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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
 

a Képviselő-testület 2018. február 22-én tartandó ülésére 
A városközpont gyermekbarát fejlesztése tárgyban 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2018-as évet Magyarország Kormánya Családok évének nyilvánította, melynek égisze alatt 
számos lokális és országos rendezvény kerül megszervezésre. Kérem a Képviselő-testületet, 
hogy a kezdeményezéshez csatlakozva bízzon meg azzal, hogy a Bethlen Gábor téren 
gyermekbarát fejlesztéseket valósítsunk meg. 
 
A Csipke városközpont megújítása program keretében a városközponti terek számos új 
elemmel gazdagodtak, a burkolatok megújultak, új utcabútorok kerültek kihelyezésre, a 
világító páva motívum sötétedés után kellemes látványt nyújt, azonban a központba 
kisgyermekkel látogató családok legkisebbjeinek nem tudunk a korosztályuknak megfelelő 
elfoglaltságot biztosítani. 
 
A hiány pótlására kisebb játszóeszközök kihelyezését tervezzük és ezek köré olyan parkrészt 
kívánunk kialakítani, melyen a szülők kényelmes körülmények között figyelhetik csemetéiket. 
A tervezett helyszín a zenepavilon mögötti sétány és a Jósika utcai kereszteződés közötti 
zöldterület, melyen tájrendezési tervek szerint valósítható meg a fejlesztés. Elképzelésünket 
előzetesen egyeztettük a Városvédő Egyesülettel, mely javaslatokat tett a kialakításra. A park 
rendezésének végső kialakítását is az Egyesülettel közösen kívánjuk meghatározni. 
 
 

Határozati javaslat: 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, 
hogy a Városvédő és Városszépítő Egyesülettel együttműködve a Bethlen Gábor tér 
zöldfelületének gyermekbarát fejlesztése érdekében a zöldfelületen játszóeszközöket és 
utcabútorokat helyeztessen ki, pihenésre alkalmas felületeket alakíttasson ki és az ehhez 
szükséges forrást a 2018- évi költségvetésben biztosítsa. 
 
 
Határid ő:   azonnal 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Városvédő és Városszépítő Egyesület, KKH, Ady E. u. 9. 
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