
Kiskőrös város rövid bemutatása 

 Kiskőrös a Délalföldi Régióban, Bács-Kiskun megyében a 

Kiskőrösi  járásban található /é. sz. 46° 37′ 13″, k. h. 19° 17′ 02″/, s a 

járás  székhelye. 

 Területe /kül- és belterület/: 102.23 km2 

 Lakosságszáma: 14 446 fő 

   Belterületen: 12 700 fő 

   Külterületen:  1257 fő 

   Erdőtelek    : 506 fő 

 Lakások száma: 6742 db /Családi házak, társasházak, 

tömblakások/ 

 Belterületi városrészek száma: 4 

 Összes településrész szám: 15 

 A város jellegzetes délalföldi település, nagy külterülettel, tanyás 

térsé-gekkel, s jelenleg már ipari jellegű tevékenységekre épülő 

vállalkozások túlsúlyával, de jelentős a mezőgazdasági, 

mezőgazdasággal összefüggő tevékenységeket végzők száma is. 

 A mezőgazdasági tevékenységek közül kiemelkedik a szőlészet 

és a borászat, melyekkel a város a „Szőlő és bor városa” jelzőt is 

kiérdemli, de jelentős a gyümölcstermesztési és feldolgozási ágazat is. 

 A város rendelkezik ipari parkokkal, s több jelentős ipari 

tevékenységet folytató elsősorban gépipari cégnek is otthont biztosít. 

 Jelentős közútforgalmi csomópont, itt halad át az 53-as számú 

főút, mely Dunaföldvár-Solt-Kiskunhalas –Tompa útvonalon keresztül 

éri el a szerb határt, s leágazásairól közelíthető meg a megyeszékhely 

Kecskemét, valamint Baja, Kiskunmajsa, Kiskunfélegyháza. 

Kecskeméttel összeköti még az Izsákot érintő út, s szintén közvetlen 

útcsatlakozások vannak Soltvadkert, Kecel, Kalocsa felé is. 

 3 vasútvonala közül legjelentősebb a Budapest –Kelebia 

nemzetközi vonal, a jelenleg csak teherforgalmat áteresztő Kiskőrös – 

Kecel – Kalocsa szárnyvonal. A Kiskőröst Kecskeméttel összekötő 

keskeny vágányú vasút nem üzemel. 

 A város belterületen teljes földfelszín feletti kábeltelevíziós 

hálózattal rendelkezik, s így a digitális közművesítés, a teljes városi 30 

– 100 Mbit –es internet lefedettség egyik alapfeltétele adott. 

 A városban a színpompás  és nagy látogatottságú rendezvények 

mellett helyet ad a  regionális Agrár Expo – nak is. 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=hu&pagename=Kisk%C5%91r%C3%B6s&params=46_37_13.37_N_19_17_1.72_E_region:HU_type:city(14164)


 A város kiterjedt, jól működő nemzetközi kapcsolatrendszerrel 

rendelkezik,  

7 testvérvárossal és két régióval /szerbiai, romániai/ tart fenn 

kapcsolatot.  

 Kulturális életében meghatározó a Petőfi kultusz ápolása és a 

szlovák hagyományok őrzése. 

 Az önkormányzat kihasználva az EU és a kormányzat pályázati 

lehetőségeit több olyan fejlesztést valósított meg, melyek már a jövő 

intelligens városának alapjait képezhetik. 

 A teljesség igénye nélkül az alábbi fejlesztéseket érdemes 

kiemelni: 

 2015-ben megújult a városközpont, korszerű világítástechnológiák, 

közlekedésátszervezés és rendezvényhelyszínek kialakításával, a zöld 

környezet, a fák megóvásával, beépítésével.  

 A Polgármesteri Hivatal  jelentős napenergetikai fejlesztéseket 

valósított meg, s a városi intézmények is fokozatosan fejlesztik, 

telepítik a napkollektoros rendszereket. 

 2015-ben sikeresen zárult az a projekt, melynek eredményeként 

létrejött az Egészségfejlesztési Iroda, mely szolgáltatásaival, 

programjaival a lakosság egészség megőrzési lehetőségeit bővítik. 

 2015-ben bővült a városban és a térségben a kerékpárút –hálózat. 

 2016 –ban kerül átadásra a János vitéz Látogatóközpont, melyben a 

látogatók virtuális utazásokat tehetnek Petőfi mesevilágában. 

 


