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Kiskunfélegyháza Város Gazdasági Programja
2015-2019.

1. Előzmények

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  116.  §  alapján  a
képviselő-testület át nem ruházható hatáskörben az alakuló ülést követő 6 hónapon belül gazdasági
programot  fogad  el,  mely  helyi  szinten  tartalmazza  a  helyi  önkormányzat  költségvetésével
összhangban, a helyi adottságokat figyelembe véve a célkitűzéseket és feladatokat. A dokumentum
a  képviselő-testület  megbízatásának  időtartamára  szól.  A  program  a  körülmények  jelenlegi
ismeretén alapul, feltárva a meglévő értékeket és a hiányosságokat. Meghatározza a célokat és az
ehhez kapcsolódó konkrét feladatokat.

A képviselő-testület a jelen gazdasági programban leírtakat figyelembe véve dönt minden gazdasági
jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó kérdésben, kiemelten
az éves költségvetési rendeletek elkészítésével és összeállításával kapcsolatban.

2. Helyzetértékelés

Kiskunfélegyháza az M5-ös autópálya, valamint a Szegedet Cegléddel összekötő 140-es vasútvonal
mentén  (kétvágányú),  közúton  114  km-re  Budapesttől,  109  km-re  a  Liszt  Ferenc  nemzetközi
repülőtértől, 68 km-re a Szerb határtól, megyeszékhelytől, Kecskeméttől mindösszesen 26,3 km-re
fekszik.  A város  járásszékhely  központ.  A település  vasúti  és  közúti  közlekedési  csomópont,
elérhetősége kiváló, kereskedelme élénk, ugyanakkor turisztikai lehetőségei nem kimagaslóak. 

2.1. Demográfia
A település lakossága 29.567 fő, melyből a munkaképes korú lakosság aránya 61,6 %, melyen belül
a  foglalkoztatottak  aránya  56  %.  A  nyilvántartott  álláskeresők  aránya  a  munkaképes  korú
népességben  5,2%.  A munkanélküliek  korcsoportonkénti  megosztása  az  alábbi  képet  mutatja:
17,5% 25 év alatti, 39,8% 45 év feletti, azaz a munkanélküliek csaknem fele a 25-45 év közötti
korosztályból  való.  A város dolgozó lakosságának 19,2%-a ingázik,  elsősorban Kecskemétre.  A
település lakossága elöregedő.

2.2. Gazdaság
A település gazdasági potenciáját jól szemlélteti, hogy a regisztrált vállalkozások száma 2008 óta
folyamatos  növekedésben  van,  ez  a  szám jelenleg  5260 db.  A vállalkozások nagyrészt  1-9  fős
kisvállalkozások, 10-49 fős kis-középvállalkozások száma legfrissebb adatok szerint 78 db, 50-249
fős középvállalkozások száma 14 db, 250 fő feletti vállalkozások száma pedig 6 db. Az egy lakosra
jutó nettó belföldi jövedelem 602.700 Ft, mely az országos átlagnál némileg alacsonyabb. A város
202.275  m2  területi  barnamezős,  Ipari  Park  címmel  rendelkező,  kiépített  úthálózattal,
közvilágítással, közművekkel ellátott területtel bír. Kiskunfélegyháza tipikus mezővárosi település,
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így  hagyományosan  erős  a  mezőgazdasági  ágazat,  azonban  elmondható,  hogy  az  elmúlt
évtizedekben jelentős ipari beruházások valósultak meg.

2.3. Általános célok
Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  gazdasági  program
megvalósítása  érdekében  kiemelt  feladatának  tekinti  a  kötelező  feladatok  ellátását,  valamint  a
költségvetés bevételi forrásainak dinamikus, folyamatos bővítését. 
Az egyes közszolgáltatásokra vonatkozó feladatok különösen:
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,
- csatornahálózat és csapadékvíz-hálózat kiépítettségének növelése,
- köztemető fenntartás,
- helyi közutak és közterületek fenntartása,
- gondoskodás a szociális ellátásról,
- gondoskodás az óvodai ellátásról,
- gondoskodás az egészségügyi alapellátásról,
- kulturális szolgáltatások, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása,
- nemzetiségi ügyek,
- közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában. 

3. Mezőgazdaság

Előre kell bocsátani, hogy a mezőgazdaság fejlesztésével kapcsolatos feladatok elsősorban állami
feladatok,  az  önkormányzatoknak  feladat  és  hatásköre  nincs,  vagy  nagyon  kevés  a  témával
kapcsolatosan.

Az önkormányzatnak tovább kell erősíteni a kapcsolatot minden olyan intézménnyel, amelyek a
pályázati  lehetőségekről,  azok  feltételeiről  felvilágosítást  tudnak  adni.  A  kapott  információk
birtokában  törekedni  kell  az  információk  mihamarabb,  és  minél  nagyobb  körben  történő
eljuttatására.  Így  gazdafórumok  szervezése,  pályázati  lehetőségek,  termelés  technológiai,
növényvédelmi,  környezetvédelmi,  adózási  változások  témakörben  lehetőleg  külsős  előadó
bevonásával. A tájékoztatók, fórumok megtartását elsősorban a fő gazdasági időszakon kívül kell
megszervezni. Szükséges a mezőgazdasági termelők segítése pályázati információkkal. 

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  tulajdonát  képező  szántó  és  gyep területeit  továbbra  is
bérbeadással hasznosítja, mely szerződéseket 5 év időtartamra köti, hogy a bérlők hosszabb távon
tudjanak gazdálkodni a bérelt területeken.

Középtávú célként  a  térség alternatív  jövedelemszerző képességének erősítését,  többek között  a
megújuló energiaforrásainak előállítását és hasznosítását célzó fejlesztéseket tűztük ki,  ebben az
önkormányzat  feladatának  az  információk  gyűjtését  és  terjesztését,  valamint  azoknak  a
kezdeményezéseknek a részletes kidolgozását tekintjük, amelyek térségi gazdaságfejlesztő hatással

Oldal: 6 / 29



bírnak, és a foglalkoztatás lehetőségét bővítik. Szorgalmazni szükséges a magángazdálkodók által
előállított zöldségek, primőrök helyben történő feldolgozását. 

Az eddigi gyakorlatot folytatva továbbra is elő kell segíteni a mezőgazdaságból élők lehetőségeinek
javítását.  Fokozni  kell  a kapcsolattartást  a  megyei,  és az országos szervekkel.  A vidékfejlesztés
eszközrendszerének felhasználásával elő kell segíteni a külterületen élők életminőségének javulását,
a Tanyafejlesztési Program végrehajtását.

4. Ipar

Az előző tervezési időszakban az Önkormányzat tulajdonában lévő iparterületek Ipari Park címet
nyertek,  továbbá elkezdődött a területek közműellátásának fejlesztése, mintegy 300 millió forint
értékű beruházás  valósult  meg.  A város  gazdaságának fejlesztése  azonban ennél  tágabb körben
történő gondolkodást igényel, tekintettel a régió ipari fejlődésére és a Mercedes gyár közelségére. 

4.1. Az Ipari Park

4.1.1. Közművesítésének II. üteme
Az Ipari Park működéséhez, valamint a teljes terület értékesíthetősége miatt alapvetően szükséges
az  úthálózat,  közúthálózati  kapcsolatrendszer  és  nagy  kapacitású  közműhálózat  kialakítása,
fejlesztése.

Az Ipari Park működéséhez elengedhetetlen a terület közúton történő megközelítésének kialakítása
új  csomópont  kiépítésével,  valamint  a  kialakított  csomópont  bekötő  útjának  kiépítése.  Ezen
keresztül feltárásra kerül a belső úthálózat, valamint a jelenlegi barnamezős terület. A barna mezős
terület közmű ellátásának kiépítése lényeges a területek értékesítése szempontjából. Ki kell alakítani
a belső úthálózatot, közvilágítást, gyengeáramú alépítményt, közmű lecsatlakozási lehetőségeket.

4.1.2. A terület vasúti megközelíthetőségének (iparvágány) előkészítése és fejlesztése
A  befektetői  érdeklődés  egy  része  kifejezetten  épít  a  meglévő  vagy  előkészített  iparvasúti
kapcsolatra.  Az  Ipari  Park  kiváló  adottságokkal  rendelkezik  a  szomszédos  rendező  pályaudvar
miatt.  Az  iparvasúti  kapcsolat  megteremtéséhez  szükséges  előkészítő  munkák  elvégzése
mindenképpen  szükséges  (érintett  területek  megszerzésének  előkészítése,  engedélyezési  tervek
elkészítése,  pályázat  elkészítése).  Jelenleg  a  HÉSZ  tartalmazza  a  vasúti  pálya  nyomvonalának
helyét.

4.1.3. Az Ipari Park marketing 
Az ipari park eddigi és tervezett ráfordításai szükségessé teszik a mielőbbi bevételek realizálását,
amely rövidtávon ingatlanok értékesítését jelenti. Az aktív betelepülés-szervezés és aktív marketing
kommunikáció  alapvetően  szükséges  a  várt  betelepülési  terv  végrehajtásához.  Az  ipari  park
betelepülése  folyamatban  van.  Reklám  és  marketing  tevékenységgel  népszerűsítjük  eladó
területeinket, tagja vagyunk az Ipari Parkok Szövetségének, melyen keresztül bővítettük reklám és
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marketing kapcsolatainkat. Részt kívánunk venni minden ipari parkokkal kapcsolatos konferencián,
rendezvényen, népszerűsítve a betelepülési lehetőségeket. 

4.2. A Kiskunfélegyházi Repülőtér bekapcsolása a személy és áruforgalomba
A repülőtér  fejlesztésével  lehetőség  nyílik  az  ipari  és  kereskedelmi  tevékenységeket  folytató
vállalkozásoknak,  hogy  gyorsabban  és  kényelmesebben  bonyolítsák  üzleti  utazásaikat,  illetve  a
kisebb  mennyiségű  és  sürgős  szállításaikat.  Rövidtávon  a  legfontosabb  a  sportcélú  hasznosítás
feltételeinek megteremtése. 

4.3. A rendelkezésre álló külső infrastruktúra feltérképezése, fejlesztése 
A fejlesztés alapköve Kiskunfélegyháza iparfejlesztési stratégiájának kidolgozása, amely a konkrét
fejlesztési  lépéseket  meghatározza.  A stratégia  kialakításához  szükséges  elkészíteni  az  ipari  és
gazdasági  tevékenységek  végzésére  alkalmas  ingatlanok  vonatkozásában  az  ingatlankatasztert,
továbbá  egy  egységes,  közműszolgáltatókkal  egyeztetett  közműtérképet  és  annak  fejlesztési
lehetőségeit  tartalmazó tanulmányt,  valamint  Kiskunfélegyháza város  forgalmi rendjét  tartalmazó
naprakész térképet. 

4.4. Foglalkoztatás támogatása
Elsődleges  cél  a  munkahelyteremtés  feltételeinek  elősegítése,  valamint  a  magasan  kvalifikált
munkavállalók hosszútávra szóló letelepedésének megkönnyítése, utóbbi eszközéül elsősorban az
önkormányzati  bérlakások  fejlesztését  kell  tekinteni.  Az  iparterületek  fejlesztésével,
alapinfrastruktúra  kialakításával  kívánja  az  önkormányzat  a  várost  vonzóvá  tenni  újabb
munkahelyteremtő  vállalkozások,  befektetők  számára.  A  munkahelyteremtés  célja,  hogy
visszatérésre ösztönözze a városból elszármazott képzett fiatalokat, a munkalehetőségek, a lakáshoz
jutás feltételeinek és egyéb szabadidős lehetőségek megteremtésével.
Meg  kell  vizsgálni  a  foglalkoztatás  bővítésének  lehetőségeit,  amely  a  helyi  munkaerő
foglalkoztatására, és a pályakezdők foglalkoztatására irányulna. 
Törekedni  kell  a  kisvállalkozások  ösztönzésére,  képzéseket,  oktatásokat  szükséges  szervezni,
továbbá célként kerül meghatározásra, hogy városunk „Befektetőbarát településsé” váljon.

4.5. Kiskunfélegyházi Munkaerő-piaci Informatikai Adatbázis létrehozása
Az  Ipari  Park  sikere  jelentős  részben  munkahelyek  számán  mérhető.  A  parkba  betelepülő
vállalkozásoknak, nagyobb kiterjedésben a település vállalkozásainak jelenleg nincs információja a
település és tágabban a térség munkaerő-bázisáról. A valódi munkaerő piaci helyzetkép nagyban
hozzájárulna,  hogy  a  térség  foglalkoztatási  problémáit  leghatékonyabban  megoldó  gazdasági
szerkezet alakuljon ki. 

Oldal: 8 / 29



5. Műszaki infrastruktúra

5.1. Közlekedés

5.1.1. Elkerülő út fejlesztése
Az elkövetkező időszak feladata a várost elkerülő körgyűrű hiányzó részének, a 451. utat az 5-ös sz.
főúttal  összekötő  Észak-keleti  elkerülő  út  megépítése.  Ez  az  elkerülő  út  tehermentesítené  a
Bankfalut az Alpári út átmentő forgalma alól és az érintett térség feltáró útja lehetne, valamint a
repülőtér  fejlesztésének  alapját  szolgálná.  Ezt  a  jelentős,  több  milliárdos  bekerülési  költségű
beruházást  állami  beruházásként  kívánjuk  megvalósíttatni.  Erre  vonatkozóan  tárgyalást
kezdeményezünk az illetékes Minisztériummal és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel.

5.1.2. Külterületi úthálózat
Jelentős  elmaradás  van  a  külterületi  úthálózat  kiépítésében  és  fenntartásában.  Kiemelten  kell
foglalkozni a mezőgazdasági földúthálózat tervszerű fenntartásával és fejlesztésével. A külterületi
gyűjtőút hálózat fontos eleme a Csólyosi út, amely sűrűn lakott tanyás térségen átvezetve kötné
össze városunkat Petőfiszállással. A Csólyosi út Csongrád-Szentes vasútvonaltól az elkerülő útig
terjedő  szakaszának  megépítése  a  Vágóhíd  készáru  kiszállítása  miatt  lenne  nagyon  fontos.
Szükséges a Csanyi út és a a Pálmonostora irányába vezető út valamint a Tanyasori fejlesztése.

5.1.3. Belterületi úthálózat
Folytatni kell a belterületi úthálózat szilárd burkolattal történő ellátását. Fontos feladat a Kiskun
utca szélesítése és folytatása, a Szociális Otthon és teniszpálya közötti út megépítése, a Bankfaluban
kialakított új utcák megépítése, valamint nem elhanyagolható a lakosok által kezdeményezett egyéb
utcák kivitelezése sem, különösen ott, ahol az útalap évekkel ezelőtt elkészült. 

5.1.4. Úthálózat felújítása
Egyre jelentősebb feladatot jelent a meglévő szilárd burkolatú utak felújítása, rekonstrukciója. Nem
sokáig halogatható a Kossuth utca déli oldalán lévő utak felújítása a József Attila utcától az Arad
utcáig  bezárólag,  valamint  a  Móra  város  és  a  Kossuth  város  utcáinak felújítása.  Ez  utóbbi  két
városrész utcáit érintette a szennyvízcsatorna beruházás befejező üteme. A csatorna beruházásban
érintett  utcák  csak  sávos  helyreállítást  kaptak,  mely  szintén  rontott  az  utak  állapotán.  Nem
elhanyagolható a külterületi úthálózat megfelelő karbantartása sem.

5.1.5. Belterületi útbővítés
Feladatunkat  képezi  a  hiányzó  közúti  kapcsolatok  kiépítése,  összekötése  a  meglévő  utakkal,
térségfeltáró  szerepüket  betöltve,  túlterhelt  útszakaszokat  tehermentesítve.  A  testület  által
jóváhagyott úthálózat fejlesztési javaslatok közül kiemelten fontosnak tartjuk a Radnóti Miklós utca
összekötését az 5-ös sz. főúttal,  a Tanyasori út folytatását szintén az 5-ös sz. főútig, valamint a
Majsai  utat  az  Izsáki  úttal  összekötő  Molnártelepi  út  kiszélesítését,  felújítását  és  mellette  a
kerékpárút megépítését, valamint a Bikahegy Rozmaring utcai vasúti átjáró építését a hozzá tartozó
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út  kialakításával.  Ezen  felül  szükséges  megoldani  a  Városháza  mellett  lévő  csomópont
körforgalommá történő átalakítását, valamint az ott lévő gyalogos-átkelőhely áthelyezését.

5.1.6. Kerékpárút
Jogos igény a városon áthaladó valamennyi fő közlekedési út mentén a kerékpárút kiépítése. Az
elmúlt évek jelentős sikere az 5. sz. főút mentén a kerékpárút megépítése Selymesig és az Alpári út
–Liget  utca  -  Csongrádi  út  mentén  a  Lakatos  üzemig kiépült  kerékpárút.  Az elkövetkező 5 év
programja  az  5.sz.  főút  mellett  a  Mezőgazdasági  Áruházig  tartó  kerékpárút  kiépítése,  majd  az
Aranyhegyi  lakótelepig  történő  folytatása,  a  Bercsényi-Mikszáth  Kálmán  utcai  kerékpárút
megépítése. Fontos cél bekapcsolni a kerékpáros közlekedésbe Halesz térségét. Célul tűzzük ki a
Csanyi út mellett a gyártelepig tartó és a Kossuth utcai kerékpárutak felújítását, valamint Darvas
iskola kerékpárúttal történő összekötését az Alpári úti kerékpárúttal. Jogos igény továbbá távlatibb
megvalósításban a Jászszentlászlót, Móricgátat, Bugacot, Kiskunfélegyházát valamint Tiszaalpárt,
Tőserdőt  és  Kiskunfélegyházát  összekötő kerékpárút  megépítése.  Törekedni  kell  a  kerékpárutak
bővítésére akár a  Területi  Operatív  Program, akár  az uniós,  nem hazai  pályázatok keretében.  A
kerékpárút  hálózat  fejlesztésénél  figyelemmel  kell  lenni  a  megfelelő  közvilágítás  kialakítására,
mely a szakasz biztonságát szolgálja.

5.1.7. Parkoló
Folyamatos  igény  mutatkozik  új  parkolók építésére  a  város  teljes  belterületén.  Az elmúlt  évek
gyakorlatát  folytatva  lehetőség  szerint  minden  évben  új  parkolókat  építünk  pályázati  pénzek
bevonásával  és  parkolók felújításával  igyekszünk csökkenteni  a  parkolási  gondokat  a  lakossági
igényeket  figyelembe  véve.  Kiemelten  kell  kezelni  a  Csanyi  úti  ipartelepek  környékén  lévő
parkolók szilárd burkolattal történő ellátását.

5.1.8. Közterületek
A város fontos feladatának tekinti a történelmi városközpont komplett rekonstrukcióját, felújítását.
Erre vonatkozóan engedélyes tervvel rendelkezik a város. A beruházást ütemezve kívánja a város
megvalósítani,  mely  a  Petőfi  tér  és  Béke  tér,  illetve  a  hozzá  kapcsolódó  közvetlen  terek
felújításának prioritását élvezi. Szintén történelmi jelentőségű platán sorral rendelkező Kossuth utca
kiemelt  idegenforgalomi  lehetőséggel  rendelkezik,  ennek  kihasználása  érdekében  szükséges  a
teljeskörű  felújítása,  amely  korábban  megkezdődött  a  Szent  István  tér  és  a  templomkert
felújításával. 

5.1.9. Javasolt projektek
Kiskunfélegyháza Észak-keleti összekötő út építése
Kiskunfélegyháza Csólyosi út útburkolat szélesítése és építése
Kiskunfélegyháza belterületi utak felújítása és fejlesztése
Kiskunfélegyháza Molnártelepi összekötő út építése, rekonstrukciója
Kiskunfélegyháza kerékpárutak építése:

- Bercsényi – Mikszáth utcai- Mezőgazdasági Áruházig
- Aranyhegyi lakótelepi
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- Darvas iskola – Bankfalu kerékpárút összekötő
- Kossuth utcán Majsai és Attila u. közötti rekonstrukció 
- Haleszi kerékpárút II. ütem

Csanyi úti rekonstrukció ipartelepig, valamint az ipartelep ellátása az ivóvíz hálózatról tűzoltásra
alkalmas vízzel tűzcsapi vételezéssel
Kiskunfélegyháza belterületen parkolók építése
Városközpont és a Kossuth utca rehabilitációja

5.2. Vízgazdálkodás

5.2.1.     Ivóvíz  
Kiskunfélegyháza  város  belterülete,  beleértve  a  külterületen  lévő  Aranyhegyi  és  Zöldmező
lakótelepeket is, teljes körűen rendelkezik a szabályos vezetékes ivóvízellátással, illetve az ivóvíz
minőség javító program keretében megvalósításra kerül a külterületen lévő sűrűn lakott területek
ivóvízellátása is, mint Halesz és Selymes térsége is.
Az Önkormányzat feladatként irányozza elő ennek folytatásaként a szintén sűrűn lakott térségek
pályázattal  történő  ivóvízellátását  is,  mint  például  Ringhegy,  Szabóhely,  Alsógalambos,
Felsőgalambos és a környéki területek.

5.2.2.     Csapadékvíz  
A városi  csatornahálózat  kapacitása  jelenleg  nem  elégséges.  Jogszabályi  előírás  az  is,  hogy  a
csapadékvizet  csak  záportározókon  keresztül  lehet  a  befogadóba,  esetünkben  a  Félegyházi
vízfolyásba vezetni. Megfelelően kiépített a Kossuth-Bajcsy Zsilinszky utcai főgyűjtő a Liget utcai
záportározóval együtt. Megtervezés alatt áll a zárt főgyűjtő hálózat bővítése és egy-egy záportározó
kiépítése a Petőfi lakótelepnél és a Kálvária térségében. Az elkövetkező évek feladata pályázati
források bevonásával a terv megvalósítása.

Javasolt projektek:
Kiskunfélegyháza csapadékvíz-elvezetési  program I.  ütem, (Petőfi  városrész érintő)  majd ennek
folytatása pályázati pénzek bevonásával 
Dél-alföldi  Ivóvízminőség-javító  Programban  való  részvétel,  mely  lehetővé  teszi  a  Halesz  és
Selymes térségének ivóvízellátását

5.3. Energiaellátás

5.3.1. Földgázellátás
A  sűrűn  lakott  külterületi  térségek  (Selymes,  Halesz,  Aladár-hegy,  Szabó-hegy,  Ring-hegy)
bekapcsolása  a  földgázhálózatba  a  korábbi  években  megtörténtek.  Ezen  térségeknek  további
fejlesztése jelenleg is folyik a lakossági igények szerint a Polgármesteri Hivatal koordinálásával,
területfejlesztési  pénzek  bevonásával.  Fejlesztési  elképzelések  között  szerepel  továbbá  egyéb
külterületi,  sűrűn  lakott  és  zártkertes,  hobbitelkes  és  tanyás  területek  földgázellátása  is,
természetesen ebben történő döntést megelőzően felmérni szükséges az ott lakók igényét. 
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5.3.2 Villanyellátás
A  lakossági  új  igényeket  folyamatosan  elégíti  ki  a  szolgáltató,  melyet  az  önkormányzat  is
anyagiakkal támogat, mely elsősorban tanyavillamosításokat jelent.

5.4. Egyéb infrastruktúra

5.4.1. Közvilágítás
Tovább  folytatjuk  a  város  közvilágításának,  díszvilágításának  energiatakarékos  technikai
megoldásokra  történő átalakításának előkészítését.  Olyan konstrukciókat  kell  kidolgozni,  ahol  a
megtakarításból rövid időn belül megtérül a beruházás. Fontosnak tartjuk a külterületi sűrűn lakott
térségeken a közvilágítás kiépítését, folyamatos fejlesztését, melyet napelemes lámpaoszlopokkal
lehetne  kivitelezni.  A  KEOP-2015-5.5.0/K  kódszámú  pályázaton  „Kiskunfélegyháza  Város
Közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése című pályázat keretén belül lecserélésre kerül a
kül- és belterületi lámpák 100% -a LED lámpatestekre. 

5.4.2. Járdahálózat
A  belterületi  járdahálózat  állapota  az  utóbbi  években  jelentősen  romlott.  A  helyzet  javítása
érdekében bevezettük és az elkövetkező években folytatjuk a lakosság bevonásával a járdahálózat
intenzív felújítását.  Célul tűzzük ki,  hogy minden utcában legalább az egyik oldalon megfelelő
minőségű járda álljon a gyalogosok és a mozgáskorlátozottak rendelkezésére.

5.4.3.Temetők

5.4.3.1. Felső temető
Az új sírhelyek kialakításához a tereprendezés megtörtént, az infrastruktúra kialakítása, többek 
között útfelújítás, ravatalozó átépítése, a jövő beruházások célja. 

5.4.3.2. Alsó- temető
Szükséges a temető rekonstrukciója, fejlesztése új ravatalozó építésével és 6 ha terület bekerítésével
valamint az úthálózat fejlesztésével.

5.4.4. Megújuló energia
Ki kell dolgozni egy koncepciót a geotermikus energia felhasználására, mely pályázati segítséggel
az  önkormányzati  intézmények  elektromos,  fűtési  és  használati  melegvíz  igényét  elégítené  ki.
Továbbá  célul  kell  kitűzni  az  egyéb  megújuló  energiákat  hasznosító  technológiák  előnyben
részesítését,  ezzel  csökkentve  az  intézmények  fenntartásának  költségeit.  Ennek  elősegítése
érdekében  célszerű  lenne  kiépíteni  egy  gerincvezetéket,  mely  a  lakótelepekhez  és  a
közintézményekhez juttatná el a geotermikus energiát. 

5.5. Intézményi infrastrukturális fejlesztés
Az  Önkormányzat  kötelező  alapfeladatait  ellátó  oktatási,  szociális  és  művelődési
intézményrendszerének fejlesztése kiemelt feladat.
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Az  elmúlt  években  megvalósulhatott  néhány  intézmény  részleges  felújítása,  azonban  a  többi
intézmény esetén a költségvetés szűkössége miatt  a befektetett  pénzösszegek sok esetben szinte
még az épületek szinten tartására sem voltak elegendőek.
A megromlott műszaki állapot miatt - a problémák megoldásának igénye céljából - folyamatosan
jönnek a jelzések az intézmények vezetői részéről, valamint az ÁNTSZ és a Katasztrófavédelem
több esetben (óvodák, iskolák és szociális intézmények) is kötelezte Önkormányzatunkat az általa
észlelt hiányosságok megszüntetésére. 
Az  intézményi  feladatellátások  tárgyi  feltételeinek  pótlására,  megtartására,  és  működtetésére
valamint  a  vonatkozó  jogszabályi  előírásoknak  történő  megfeleltetéséhez,  és  az  épülethibákból
adódó károsodások, állagromlások megállítására és helyreállítására folyamatosan szükség van.
A fenti feladatok ellátásához szükséges beruházásokat, valamint az épületenergetikai fejlesztéseket
az  önkormányzat  anyagi  lehetőségeihez  mérten,  Széchenyi  2020  program  és  egyéb  nemzeti
pályázati források bevonásával javasoljuk megvalósítani.

Az  intézmények  állagromlásának  megállítása,  helyreállítása,  infrastrukturális  fejlesztése  és
eszközrendszerének pótlása, valamint energetikai felújítása érdekében már elindultak az előzetes
felmérések,  a  fejlesztési  igények  pontos  meghatározásához,  forrásszerző  projektek
megalapozásához.

6. Környezetvédelem

6.1. Szennyvíz
Kiskunfélegyháza  városa  100%-os  mértékben  kiépítette  a  belterületi  szennyvízhálózatot  a
vonatkozó  jogszabályoknak  megfelelően.  Amennyiben  lehetőség  nyílik  a  külterületen  lévő
ingatlanok szennyvízcsatornával történő ellátására, akkor megfontolandó az Önkormányzat részéről
ennek a területnek is a lefedése, de elsősorban Európai Unió által biztosított és lehetőség szerint
100%-os támogatási intenzitású pályázattal. 

6.2. Szilárdhulladék
Szükséges a kulturált gyűjtőszigetek kialakítása olyan formában, hogy a szelektív gyűjtőszigetek
esetleges  megszüntetése  esetén  (a  házhoz menő szelektív  gyűjtés  bevezetésével)  azok  könnyen
felszámolhatók legyenek (sóderágyas, cementlapos megoldás). 

Javasolt a hulladékudvar üzemeltetését évszakos nyitva tartásra megváltoztatni. 

Kiemelt  cél  a  közszolgáltatás  teljessé  tétele,  az  illegális  hulladék  elhelyezés  visszaszorítása.  A
következő évek fontos feladata a közszolgáltatás külterületen történő teljes körű bevezetése.

Fokozottan ellenőrizni kell, hogy a hulladék a bontási engedélyben megadott helyen kerül-e teljes
mennyiségben lerakásra.
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6.3. Parkok, véderdők
Terveink között szerepel a Kossuth utca közterületeinek rekonstrukciója, a Petőfi tér- Béke tér és
Liget utca környékének környezetrendezése. Természetesen nem feledkezünk el a Petőfi lakótelep,
a  Kossuth  város,  Móra  város,  Bankfalu  központi  zöldfelületeinek  javuló  fenntartásáról,
fejlesztéséről, mint pl. a Kossuth-város központi parkjának fejlesztése.

A városi területek rehabilitációja címmel elkészült a Bajcsy Zsilinszky utca, a Szalai Gyula utca
belső udvarrésze,  a  Petőfi  Sándor utca,  Béke tér,  Oskola  utca,  Piac környezete,  Pázmány utca,
Petőfi  tér,  Dr.  Holló  Lajos  utca  mindkét  oldala  a  Petőfi  lakótelepig,  illetve a  Városháza  körüli
területek  és  a  Petőfi  lakótelep  teljeskörű  környezetrendezési  -  felújítási  terve.  Az  önerő  és  a
pályázati lehetőségek függvényében tervezzük a kivitelezést esetlegesen több ütemben.

A Városi  Parkerdőben 2015. évben komplex terület  rehabilitáció kerül megvalósításra,  melynek
keretén belül a közjóléti erdő minősége javul. Célszerű lenne a felújított Parkerdőben egy erdei
iskolát  kialakítani,  illetve  kiegészíteni  egy  történelmi  falurekonstrukcióval,  illetve  őshonos
állatfajtákat bemutató teleppel, mely összekapcsolható lehetne a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégiummal, mely keretében egy génbank kialakítása is meggondolandó.

6.4. Parlagfű visszaszorítás, gyomirtás
Városunk és környéke parlagfűvel erősen szennyezett, a szóban forgó terület nagysága 83,5 ha. A
VSZKSZ ennek a területnek a kezelését vállalja a civilekkel együtt. A terület egy részén -14,3 ha-
kézi parlagfű irtást végeznénk, míg a fennmaradó 69,2 ha terület gondozásához speciális adapterrel
felszerelt  erőgépre  van  szükség.  A kerékpárutak  burkolatának  megóvása  érdekében,  valamint  a
köztemetőkben  a  nehezen  hozzáférhető  helyek  s  sírok  védelme  érdekében  feladat  elvégzése
vegyszeres gyomirtással történne.

7. Vagyongazdálkodás

7.1. Lakásgazdálkodás
Az  elmúlt  egy  évtized  lakáspolitikai  célkitűzéseinek  eredményeként  Kiskunfélegyházán  „3
pilléres” támogatási rendszer alakult ki. Ennek elemei a következők: meglévő bérlakás-állománnyal
való gazdálkodás, a szociális  lakástámogatás rendszere,  valamint a társasházak energiatakarékos
felújítására  létrehozott  és  működtetett  támogatási  rendszer.  A fejlesztési  javaslatokat  a  meglévő
rendszerből kiindulva kell megfogalmazni. 

7.1.1. Önkormányzati bérlakás állomány bővítése, korszerűsítése
Szükséges  az  önkormányzati  bérlakásrendszert  fejleszteni,  mely  fejlesztés  esetén  prioritást  kell
élvezzen a  fiatalok,  gyermekesek lakáshoz juttatása.  A lakásigénylők kérelmei közül  rövid időn
belül  csak  az  ifjúsági  garzonlakásokra  várók,  valamint  hosszabb  várakozási  idővel  számítva  a
nyugdíjasok igényeit tudjuk kielégíteni, ezért szükséges a bérbeadási rendszer alapos átgondolása,
későbbi pénzügyi lehetőségek esetében mennyiségi és minőségi fejlesztése. 

Ennek keretében az alábbi feladatok élveznek prioritást:
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A Kossuth u. 10. szám alatti ingatlan emeletén nyugdíjasak elhelyezésére szolgáló garzonlakások
kialakítása.

A Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezetnek éves lakóépület-felújítási terv alapján
folyamatosan gondoskodni kell a bérlemények állagmegőrzéséhez szükséges karbantartási munkák
elvégzéséről, valamint növelni szükséges a felújításra és korszerűsítésre fordított összeget.

Önkormányzati  lakások  visszaadása  esetén  a  gyenge  műszaki  állapotú,  komfort  nélküli
bérleményeket komfortosítani szükséges, ezzel is növelve a bérlemény után befolyó bevételt és az
ingatlan értékét.

A lakbéreket évente felül kell vizsgálni és biztosítani kell az értékállóságot. A bevételt kizárólag
lakásgazdálkodási  feladatokra  lehet  felhasználni.  A VSZKSZ–nek  a  lakbéremelésre  vonatkozó
javaslatot minden év március 31-ig a Képviselőtestület elé kell terjeszteni.

A lakbérhátralékok behajtása iránt folyamatosan és következetesen intézkedni kell. A tartósan nem
fizető  bérlők  lakásbérleti  jogviszonyát  meg  kell  szüntetni,  és  intézkedni  kell  a  felmondásban
foglaltak érvényesítése iránt. 

Törekedni  kell  a  nyugdíjasház  kialakítására,  illetve  megvizsgálandó  a  Komplex-telepprogramra
épülő bérlakás-építési program megvalósításának lehetősége.

7.1.2     A szociális lakástámogatási rendszer fenntartása     
A  jogszabályi  keret  folyamatos  korrekciójával  szükséges  elérni,  hogy  a  támogatások  a
legrászorultabb családok lakhatásának javítására fordítódjon. 

7.1.3.     Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására létrehozott és   
működtetett pályázati rendszer fenntartása 
Gondoskodni kell a város közigazgatási területén belül elhelyezkedő társasházak energiatakarékos
felújítására létrehozott támogatási rendszer fenntartásáról, valamint folyamatos korrekciójáról. 

Tájékoztatni kell az érintett lakóközösségeket a pályázati lehetőségekről, az aktuális európai uniós
és kormányzati  támogatásokról,  valamint  az önkormányzat  anyagi  lehetőségeit  figyelembe véve
támogatást kell nyújtani az energia-megtakarítást eredményező beruházások megvalósításához. 

7.1.4. Összefoglalás
A  cél  az,  hogy  a  tudatosan  tervezett  lakáspolitika  eredményeként  a  lakásállomány  számát,
összetételét,  minőségét  tekintve  alkalmas  legyen  a  gazdálkodási  feladatok,  célkitűzések
megvalósításához.
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7.2. Nem lakáscélú vagyongazdálkodás 

7.2.1. Nem lakás célú helyiségek:
Az  állagmegóvás  tekintetében  folyamatosan  biztosítani  kell  a  megfelelő  műszaki  állapot
megtartását.  Amennyiben  a  költségvetésben  ezt  nem  tudjuk  biztosítani,  akkor  a  bérlőkkel,
üzemeltetőkkel kell elvégeztetni.

7.2.2. Építési telkek:
Az önkormányzati tulajdonú építési telkeket értékesíteni kell.

Az eladni kívánt területek közmű, és közlekedési infrastruktúra biztosítása szükséges eladás előtt,
megvalósítása együttműködve a beruházási csoporttal.

7.2.3. Egyéb ingatlanok, és felépítmények:

7.2.3.1. Kemencei Ifjúsági Tábor
Intézményi-, vagy pályázati eljárás keretében való hasznosítás esetén szükséges továbbfejleszteni a
hazai és az Európai Uniós pályázati források felhasználásával. Pályázati források felhasználásával
tervezzük az ingatlan felújítását, ennek érdekében az építési tervek már elkészültek.

7.2.3.2. Városi repülőtér
Befektető bevonásával a térség kereskedelmi és polgári légi közlekedésének részévé kell tenni, a
meglévő  sport  tevékenységek  megtartása  és  segítése  mellett.  A meglévő  sport  tevékenységek
megtartása és segítése céljából az önkormányzat üzemeltetési szerződést kötött 5 éves időtartamra.
Rövidtávon elsődleges lépés a sportcélú hasznosítás megfelelő feltételeinek megteremtése, későbbi
törekvés az elkerülő út megépítését követően a repülőtér további fejlesztése.

7.2.3.3. A városi strand és uszoda
A jelentkező  befektetőkkel  a  további  fejlesztések  feltételeinek  kidolgozása  szükséges  pályázati
lehetőségek  igénybevételével.  A  döntésnél,  illetve  a  fejlesztések  megvalósításánál,  különös
figyelemmel kell lenni a Városi Kórház helyzetére, valamint a helyi vizes sportok szükségleteire.
Szükséges megoldani a volt Fürdőszálló szállodaként történő hasznosítását, mely szolgáltatásai a
városi  strandra  épülnének.  Törekedni  kell  egy versenyuszoda  kialakítására  elsősorban  pályázati
lehetőségek  kihasználásával,  mellyel  sikeresen  kapcsolódhatna  a  város  egy  esetegesen
megrendezésre kerülő vizes világbajnoksághoz.

7.2.3.4. Vagyon és gépjármű biztosítás
Törekedni kell arra, hogy a biztosítási érték egyre inkább közelítsen az ingatlanvagyon forgalmi
értékéhez (az alulbiztosítottság megszüntetése).
Valamennyi  önkormányzati  tulajdonú gépjármű tekintetében el  kell  érni,  hogy mind a kötelező,
mind a casco biztosítások a legkedvezőbb kondíciókkal legyenek biztosítva.
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7.2.3.5.Vagyonnyilvántartás
Tovább kell folytatni, és naprakészen tartani az új önkormányzati vagyon nyilvántartás rendszerét,
törekedni  kell  arra,  hogy a nyilvántartások minél  jobban közelítsék a  valós  piaci  értéket  is.  Új
ingatlan-nyilvántartással és jelenleg is átalakítás alatt lévő vagyonkataszterrel korszerűsítettük az
önkormányzati vagyonnyilvántartás rendszerét. 

7.2.3.6. Részvények, részesedések
Megfelelő  együttműködéssel,  reális  áron  a  nagyon  alacsony  mértékű  társasági  tulajdonrészeket
értékesíteni  kell.  A nagyobb  tulajdoni  hányad  esetében  (pl.:  Bácsvíz  Zrt.)  érvényesíteni  kell  a
tulajdonosi jogokat a lakosság érdekében

8. Humán infrastruktúra

8.1. Szociálpolitika

8.1.1. Cél
Az Önkormányzat számára a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX..
törvény (továbbiakban Mötv.), a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban Szt.), valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi  XXXI.  törvény (továbbiakban Gyvt.)  által  előírt  ellátási  kötelezettségek teljesítése az
elsődleges.
Feladat  az  ellátásra  szorulók  szociális  biztonságának  megteremtése,  szociális  és  gyermekjóléti
szolgáltatások  hozzáférhetőségének  javítása  a  lakossági  igények  kielégítésével,  a  szociális
ellátórendszer a városban biztonságot, stabilitást nyújtson úgy, hogy a működtetésével javuljon a
lakosok életminősége. 

8.1.2 Szükségesség
Az Mötv., az Szt. és a Gyvt. a települési önkormányzatokat az intézményi ellátások biztosítására a
lakosságszám  függvényében  kötelezi.  Városunkban  kötelező  jelleggel  ez  egyes  alapellátási
feladatok  megvalósítását  jelenti,  ami  jelentős  és  költségigényes  feladat.  Az  intézmények
tekintetében  elmondható,  hogy  szükség  van  az  alapellátási  feladatok  megerősítésére  annak
érdekében,  hogy  a  szolgáltatásokat  igénybe  vevők  segítése  minél  eredményesebb  legyen,  a
rászorulók minél tovább saját otthonukban, saját környezetükben élhessenek. 

8.1.3. Szociális ellátórendszer
Az  életminőséghez  az  is  hozzájárul,  hogy  az  önkormányzat  hogyan  segíti,  támogatja  rászorult
polgárait. A szociális ágazat kölcsönhatásban van a gazdaságfejlesztéssel. A szociális ellátórendszer
fejlesztése munkahelyet teremt, ezáltal foglalkoztatást, a családnak részben, egészben önfenntartást
biztosít.  Továbbá  az  aktív  munkavállalókat  hozzásegíti  a  munkahely  megőrzéséhez,  mert
szolgáltatásával ellátja helyettük a gondozásra szoruló hozzátartozóikat.
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A kiskunfélegyházi szociális ellátó rendszer az alapszolgáltatások teljes rendszerét biztosítja, és a
szakosított ellátások széles körének igénybevételére is lehetőséget ad.
A szociális ellátórendszer egyrészt az önkormányzat által nyújtott segélyek, illetve 2015. március 1-
jétől  települési  támogatás  formájában,  valamint  intézményi  keretek  között  működik.  Az
önkormányzat  fenntartásában lévő Szivárvány Személyes  Gondoskodást  Nyújtó  Intézmény és  a
KAPOCS  Szociális  és  Gyermekvédelmi  Intézmény  szociális  feladataikat  (alapellátások  és
szakosított ellátások) költségvetési szervként látják el.
Cél az ellátórendszer további fejlesztése, elsősorban pályázatok útján.  
További  cél  a  „segély helyett  munkát”  elv alapján  a  munkanélküliek számára munkajövedelem
biztosítása közfeladatok ellátása ellenében közmunka programok pályázása révén. 

8.1.4. Intézményekkel kapcsolatos fejlesztések

8.1.4.1. KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
Megvalósítandó feladatok: 
Olyan anyagi források és támogató szolgáltatások felkutatása (pl. ösztöndíj), amik lehetővé teszik a
rossz szociális körülményekből fakadó hátrányok leküzdését a rászoruló gyermekek részére. 
A szabadidős programok kibővítése minél több rászoruló gyermek bevonásával.
A szolgálatnak nagy szüksége lenne pszichológus foglalkoztatására.
A gyermekek védelmének minél magasabb szinten történő megvalósítása továbbra is megköveteli a
veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működésének javítását.
A későbbiekben biztosítani kell a szolgálat másik épületben történő elhelyezését. 
A helyettes szülői férőhely 4-ről 2-re csökkent,  ezért  feltétlenül szükséges a hiányzó 2 férőhely
pótlása, a helyettes szülői kapacitás növelése.
Új helyettes szülők toborzásával lehetne növelni a férőhely számot, valamint orvosolni a jelenlegi
anomáliákat  (egyes  gyermekek  helyettes  szülőhöz  történő  elhelyezésének  kategorikus
visszautasítása a helyettes szülő részéről).
A Dankó Pista utcai  telephelyen működő bölcsőde épülete  pályázati  konstrukcióból  kibővült  és
felújult. Ezen a telephelyen a megoldandó feladatokat az udvar talajának csökkent vízelvezetéséből
adódó probléma megoldása és egy amortizálódott kerítés rész felújítása jelenti.
A Darvas tér 12. szám alatt üzemelő bölcsőde épületén és udvarán is sürgős felújítási munkálatokat
kell végezni, valamint a bútorok cseréje, és a konyha berendezéseinek és használati eszközeinek
folyamatos megújítására is szükség van.
Hajléktalan  Személyek  Átmeneti  Szállásán  fontos  lenne  biztosítani  a  megfelelő  jövedelemmel
rendelkező hajléktalan személyek hajléktalan ellátásból való kigondozását,  biztonságos lakhatási
feltételek  felkínálásával.  A telephely  viszonylag  nagy  udvarral  rendelkezik,  ezen  meg  lehetne
kísérelni olyan konyhakert létesítését, amit a lakók gondoznának. 

8.1.4.2. Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtással  kapcsolatban  szükséges  újabb  pályázati  kiírás  esetén  a
finanszírozás további biztosítása érdekében pályázatot benyújtani az eszközök elavultsága miatt.
Tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatban szükséges további új tanyagondnoki körzet kialakítása és
ehhez a tanyagondnoki szolgálat személyi feltételeinek biztosítása.
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Nádasdy  utca  12.  szám  alatti  telephelyen  valósul  meg  az  idősek  otthona  ellátás,  az  épület
korszerűtlen, elavult, felújításra szorul.
A fogyatékkal élők nappali ellátását szükséges kiegészíteni éjszakai ellátás nyújtásával.

8.1.5. Helyi települési támogatások
2015. március 1-től jelentősen átalakult a szociális ellátások rendszere. A 2015. február 27-i testületi
ülésen  a  Képviselő-testület  megalkotta  a  jogszabálynak  megfelelően  a  helyi  települési
támogatásokról szóló rendeletet. A rendelet szabályozása alapján szükséges az Önkormányzatnak
biztosítani az ellátások pénzügyi fedezetét. 

8.1.6. Közfoglalkoztatás
A  közfoglalkoztatásban,  mint  munkáltató  évek  óta  részt  vesz  Kiskunfélegyháza  Város
Önkormányzata. 
A  belterületi  közúthálózat  karbantartása,  és  a  kerékpárutak  környezetének  rendbetétele  nevű
program 2015.03.01-én indult és 2016.02.29-ig tart 15 fő részvételével.
A helyi  sajátosságokra  épülő  program keretében a  városi  parkerdő rendbe tétele  nevű program
keretében  a  városi  parkerdő  aljnövényzetét  tesszük  rendbe,  mely  kiosztásra  kerül  a  rászorulók
részére.
Bel  és  külterület  csapadékvíz-elvezető  hálózat  felújítása,  karbantartása  elnevezésű  program
2015.04.06-án fog indulni és 2015.10.31-ig fog tartani 15 fő részvételével.
Mezőgazdasági  földutak  karbantartása,  és  azok  környezetének  gondozása  elnevezésű  program
jelenleg elbírálás alatt áll, a tervek szerint 15 fő dolgozna benne 2015.04.06-tól 2016.02.28-ig.
Közfoglalkoztatás  keretében  szükséges  megvizsgálni  annak  lehetőségét,  hogy  a  célra  alkalmas
területeken történő zöldségtermesztéssel miként lehetne biztosítani saját feldolgozónk ellátását, és
amennyiben megvalósítható, akkor ennek kivitelezése szükséges.

8.1.7. Egészségügy
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) bek. sorolja fel az egészségügyi alapellátás
körébe tartozó feladatokat: 

- háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás
- fogorvosi alapellátás
- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
- védőnői ellátás
- iskola-egészségügyi ellátás.

A  Képviselő-testület  a  gazdasági  program  időtartama  alatt  az  egészségügyi  szolgáltatást  a
következő módon kívánja biztosítani:

8.1.7.1. Háziorvosi, házi gyermekorvosi, ill. fogorvosi ellátás 
Jelenleg  6  gyermek  és  13  felnőtt  háziorvosi  körzet,  illetve  7  fogorvosi  körzet  van,  melynek
körzethatárait  önkormányzati  rendelet  rögzíti,  ezen körzetek módosítását jelenleg nem indokolja
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semmi. A körzetekre vonatkozóan feladat-ellátási szerződést kötött az önkormányzat az OEP-pel
szerződésben  lévő  vállalkozó  háziorvosokkal,  házi  gyermekorvosokkal,  ill.  a  teljes  fogászati
ellátásra  Dr.  Földeáki  és  Társai  Fogászati  Szolgáltató  Kft.-vel.  A  praxisok  működéséhez  az
Önkormányzat pénzügyi támogatást a vállalkozóknak nem biztosít.

8.1.7.2. Fogászati ügyeleti ellátást
Kiskunfélegyháza város  közigazgatási  területén határozatlan  idejű feladat-ellátási  szerződéssel  a
Pulpa Bt. látja el, hozzájárulást a feladatellátáshoz az Önkormányzat nem ad. 

8.1.7.3. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeletet 
Évek óta az Emergency Service Kft. látja el, jelenleg a Kommendáns Hivatal egy részét használja a
vállalkozás ügyeleti feladatra. A vállalkozásnak a feladatellátáshoz az önkormányzat szolgáltatási
díjat fizet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján.
Az ügyeletre  vonatkozó  szerződés  2019-ig  szól,  lejárata  előtt  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása
szükséges. 

8.1.7.4. Védőnői ellátás 
Az önkormányzat önálló költségvetési szerveként működő Védőnői Szolgálat által valósul meg. A
védőnői  szolgálatra  kapott  OEP finanszírozás  elegendő  az  intézmény  működéséhez,  így  azt  az
önkormányzatnak kiegészítenie nem kell. Kiskunfélegyházán tizenhat védőnői körzet (tíz területi-
és  hat  iskolai  körzet)  látja  el  a  jogszabályokban  meghatározott  védőnői  feladatokat.
A védőnői szolgálat két, feladataiban eltérő részre tagolódik, a területi ellátásra, valamint az iskola-
egészségügyi  ellátásra.  Az  utcanévjegyzék  alapján  kialakított  körzetekben  területi  védőnők
dolgoznak.  A  területi  védőnő  gondozási  tevékenységét  főként  családlátogatás  és  tanácsadás
keretében azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-7 éves korú
gyermek él. Az iskolavédőnő szűrővizsgálatokat folytat, megelőző jellegű tevékenységet, gondozási
tevékenységet végez az oktatási intézményekben.

8.1.7.5. Egyéb feladatok
A fentieken túl az Önkormányzat együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi,
iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben az ezeket végző szervekkel és
személyekkel, valamint támogatja és kezdeményezi ezen tevékenységeket.
Az Önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében

a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását,
c) folyamatosan  figyelemmel  kíséri  a  település  környezet-egészségügyi  helyzetének

alakulását és ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját hatáskörben
intézkedik,  vagy  a  hatáskörrel  rendelkező  és  illetékes  hatóságnál  kezdeményezi  a
szükséges intézkedések meghozatalát.

Az  önkormányzat  mindezen  feladatainak  ellátása  érdekében  támogatja  az  egészségügyi  ellátás
színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket.
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2012.  május  1-jével  a  Kiskunfélegyházi  Városi  Kórház-Rendelőintézet,  Gyógyfürdő  és
Rehabilitációs  Központ  állami  fenntartásba,  az  ellátáshoz  kapcsolódó  ingatlan  és  ingó  vagyon
átadásra került.

Törekedni kell a megfelelő éjszakai és hétvégi gyógyszertári ügyelet biztosítására is.

8.2. Közművelődés

Az elmúlt években a takarékos gazdálkodásnak és a sikeres pályázatoknak köszönhetően jelentős
mértékben  bővültek  városunkban  a  közművelődés  színterei,  az  iskolán  kívüli  művelődés
biztosításának színvonala. Sikerült megvalósítani a közgyűjteményt és a közművelődést befogadó
épületek  akadálymentesítését.  A folyamatos  eszközfejlesztésnek  köszönhetően  a  szabadtéri  és
közösségi térben szervezésre kerülő rendezvények mára már nem igényelnek külső vállalkozóktól
bérelt technikát, valamint sikerült elérni azt is, hogy más szervezők bérlik a művelődési központ
eszközeit  (sátor,  színpad,  székek,  technikai  berendezések,  stb.),  amely  az  intézmény  bevételeit
növeli.

A  közgyűjteményi  és  közművelődési  feladatok  hatékonyabb  ellátása  érdekében  intézményi
átszervezésre  kerül  sor  a  közeljövőben,  ahol  a  városi  könyvtár  és  a  művelődési  központ
szakfeladatai  szétválasztásra  kerülnek.  A szervezeti  átalakítással  olyan fejlesztések befogadására
nyílik  a  jövőben lehetőség,  amelyekkel  a  jogutód intézményként  működő Petőfi  Sándor Városi
Könyvtár  és  Művelődési  Központ  szakfeladataik  ellátását  hatékonyabb  humánerőforrás
gazdálkodással,  átláthatóbban,  gazdaságosabban  láthatja  el.  Az  átszervezés  Kiskunfélegyháza
közművelődését, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak további
feltárását, megismertetésének lehetőségeit is segíti. A két intézmény szoros kapcsolatot fog ápolni
külön egységként is, hiszen vallják, hogy a minőségi munka csak szoros együttműködéssel érhető
el.

A  két  területet  átfogó  munka  jobb  összehangolása  a  fenntartó  szándéka  szerint  magasabb
színvonalon biztosítja a helyi társadalom közösségi életének művelődését,  a különböző kultúrák
közötti  kapcsolatok  fenntartását,  a  szabadidő  kulturális  célú  eltöltéséhez  szükséges  feltételek
biztosítását.  Az  új  intézményi  struktúrában  lehetővé  válik  a  személyi  és  tárgyi  feltételek
hatékonyabb  kihasználása,  az  egységes  elvek  szerint  történő  működtetése,  megtartható  és
gazdagítható a sajátosságokhoz igazodó programkínálat. 

Az intézmény jelenleg két telephelyen látja el feladatait:

8.2.1. A Művelődési Központ
Hosszú távon nagy szükség lenne a színházterem mai,  korszerű technikai igényeket is kielégítő
felszereltségre.  Megvalósítása pályázati  forrásból  lehetséges,  amennyiben az állami költségvetés
biztosít  erre  a  célra  forrást.  Az  intézményben  a  munkatársak  folyamatosan  nyomon  követik  a
pályázatok megjelenését, amennyiben alkalom kínálkozik, az Önkormányzat, illetve a Művelődési
Központ élni fog a lehetőséggel.
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Jelenleg sajnos kis létszámmal bírnak, nincs elegendő technikus illetve rendezvényszervező, de az
önkormányzat szívügye a jövőben orvosolni ezeket a felmerülő hiányokat a városi rendezvények
minőségi, magasabb színvonalú megvalósítása érdekében.

8.2.2. A Városi Könyvtár 

A kulturális alapszolgáltatások mindenki számára rendelkezésre kell, hogy álljanak. A könyvtárak
ennek alapintézményei, ezért a kulturális alapszolgáltatások nyújtásában kiemelt feladataik vannak,
így a városi könyvtárnak is. A könyvtár feladata az olvasáskultúra fejlesztése és népszerűsítése,
ennek  érdekében  együttműködik  az  önkormányzattal,  az  oktatási,  kulturális,  szociális  és
egészségügyi  intézményekkel,  a  családokkal,  civil  szervezetekkel.  A  könyvtár  a  kultúra,  a
közművelődés, a közösségi találkozások színtere, a kulturális sokszínűség támogatója. Részt vállal a
digitális kompetenciák fejlesztésében, biztosítja az élethossziglan tartó tanulás helyét. A könyvtár
gyűjteményét, a könyvtári szolgáltatásokat bemutató, azokat népszerűsítő kulturális és közösségi
rendezvények szervezése az 1997. évi CXL törvény szerint - a gyermek- és a felnőtt korosztály
számára  -  a  könyvtár  alapfeladata,  amelyet  a  jövőben is  ellát.  A létszámfejlesztést  az  öt  évvel
ezelőtti  drasztikus  költségvetési  (létszám-  és  nyitva  tartási  idő  csökkentése)  elvonások  és  a
nyitvatartási idő növelése indokolja.

8.2.3. Kiskun Múzeum:
Az „iskolabarát múzeum” pályázati támogatás révén új múzeumpedagógiai foglalkoztató tér került
kialakításra a Kiskun Múzeumban. A pályázatban öt évre vállalt  a fenntartási  kötelezettség,  így
elsősorban a partneriskolákkal kerül kidolgozásra a múzeumpedagógiai foglalkozások programterv,
de ezen túl minden helybeli és környékbeli óvodának és oktatási intézménynek kínálva vannak a
múzeum új lehetőségei. 
E kötelezettségvállalás a múzeumi látogatók számának jelentős növekedését is jelenti, amellyel cél,
hogy  az  oktatási  intézményekkel  szoros  kapcsolat  épüljön  ki,  a  múzeumi  foglalkozások  részei
legyenek  az  oktatásnak,  így  a  pedagógusok,  a  gyerekek  és  a  diákok  visszatérő  vendégeivé,
„használóivá” válnak a múzeumnak. Az egymásra épülő programok minden tanévben fokozatosan
bővítik a felcseperedő gyermekek ismereteit szemléletesen, élmény gazdagon, játékosan, az önálló
felfedezés  örömére  építve.  Választható  komplex  foglalkozások  korosztálynak  megfelelően
(tárlatvezetés  a  kiállításban,  játékos  feldolgozás  és  tárgyalkotás).   A  múzeumpedagógiai
foglalkozások másfél óra (két tanóra) időkeretben valósíthatók meg.
A város  továbbra  is  ellátandó  feladatának  tartja  a  Móra  Ferenc  Emlékház  valamint  a  Petőfi
Emlékszoba működtetését.
Törekedni szükséges a kölcsönadott műtárgyak minél korábbi visszakerülésére.

8.3. Civil szervezetek
Az önkormányzat továbbra is fontosnak ítéli meg a civil szervezetek erkölcsi és anyagi támogatását.
A  jelenlegi  támogatási  rendszer  felülvizsgálatával  és  a  szakmai  bizottságok  véleményének
figyelembevételével  átláthatóbb,  kiszámíthatóbb  támogatási  rendszer  működési  feltételeit  kell
kialakítani. 
A  döntés  előkészítési  folyamat  során  biztosítani  kell  a  civil  szervezetek  véleményének,
álláspontjának önkormányzati megismerését. 
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Kiemelkedően fontos az együttműködés minden olyan kezdeményezéssel kapcsolatban, amely a
város történelmi, helytörténeti, kulturális és egyéb szakmai területeire terjed ki. 
Erősíteni kell az eddig kialakult jó kapcsolatot a városban működő egyházakkal. Szorgalmazni kell
az egyházi fenntartású intézmények és az önkormányzat, valamint az önkormányzati fenntartású
intézmények közötti  jó  kapcsolatot  és  együttműködést.  Meg kell  valósítani  a  korrekt  és  pontos
információáramlást az önkormányzat és az egyházak között.

8.4. Sport

8.4.1.Városi sport
A város továbbra is fontosnak tartja a versenysportot szervező egyesületek támogatását. 
Az iskolákban folyó diáksport elsősorban a tantervi sportágakat öleli fel, de egyre több versenyzőt
biztosítanak az önvédelmi sportok számára is. 
A városban jelenleg működő József Attila Általános Iskolában és Darvas József Általános Iskolában
az emelt szintű testnevelés hatékonyságát fokozni, esetleg lehetőséget biztosítani elsősorban ebben
a két intézményben az egyesületek kiemelt utánpótlás képzésére.

A 2007.  évben  átadásra  került  a  KÉSZ Aréna  Városi  Sportcsarnok,  illetve  a  felújított  uszoda,
melyekben  edzés-  és  versenylehetőséget  tudnak  biztosítani  jelenleg  működő  sportszakosztályok
számára, de természetesen előnyös lenne, ha minél több egyesület, klub használná ki a csarnok és az
uszoda  nyújtotta  lehetőséget,  természetesen  az  iskolák  is  igénybe  vehetik  a  létesítmények
szolgáltatásait.

A lakosok  minél  szélesebb  körét  célszerű  a  sporttevékenységekbe  bevonni,  így  törekedni  kell
köztéri sportlétesítmények kialakítására.

8.4.2.Óvodai testnevelés
Az óvodáknak a szervezett  testnevelési  foglalkozásokon túl megfelelő színvonalon biztosítaniuk
kell  a  kisgyermekek  számára  a  kötetlen,  mozgásos  tevékenységek  lehetőségét,  és  az  ahhoz
szükséges tárgyi, valamint személyi feltételeket.  
A jövőben kiemelt feladatként kell kezelni e terület megfelelő szakmai szinten alapuló támogatását.
Újra be kell vezetni az óvodák közötti  versenyeket („mini olimpia”) sokkal több hangsúlyt kell
fektetni az óvodai foglalkozások során a testmozgásra, a játékos ügyességi feladatokra. Felül kell
vizsgálni  az  óvodai  tornaszobák  állapotát,  felszereltségét,  valamint  bővíteni  kell  korszerű
sporteszközökkel eszköztárukat.

8.4.3.Iskolai testnevelés, diáksport, nevelési-, oktatási intézmények
Az iskolai testnevelés széleskörű sportpedagógiai kihasználása kiemelt cél és feladat.
A diáksport  célja  a  tanórán  kívüli,  intézményi  kereteken  belül,  megfelelő  szakmai  irányítással
szervezett, rendszeres testmozgás lehetőségének megteremtése az iskola tanulói részére. A diáksport
kettős célt szolgál: az eredményességet és a tömegsport megfelelő működtetését.

8.4.4. Az önkormányzat sportcéljai és feladatai:
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a  városban működő közoktatási  intézményekben és  az
általa  támogatott  kiskunfélegyházi  sportszervezetekben,  az  egészségmegőrzés  érdekében,  hosszú
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távon a sporttevékenységek központjába a gyermek és ifjúsági sportot kívánja helyezni. Ezen belül
a teljesítő képes tudást adó, mérhető, ellenőrizhető, jól szervezett, megfelelően motivált tanórai és
tanórán kívüli testnevelést, a mindennapos testedzést, a szabadidősport megvalósítását, valamint az
eredményes egyesületi munkát és a céltudatos utánpótlás – nevelést támogatja a sportolási feltételek
megteremtésével és fokozatos javításával és finanszírozási rendszerével.

Fontos cél, hogy valósuljon meg az alulról építkezés, tehát, hogy az általános iskolás tanulók az
iskolai  testnevelés  során  ismerkedjenek  meg  a  sportolási  alapokkal  (atlétika,  labdajátékok:
kiemelten kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, tenisz, úszás).
Így valósulhat meg a valódi kiválasztás lehetősége a városi sportegyesületek részére.
A város kiemelten kívánja támogatni a város sporthagyományait figyelembe vevő, eredményesen
működő egyesületeket, szakosztályokat, utánpótlás nevelő műhelyeket.

Az  önkormányzat,  amennyiben  az  ehhez  szükséges  pénzügyi  fedezet  az  éves  költségvetésben
biztosítható, pályázati alapot hoz létre. Ehhez szükséges összeget a tervezhető bevételek és kiadások
függvényében a Képviselő-testület – évenként a költségvetési rendeletében –  határozza meg. 

8.4.5. Összefoglaló c  élok, feladatok:   
-   A városban  működő  egyesületek,  sportkörök,  szabadidős  tevékenységet  szervező  társulások

fenntartása, a színvonal megőrzése. 
-   Lehetőségek  szerint  támogatni  kell  mindazon  sportegyesületeket,  szakosztályokat,  amelyek

kimagasló  eredményeket  érnek  el  az  országos  és  nemzetközi  versenyeken  utánpótlás
korosztályban is. Fontos szempontnak kell tekinteni a nézőszámot is.

- Az iskolai testnevelés, mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséhez költségvetési forrás
biztosítása szükséges. 

-  A diáksport keretében feltűnő, tehetségesnek ítélt tanulók irányításával biztosítani kell a sportági
utánpótlást. 

-  A sportolási lehetőségek kiszélesítésével elő kell segíteni az egészséges életvitelt, a szabadidő
hasznos  eltöltését,  így  törekedni  kell  versenyuszoda  kialakítására,  valamit  köztéri  sportolás
lehetőségének megteremtésére.

- Továbbra is  értékelni és elismerni szükséges a nemzetközi és hazai viszonylatban kiemelkedő
eredményt elérő sportolókat, felkészítőiket. 

-  Az  utánpótlás  nevelés  színvonalának  emelése,  az  iskolák  és  sportegyesületek  közötti
együttműködés erősítése. Bázisiskolák létrehozása. 

-  A  diákok  érdeklődésének  felkeltése  az  egészséges  életmódra  nevelés  fő  eszközével,  a
testneveléssel és sporttal. 

-  Az  öntevékenységre,  önszerveződésre  épülő,  közösségi  nevelésben  jelentős  szerepet  játszó,
rendszerességet biztosító, játék és mozgásélményt nyújtó szabadidős rendszer erősítése. 

- A sportágak gyakorlati és elméleti ismereteinek átadásával biztosítsunk sportot szerető és értő,
versenyzőket sportszerűen biztató nézői, szurkolói tábort.

-  A  szabadtéri  létesítmények  közül  a  Honvéd  Sporttelepet,  illetve  az  oktatási  intézmények
sportudvarait igény és szükség szerint fejleszteni.

-  Az ökölvívó csarnok állagának további javítása. 
-  A testnevelő tanárok bevonása a szakosztályok munkájába.
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- Szakosztályokat érdekeltté tenni az utánpótlás-képzés lehetőségeinek felderítésében.

8.5. Közoktatás

Az általános iskolák és középiskolák állami fenntartásba kerültek a Képviselő-testület döntése és a
hatályos  jogszabályok  alapján,  így  a  helyi  önkormányzat  számára  feladatként  az  óvodák
üzemeltetése és fenntartása maradt. Az óvodai ellátás tekintetében a legfontosabb cél a minőségi
fejlesztések, ugyanis a gyerekszám folyamatos csökkenése okán a férőhelyek tekintetében többlet
jelentkezik. 

9. Turizmus

Versenyképes  attrakciófejlesztéssel,  infrastruktúrafejlesztéssel,  színes  programkínálattal,  és
megfelelő  marketing  kommunikációval  a  cél  a  helyi  lakosok  szórakozási  lehetőségeinek
színvonalas bővítése, a turisztikai látogatottság növelése, a szezonalitás csökkentése, a tartózkodási
idő, valamint a vendégéjszakák számának növelése, ezáltal pedig a visszaforgatható idegenforgalmi
adó összegének emelkedése.

A  kiskunfélegyházi  gyógyvíz  turisztikai  célú  hasznosítására  irányuló  pályázati  lehetőségek
kihasználása  mellett  kapcsolódó  beruházásként  a  kerékpárutak  építése  jelentős  feladat,  mely  a
térség turisztikai kínálatának egy programcsomagban történő piacra vitelét támogatja. 

Fontos  cél  továbbá  a  járási  önkormányzatok  együttműködésével  a  térségben  található
idegenforgalmi  látványosságok,  értékek  közös  bemutatása,  programcsomagok,
szolgáltatáscsomagok összeállítása. A várostérségi települések együttműködésével megvalósulhat a
térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozása által. 

A célok elérése érdekében elengedhetetlenek a városi kiadványok, a rendezvénynaptárak, az online
megjelenések,  a  vásárokon  és  kiállításokon  történő  megjelenések,  melyekhez  egységes  arculat
szükséges.

A fenti  célok  eléréséhez  szükséges  a  turizmusfejlesztési  stratégia  megújítása,  hiszen  részletes
helyzetelemzés után alakítható ki hatékony marketing terv. 

10. Polgármesteri hivatal feladatai

10.1. Önkormányzati gazdálkodás
Az önkormányzati gazdálkodás, a közpénzek felhasználása során az elkövetkezendő időszakban is a
szükségszerűség, célszerűség, gazdaságosság és hatékonyság követelményeit kell szem előtt tartani.
Az  éves  költségvetések  összeállításánál  kiemelt  fontosságot  élvez  a  működési  bevételek  és
kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások aránya, ezzel biztosítva az önkormányzati
vagyon további növekedését.
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10.1.1. A Képviselő-testület a biztonságos pénzügyi gazdálkodás érdekében
Az intézményekre, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozóan
az  általuk  kezelt  önkormányzati  tulajdon  üzemeltetésével  összefüggően  kötelezően  előírja  –
amennyiben önerő rendelkezésre áll –, hogy a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források
bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel éljenek.
Az intézményi, illetve önkormányzati saját bevételeket tovább növelni és maximalizálni szükséges.
Az önkormányzati feladatellátással összefüggő – bevételszerző – feladatok (közterület-használat,
temetkezés,  önkormányzati  lakások  és  egyéb  helyiségek  bérbeadása,  stb.)  –  a  szolgáltatás
színvonalának megtartása melletti maximális – kihasználtságának megteremtésére kell törekedni a
bevételek hathatós növekedésének elérése érdekében. 

10.1.2.   A felhalm  ozási kiadásokkal kapcsolatban  
Az  önkormányzat  nem  kíván  részt  venni  85  %-nál  kisebb  intenzitású  pályázatokon,  ennél
alacsonyabb intenzitású pályázaton kizárólag a képviselő-testület külön döntése alapján vehet részt,
valamint  a  pályázatokhoz  szükséges  saját  erő  csökkentése  céljából  folyamatosan  vizsgálja  a
lakosság pénzügyi vonatkozású bevonását.

Törekedni kell a központosított beszerzésekre, erre a kialakult intézményi struktúra lehetőséget ad.
Az intézményvezetőknek mindent meg kell tenni a saját bevételek további növelése érdekében, az
anyagi érdekeltségi rendszer kialakítása mellett.

10.1.3.   A   tervezési célok  
A költségvetés tervezetében legalább a 90 %-os működési és 10 %-os beruházási kiadás biztosított
legyen.
Elsődleges tervezési elvként kell érvényesülnie a takarékos, stabil és hatékony gazdálkodásnak.
Törekedni  kell  arra,  hogy  az  évközben  jelentkező,  előre  nem  tervezett  feladatok  kiadásának
fedezetére általános tartalékot kell képezni legalább a költségvetési főösszeg 0,1 %-ában.

10.2. Közigazgatás
2013. január  1-től  jelentős változás  következett  be a  közigazgatásban,  mivel  az államigazgatási
feladatok területi szintű ellátására járási kormányhivatalok alakultak
A közigazgatás átszervezése egyrészt feladatcsökkenést eredményezett a Polgármesteri Hivatalban,
nagyobb  részt  azonban  létszámcsökkenést,  mely  által  a  Hivatalban  maradó  dolgozók  feladatai
jelentősen megnőttek. 
Az  önkormányzat  közigazgatási  feladatainak  ellátására  Polgármesteri  Hivatalt  működtet.  A
megfelelő színvonal biztosítása érdekében szükséges: 
- a szolgáltató jellegű közigazgatás hatékonyabb megteremtése,
- az elektronikus ügyintézés továbbfejlesztése, 
- az információs szolgáltatás működtetésének kiterjesztése,
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása (számítógép, gyors internet hozzáférés, stb.) 
- ergonómiai feltételeknek megfelelő munkahely megteremtése, 
- a közintézmények teljes körű akadálymentesítése. 
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Fel  kell  készülni  a  szükséges  változtatásokkal  járó  további  átszervezési  feladatokra
(kormányprogram szerint). 
Az önkormányzati hivatallal és épületekkel kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések: 
- elhasználódott számítógépek cseréje
- iroda-berendezések pótlása, 
- önkormányzati épületek karbantartása, felújítása. 

A város szempontjából fontos kiemelni, hogy Kiskunfélegyháza ismét járási székhely, ami a térségi
felelősség mellett széleskörű lehetőségeket is rejt magában.

10.3. Informatikai rendszer

10.3.1. Feladatok:
- A kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal informatikai hálózat fejlesztése.
- A kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények informatikai támogatása.
- E-közigazgatás követelményeinek való megfelelés.
- Elektronikus ügyintézés hatékonyságának növelése, költséghatékony ügyintézés 

megteremtése.
- Térinformatikai rendszer kialakítása.
- Kiskunfélegyháza Város honlapjának fejlesztése, bővítése.
- E-közigazgatás bevezetését meghatározó stratégiai terv elkészítése.
- E-közigazgatás bevezetését támogató pályázatok 

10.3.2. Részfeladatok:

A kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal informatikai hálózatának a továbbfejlesztése oly módon,
hogy kliens számítógépek külön végpontokon keresztül csatlakozzanak a hálózathoz, továbbá cél
egy olyan WIFI hálózat kialakítása a hivatalban, amely több SSID-t hirdet, így megoldható lenne,
hogy a dolgozók vezeték nélküli csatlakozás esetén is elérjék a belső hálózatot és elszeparáltan
belső hálózattól a hivatalba érkező állampolgárok is tudjanak csatlakozni a világhálóra. 

A kiskunfélegyházi  Polgármesteri  hivatalhoz  tartozó  intézmények  bevonásával  létrehozunk  egy
központi  szerverparkot,  amelyen megvalósulna  a  biztonságos adattárolás  az  önkormányzat  és  a
szervezeti egységek részére egyaránt.

A  kiskunfélegyházi  Polgármesteri  Hivatal  informatikai  rendszerének  fejlesztése,  az  elérendő
célokhoz szükséges technikai feltételek biztosítása. Szerverkonszolidáció, nyomtatási fénymásolási
költségek csökkentése.  

Egységes  elektronikus,  integrált  önkormányzati  rendszer  bevezetése,  a  hivatali  munka
integritásának,  hatékonyságának növelése  érdekében -  közigazgatási  és  adminisztratív,  pénzügyi
alkalmazások, irodaautomatizálás, kommunikáció, vezetői információk és döntéstámogatás.
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Kiskunfélegyháza  honlapjának  (www.kiskunfelegyhaza.hu)  fejlesztése,  bővítése,  ahol  a  kezdeti
információszolgáltatáson túl a későbbiekben egy portál kialakítása a cél egy úgynevezett nyitott
"állampolgári kapu", amin keresztül bárki szabadon kommunikálhat a Polgármesteri Hivatallal, e-
ügyfélkezelés, e-ügyintézés. 

A cél,  hogy  valamennyi  település,  illetve  a  lakosság  minél  nagyobb  része  bekapcsolódjon  az
internetes  hálózatba,  hozzájusson  mindazon  információkhoz  és  lehetőségekhez,  amelyek  a
világhálón megtalálhatók.

Informatikai  stratégia  elkészítése,  ami  meghatározza  az  önkormányzati  feladatok  hatékony
elvégzéséhez  nyújtható  számítógépes  támogatás  tervezését,  működtetését,  a  fejlődés  irányainak
kijelölését, a lehetőségek kihasználását.

Meg  kell  határozni  a  vállalások  reális  mértékét,  hivatalunkhoz  legjobban  illeszkedő  jövőkép
meghatározása,  már  működő  alkalmazások  piackutatása,  rendszerintegráció  érvényesítésének
felmérése.

Fel  kell  mérni  az  igényeket  az  olyan  szakalkalmazások  terén,  amelyek  még  nincsenek  jelen
hivatalunkban pl:

- E-ügyiratkezelő rendszer
- Egységes költségvetési, pénzügyi rendszer
- E-adó rendszer
- Térinformatikai rendszer

Az informatikai stratégiával összhangban a megjelenő Széchenyi 2020 pályázatainak elkészítése
szükséges.

11. Összegzés

Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületének gazdasági programját esetenként olyan társadalmi-
gazdasági környezetben kényszerül végrehajtani, amely sokszor nem kedvez az önkormányzatnak.
Az elkövetkező években is, a szűk költségvetés miatt, a város fejlődésének finanszírozási alapját
elsősorban Európai Uniós támogatások fogják jelenteni, így kiemelt figyelmet kell fordítani ezen
pályázatok figyelésére, kihasználására. A lakossági szolgáltatások több ágazata fejlesztésre szorul. A
város  turisztikailag  gyengén  látogatott,  így  ki  kell  aknázni  azon  lehetőségeket,  melyeket  ez  az
ágazat  rejt  magában.  Mindemellett  a  település  környezetminőségének  javítása,  fejlesztése
ugyancsak  fontos  szerephez  kell,  hogy  jusson.  A város  vonzóbbá  tétele  és  a  lakosság  ellátási
színvonala  javítása  érdekében  törekednie  kell  a  jelen  programban  megfogalmazott  célkitűzések
minél hatékonyabb megvalósítására.
A Gazdasági  Program  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  69/2015.
(III.25.). számú határozatával elfogadásra került.

Kiskunfélegyháza, 2015. március 25. 
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