utolsó bekezdés: 

Eredeti: 

Az új fejlesztésekkel párhuzamosan szükséges kiszorítani az ipari tevékenységeket a városrészből – 

azokat inkább a külvárosok iparterületeire kell koncentrálni, – s helyben a gazdasági funkciók közül a 

kiskereskedelemre, a hagyományos és elektronikus szolgáltatásokra, továbbá az idegenforgalmi 

tevékenységekre kell összpontosítani.  

 

Módosítás: 

Az új fejlesztésekkel párhuzamosan szükséges kiszorítani az ipari tevékenységeket a városrészből – 

azokat inkább a külvárosok iparterületeire kell koncentrálni, – s helyben a gazdasági funkciók közül a 

kiskereskedelemre, a hagyományos és elektronikus szolgáltatásokra, továbbá az idegenforgalmi 

tevékenységekre kell összpontosítani. Emellett lényeges feladat a városrészben található Erzsébet 

Királyné téri szegregárum felzárkóztatásai is a település többi részéhez. 

 

 

3.2.2. fejezet, V3 alfejezet, utolsó bekezdés: 

Eredeti: 

Ebben a városrészben is a kiemelt célok között szerepel az ún. „CS”-lakások felszámolása, az azokat lakó 

hátrányos helyzetű cigány lakosság integrálása. 

 

Módosítás: 

Ebben a városrészben a kiemelt célok között szerepel az ún. „CS”-lakások felszámolása, az azokat lakó 

hátrányos helyzetű cigány lakosság integrálása. 

 

 

3.2.2. fejezet, V4 alfejezet, 2. bekezdés: 

Eredeti: 

Kiemelten fontos a megfelelő intézkedések meghozatala a jelenlévő szegregátumok oldása, az alapvető 

infrastrukturális ellátottság javítása, a leromlott állagú, hagyományos építés rehabilitációja, illetve a 

közösségi funkciókat erősítő épületek, közterek fejlesztése érdekében. Ugyanezt az átfogó célt segíti a 



foglalkoztatás ösztönzése a helyi vállalkozások célzott támogatásával. Külön hangsúlyt kell fektetni a 

városrészben a szociális foglalkoztatás erősítésére és a laksűrűség csökkentésére is. 

 

Módosítás: 

Kiemelten fontos a megfelelő intézkedések meghozatala a jelenlévő szegregátumok oldása, az alapvető 

infrastrukturális ellátottság javítása, a leromlott állagú, hagyományos építés rehabilitációja beleértve az 

önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítását is, illetve a közösségi funkciókat erősítő 

épületek, közterek fejlesztése érdekében. Ugyanezt az átfogó célt segíti a foglalkoztatás ösztönzése a 

helyi vállalkozások célzott támogatásával. Külön hangsúlyt kell fektetni a városrészben a szociális 

foglalkoztatás erősítésére és a laksűrűség csökkentésére is. 

 

 

4.1. fejezet: 

Eredeti: 
4. ábra - Kiskunhalas akcióterületei 

 
 



Módosítás: 

 
 

 

4.2. fejezet, Antiszegregációs akcióterület: 

Eredeti: 

Antiszegregációs akcióterület (Alsóváros, Tabán, Dél-nyugati városrész) 

Az akcióterület magában foglalja a teljes Tabán városrészt és az Alsóváros nyugati felét, valamint a 

vasúton túli a laktanya szomszédságában levő leszakadó városrészt. Fejlesztési céljait jelentős mértékben 



determinálják a leromlott állagú épületei, közterei, hiányos infrastruktúrája és közszolgáltatásai, és az 

ezzel párhuzamosan kialakult szociális helyzet. 

Tabán egy szociálisan hátrányos helyzetű, ugyanakkor nagyon jelentős történelmi hagyományokkal 

rendelkező városrész. 

 Kiemelt jelentőségű, hogy a jelenlévő szegregátumok oldására megfelelő intézkedések történjenek az 

alapvető infrastrukturális ellátottság javítása, a leromlott állagú épületek és területek rehabilitációja, s 

közösségi funkciókat erősítő épületek, közterek fejlesztése révén.  

 Ugyanezt az átfogó célt segíti a foglalkoztatás ösztönzése a helyi vállalkozások célzott 

támogatásával, továbbá itt hangsúlyt kell kapnia a szociális foglalkoztatásnak is. 

 A szociális problémák enyhítésével összhangban kitörési lehetőséget kell biztosítani a városrész és 

lakossága számára, melyhez éppen az egyedi építészeti-történeti adottságok teremtenek alapot: a 

városrész és az egyes épületek korhű felújítása, hangulatos terek és utcaképek kialakítása lendületet 

adhat a helyi idegenforgalomnak, ezáltal lehetőséget adva a helyi lakosságnak az idegenforgalomban 

történő elhelyezkedésre, vállalkozásra, pl. vendéglátásban, kulturális szolgáltatások nyújtásában, stb. 

Az akcióterület Alsóvárosra eső részén is hangsúlyosan megjelenik egyes szociális funkciók erősítésének 

igénye. 

 E funkciók már jelenleg is megjelennek (Cigány Közösségi Ház), azonban a terület funkcionális 

erősítésére, bővítésére és infrastrukturális fejlesztésére és szociális bérlakás program elindítására 

egyaránt szükség van. 

 Kiemelt cél az ún. „CS”-lakások felszámolása, s az ott lévő, hátrányos helyzetű cigány lakosság 

integrálása.  

 Fontos a közösségi és pihenő célú épületek, terek fejlesztése. 

 A helyiek esélyegyenlőségének további segítése keretében hangsúlyt kell helyezni az akcióterületre 

eső oktatási, szociális és egészségügyi ellátó rendszer fejlesztésére is. 

Alsóváros laktanya melletti településrésze jellemzően lakókörnyezet, ahol elsődleges feladat egy 

komplex, szociális célú helyzetfelmérés elvégzése és ennek nyomán részletes program kidolgozása a 

szegregátumokra, tekintettel arra, hogy a terület szociális viszonyait jelentős mértékben (hátrányosan) 

befolyásolja a szomszédos elhanyagolt, volt ipari területek, laktanya állapota. 

 Cél a terület infrastrukturális helyzetének a javítása, továbbá a városképre jellemző, pihenő és 

közösségi terek kialakítása, fejlesztése. 

 Fontos megemlíteni a közlekedési fejlesztési célokat, amelyek az akcióterület esetében forgalom 

növekedést okoznak, hiszen ide helyeződik majd át a Belváros forgalom csillapítása révén elterelt 

közúti forgalom egy része. Mindezt megfelelő zöld fejlesztésekkel kell kompenzálni. 

Projektgazda és partnerek: Kiskunhalas Város Önkormányzata, Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Módosítás: 

Antiszegregációs akcióterület (Alsóváros,Tabán, Dél-nyugati városrész) 

Az akcióterület magában foglalja a teljes Tabán városrészt és az Alsóváros nyugati felét, valamint a 

vasúton túli a laktanya szomszédságában levő leszakadó városrészt. Fejlesztési céljait jelentős mértékben 

determinálják a leromlott állagú épületei, közterei, hiányos infrastruktúrája és közszolgáltatásai, és az 

ezzel párhuzamosan kialakult szociális helyzet. 

Tabán egy szociálisan hátrányos helyzetű, ugyanakkor nagyon jelentős történelmi hagyományokkal 

rendelkező városrész. 

 Kiemelt jelentőségű, hogy a jelenlévő szegregátumok oldására megfelelő intézkedések történjenek az 

alapvető infrastrukturális ellátottság javítása, a leromlott állagú épületek és területek rehabilitációja 

(beleértve az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakásokat is), valamint közösségi funkciókat 

erősítő épületek, közterek fejlesztése révén.  

 Ugyanezt az átfogó célt segíti a foglalkoztatás ösztönzése a helyi vállalkozások célzott 

támogatásával, továbbá itt hangsúlyt kell kapnia a szociális foglalkoztatásnak is. 



 A szociális problémák enyhítésével összhangban kitörési lehetőséget kell biztosítani a városrész és 

lakossága számára, melyhez éppen az egyedi építészeti-történeti adottságok teremtenek alapot: a 

városrész és az egyes épületek korhű felújítása, hangulatos terek és utcaképek kialakítása lendületet 

adhat a helyi idegenforgalomnak, ezáltal lehetőséget adva a helyi lakosságnak az idegenforgalomban 

történő elhelyezkedésre, vállalkozásra, pl. vendéglátásban, kulturális szolgáltatások nyújtásában, stb. 

Az akcióterület Alsóvárosra eső részén is hangsúlyosan megjelenik egyes szociális funkciók erősítésének 

igénye.  

 E funkciók már jelenleg is megjelennek (Cigány Közösségi Ház), azonban a terület funkcionális 

erősítésére, bővítésére és infrastrukturális fejlesztésére és szociális bérlakás program elindítására 

egyaránt szükség van. 

 Kiemelt cél az ún. „CS”-lakások felszámolása, s az ott lévő, hátrányos helyzetű cigány lakosság 

integrálása.  

 Fontos a közösségi és pihenő célú épületek, terek fejlesztése, kialakítása. 

 A helyiek esélyegyenlőségének további segítése keretében hangsúlyt kell helyezni az akcióterületre 

eső oktatási, szociális és egészségügyi ellátó rendszer fejlesztésére is. 

Alsóváros laktanya melletti településrésze jellemzően lakókörnyezet, ahol elsődleges feladat egy 

komplex, szociális célú helyzetfelmérés elvégzése és ennek nyomán részletes program kidolgozása a 

szegregátumokra, tekintettel arra, hogy a terület szociális viszonyait jelentős mértékben (hátrányosan) 

befolyásolja a szomszédos elhanyagolt, volt ipari területek, laktanya állapota. 

 Cél a terület infrastrukturális helyzetének a javítása, továbbá a városképre jellemző, pihenő és 

közösségi terek kialakítása, fejlesztése. 

 Fontos megemlíteni a közlekedési fejlesztési célokat, amelyek az akcióterület esetében 

forgalomnövekedést okoznak, hiszen ide helyeződik majd át a Belváros forgalom csillapítása révén 

elterelt közúti forgalom egy része. Mindezt megfelelő zöld fejlesztésekkel kell kompenzálni. 

 

 

4.3.3. fejezetben szereplő táblázatban az „Akcióterületek” oszlop megnevezései: 

Eredeti: 
Akcióterületek Akcióterületi projektek Kulcsprojektek Hálózatos projektek Egyéb projektek 

Gyógyturisztikai és 
rekreációs 

akcióterület 
(Belváros, 

Felsőváros) 

A kiskunhalasi Lovas bázis 
korszerűsítése 

Kiskunhalasi termálfürdő 
komplex fejlesztése, 
bővítése 

Kiskunhalas ivóvízhálózatának 
fejlesztése 

Civil szervezetek hatékony 
összefogása (ws) 

Csetényi Park és a sportpálya 
területi és funkcionális 
rendezése 

Egészségközpont és 
Gyógyszálló kialakítása 

Szennyvíz kezelés fejlesztése Helyi védjegy rendszer 
kialakítása 

 A helyi védettségű Csipkeház és 
Csipke Múzeum és a helyi 
városképi védelem alatt álló 
park rehabilitációja, 
korszerűsítése 

Buszpályaudvar 
áthelyezése és a 
Városközpont forgalmi 
rend átalakítása 

Csapadékvíz elvezetés 
fejlesztése 

Belterületi utak szilárd 
burkolatának építése, 
felújítása 

  Gázellátás fejlesztése Megelőzés 
(drogfogyasztás, fiatal 
bűnözés) 

Thorma János Múzeum 
kibővítése 

 Felszín alatti vizek, 
talajvízsüllyedés 

 

Városháza épületének belső és 
turisztikai felújítása 

 Megújuló energiahálózat 
tervezése és kiépítése 

Otthonteremtés 
támogatása, szociális 
bérlakás program 
elindítása 

Városháza tornyának turisztikai 
felújítása 

   

TDM szervezet alakítása a 
környező fürdővárosokkal 

   

Sóstó 
rehabilitációs 

Sós tó rehabilitációja  Kerékpárút hálózat fejlesztése 
Kiskunhalason 

 



Akcióterületek Akcióterületi projektek Kulcsprojektek Hálózatos projektek Egyéb projektek 

akcióterület Szennyvíz tisztítómű fejlesztése  Kiskunhalas belvárosának 
bekapcsolása a térségi 
kerékpárút hálózatba 

 

Ipari park 
akcióterület 

A terület infrastrukturális 
fejlesztése 

 Kistérségi kerékpárút hálózat 
fejlesztése Kiskunhalas-
Kunfehértó között 

 

 Befektetés és vállalati 
együttműködések ösztönzése 

 Kistérségi kerékpárút hálózat 
fejlesztése Kiskunhalas-Tompa 
között 

 

Laktanya 
akcióterület 
(Alsóváros) 

Szegedi úti laktanya komplex 
fejlesztése 

 Kistérségi kerékpárút hálózat 
fejlesztése Kiskunhalas-Zsana 
között 

 

 Alsóváros – Tabán 
akcióterület 

(szegregációs) 

Antiszegregációs terv 
intézkedései 

 É-D irányú elkerülő út 
tervezése a Nagy Szeder István 
utcától a Kőrösi útig 

 

Felső-
Alsóöregszőlős 

akcióterület 

Természetvédelmi értékek 
bemutatása (tanösvény) 

 É-D irányú út építése a Nagy 
Szeder István utcától a Kőrösi 
útig  

 

Külterületek 
infrastruktúrafejlesztése 

 Elkerülő út építése  

 Erdei iskola építése  Közintézmények (energetikai) 
korszerűsítése 

 

   Közösségi terek fejlesztése  

   Közösségi programok 
szervezésének támogatása, a 
programok számára helyszín 
biztosítása 

 

   Ösztöndíjprogram kidolgozása  

   Közvilágítási rendszer 
korszerűsítése 

 

     

 

Módosítás: 

Akcióterületek Akcióterületi projektek Kulcsprojektek Hálózatos projektek Egyéb projektek 

Gyógyturisztikai és 
rekreációs 

akcióterület 
(Belváros, 

Felsőváros) 

A kiskunhalasi Lovas bázis 
korszerűsítése 

Kiskunhalasi termálfürdő 
komplex fejlesztése, 
bővítése 

Kiskunhalas ivóvízhálózatának 
fejlesztése 

Civil szervezetek 
hatékony összefogása 
(ws) 

Csetényi Park és a sportpálya 
területi és funkcionális rendezése 

Egészségközpont és 
Gyógyszálló kialakítása 

Szennyvíz kezelés fejlesztése Helyi védjegy rendszer 
kialakítása 

 A helyi védettségű Csipkeház és 
Csipke Múzeum és a helyi városképi 
védelem alatt álló park 
rehabilitációja, korszerűsítése 

Buszpályaudvar 
áthelyezése és a 
Városközpont forgalmi 
rend átalakítása 

Csapadékvíz elvezetés 
fejlesztése 

Belterületi utak szilárd 
burkolatának építése, 
felújítása 

Thorma János Múzeum kibővítése  Gázellátás fejlesztése Megelőzés 
(drogfogyasztás, fiatal 
bűnözés) 

Városháza épületének belső és 
turisztikai felújítása 

 Felszín alatti vizek, 
talajvízsüllyedés 

Otthonteremtés 
támogatása, szociális 
bérlakás program 
elindítása 

Városháza tornyának turisztikai 
felújítása 

 Megújuló energiahálózat 
tervezése és kiépítése 

 

  Kerékpárút hálózat fejlesztése 
Kiskunhalason 

 

  Kistérségi kerékpárút hálózat 
fejlesztése Kiskunhalas-

 



Akcióterületek Akcióterületi projektek Kulcsprojektek Hálózatos projektek Egyéb projektek 

Kunfehértó között 

Sóstó 
rehabilitációs 
akcióterület 

Sós tó rehabilitációja  Kistérségi kerékpárút hálózat 
fejlesztése Kiskunhalas-Tompa 
között 

 

Ipari park 
akcióterület 

A terület infrastrukturális fejlesztése  Kistérségi kerékpárút hálózat 
fejlesztése Kiskunhalas-Zsana 
között 

 

 Befektetés és vállalati 
együttműködések ösztönzése 

 É-D irányú elkerülő út 
tervezése a Nagy Szeder István 
utcától a Kőrösi útig 

 

Laktanya 
akcióterület 
(Alsóváros) 

Szegedi úti laktanya komplex 
fejlesztése 

 É-D irányú út építése a Nagy 
Szeder István utcától a Kőrösi 
útig  

 

Antiszegregációs 
akcióterület  

Antiszegregációs terv intézkedései  Elkerülő út építése  

Komplex antiszegregációs program 
megvalósítása 

   

Felső-
Alsóöregszőlős 

akcióterület 

Természetvédelmi értékek 
bemutatása (tanösvény) 

 Közintézmények (energetikai) 
korszerűsítése 

 

Külterületek 
infrastruktúrafejlesztése 

 Közösségi terek fejlesztése  

 Erdei iskola építése  Közösségi programok 
szervezésének támogatása, a 
programok számára helyszín 
biztosítása 

 

   Ösztöndíjprogram kidolgozása  

   Közvilágítási rendszer 
korszerűsítése 

 

   TDM szervezet alakítása a 
környező fürdővárosokkal 

 

 

 

4.4. fejezet, 4. táblázat T8 sora: 

Eredeti: 

Középtávú városi célok (tematikus célok) Kulcsprojektek 
Hálózatos 

projektek 

Akcióterületi 

projektek 
Egyéb projektek 

T8: Szegregálódó városi területek 

rehabilitációja 

  

- Alsóváros – Tabán 

akcióterület projektjei 

- Felső-Alsóöregszőlők 

akcióterület projektjei 

- Civil szervezetek hatékony 

összefogása 

- Megelőzés (drogfogyasztás, fiatal 

bűnözés) 

- Otthonteremtés támogatása, 

szociális bérlakás program 

elindítása 

 

Módosítás: 

Középtávú városi célok (tematikus célok) Kulcsprojektek 
Hálózatos 

projektek 

Akcióterületi 

projektek 
Egyéb projektek 

T8: Szegregálódó városi területek 

rehabilitációja 

  

- Antiszegregációs 

akcióterület projektjei 

- Felső-Alsóöregszőlők 

akcióterület projektjei 

- Civil szervezetek hatékony 

összefogása 

- Megelőzés (drogfogyasztás, fiatal 

bűnözés) 

- Otthonteremtés támogatása, 

szociális bérlakás program 

elindítása 

 

 



4.5. fejezetben szereplő táblázat aktualizálásra került: 

Eredeti: 

Szint Fejlesztések 
Kezdési 

időpont 

Befejezési 

időpont 

2
0

1
5

. I. félév
 

2
0

1
5

. II. félév
 

2
0

1
6

. I. félév
 

2
0

1
6

. II. félév
 

2
0

1
7

. I. félév
 

2
0

1
7

. II. félév
 

2
0

1
8

. I. félév
 

2
0

1
8

. II. félév
 

2
0

1
9

. I. félév
 

2
0

1
9

. II. félév
 

2
0

2
0

. I. félév
 

2
0

2
0

. II. félév
 

2
0

2
1

. I. félév
 

2
0

2
1

. II. félév
 

2
0

2
2

. I. félév
 

2
0

2
2

. II. félév
 

2
0

2
3

. I. félév
 

2
0

2
3

. II. félév
 

1 

Gyógyturisztikai és 

rekreációs akcióterület 

(Belváros, Felsőváros) 

tervezett fejlesztései 2015.december 2018.július                0 0 0 

2 

A kiskunhalasi Lovas bázis 

korszerűsítése 2015. október 2016. június                0 0 0 

2 

Csetényi Park és a 

sportpálya területi és 

funkcionális rendezése 2017. április 2018.július                0 0 0 

2 

A helyi védettségű 

Csipkeház és Csipke 

Múzeum és a helyi 

városképi védelem alatt álló 

park rehabilitációja, 

korszerűsítése 2017. április 2018.július                                 

2 

Thorma János Múzeum 

kibővítése 2017. április 2018.július                                     

2 

Városháza épületének belső 

és turisztikai felújítása 2015.december 2016. július 

 

              0 0 0 

2 

Városháza tornyának 

turisztikai felújítása 2016.március 2016.július 0               0 0 0 

2 

TDM szervezet alakítása a 

környező fürdővárosokkal 2016. január 

2016. 

március                       

1 

Sóstó rehabilitációs 

akcióterület tervezett 

fejlesztései 2015.október 2018.július 0               0 0 0 

2 Sós tó rehabilitációja 2017. április 2018.július 0               0 0 0 

2 

Szennyvíz tisztítómű 

fejlesztése 2015.október 

2017. 

október 0               0 0 0 

1 Ipari park akcióterület 2015. október 2022.március 0               0 0 0 

2 

A terület infrastrukturális 

fejlesztése 2016. január 2018.július 0               0 0 0 

2 

Befektetés és vállalati 

együttműködések 

ösztönzése 2015. október 2022.március 0                 0 

 1 

Laktanya akcióterület 

(Alsóváros) 2016. március 

2017. 

március                      

2 

Szegedi úti laktanya 

komplex fejlesztése 2016. március 

2017. 

március 0 0                0 

 1 

Alsóváros – Tabán 

akcióterület  2015. október 2022.március                     

2 

Antiszegregációs terv 

intézkedései 2015. október 2022.március                     

 1 

Felső-Alsóöregszőlős 

akcióterület 2015. október 2022.március                     

2 Erdei iskola építése 2016. február 2016.július                   

2 

Természetvédelmi értékek 

bemutatása (tanösvény) 2015. október 2022.március                     

2 

Külterületek 

infrastruktúrafejlesztése 2015. október 2022.március                     

1 Kulcsprojektek 2016. október 

2018. 

október 0 0 0               0 

2 

Kiskunhalasi termálfürdő 

komplex fejlesztése, 

bővítése 2016. január 2018.július 0 0                 



Szint Fejlesztések 
Kezdési 

időpont 

Befejezési 

időpont 

2
0

1
5

. I. félév
 

2
0

1
5

. II. félév
 

2
0

1
6

. I. félév
 

2
0

1
6

. II. félév
 

2
0

1
7

. I. félév
 

2
0

1
7

. II. félév
 

2
0

1
8

. I. félév
 

2
0

1
8

. II. félév
 

2
0

1
9

. I. félév
 

2
0

1
9

. II. félév
 

2
0

2
0

. I. félév
 

2
0

2
0

. II. félév
 

2
0

2
1

. I. félév
 

2
0

2
1

. II. félév
 

2
0

2
2

. I. félév
 

2
0

2
2

. II. félév
 

2
0

2
3

. I. félév
 

2
0

2
3

. II. félév
 

2 

Egészségközpont és 

Gyógyszálló kialakítása 2016. október 

2018. 

október 0 0 0                

2 

Buszpályaudvar áthelyezése 

és a Városközpont forgalmi 

rend átalakítása 2017. április 2018.július 0 0 0               0 

1 Hálózatos projektek 2015. október 2022.március 0                0 0 

2 

Kiskunhalas 

ivóvízhálózatának 

fejlesztése 2015.október 2016.október 0    0 0 0          0 0 

2 

Szennyvíz kezelés 

fejlesztése 2016.október 2017.október 0 0 0    0          0 0 

2 

Csapadékvíz elvezetés 

fejlesztése 2017. január 2018.július 0 0 0 0             0 0 

2 Gázellátás fejlesztése 2015. október 2022.március 0                0 0 

2 

Felszín alatti vizek, 

talajvízsüllyedés 2017. január 2018.július                         

2 

Megújuló energiahálózat 

tervezése és kiépítése 2016.október 

2018. 

december                         

2 

Kerékpárút hálózat 

fejlesztése Kiskunhalason 2017. január 2018.július                                 

2 

Kiskunhalas belvárosának 

bekapcsolása a térségi 

kerékpárút hálózatba 2017. január 2018.július                                 

2 

Kistérségi kerékpárút 

hálózat fejlesztése 

Kiskunhalas-Kunfehértó 

között 2017. április 2018.július                                     

2 

Kistérségi kerékpárút 

hálózat fejlesztése 

Kiskunhalas-Tompa között 2017. április 2018.július                                     

2 

Kistérségi kerékpárút 

hálózat fejlesztése 

Kiskunhalas-Zsana között 2017. április 2018.július                                     

2 

É-D irányú út tervezése  és 

építésa a Nagy Szeder 

István utcától a Kőrösi útig 2017. április 2018.július                                     

2 

Közintézmények 

(energetikai) korszerűsítése 2016. január 2018.július                                     

 Elkerülő út építése - -                   

2 

Belterületi utcák fásítása, 

játszóterek fejlesztése 2017. április 2018.július                                     

2 

Közösségi programok 

szervezésének támogatása, a 

programok számára 

helyszín biztosítása 2015. október 2022.március                                     

2 

Ösztöndíjprogram 

kidolgozása 2015. október 2022.március                                     

2 

Közvilágítási rendszer 

korszerűsítése  2019. január 

2020. 

december                                      

2 

Kiskunhalas városi 

kommunikációs eszközök 

fejlesztése  2015. június 

2022. 

december                    

 1 Egyéb fejlesztések     0 0 0 0 0 0            0 

 Vásártér rendezése  2019. január 

2020. 

december                    

2 

Civil szervezetek hatékony 

összefogása   2015. június 

2022. 

december  

 

                

 



Szint Fejlesztések 
Kezdési 

időpont 

Befejezési 

időpont 

2
0

1
5

. I. félév
 

2
0

1
5

. II. félév
 

2
0

1
6

. I. félév
 

2
0

1
6

. II. félév
 

2
0

1
7

. I. félév
 

2
0

1
7

. II. félév
 

2
0

1
8

. I. félév
 

2
0

1
8

. II. félév
 

2
0

1
9

. I. félév
 

2
0

1
9

. II. félév
 

2
0

2
0

. I. félév
 

2
0

2
0

. II. félév
 

2
0

2
1

. I. félév
 

2
0

2
1

. II. félév
 

2
0

2
2

. I. félév
 

2
0

2
2

. II. félév
 

2
0

2
3

. I. félév
 

2
0

2
3

. II. félév
 

2 

Helyi védjegy rendszer 

kialakítása  2016. január 

2019. 

március  0                 0 

2 

Belterületi utak szilárd 

burkolatának építése, 

felújítása 2016. január 2018.július 0                 0 

2 

Megelőzés (drogfogyasztás, 

fiatal bűnözés)  2015. június 

2022. 

december                           

2 

Otthonteremtés támogatása, 

szociális bérlakás program 

elindítása 2017. január 2018.július                          

 

Módosítás: 

Fejlesztések 
Kezdési 

időpont 

Befejezési 

időpont 

2
0

1
5

. I. félév
 

2
0

1
5

. II. félév
 

2
0

1
6

. I. félév
 

2
0

1
6

. II. félév
 

2
0

1
7

. I. félév
 

2
0

1
7

. II. félév
 

2
0

1
8

. I. félév
 

2
0

1
8

. II. félév
 

2
0

1
9

. I. félév
 

2
0

1
9

. II. félév
 

2
0

2
0

. I. félév
 

2
0

2
0

. II. félév
 

2
0

2
1

. I. félév
 

2
0

2
1

. II. félév
 

2
0

2
2

. I. félév
 

2
0

2
2

. II. félév
 

2
0

2
3

. I. félév
 

2
0

2
3

. II. félév
 

Gyógyturisztikai és rekreációs 

akcióterület (Belváros, Felsőváros) 

tervezett fejlesztései 2015.december 2019. március                

   A kiskunhalasi Lovas bázis 

korszerűsítése 2015. október 2018. június                

   Csetényi Park és a sportpálya 

területi és funkcionális rendezése 2017. április 2019. június                

   A helyi védettségű Csipkeház és 

Csipke Múzeum és a helyi 

városképi védelem alatt álló park 

rehabilitációja, korszerűsítése 2017. április 2019.július                                 

Thorma János Múzeum kibővítése 2017. április 2018.március                                     

Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése 2018. január 2020. február 

                  Városháza tornyának turisztikai 

felújítása 2016.március 

2018. 

december 

 

              

   Sóstó rehabilitációs akcióterület 

tervezett fejlesztései 

2015.október 

2018. január 

2018.július 

december 

 

              

   Kiskunhalas-Sóstó turisztikai 

fejlesztése 2017.február 2019. március 

 

              

   
Sós tó rehabilitációja 2017. április 2018.július 

 

              

   

Ipari park akcióterület 

2015.2017. 

október 2022.március 

 

              

   
A terület infrastrukturális fejlesztése 2016. január 2018.július 

 

              

   Új iparterület kialakítása 

Kiskunhahlason 2017. február 2020.június 

 

                

 Befektetés és vállalati 

együttműködések ösztönzése 2015. október 2022.március 

 

                

 

Laktanya akcióterület (Alsóváros) 2016. március 2017. március 

  

               

 Szegedi úti laktanya komplex 

fejlesztése 2016. március 2017. március 

  

               

 

Antiszegregációs akcióterület  2015. október 2022.március 

 

                

 
Antiszegregációs terv intézkedései 2015. október 2022.március                   

 

Felső-Alsóöregszőlők akcióterület 2015. október 2022.március                   

 



Erdei iskola építése 2016. február 2016.július                   

Természetvédelmi értékek 

bemutatása (tanösvény) 2015. október 2022.március                   

 Külterületek 

infrastruktúrafejlesztése 2015. október 2022.március                   

 

Kulcsprojektek 2016. október 2018. október 

   

              

 Kiskunhalasi termálfürdő komplex 

fejlesztése, bővítése 2016. január 

2019. 

december 

  

                

Egészségközpont és Gyógyszálló 

kialakítása 2016. október 2018. október 

   

               

Buszpályaudvar áthelyezése és a 

Városközpont forgalmi rend 

átalakítása 2017. április 

2019. 

augusztus 

   

              

 

Hálózatos projektek 2015. október 2022.március 

 

               

  Kiskunhalas ivóvízhálózatának 

fejlesztése 2012.március 

2015. 

november 

 

   

   

         

  

Szennyvíz kezelés fejlesztése 2011. július 

2015. 

szeptember 

   

   

 

         

  
Csapadékvíz elvezetés fejlesztése 2017. január 2018.július 

    

            

  
Gázellátás fejlesztése 2015. október 2022.március 

 

               

  Felszín alatti vizek, 

talajvízsüllyedés 2017. január 2018.július                     

  Megújuló energiahálózat tervezése 

és kiépítése 2016.október 

2018. 

december                         

Kerékpárút hálózat fejlesztése 

Kiskunhalason 2017. január 2022.június                                 

Kiskunhalas belvárosának 

bekapcsolása a térségi kerékpárút 

hálózatba 2017. január 2022. június             

    

            

Kistérségi kerékpárút hálózat 

fejlesztése Kiskunhalas-Kunfehértó 

között 2017. április 2022. június                               

 

    

Kistérségi kerékpárút hálózat 

fejlesztése Kiskunhalas-Tompa 

között 2017. április 2022. június               

         

    

Kistérségi kerékpárút hálózat 

fejlesztése Kiskunhalas-Zsana 

között 2017. április 2022. június               

         

    

É-D irányú út tervezése és építése a 

Nagy Szeder István utcától a Kőrösi 

útig 2017. április 2022 június               

         

    

Közintézmények (energetikai) 

korszerűsítése 2013. január 2020. február                                     

Játszóterek fejlesztése 2017. április 

2022. 

december                

   

              

Közösségi programok 

szervezésének támogatása, a 

programok számára helyszín 

biztosítása 2015. október 2022.március                                     

Ösztöndíjprogram kidolgozása 2015. október 

2015. 

december                                     

Közvilágítási rendszer 

korszerűsítése 2015. január 

2023. 

december                                      

Kiskunhalas városi kommunikációs 

eszközök fejlesztése 2015. június 

2023. 

december                    

TDM szervezet alakítása a 

környező fürdővárosokkal 2016. január 

2020. 

december                   

Egyéb fejlesztések 

 

  

      

           

 

Vásártér rendezése 2019. január 

2020. 

december                    

Civil szervezetek hatékony 2015. június 2023. 

 

                

 



 

 

4.6. fejezet, 4. bekezdés: 

Eredeti: 

Bács-Kiskun megyében új ITP 2.1-et 2015 májusában elfogadta a Megyei Közgyűlés. Az ITP teljes 7 

éves forráskerete 63,225 Mrd ft., melynek összetétele az alábbi: 

 

Módosítás: 

Bács-Kiskun megyében az új ITP 4.0-át 2016 novemberében elfogadta a Megyei Közgyűlés. Az ITP 

teljes 7 éves forráskerete 63,225 Mrd Ft., melynek összetétele az alábbi: 

 

 

4.6. fejezet, 5. táblázat – TOP intézkedések, hivatkozása: 

Eredeti: 

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Integrált Területi program 2.1. elfogadott változat 

 

Módosítás: 

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Integrált Területi program 4.0. elfogadott változat 

 

 

4.6. fejezet, 6. táblázatból az „Akcióterületi projektek” rész: 

Eredeti: 

Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségveté

s (millió 

Ft) 

Saját erő 

(%) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

Akcióterületi 

projektek 

A kiskunhalasi Lovas bázis 

korszerűsítése 
500 0-5 

TOP 1.2. A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

GINOP 7. Turizmus 

Csetényi Park és a sportpálya 

területi és funkcionális 

rendezése 

140 0-5 

TOP 2.1. Vállalkozói tevékenységek ösztönzése 

és a népesség megtartása településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

 A helyi védettségű Csipkeház 

és Csipke Múzeum és a helyi 

városképi védelem alatt álló 

park rehabilitációja, 

korszerűsítése 

200 0-5 

TOP 1.2. A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

GINOP 7. Turizmus 

Thorma János Múzeum 

kibővítése 
200 0-5 

TOP 1.2. A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

GINOP 7. Turizmus 

Városháza épületének belső és 

turisztikai felújítása 
200 0-5 

 

TOP 1.2. A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

összefogása  december  

Helyi védjegy rendszer kialakítása 2016. január 2019. március  

 

                

 Belterületi utak szilárd burkolatának 

építése, felújítása 2016. január 

2023.decembe

r 

 

                

 Megelőzés (drogfogyasztás, fiatal 

bűnözés) 2015. június 

2023. 

december  

      

           

 Otthonteremtés támogatása, 

szociális bérlakás program 

elindítása 2017. január 2018.július 

      

           

 



Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségveté

s (millió 

Ft) 

Saját erő 

(%) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

TOP 3.2. A települési önkormányzatok 

energiahatékonyságának javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának növelése 

Városháza tornyának 

turisztikai felújítása 
50 0-5 

TOP 1.2. A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

TDM szervezet alakítása a 

környező fürdővárosokkal 
80 0-5 

GINOP 1. KKV 

Sós tó rehabilitációja/környéke 200 0 

KEHOP 1. A klímaváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodás: intézkedés 3: Vízkészletekkel 

történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek 

javítása 

Szennyvíz tisztítómű 

fejlesztése 
800 0-5 

KEHOP 2. Települési vízellátás, szennyvíz-

elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés 

fejlesztése 

Az Ipari park infrastrukturális 

fejlesztése 
1000 0-5 

TOP 1.1. A vállalkozások munkahelyteremtő 

képességének ösztönzése, a helyi gazdaság 

működését segítő helyi-térségi feltételek 

biztosításával 

Befektetés és vállalati 

együttműködések ösztönzése 
80 0-5 

GINOP 1. KKV 

Szegedi úti laktanya komplex 

fejlesztése 
10 000 0-5 

TOP 2.1. Vállalkozói tevékenységek ösztönzése 

és a népesség megtartása településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

Erdei iskola építése 40 0-5 

TOP 1.2. A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

Természetvédelmi értékek 

bemutatása 
10 0-5 

TOP 1.2. A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében  

 Külterületek 

infrastruktúrafejlesztése 
650 0-5 

TOP 4.3. Leromlott városi területek 

rehabilitációja, 3.1. Fenntartható közösségi 

mobilitás elősegítése, TOP 2.1. Vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése és a népesség 

megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal 

 

Módosítás: 

Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségveté

s (millió Ft) 

Saját erő 

(%) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

Akcióterületi 

projektek 

A kiskunhalasi Lovas bázis 

korszerűsítése 
500 0-5 

TOP 1.2. A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

GINOP 7. Turizmus 

Csetényi Park és a sportpálya 

területi és funkcionális 

rendezése 

140 0-5 

TOP 2.1. Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és 

a népesség megtartása településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

 A helyi védettségű Csipkeház 

és Csipke Múzeum és a helyi 

városképi védelem alatt álló 

park rehabilitációja, 

korszerűsítése 

200 0-5 

TOP 1.2. A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

GINOP 7. Turizmus 

Thorma János Múzeum 

kibővítése 
200 0-5 

TOP 1.2. A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

GINOP 7. Turizmus 



Projekt típus Projekt megnevezése 

Indikatív 

költségveté

s (millió Ft) 

Saját erő 

(%) 

Finanszírozás lehetséges forrása 

Városháza épületének belső és 

turisztikai felújítása 
200 0-5 

TOP 1.2. A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

TOP 3.2. A települési önkormányzatok 

energiahatékonyságának javítása és a megújuló 

energiaforrások részarányának növelése 

Városháza tornyának turisztikai 

felújítása 
50 0-5 

TOP 1.2. A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

Sós tó rehabilitációja/környéke 200 0 

KEHOP 1. A klímaváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodás: intézkedés 3: Vízkészletekkel 

történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek 

javítása; KEHOP 2. Települési vízellátás, 

szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés 

fejlesztése 

Az Ipari park infrastrukturális 

fejlesztése 
1000 0-5 

TOP 1.1. A vállalkozások munkahelyteremtő 

képességének ösztönzése, a helyi gazdaság 

működését segítő helyi-térségi feltételek 

biztosításával 

Befektetés és vállalati 

együttműködések ösztönzése 
80 0-5 

GINOP 1. KKV 

Szegedi úti laktanya komplex 

fejlesztése 
10 000 0-5 

TOP 2.1. Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és 

a népesség megtartása településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

Erdei iskola építése 40 0-5 

TOP 1.2. A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében 

Természetvédelmi értékek 

bemutatása 
10 0-5 

TOP 1.2. A turizmus területi adottságaiban rejlő 

endogén potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése érdekében  

 Külterületek 

infrastruktúrafejlesztése 
650 0-5 

TOP 4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja, 

3.1. Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése, 

TOP 2.1. Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és 

a népesség megtartása településfejlesztési 

beavatkozásokkal 

Komplex antiszegregációs 

program megvalósítása 
650 0 

TOP 4.3.1 Leromlott városi területek 

rehabilitációja, TOP-5.2.1 A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 

komplex programok 

 

 

5.1. fejezet, 1. bekezdés: 

Eredeti: 

Kiskunhalason az alacsony státuszú lakosság aránya rendkívül magas. Az aktív korú lakosságon belüli 

arányuk 13,6%. A Dél-nyugati városrész, a Sóstói lakótelep, a Tabán városrészekben, illetve a 

külterületeken az arányuk meghaladja a 20%-ot. A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a KSH kilenc 

szegregátumot határolt le a városban. Ezek a Belváros, a Felsőváros, a Tabán és az Alsóváros 

városrészekben találhatóak. Az önkormányzat adatai megerősítik a lehatárolás pontosságát, kiegészítve 

ezt azzal, hogy a térképen lila színnel jelölt, de szegregátumként be nem karikázott Határ utcai tömböt is 

szegregátumnak tekinti. Más terület sem szegregátumnak, sem szegregációval veszélyeztetett területnek 

nem minősíthető. 

 

Módosítás: 

Kiskunhalason az alacsony státuszú lakosság aránya rendkívül magas. Az aktív korú lakosságon belüli 

arányuk 13,6%. A Dél-nyugati városrész, a Sóstói lakótelep, a Tabán városrészekben, illetve a 



külterületeken az arányuk meghaladja a 20%-ot. A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a KSH kilenc 

szegregátumot határolt le a városban (a 10. szegregátum külterületen található). Ezek a Belváros, a 

Felsőváros, a Tabán és az Alsóváros városrészekben találhatóak. Az önkormányzat adatai megerősítik a 

lehatárolás pontosságát, kiegészítve ezt azzal, hogy a térképen lila színnel jelölt, de szegregátumként be 

nem karikázott Határ utcai tömböt is szegregátumnak tekinti. Más terület sem szegregátumnak, sem 

szegregációval veszélyeztetett területnek nem minősíthető. 

 

 

5.1. fejezet, 2. bekezdés: 

Eredeti: 

A legkedvezőbb mutatókkal a 8. számú szegregátum rendelkezik. A volt nővérszállót magában foglaló 

területen a szegregációs index mértéke mindössze másfél százalékkal haladja meg a határértéket. Az 

ingatlanok jó állagúak.  

 

Módosítás: 

A legkedvezőbb mutatókkal a 8. számú szegregátum rendelkezik. A volt nővérszállót magában foglaló 

területen a szegregációs index mértéke mindössze másfél százalékkal haladja meg a határértéket. Az 

Erzsébet Királyné téren található önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújításra szorulnak.  

 

 

5.1. fejezet, 3. bekezdés: 

Eredeti: 

A többi területen az egyes szociális és foglalkoztatottsági mutatók területén kisebb szóródás tapasztalható. 

Ugyanakkor mindegyik területen (kivétel 8. számú szegregátum) az értékek messze meghaladják a városi 

átlagos mutatókat. A házak döntő többsége mindegyik területen (kivétel 8. számú szegregátum) rossz 

állagú. Az infrastruktúra kiépített. Az 1., 3. és 5. számú szegregátumok kisebb zárványok, ezek rövid 

távon való felszámolása reális célként fogalmazódik meg a város számára. A szegregátumokban található 

ingatlanok között számos CS- és szükséglakás található. Ezek már felépülésükkor is alacsony komfortúak 

voltak, gyenge minőségben épültek. Ezen ingatlanok folyamatos kiváltása, az ott élők számára a 

mobilizáció lehetőségének megteremtése fontos feladatunk. 

 

Módosítás: 

A többi területen az egyes szociális és foglalkoztatottsági mutatók területén kisebb szóródás tapasztalható. 

Ugyanakkor mindegyik területen (kivétel 8. számú szegregátum) az értékek messze meghaladják a városi 

átlagos mutatókat. A házak döntő többsége mindegyik területen (kivétel 8. számú szegregátum) rossz 

állagú. Az infrastruktúra kiépített. Az 1. számú szegregátum időközben felszámolásra került. A 

szegregátumokban található ingatlanok között számos CS- és szükséglakás található. Ezek már 

felépülésükkor is alacsony komfortúak voltak, gyenge minőségben épültek. Ezen ingatlanok folyamatos 

kiváltása, az ott élők számára a mobilizáció lehetőségének megteremtése fontos feladatunk. 

 



5.1. fejezet, 7. táblázat első sora: 

Eredeti: 

 
Társadalom 1. 

(Demográfia) 

Társadalom 2. 

(Foglalkoztatottsá

g) 

Lakáshelyzet  

Épített környezet / 

Közterületek 

minősége  

Szolgáltatásokhoz 

(közintézményi/piaci 

jellegű) való 

hozzáférés 

Etnikai 

szegregáció 

Eddigi beavatkozások 

nyomán 

bekövetkezett 

változások  

Szegregátum 1.  

A lakónépesség száma 

69 fő. 

A 0-14 évesek aránya 

23,2, a 60 év felettieké 

2,9%. 

Az alacsony státuszú 

lakosok aránya 62,7%. 

A rendszeres 

munkajövedelemme

l nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon belül 

68,6%. A 

foglalkoztatott 

nélküli háztartások 

aránya 42,9%. 

Az alacsony 

komfortfokozatú 

lakások aránya 

7,1%. Az 

egyszobás lakások 

aránya 21,4%. 

Az infrastruktúra 

rendelkezésre áll. A 

terület közelében 

illegális szemétlerakó 

található. 

A területen kizárólag 

lakóházak találhatóak.  

A területen 

magas a roma 

lakosság 

aránya 

Nem történt érdemi 

változás. 

 

Módosítás: 

 
Társadalom 1. 

(Demográfia) 

Társadalom 2. 

(Foglalkoztatottsá

g) 

Lakáshelyzet  

Épített környezet / 

Közterületek 

minősége  

Szolgáltatásokhoz 

(közintézményi/piaci 

jellegű) való 

hozzáférés 

Etnikai 

szegregáció 

Eddigi beavatkozások 

nyomán 

bekövetkezett 

változások  

Szegregátum 1.  

A lakónépesség száma 

69 fő. 

A 0-14 évesek aránya 

23,2, a 60 év felettieké 

2,9%. 

Az alacsony státuszú 

lakosok aránya 62,7%. 

A rendszeres 

munkajövedelemme

l nem rendelkezők 

aránya az aktív 

korúakon belül 

68,6%. A 

foglalkoztatott 

nélküli háztartások 

aránya 42,9%. 

Az alacsony 

komfortfokozatú 

lakások aránya 

7,1%. Az 

egyszobás 

lakások aránya 

21,4%. 

Az infrastruktúra 

rendelkezésre áll. A 

terület közelében 

illegális szemétlerakó 

található. 

A területen kizárólag 

lakóházak találhatóak.  

A területen 

magas a roma 

lakosság 

aránya 

A szergegátum 

felszámolásra került. 



5.2. fejezet 2. táblázat: 

Eredeti: 

Ágazat 
Korábbi IVS anti-szegregációs tervének tervezett 

intézkedései 
Megjegyzés 

Lakhatás 

A Kőrösi úti szegregátum felszámolása forrás hiányában nem valósult meg 

A Határ úti szegregátum felszámolása elkezdődött, két ház lebontásra került, 

forrás hiányában nem folytatódott 

Az Átlós úti szegregátum felszámolása forrás hiányában nem valósult meg 

Laksűrűség-csökkentési program kidolgozása 

a Tabán városrészre 

forrás hiányában nem valósult meg 

Szociális 

Átmeneti elhelyezési formák (éjjeli 

menedékhely)  

forrás hiányában nem valósult meg 

Közösségi épületek létrehozása, meglévő 

épületek közösségi térré történő átalakítása a 

Tabán városrészben 

forrás hiányában nem valósult meg 

Közoktatás 

A Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztése, 

bővítése 

nem valósult meg, 2013-tól állami 

közfeladat, azóta sem történt változás 

A tehetséggondozás támogatási rendszerének 

(ösztöndíjak) bővítése 

forrás hiányában a helyi támogatási 

rendszer megszűnt 

Iskolabusz járatok fejlesztése, új járatok 

beindítása 

helyi buszközlekedés menetrendje úgy 

lett kialakítva, hogy a tanulóknak is 

megfeleljen  

 

Módosítás: 

Ágazat 
Korábbi IVS anti-szegregációs tervének tervezett 

intézkedései 
Megjegyzés 

Lakhatás 

A Határ úti szegregátum felszámolása Elkezdődött, két ház lebontásra került, 

forrás hiányában nem folytatódott. A 

továbbiakban a cél a szegregátum 

felzárkóztatása a felszámolás helyett. 

Az Átlós úti szegregátum felszámolása Forrás hiányában nem valósult meg. A 

továbbiakban a cél a szegregátum 

felzárkóztatása a felszámolás helyett. 

Laksűrűség-csökkentési program kidolgozása 

a Tabán városrészre 

Forrás hiányában nem valósult meg 

Szociális 

Átmeneti elhelyezési formák (éjjeli 

menedékhely)  

Forrás hiányában nem valósult meg 

Közösségi épületek létrehozása, meglévő 

épületek közösségi térré történő átalakítása a 

Tabán városrészben 

Forrás hiányában nem valósult meg 

Közoktatás 

A Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztése, 

bővítése 

Nem valósult meg, 2013-tól állami 

közfeladat, azóta sem történt változás 

A tehetséggondozás támogatási rendszerének 

(ösztöndíjak) bővítése 

forrás hiányában a helyi támogatási 

rendszer megszűnt 

Iskolabusz járatok fejlesztése, új járatok 

beindítása 

helyi buszközlekedés menetrendje úgy 

lett kialakítva, hogy a tanulóknak is 

megfeleljen  

 

 

 

 



5.2. fejezet, 3. táblázat: 

Eredeti: 

 

Korábbi IVS antiszegregációs terv 

megvalósult intézkedései (zárójelben a cél 

sorszáma, amihez hozzájárul) 

Eredmény /értékelés  

Horizontális anti-

szegregációs 

beavatkozások  

A cigányság hagyományos foglalkozásainak 

felélesztése (3) 
Kistérségi Start Mintaprogramokon keresztül 

Komplex szociális helyzetfelmérés a 

szegregátumokban (3, 4) 

Felmérés részben megtörtént a szociális térkép 

elkészítésekor 

A Cigány Közösségi Ház rekonstrukciója, 

közösségi funkcióinak megerősítése (4) 

komfort növelése, vizesblokk felújítás, belső 

festés, homlokzat felújítás, illetve kerítés 

készítése történt 

Lakhatás 

Vízvezeték-hálózat rossz állapotú szakaszainak 

rekonstrukciója a szegregátumokban is (1) 
folyamatosan, jelenleg is zajlik 

A felszíni vízelvezető-hálózat és a 

szennyvízkezelés fejlesztése (1) 
folyamatosan, jelenleg is zajlik 

Infrastrukturális fejlesztés a Tabán és az 

Alsóváros szegregátumaiban (1) 

ivóvíz és szennyvízelvezetés fejlesztése zajlik 

Szociális bérlakások korszerűsítése 
folyamatosak a felújítási, állagmegóvási 

munkák 

 

Módosítás: 

 

Korábbi IVS antiszegregációs terv 

megvalósult intézkedései (zárójelben a cél 

sorszáma, amihez hozzájárul) 

Eredmény /értékelés  

Horizontális anti-

szegregációs 

beavatkozások  

A cigányság hagyományos foglalkozásainak 

felélesztése (3) 
Kistérségi Start Mintaprogramokon keresztül 

Komplex szociális helyzetfelmérés a 

szegregátumokban (3, 4) 

Felmérés részben megtörtént a szociális térkép 

elkészítésekor 

A Cigány Közösségi Ház rekonstrukciója, 

közösségi funkcióinak megerősítése (4) 

komfort növelése, vizesblokk felújítás, belső 

festés, homlokzat felújítás, illetve kerítés 

készítése folyamatban van 

Lakhatás 

Vízvezeték-hálózat rossz állapotú szakaszainak 

rekonstrukciója a szegregátumokban is (1) 
folyamatosan, jelenleg is zajlik 

A felszíni vízelvezető-hálózat és a 

szennyvízkezelés fejlesztése (1) 
folyamatosan, jelenleg is zajlik 

Infrastrukturális fejlesztés a Tabán és az 

Alsóváros szegregátumaiban (1) 

ivóvíz és szennyvízelvezetés fejlesztése zajlik 

Szociális bérlakások korszerűsítése 
folyamatosak a felújítási, állagmegóvási 

munkák 

 

 

5.3. fejezet, 2. bekezdés 

Eredeti: 

A településen található szegregátumok többségének megszüntetése rövidtávon nem lehetséges, a 

lakásállomány és a lakosság nagy száma miatt. Ezen területeken ezért legfőbb célunk, hogy a rossz állagú 

ingatlanok felszámolásával, a mobilizációs lehetőségek megteremtésével a szegregációt oldjuk, a 

szegregátumokban élők számát csökkentsük. Emellett, hogy a területek rehabilitációjával megteremtsük 

az élhető lakókörnyezetet. Az 1., 3., 4. számú szegregátumok felszámolása azonban rövid -, középtávon 

felszámolásra ítélt terület. 

 

Módosítás: 

A településen található szegregátumok többségének megszüntetése rövidtávon nem lehetséges, a 

lakásállomány és a lakosság nagy száma miatt. Ezen területeken ezért legfőbb célunk, hogy a rossz állagú 



ingatlanok felszámolásával, a mobilizációs lehetőségek megteremtésével a szegregációt oldjuk, a 

szegregátumokban élők számát csökkentsük. Emellett, hogy a területek rehabilitációjával megteremtsük 

az élhető lakókörnyezetet. Az 1., számú szegregátum felszámolása már megtörtént. 

 

 

5.3. fejezet, 5. táblázat 

Eredeti: 

 

Módosítás: 

 

 

5.3.1.2. fejezet, 8. bekezdés 

Eredeti: 

A hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának megelőzése, az utcai devianciák, a fiatalkori 

bűnözővé válás elkerülése és a BTM nehézségekkel küzdő gyermekek problémáiban való segítségnyújtás 

biztosítása érdekében Kortárs-segítők képzését támogatjuk. A KLIK helyi tankerületével együttműködve 

segítjük a stressz prevenciós és a családi életre nevelés témakörökből rendhagyó órák rendezését. A 

kortárscsoport fontos helyszín a serdülők számára, hogy elsajátítsák a személyiségfejlődésükhöz 

szükséges készségeket, a társas viselkedési formákat. 

 

Módosított: 

A hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának megelőzése, az utcai devianciák, a fiatalkori 

bűnözővé válás elkerülése és a BTM nehézségekkel küzdő gyermekek problémáiban való segítségnyújtás 

biztosítása érdekében Kortárs-segítők képzését, bűnmegelőzési programok szervezését támogatjuk. A 

KLIK helyi tankerületével együttműködve segítjük a stressz prevenciós és a családi életre nevelés 

Terület specifikus célok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A településrendezésben a szegregációt csökkentő intézkedések 

megjelenítése, építési tilalom elrendelésével 
X X X X X X X X X X 

A szegregátum teljes felszámolása, a családok szociális 

bérlakásokban történő elhelyezése integrált környezetben 
X  X X       

Mobilizációs program kidolgozása az alacsony státuszú 

lakosság koncentrációjának csökkentése érdekében 
 X   X X X X X X 

A lakókörnyezet rehabilitációja  X   X X X X X X 

Élhetőbb környezet kialakítása: játszótér építése     X X     

A közüzemi tartozások csökkentése előrefizetés, kártyás 

mérőórákkal 
 X   X X X X X X 

Az egészségre ártalmas tényezők megszüntetése: illegális 

szemétlerakók felszámolása 
X   X X      

A hiányzó járdák és pormentes útburkolatok kialakítása  X  X X X X   X 

Terület specifikus célok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A településrendezésben a szegregációt csökkentő intézkedések 

megjelenítése, építési tilalom elrendelésével 
 X X X X X X  X X 

Mobilizációs program kidolgozása az alacsony státuszú 

lakosság koncentrációjának csökkentése érdekében 
 X X X X X X X X X 

A lakókörnyezet rehabilitációja  X X X X X X X X X 

Élhetőbb környezet kialakítása: játszótér építése     X X     

A közüzemi tartozások csökkentése előrefizetés, kártyás 

mérőórákkal 
 X X X X X X X X X 

Az egészségre ártalmas tényezők megszüntetése: illegális 

szemétlerakók felszámolása 
X   X X      

A hiányzó járdák és pormentes útburkolatok kialakítása  X  X X X X   X 



témakörökből rendhagyó órák rendezését. A kortárscsoport fontos helyszín a serdülők számára, hogy 

elsajátítsák a személyiségfejlődésükhöz szükséges készségeket, a társas viselkedési formákat. 

 

 

5.3.1.2. fejezet, 15. bekezdés 

Eredeti: 

Az alacsony státuszú lakosok foglalkoztatásának elősegítése érdekében az önkormányzat előnyben 

részesíti a beruházások során azon vállalkozásokat, akik alacsony státuszú lakosságból választanak 

munkavállalókat. Számukra helyi adókedvezmények biztosítunk. 

 

Módosítás: 

Az alacsony státuszú lakosok foglalkoztatásának elősegítése érdekében az önkormányzat előnyben 

részesíti a beruházások során azon vállalkozásokat, akik alacsony státuszú lakosságból választanak 

munkavállalókat. Számukra helyi adókedvezmények biztosítunk. A szegregátumban élők munkához 

jutását célozza az egyéni kompetenciák felmérését követően képzési programok megvalósítása. Mivel a 

foglalkoztathatóság egyik feltétele a testi-lelki egsézség, így az egészségtudatos szemléletet erősítő 

programok megvalósítása is hozzájárulhat a szegregátumok lakosságának munkaerőpiaci esélyeinek 

erősítéséhez. 

 

 

5.3.1.2. fejezet, 17. bekezdés 

Eredeti: 

A foglalkoztatás elősegítése érdekében mezőgazdasági tevékenységet végző szociális szövetkezetet 

hozunk létre. 

 

Módosítás: 

A foglalkoztatás elősegítése érdekében mezőgazdasági tevékenységet végző szociális szövetkezetet 

hozunk létre, illetve közösségi kert program is tervezett. 

A hard intézkedések közül elsődleges fontosságú a szegregátumok infastrukturális ellátottságában 

jelentkező hiányosságok pótlása, az alacsony státuszú személyek lakhatási feltételeinek javítása, illetve a 

szegregátumokban olyan nyitott és zárt közösség terek kilakítás, amely lehetővé teszi a 

közösségfejlesztést célzó rendezvények lebonyolítását is. 

 

 

5.3.1.2 fejezet, 6. táblázat 

Eredeti: 

Horizontális cél Megvalósítást célzó intézkedés Felelős 
Lehetséges pénzügyi 

forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

1. Oktatási 

integráció 

biztosítása 

A HHH gyerekek aránya 

kiegyenlítettségének biztosítása az 

óvodai feladatellátási helyek között 

Polgármester Nem releváns 2015- 

Alapozó terápia biztosítása szűrést 

követően az 5. életévét betöltött 

óvodások részére 

Óvodavezető Saját forrás 2016- 

Nyári napközi biztosítása, étkeztetéssel Polgármester Saját forrás, illetve 

EMMI 

2015- 

Tanoda létrehozása, elsősorban 

hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű általános iskolás tanulók részére 

Polgármester Saját forrás és EFOP 2016- 

Iskolabusz járatok fejlesztése, új járatok 

beindítása 

Polgármester Saját forrás 2016- 

Kortárs-segítők képzése Szociális Saját forrás 2016- 



Horizontális cél Megvalósítást célzó intézkedés Felelős 
Lehetséges pénzügyi 

forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

intézmény 

vezetője 

HHH középiskolás diákok ösztöndíj 

támogatási rendszerének kialakítása és 

megvalósítása 

Polgármester Saját forrás 2015- 

Ifjúsági információs és tanácsadó iroda 

létrehozása 

Polgármester Saját forrás, EFOP 2017- 

2. Az alacsony 

státuszú lakosság 

foglalkoztatási 

helyzetének 

javítása 

Alacsony státuszú lakosokat 

foglalkoztató vállalkozások 

adókedvezményben részesítése 

Polgármester Saját forrás 2015- 

Szociális szövetkezet létrehozásának 

megteremtése 

Polgármester Saját forrás, majd 

EFOP, vagy GINOP-

forrás 

2016- 

Felnőttképzés biztosítása a szociális 

ágazatban 

Polgármester Saját forrás 2016- 

3. A szociális 

szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés 

javítása 

A korai fejlesztés érdekében Biztos 

Kezdet Gyerekház, vagy Biztos Kezdet 

jellegű szolgáltatás 

működtetése/biztosítása 

Polgármester Hazai forrás 2016- 

Szakmaközi hálózat működtetése, 

szakmai műhelyek szervezése a 

jelzőrendszer sikeresebb működése 

érdekében 

Jegyző Nem releváns 2015- 

Szociális szakemberek továbbképzése Szociális 

intézmény 

vezetője 

EFOP 2017- 

Civil Fórum folyamatos munkájának 

elősegítése, a civil szervezetek részére 

esélyegyenlőségi képzés és 

esélyegyenlőséget célzó projektek 

megvalósítása érdekében 

projekttervezési képzés biztosítása 

Polgármester Saját forrás 2015- 

Utcabizalmi rendszer fejlesztése Szociális 

intézmény 

vezetője 

Saját forrás 2015- 

4. Közösségi terek 

biztosítása 

A közösségi háznak helyet adó épület 

alkalmassá tétele a szolgáltatások 

biztosítására 

Polgármester Saját forrás 2016- 

 

Módosítás: 

Horizontális cél Megvalósítást célzó intézkedés Felelős 
Lehetséges pénzügyi 

forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

1. Oktatási 

integráció 

biztosítása 

A HHH gyerekek aránya 

kiegyenlítettségének biztosítása az 

óvodai feladatellátási helyek között 

Polgármester Nem releváns 2015- 

Alapozó terápia biztosítása szűrést 

követően az 5. életévét betöltött 

óvodások részére 

Óvodavezető Saját forrás 2016- 

Nyári napközi biztosítása, étkeztetéssel Polgármester Saját forrás, TOP, 2015- 



Horizontális cél Megvalósítást célzó intézkedés Felelős 
Lehetséges pénzügyi 

forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

illetve EMMI 

Tanoda létrehozása, elsősorban 

hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű általános iskolás tanulók részére 

Polgármester Saját forrás és EFOP 2016- 

Iskolabusz járatok fejlesztése, új járatok 

beindítása 

Polgármester Saját forrás 2016- 

Kortárs-segítők képzése Szociális 

intézmény 

vezetője 

Saját forrás 2016- 

HHH középiskolás diákok ösztöndíj 

támogatási rendszerének kialakítása és 

megvalósítása 

Polgármester Saját forrás 2015- 

Ifjúsági információs és tanácsadó iroda 

létrehozása 

Polgármester Saját forrás, EFOP 2017- 

2. Az alacsony 

státuszú lakosság 

foglalkoztatási 

helyzetének 

javítása 

Alacsony státuszú lakosokat 

foglalkoztató vállalkozások 

adókedvezményben részesítése 

Polgármester Saját forrás 2015- 

Szociális szövetkezet létrehozásának 

megteremtése 

Polgármester Saját forrás, majd 

EFOP, vagy GINOP-

forrás 

2016- 

Felnőttképzés biztosítása a szociális 

ágazatban és más ágazatokban 

Polgármester Saját forrás, TOP 2016- 

3. A szociális 

szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés 

javítása 

A korai fejlesztés érdekében Biztos 

Kezdet Gyerekház, vagy Biztos Kezdet 

jellegű szolgáltatás 

működtetése/biztosítása 

Polgármester Hazai forrás 2016- 

Szakmaközi hálózat működtetése, 

szakmai műhelyek szervezése a 

jelzőrendszer sikeresebb működése 

érdekében 

Jegyző Nem releváns 2015- 

Szociális szakemberek továbbképzése Szociális 

intézmény 

vezetője 

EFOP, TOP 2017- 

Civil Fórum folyamatos munkájának 

elősegítése, a civil szervezetek részére 

esélyegyenlőségi képzés és 

esélyegyenlőséget célzó projektek 

megvalósítása érdekében 

projekttervezési képzés biztosítása 

Polgármester Saját forrás 2015- 

Utcabizalmi rendszer fejlesztése Szociális 

intézmény 

vezetője 

Saját forrás, TOP 2015- 

4. Közösségi terek 

biztosítása 

A közösségi háznak helyet adó épület 

alkalmassá tétele a szolgáltatások 

biztosítására 

Polgármester Saját forrás 2016- 

 

 

5.3.1.3. fejezet 1-3. bekezdések 

Eredeti: 



A Kiskunhalason található 10 szegregátum közül három (1., 3., 4. számú) szüntethető meg a 

közeljövőben. A többi terület esetében alapvetően rehabilitációs programok alkalmazására van szükség, 

ugyanakkor folyamatosan segíteni kell az ott élőket is mobilizációs intézkedésekkel annak érdekében, 

hogy azon területeken is oldódjon a szegregáció, csökkenjen a népsűrűség. A rövidtávon megmaradó 

szegregátumok esetében elsődleges feladat a lakókörnyezet rehabilitációja, az illegális szemétlerakók 

felszámolása, a területek rekultivációja. A szemétlerakók újbóli megjelenésének elkerülése érdekében 

térfigyelő rendszer kiépítése szükséges. Azon ingatlanok lakóit, ahol hiányzik az illemhelyiség, kötelezni 

kell minimálisan az utcai árnyékszék kialakítására.  

A 8. sz. szegregátum és a közeljövőben teljesen felszámolásra kerülő szegregátumok kivételével a többi 

szegregátumban építési tilalom elrendelése lehet szükséges, hogy a lakosság száma új építésekkel ne 

növekedhessen. Ezen területeken az életveszélyes állapotú házak kiváltására van szükség bérlakások 

kiutalásával.  

Az 1., 3., 4. számú szegregátumok felszámolására van szükség. Az 1. sz. szegregátumba a Határ utca 

Dong-éri főcsatorna felőli oldalán megmaradt házak is beletartoznak. A felszámolás így összesen 20 

ingatlant érintene. A Kőrösi út (Kőrösi út – Jókai utca – Határ utca meghosszabbított vonala által határolt 

tömb), tanműhellyel szemben elhelyezkedő része alkalmas lehet új vállalkozások betelepülésére, a terület 

értékesítése anyagilag segítené a bérlakások kialakítását. A megye járási területfejlesztési célzott 

részprogramjait bemutató dokumentuma nem tartalmazza szociális városrehabilitációs program indítását. 

A 3. és 4. sz. szegregátum – elhelyezkedése miatt – alkalmas városrehabilitációs program akcióterületi 

lehatárolására. Lehetőség szerint szociális városrehabilitációs forrásból (TOP 4. prioritástengely) 

szükséges megoldani a két szegregátum felszámolását. Ezen program lehetőséget jelentene a 

horizontálisan tervezett tevékenységek között felsorolt és a közösségi térhez kapcsolódó, ott 

megvalósítandó programelemek finanszírozására is.  

 

Módosítás: 

A Kiskunhalason található 10 szegregátum közül az 1. számú megszüntetésre került a közelmúltban. A 

többi terület esetében alapvetően rehabilitációs programok alkalmazására van szükség, ugyanakkor 

folyamatosan segíteni kell az ott élőket is mobilizációs intézkedésekkel annak érdekében, hogy azon 

területeken is oldódjon a szegregáció, csökkenjen a népsűrűség. A rövidtávon megmaradó szegregátumok 

esetében elsődleges feladat a lakókörnyezet rehabilitációja, az illegális szemétlerakók felszámolása, a 

területek rekultivációja. A szemétlerakók újbóli megjelenésének elkerülése érdekében térfigyelő rendszer 

kiépítése szükséges. Azon ingatlanok lakóit, ahol hiányzik az illemhelyiség, kötelezni kell minimálisan az 

utcai árnyékszék kialakítására.  

A 8. sz. szegregátum kivételével a többi szegregátumban építési tilalom elrendelése lehet szükséges, hogy 

a lakosság száma új építésekkel ne növekedhessen. Ezen területeken az életveszélyes állapotú házak 

kiváltására van szükség bérlakások kiutalásával.  

Lehetőség szerint részben szociális városrehabilitációs forrásból (TOP 4. és 5. prioritástengely) szükséges 

megoldani a horizontálisan tervezett tevékenységek között felsorolt és a közösségi térhez kapcsolódó, ott 

megvalósítandó programelemek finanszírozásárát is.  

 

 

5.3.1.3. fejezet, 7. táblázat 

Eredeti: 

Szegregátum 

sorszáma 

Konkrét intézkedés/ 

beavatkozás 

Érintett terület 

specifikus cél 
Felelős partner 

Lehetséges 

pénzügyi forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

2., 5., 6., 7., 9., 

10. 

Építési tilalom 

elrendelése 

A szegregáció 

erősödésének 

megakadályozása 

Polgármester Nem releváns 2015 

1. Szegregátum 

megszüntetése, családok 

integrált 

lakókörnyezetben történő 

szegregáció 

megszüntetése 

polgármester saját forrás 2016-2020 



elhelyezése 

3., 4. Szegregátum 

megszüntetése, családok 

integrált 

lakókörnyezetben történő 

elhelyezése 

szegregáció 

megszüntetése 

polgármester TOP 2016-2020 

1., 3., 4. Bérlakásokba költöző 

családok szociális 

munkával történő segítése 

szegregáció 

megszüntetése 

szociális 

intézmény 

vezetője 

TOP 2016-2020 

1., 3., 4. Illegális szemétlerakók 

megszüntetése 

Lakókörnyezet 

rehabilitációja 

Polgármester KEHOP 3. 

prioritástengely 

2016-2020 

2., 5., 6., 7., 8., 

9., 10. 

Zöldfelületek növelése Lakókörnyezet 

rehabilitációja 

Polgármester Saját forrás 2016-2020 

2., 5., 6., 7., 8., 

9., 10. 

Kártyás mérőórák 

elhelyezése 

Az elvárható 

életminőséghez 

szükséges 

feltételek 

elősegítése 

Kistérségi 

Egyesített 

Szociális 

intézmény 

vezetője 

Nem releváns 2015- 

 

Módosítás: 

Szegregátum 

sorszáma 

Konkrét intézkedés/ 

beavatkozás 

Érintett terület 

specifikus cél 
Felelős partner 

Lehetséges 

pénzügyi forrás  

Megvalósulás 

lehetséges 

időtávja  

2., 3., 4,. 5., 6., 

7., 9., 10. 

Építési tilalom 

elrendelése 

A szegregáció 

erősödésének 

megakadályozása 

Polgármester Nem releváns 2015 

2., 3., 4,. 5., 6., 

7., 8., 9., 

Szociális bérlakásokban 

élő családok szociális 

munkával történő 

segítése 

szegregáció 

megszüntetése 

szociális 

intézmény 

vezetője 

TOP 2016-2020 

3., 4,. 5., 6., 7., 

8., 9., 10. 

Illegális szemétlerakók 

megszüntetése 

Lakókörnyezet 

rehabilitációja 

Polgármester KEHOP 3. 

prioritástengely, 

TOP 

2016-2020 

2., 3., 4,. 5., 6., 

7., 8., 9., 10. 

Zöldfelületek növelése Lakókörnyezet 

rehabilitációja 

Polgármester Saját forrás, 

TOP 

2016-2020 

8. Kártyás mérőórák 

elhelyezése 

Az elvárható 

életminőséghez 

szükséges feltételek 

elősegítése 

Kistérségi 

Egyesített 

Szociális 

intézmény 

vezetője 

TOP 2015- 

 

 

5.3.1.4. fejezet, 8. táblázat 

Eredeti: 

Intézkedés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

A HHH gyerekek aránya kiegyenlítettségének 

biztosítása az óvodai feladatellátási helyek között 

X X X X X X X X X 

Alapozó terápia biztosítása szűrést követően az 5. 

életévét betöltött óvodások részére 

 X X X X X X X X 

Nyári napközi biztosítása, étkeztetéssel X X X X X X X X X 

Tanoda létrehozása  X X X X X X X X 

Iskolabusz járatok fejlesztése, új járatok 

beindítása 

 X X X X X X X X 



Intézkedés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kortárs-segítők képzése  X X X X X X X X 

HHH középiskolás diákok ösztöndíj támogatási 

rendszerének kialakítása és megvalósítása 

X X X X X X X X X 

Ifjúsági információs és tanácsadó iroda 

létrehozása 

  X X X X X X X 

Alacsony státuszú lakosokat foglalkoztató 

vállalkozások adókedvezményben részesítése 

X X X X X X X X X 

Szociális szövetkezet létrehozásának 

megteremtése 

 X X X X X X X X 

Felnőttképzés biztosítása a szociális ágazatban  X X X X X X X X 

A korai fejlesztés érdekében Biztos Kezdet 

Gyerekház, vagy Biztos Kezdet jellegű 

szolgáltatás működtetése/biztosítása 

 X X X X X X X X 

Szakmaközi hálózat működtetése, szakmai 

műhelyek szervezése a jelzőrendszer sikeresebb 

működése érdekében 

X X X X X X X X X 

Szociális szakemberek továbbképzése   X X X X X X X 

Civil Fórum folyamatos munkájának elősegítése, 

a civil szervezetek részére esélyegyenlőségi 

képzés és esélyegyenlőséget célzó projektek 

megvalósítása érdekében projekttervezési képzés 

biztosítása 

X X X X X X X X X 

Utcabizalmi rendszer fejlesztése X X X X X X X X X 

A közösségi háznak helyet adó épület alkalmassá 

tétele a szolgáltatások biztosítására 

 X X X X X X X X 

Építési tilalom elrendelése X         

Szegregátum megszüntetése, családok integrált 

lakókörnyezetben történő elhelyezése 

 X X X X X X X X 

Szegregátum megszüntetése, családok integrált 

lakókörnyezetben történő elhelyezése 

 X X X X X X X X 

Bérlakásokba költöző családok szociális 

munkával történő segítése 

 X X X X X X X X 

Illegális szemétlerakók megszüntetése  X X X X X X X X 

Zöldfelületek növelése  X X X X X X X X 

Kártyás mérőórák elhelyezése X X X X X X X X X 

 

Módosítás: 

Intézkedés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

A HHH gyerekek aránya kiegyenlítettségének 

biztosítása az óvodai feladatellátási helyek között 

X X X X X X X X X 

Alapozó terápia biztosítása szűrést követően az 5. 

életévét betöltött óvodások részére 

 X X X X X X X X 

Nyári napközi biztosítása, étkeztetéssel X X X X X X X X X 

Tanoda létrehozása  X X X X X X X X 

Iskolabusz járatok fejlesztése, új járatok 

beindítása 

 X X X X X X X X 

Kortárs-segítők képzése  X X X X X X X X 

HHH középiskolás diákok ösztöndíj támogatási 

rendszerének kialakítása és megvalósítása 

X X X X X X X X X 

Ifjúsági információs és tanácsadó iroda 

létrehozása 

  X X X X X X X 



Intézkedés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Alacsony státuszú lakosokat foglalkoztató 

vállalkozások adókedvezményben részesítése 

X X X X X X X X X 

Szociális szövetkezet létrehozásának 

megteremtése 

 X X X X X X X X 

Felnőttképzés biztosítása a szociális ágazatban  X X X X X X X X 

A korai fejlesztés érdekében Biztos Kezdet 

Gyerekház, vagy Biztos Kezdet jellegű 

szolgáltatás működtetése/biztosítása 

 X X X X X X X X 

Szakmaközi hálózat működtetése, szakmai 

műhelyek szervezése a jelzőrendszer sikeresebb 

működése érdekében 

X X X X X X X X X 

Szociális szakemberek továbbképzése   X X X X X X X 

Civil Fórum folyamatos munkájának elősegítése, 

a civil szervezetek részére esélyegyenlőségi 

képzés és esélyegyenlőséget célzó projektek 

megvalósítása érdekében projekttervezési képzés 

biztosítása 

X X X X X X X X X 

Utcabizalmi rendszer fejlesztése X X X X X X X X X 

A közösségi háznak helyet adó épület alkalmassá 

tétele a szolgáltatások biztosítására 

 X X X X X X X X 

Építési tilalom elrendelése X         

Szociális bérlakásokban élő családok szociális 

munkával történő segítése 

 X X X X X X X X 

Illegális szemétlerakók megszüntetése  X X X X X X X X 

Zöldfelületek növelése  X X X X X X X X 

Kártyás mérőórák elhelyezése X X X X X X X X X 

 

 

5.3.3. fejezet, 4. bekezdés 

Eredeti: 

A stratégia külön anti-szegregációs akcióterületet jelöl ki az Alsóváros - Tabán területére. A Felső-

Alsóöregszőlős akcióterület projektjei is segítik a külterületi szegregációs folyamatok lassítását a 

következő projektekkel: 

 

Módosítás: 

A stratégia külön anti-szegregációs akcióterületet jelöl ki az Alsóváros - Tabán területére, mely a 

Belváros városrészbe is átnyúlik. A Felső-Alsóöregszőlős akcióterület projektjei is segítik a külterületi 

szegregációs folyamatok lassítását a következő projektekkel: 

 



7. fejezet, kockázati tényezőket bemutató táblázat, akcióterületi projektek egysége kiegészült egy sorral: 

Eredeti: 

 FORRÁS HOZZÁFÉRHETŐSÉGE SZERVEZETI-INTÉZMÉNYI HÁTTÉR, TULAJDONVISZONYOK 

TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK legtöbb 
projektelem 

esetében 
nagy 

biztonsággal 

több vagy 
fontos 

projektelemekn
él bizonytalan 

legtöbb 
projektelem 

esetében 
bizonytalan 

a jelenlegi 
szervezeti 

kapacitással 
megvalósítható 

a projekt-fenntartás 
új szervezeti 

kapacitást igényel 

magán tulajdonban levő 
terület, tulajdonos 

fejlesztéseire kis hatása van 
a városvezetésnek 

sok és/vagy 
nehezen 

mozgósítható 
helyi szereplő  

állami szereplő a 
döntéshozó és 

megvalósító 

Akcióterületi projektek 

Csetényi Park és a sportpálya területi és 
funkcionális rendezése 

        

A kiskunhalasi Lovas bázis korszerűsítése         

 A helyi védettségű Csipkeház és Csipke Múzeum és 
a helyi városképi védelem alatt álló park 
rehabilitációja, korszerűsítése 

        

Thorma János Múzeum kibővítése         

Városháza épületének belső és turisztikai felújítása         

Városháza tornyának turisztikai felújítása         

Sós tó rehabilitációja/környéke 
 szennyvízhálózat 

fejlesztése 
költséges 

   szennyvíztisztító fejlesztésénél 
az üzemeltetője a projektgazda  

  

Az Ipari park infrastrukturális fejlesztése         

Befektetés és vállalati együttműködések 
ösztönzése 

        

Szegedi úti laktanya komplex fejlesztése         

Erdei iskola építése 
    Zöldközért Egyesület tanyák, régi tanyasi iskolák- 

magán tulajdonban? 
  

Természetvédelmi értékek bemutatása     Zöldközért Egyesület    

 Külterületek infrastruktúrafejlesztése 
        

 

  



Módosítás: 

 FORRÁS HOZZÁFÉRHETŐSÉGE SZERVEZETI-INTÉZMÉNYI HÁTTÉR, TULAJDONVISZONYOK 

TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK legtöbb 
projektelem 

esetében 
nagy 

biztonsággal 

több vagy 
fontos 

projektelemekn
él bizonytalan 

legtöbb 
projektelem 

esetében 
bizonytalan 

a jelenlegi 
szervezeti 

kapacitással 
megvalósítható 

a projekt-fenntartás 
új szervezeti 

kapacitást igényel 

magán tulajdonban levő 
terület, tulajdonos 

fejlesztéseire kis hatása van 
a városvezetésnek 

sok és/vagy 
nehezen 

mozgósítható 
helyi szereplő  

állami szereplő a 
döntéshozó és 

megvalósító 

Akcióterületi projektek 

Csetényi Park és a sportpálya területi és 
funkcionális rendezése 

        

A kiskunhalasi Lovas bázis korszerűsítése         

 A helyi védettségű Csipkeház és Csipke Múzeum és 
a helyi városképi védelem alatt álló park 
rehabilitációja, korszerűsítése 

        

Thorma János Múzeum kibővítése         

Városháza épületének belső és turisztikai felújítása         

Városháza tornyának turisztikai felújítása         

Sós tó rehabilitációja/környéke 
 szennyvízhálózat 

fejlesztése 
költséges 

   szennyvíztisztító fejlesztésénél 
az üzemeltetője a projektgazda  

  

Az Ipari park infrastrukturális fejlesztése         

Befektetés és vállalati együttműködések 
ösztönzése 

        

Szegedi úti laktanya komplex fejlesztése         

Erdei iskola építése 
    Zöldközért Egyesület tanyák, régi tanyasi iskolák- 

magán tulajdonban? 
  

Természetvédelmi értékek bemutatása     Zöldközért Egyesület    

 Külterületek infrastruktúrafejlesztése 
        

Komplex antiszegregációs program         

 



8.5.1. fejezet, 17. táblázat „Alsóváros – Tabán akcióterület” egysége kiegészül egy sorral 

Eredeti: 

Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése  

Output indikátor  Mértékegység 
Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

Alsóváros – Tabán 

akcióterület  

    

Antiszegregációs terv 

intézkedései 

A munkaerő - piaci integráló 

programokba bevont hátrányos 

helyzetű személyek száma 

fő Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Éves 

 

Módosítás: 

Fejlesztések 

(beavatkozások) 

megnevezése  

Output indikátor  Mértékegység 
Indikátor forrása 

(mérés módja), 

Mérés 

gyakorisága 

Alsóváros – Tabán 

akcióterület  

    

Antiszegregációs terv 

intézkedései 

A munkaerő - piaci integráló 

programokba bevont hátrányos 

helyzetű személyek száma 

fő Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Éves 

Komplex 

antiszegregációs 

program 

A város egyes szegregátumainak 

szegregációs mutatója 

% KSH Tízévente 

 


