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Kedves Olvasó!
Soha ilyen mértékű fejlesztések nem láttak napvilágot Bács-Kiskun szerte,
mint a 2019-es évben - méltán nevezhetjük a mögöttünk hagyott esztendőt
a szalagátvágások évének. Az idei félév a koronavírus járványnak köszönhetően, és az ennek következtében kialakult pandémiás időszak sajnos nem
bővelkedett átadó ünnepségekben, de e hónaptól újra zajlanak a projekt átadó
rendezvények megyénk számos településein.
Minderre leginkább a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
biztosított lehetőséget és forrást, melynek összege Bács-Kiskun megye
esetében elérte a 70 milliárd forintot. E támogatási keretből megyénk minden
településén megvalósulhatott és megvalósul legalább egy beruházás, mely a
térségi gazdaságfejlesztést, a foglalkoztatottság növelését, az itt élők helyben
boldogulásának biztosítását, életkörülményeik javítását és jól-lét érzésük
fokozását szolgálja.
Az országban egyedülálló módon a térség- és településfejlesztéseket az ott
élők bevonásával, tervezetten, koordináltan valósítottuk meg. Tettük mindezt
annak érdekében, hogy a helyi szükségleteknek megfelelő korszerűsítések
jöhessenek létre és az ott élők valóban jobban érezzék magukat, s gyermekeik
is ide álmodják meg saját világukat. Ahogyan eddig is, úgy a jövőben is dolgozni fogunk településeink fejlődése, közösségeink gyarapodása, környezetünk
megóvása és kultúránk tovább örökítése érdekében.

Jelen kiadványunkba ezekből a
fejlesztésekből válogattunk Önnek!

Rideg László

a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés elnöke
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Alapellátás
Egy közösség
hosszútávú
Megújult,
életképességének egyik
fontos
fokmérője, milyen
megszépült
körülmények között töltheti
mindennapjait a legfiataa Százszorszép
labb és a legidősebb generáció, valamint
az, hogy
Óvoda

milyen szociális
háló védi a
DUNAVECSE
rászorultakat. Ezért támoA község
lakosából
900 fő 62
gatjuk4000
vadonatúj
óvodák
ésév
feletti.
A
településen
akkor
tartható
bölcsődék építését, korfent az egyensúly, ha legalább annyi
szerűsítését
és bővítését.
gyermek van bölcsödében, óvodában
Ezzel a férőhelyhiányokat
és iskolában,
mint amennyi nyugdítudjuk
és a a
jasisélcsökkenteni
ott. Ezért kezelte
mindvégig
város
vezetése
kiemelten
ezt
a
berukisgyermeket nevelők munházást,
mely
egy
épület
felújításának
kába visszatérését, s ezzel
tényénél jóval messzebbre mutat:
a népesség helyben
segít ezen célok megvalósításában
tartását
is segítjük.
és hozzájárul
a népesség
fogyásának

megállításában, valamint a lakosság
helyben
tartásában.
Magasabb
színvonalon,
Megújult
a
tetőszerkezet,
a cserép
modernebb, emberibb
köésaz épület belső vakolatai, kicserülmények
között
vehetők
rélték a burkolatokat, a homlokzati
igénybe azajtókat,
önkormányzati
ablakokat,az
a hidegpadló
alapszolgáltatások.
Megburkolatokat
és az oldalfali csempeburkolatokat
a
konyhában
és
a vizes
újulnak, korszerű eszköhelyiségekben.
Az
óvoda
homlokzata
zökkel gazdagodnak a háziteljes felületen hőszigetelést, a nem
orvosi, fogorvosi rendelők,
csempézett oldalfalakon és a men�a védőnői
szolgálatok,
nyezeten
festést kapott.
A mosdókszociális
alpszolgáltatási
ban és
zuhanyzókban
vadonatúj vizes
berendezések
várják
apróságokat
központok
ésazaz
iskolaés a dolgozókat.
Az
épület
akadályegészségügyi ellátás
is.
mentesítése is elkészült.
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BÖLCSŐDEI FEJLESZTÉSEK
BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

KECEL

Az elmúlt időszakban óriási fejlesztések valósultak meg a bölcsődéket
illetően a megyében. Például Kecel
Város Önkormányzata és konzorciumi
partnerei a kisgyermekek bölcsődei
ellátásának, és a bölcsődei szolgáltatások minőségének javítása érdekében benyújtott pályázata során több
bölcsőde jutott új eszközökhöz, és
megújult kellemes környezetben folytathatja a gyermekek nevelését.
A projektben 10 helyi önkormányzat, 1 nemzetiségi önkormányzat, 3
önkormányzati társulás, 1 közhasznú
egyesület és a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat 100 %-os tulajdonában
lévő nonprofit szervezet vett részt.
Mindannyian tovább szerették volna
növelni a kisgyermekek ismereteit
és többek között fejleszteni kívánták a finom-motorikus készségüket
is. A megvalósítók ezeket a célokat
szem előtt tartva összeválogatták és
beszerezték a szerepjátszáshoz, az
anyanyelvi és művészeti neveléshez,
mozgásfejlesztéshez szükséges külés beltéri játékokat, eszközöket. A játékok tárolásához szükséges bútorok
beszerzése is megtörtént, valamint a
mosókonyhákat új mosó- és szárítógépekkel szerelték fel.
A projekt keretében infokommunikációs eszközök beszerzése is megtörtént,
melyeket zenehallgatásra, képek és
filmek nézésére is használnak.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 39 000 000 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2019. MÁJUS 14.
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SZÉP ÉS BETEGBARÁT ORVOSI
RENDELŐVEL GAZDAGODOTT
A TELEPÜLÉS

KUNBAJA

Kunbaja lakosait immár egy korszerű, a
településkép szempontjából is figyelemre
méltó létesítmény fogadja, amikor a
háziorvosukhoz, vagy a fogorvosukhoz
látogatnak. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat TOP pályázatán elnyert 65 millió
forintból egy, az Önkormányzat tulajdonában lévő, teljesen felújított akadálymentes
épületbe költözött a település felnőtt- és
gyermek háziorvosi rendelője, valamint a
fogorvosi szolgálat.
Eddig a háziorvos és az iskolaorvos egy
erősen felújításra szoruló épületben
fogadta a betegeket, a fogorvosi praxis
pedig helyettesítéssel került betöltésre
Tataházán bérelt fogorvosi rendelőben.
Kunbaja Község Önkormányzata fontosnak tartotta megteremteni a megfelelő
minőségű és színvonalú egészségügyi ellátást a településen, ezért olyan helyszínt
választott erre a célra, amely gyorsan és
egyszerűen elérhető mindenki számára.
A pályázat keretében egy meglévő,
nagyobb önkormányzati épületet újítottak fel: kicserélték a villamoshálózatot,
megtörtént a burkolatok cseréje, az
épület külső hőszigetelése, a nyílászárók
cseréje és a fűtéskorszerűsítés is, valamint teljeskörű külső és belső akadálymentesítés került kialakításra.
Az új fejlesztés nagyban hozzájárul a
település életminőségének javításához,
vonzerejének növeléséhez.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 65 000 000 FT
PROJEKT ZÁRÁSA: 2019. NOVEMBER 29.
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MINI BÖLCSŐDÉT AVATTAK

KUNFEHÉRTÓ
Egy település életében mindig
örvendetes egy új intézmény
létrehozása, különösen akkor, ha
kisgyermekek ellátásáról van szó.
Hiszen ha szükség van egy bölcsőde létesítésére, ez azt jelenti, hogy
a településen nő a gyermekvállalási kedv, s ezzel együtt növekszik a
lakosság száma is.
A mini bölcsőde kialakítása már
régóta esedékes volt Kunfehértón.
Az épület teljes felújításon esett át
és új arculatot kapott. A fejlesztés
keretében többek között megtörtént az épület hőszigetelése, ami
jelentősen csökkenti a hőveszteséget, valamint korszerű fa nyílászárókra cserélték a régieket és ter-
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mészetesen a bölcsődei eszközök
beszerzése sem maradhatott el.
A mini bölcsőde rögtön száz százalékos kihasználtsággal indult,
vagyis a hét férőhelyre máris hét

el

bölcsis jelentkezett.
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 30 000 000 FT
PROJEKT ZÁRÁS: 2019. JÚNIUS 29.
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Energetika
Bács-Kiskun megye is csatlakozott a globális, világszintű erőfeszítésekhez,
a széndioxid-kibocsátás
csökkentéséhez és az erőforrás-hatékonyság minél szélesebb körben való megvalósításához. Ennek érdekében
az önkormányzati tulajdonú
épületek – polgármesteri hivatalok, könyvtárak,
bölcsődék, óvodák és iskolák
- energetikai korszerűsítése
indult meg gőzerővel a
megye településein.
Az épületek új nyílászárókat,
hőszigetelést kapnak, a korábbi, korszerűtlen, pazarló
hőtermelő berendezéseket
új, környezetbarát és energiatakarékos rendszerek
váltják fel. Számos helyen
megújuló energiaforrásokat,
például napelemeket helyeznek el. Ezzel nem csak a környezetet kímélik, de komoly
költséget is megtakaríthatnak a települések.
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
IS ENERGIATAKARÉKOSSÁ
VÁLT

BALOTASZÁLLÁS
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Balotaszállás polgármesteri
hivatalának és általános iskolájának energiatakarékos és
költséghatékony működtetésének érdekében a megyei TOP
keretből megvalósult az épületek
energetikai fejlesztése.
A korszerűsítés során elsősorban az épületek hőmegtartó
képességét növelték. E célból
födém- és homlokzati szigetelést
helyeztek fel és a régi nyílászárókat is kicserélték.
A fűtés hatékonyságának javítása érdekében a polgármesteri hivatal esetében például a
korszerűtlen kazánt kondenzációs típusúra váltották, valamint
napelemes rendszert telepítettek, mely környezetbarát módon, megújuló energiaforrásból
táplálkozva képes az intézmény
villamosenergia fogyasztását
csökkenteni.
A fejlesztésnek köszönhetően
akadálymentes bejárat és mosdó
is biztosított a hivatal
épületében.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 33 488 174 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2020. JANUÁR 30.
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NÉGY KÖZINTÉZMÉNY
IS MEGÚJULT

IMREHEGY

Mérföldkőnek számít az imrehegyiek életében, hogy egy időben
négy közintézmény – az orvosi
rendelő, az egészségház, az
óvoda és a helyi általános iskola
– átfogó energetikai korszerűsítésen esett át.
Az intézmények az 1960-as években épültek hőszigetelés nélkül,
így energiahatékonyságuk nem
volt korszerű. A lakosság érdekeit szolgáló, a település életében mindig elsőbbséget élvező
épületek felújítását saját erőből
az önkormányzat nem tudta volna megvalósítani.
A megyei TOP keretből megtörtént az orvosi rendelő, az óvoda
és az egészségház külső fal-,
lábazat- és födémszigetelése. Új,
korszerű, hőszigetelő műanyag
nyílászárók kerültek beépítésre
és megújult a fűtési rendszer
is. Az óvoda és az egészségház
akadálymentesítése is megtörtént, az iskola épületére pedig
polikristályos napelemeket
helyeztek fel.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 87 088 376 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2020. JANUÁR 30.
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MEGÚJULT AZ ÓVODA
ÉS A SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÓ HÁZ IS

SZENTKIRÁLY
Számos önkormányzati intézmény fűtése jár hatalmas költséggel. Korszerűbb szigeteléssel, energiatakarékos
berendezések vásárlásával és beépítésével könnyedén lehet orvosolni ezt
a problémát. E kihívás teljesítéséhez
kapott segítséget Szentkirály Község
Önkormányzata.
Az óvoda épülete hőmegtartó képességének javítása érdekében 16 cm-es
homlokzati és 20 cm-es födémszigetelést helyeztek fel az épületre. A
szociális szolgáltató házon a hasonló
paraméterekkel bíró külső termikus
burok javítása mellett a kazán cseréjével és napelemes rendszer telepítésével vált az intézmény működtetése
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hatékonyabbá és környezetbaráttá.
Mindkét épület esetében a külső
nyílászárók cseréje is megtörtént,
továbbá az akadálymentesítés következtében a fogyatékkal élők részére

elk

is könnyebben elérhetők már az
intézmények szolgáltatásai.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 74 948 392 Ft
PROJEKTZÁRÁS: 2019. JANUÁR 14.
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Gazdaságfejlesztés
A fenntartható gazdaság tudatos fejlesztése és színvonalának fenntartása egyik
bölcsője a lakosság helyben
tartásának és alapja életkörülményei emelésének.
Ehhez nem csak térségi
gazdasági jellegű fejlesztések és beruházások szükségesek, hanem az ezekhez
kapcsolódó képzési, foglalkoztatási programok is.
A vállalkozói kedvet és a
versenyképességet javítják,
valamint a foglalkoztatást
bővítik az újonnan létrehozott iparterületek, ipari parkok, logisztikai és innovációs központok, de ezt a célt
szolgálják a már meglévők
infrastruktúrájának komplex fejlesztése is. A jelenlegi
és a jövőben betelepülni
kívánó vállalkozásokat így
magasabb minőségű és
szélesebb körű szolgáltatások várják.
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MEGÚJULT A DUSNOKI PIAC

DUSNOK
Megyei forrásból a közelmúltban
megújult a dusnoki piac épülete,
emellett pedig a heti piacnak további
helyszínt biztosító Dembinszky utca
fejlesztése is megvalósult.
A projekt során fejlesztették a
Dusnokon meglévő fedett piacépületet, új üzletek kerültek kialakításra, valamint a Dembinszky utca
térburkolata is elkészült, továbbá a
csapadékvíz-elvezetési munkák is
befejeződtek.
Az épületben a már működő dohánybolt mellett két új üzlet is létesült:
egy húsüzlet valamint egy, a helyi
termékeket árusító bolt. A húsboltban friss alapanyagokkal várják
a vásárlókat, a másik új üzletben
pedig helyi termékeket - szőtteseket,
mezőgazdasági termékeket, szárított
zöldségeket, befőzött termékeket,
mézet - lehet kapni.
Az épület teljes akadálymentesítése
is megvalósult, kapcsolódó térburkolatokkal, kerékpártárolókkal.
A beruházás nagyban hozzájárul
a térség gazdaságának növekedéséhez, valamint a helyi termékek
népszerűsítéséhez.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 40 000 000 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2020. JÚLIUS 31.
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ÚJ ÉS MODERN PIAC ÉPÜLT

LADÁNYBENE
Egy teljesen új, a mai kor igényeinek
megfelelő kulturált piac épült Ladánybenén. A beruházásnak nemcsak
a helyi őstermelők és a családi gazdálkodók örültek, hanem a friss helyi
termékeket kereső vásárlók is.
A község mezőgazdasági jellegű
település, jelentős mértékű a szántóföldi, kertészeti növénytermelése. A
mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó
feldolgozás jelentős szerepet tölt be a
helyiek életében.
Ennek ellenére Ladánybenén eddig
gyakorlatilag nem volt működő piac.
Ugyanis az árusítás a község belterületén lévő, 300 nm-es közterületen
zajlott egy arra alkalmatlan helyen és
körülmények között.
Jelen fejlesztés során új, akadálymentesített piaci épület létesült,
emellett új parkolókat hoztak létre és
biztonsági kamerarendszert
építettek ki. Új padok, modern térvilágítás, ivókutak és kerékpártárolók
szolgálják a vásárlók és termelők
kényelmét.
A beruházás nemcsak gazdasági,
hanem társadalmi hasznot is termel,
hiszen a piac egyfajta közösségi tér is,
ahol a helyiek jobban megismerhetik
egymást.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 50 000 000 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2020. NOVEMBER 29.
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CÉL A HELYI GAZDASÁG
FELLENDÍTÉSE

MÁTÉTELKE
Mátételke Község Önkormányzata a
helyi adottságokra és az erőforrások
ismeretére alapozva elhatározta, hogy
létrehoz egy önkormányzati tulajdonú,
inkubációs zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemet, mely a helyi munkaerő bevonásával és a mezőgazdasági
termékek feldolgozásával lendíteni
képes a gazdasági aktivitáson. Az
inkubációs üzem felszerelésének
további célja, hogy a betelepülő szervezetek akkora pénzügyi, szellemi és
gyakorlati tőkét tudjanak felhalmozni,
mellyel már hatékony, önálló gazdasági tevékenységet képesek végezni.
Várakozásaik szerint az inkubált
szervezetekre építve, a helyi közösség
idővel képessé válik egy helyi feldolgozó, beszállító, kereskedelmi láncolatot alkotni, melynek hatásai révén a
helyi emberek életszínvonala javulni,
beruházókedvük pedig emelkedni
fog. A helyszín kiválasztása során egy
meglévő, használaton kívüli, eredeti funkcióját tekintve varrodaként
üzemeltetett épület rehabilitációjára
esett a választás. Az épület eredendő ipari volta miatt az üzemtér és a
hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek kialakítása kis léptékű építészeti
beavatkozást igényelt. A felújítás
során a rossz állapot miatt funkciójukat vesztett nyílászárók cseréjére,
festési, burkolási, kőműves, elektromos munkákra volt szükség.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 40 000 000 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2020. MÁJUS 31.
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Környezetvédelem
Megyénk számos településének hosszú ideje megoldásra
váró problémáját orvosolja a
belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek kialakítása,
felújítása, melyek a belvíz és
helyi vízkár veszélyeztetettséget csökkentik és az esetleges káreseményeket előzik
meg. Ezáltal nő a városok,
községek belterületének
védelme, javul környezeti
állapotuk, a felszíni vizeik
minősége, s nem utolsósorban a lakosság számára
vonzó, környezettudatos,
család- és klímabarát településkép alakul ki. Megújulnak a megye szabadidős
terei, piacai, vásárterei, a
gyermekek birodalmai, a
játszóterek. Növekednek a
települési közterületek zöld
felületei, parkjai, s így válnak még inkább az itt lakók
élhető életterévé.
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MEGOLDÓDTAK A
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI
GONDOK

FAJSZ
Fajsz községben komoly gondot
jelentett a csapadékvíz elvezetése.
Jelen projekt keretében a település
több utcájának a vízelvezetése oldódott meg. A felújított csapadékvíz
hálózatot új vízgyűjtő- és elvezető
hálózattal egészítették ki. A munkálatok során az útburkolat helyreállítására is szükség volt, mivel az utak
alatt történő átsajtolásra nem volt
elegendő hely, így az utakat át kellett
vágni.
A csatorna kivitelezése során, azokon a helyeken, ahol a nyomvonal
gáz- vagy szennyvízvezetéket keresztezett, ott acél védőcsövet építettek
be. A meglévő ivóvíz bekötéseket a
fagyveszély miatt, a gázvezetéket
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pedig az előírás miatti 60 cm földtakarás miatt lejjebb helyezték.
A fejlesztés eredményeként a csatornahálózat összefüggő rendszert
alkot és képes a település érintett

elk

részének vízelvezetésére.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 20 000 000 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2019. JÚLIUS 30.
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BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ-HÁLÓZAT ÉPÜLT A
TELEPÜLÉSEKEN

DUSNOK, HAJÓS
A tavaszi esők próbára tették Hajós
és Dusnok csapadékvíz elvezető
rendszerét is, legalábbis addig, amíg
nem történt meg a régi csapadékvíz
árkok felújítása. Hajós Város és Dusnok község belterületén felújították
a meglévő csapadékvíz hálózatot és
egy új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető egységgel egészítették ki. Ezen
túl az összegyűjtött csapadékvizek
visszatartása céljából egy tározó
kotrását is elvégezték.
A fejlesztés eredményeként a problémás helyek megszűntek, a csatornahálózat most már képes a település
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érintett területén a vízelvezetést
ellátni. A tározó esetében pedig a
vizek helyben tartásának klasszikus
elve érvényesül. A záportározóból az
összegyűjtött csapadékvíz elszivárog,

elk

biztosítva ezáltal a talaj vízpótlását
és a talajvíz utánpótlását.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 102 000 000 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2019. DECEMBER 30.
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A BELVÍZELVEZETÉS MÁR
NEM JELENT GONDOT

ORGOVÁNY
Orgovány csapadék- és belvízveszélyes területen helyezkedik el. A
hiányos és elöregedett vízelvezető
hálózat miatt gyakran jelentkeznek
kiöntések, elöntések a csapadékos
időszakokban a település mélyebb
fekvésű központi részén. A közelmúltban ennek a problémának a
rendezése érdekében valósult meg
a falu csapadékvíz hálózatának
fejlesztése. A településen elvégzett
belterületi vízrendezési munkálatok
megoldást hoztak a község központjának, valamint belvízveszélyes
területeinek csapadékvíz-elvezetési
problémáira.
A csapadékvizek biztonságos levezetése érdekében nyílt árkok,
rácsos folyókák és gravitációs zárt
csapadékcsatornák létesültek. Az így
létrejött létesítmények segítségével
hosszútávon garantálható a csapadékvizek kártétel nélküli levezetése,
valamint a jövőbeni hálózatbővítés
lehetősége is. A fejlesztés során átalakításra került a település központi
részének vízelvezető rendszere is.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 123 989 480 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2019. DECEMBER 22.
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Közlekedésfejlesztés
Bács-Kiskun megye domborzati
adottságai kiválóak a kerékpáros közlekedéshez, legyen szó
munkába járásról vagy kikapcsolódást nyújtó kerekezésről.
Településen belül és települések között számos helyen épül
kerékpárút vagy kerékpározásra
alkalmas út, valamint megújulnak, korszerűsödnek a már
meglévő utakhoz kapcsoló infrastrukturális elemek. Javul az
utak kivilágítása, gyalogátkelőhelyek és forgalomlassítók épülnek, hiányzó útszakaszok létesülnek. Lehetőség nyílik a 4 és 5
számjegyű utak fejlesztésére is.
A rég várt beruházások hozzájárulnak a levegőszennyezés
és zajterhelés csökkenéséhez,
az élhető települési környezet
kialakulásához, költséghatékonyak a működtetők számára és
egy egészségesebb életmódhoz
biztosítanak lehetőséget a felhasználók részére.

20

ÉPÜLŐ BÁCS-KISKUN
RAJT
0%

A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

CÉL
100%

SZÁMOS GYALOGÁTKELŐHELY ÉS ÚJ
KERÉKPÁRÚT ÉPÜLT

AKASZTÓ
Régen várt fejlesztés valósult meg a
megyei TOP keretből Akasztó centrumában a közlekedési úthálózat kerékpárosbaráttá alakításával. Hiszen
az új kerékpárút megépítésével több
akasztói lakos válaszhatja immár fő
közlekedési eszközének a biciklit,
mely nemcsak olcsó, de biztonságos,
egészséges és környezetkímélő is.
A település kerékpárútja az elmúlt
20 évben megsüllyedt, berepedezett,
így azon a közlekedés balesetveszélyessé vált. Jelen fejlesztésnek
köszönhetően megvalósult a bicikliút
főútról történő leválasztása, felfestések és közlekedési táblák is kihelyezésre kerültek.
A településen a kerékpárút nyomvonalával érintett önkormányzati
tulajdonú közút burkolatminősége
is veszélyeztette a közlekedésbiztonságot, így indokolttá vált annak a
felújítása is.
A gyalogos forgalom balesetmentes
átkelésének biztosítása érdekében
összesen négy gyalogos átkelőhelyet
hoztak létre a településen felfestéssel és nyomógombos lámpák
kihelyezésével.
A pályázat keretében új parkolók is
épültek Akasztón, a buszmegállókhoz pedig kerékpártárolókat
helyeztek ki.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 137 988 000 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2019. OKTÓBER 30.
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VÉGRE BIZTONSÁGOS
UTAKON LEHET KEREKEZNI

CSÁSZÁRTÖLTÉS
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
kiemelt célja a kerékpározás népszerűsítése, és a megye kerékpáros életének
fejlesztése.
Örvendetes, hogy a megyei forrásból
most újabb fejlesztés valósulhatott meg
és óriási hiányt pótol Császártöltésen
a megépített kerékpárút. A településen áthaladó 54-es út helyett immáron
biztonságosan lehet kerekezni, többek
között az egyik legnagyobb helyi foglalkoztatónak számító vállalathoz, vagy
az új temetőhöz. Másfelől a fejlesztés a
kerékpáros turizmus fellendítésében is
nagy szerepet tölt be, hiszen elérhetővé
váltak kerékpárral Császártöltés különleges pincesorai is. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az átmenő
tranzitforgalom zavartalanságának
biztosításával a fékezések okozta zaj és a
környezeti ártalmak is csökkentek.
A projekt során többek között megvalósult a kerékpárutak felfestése és
napelem szolgáltatja az energiát a gyalogos átkelőnél alkalmazott sárga villogó
fényjelzőbe. Valamint többek között
egy 15 állásos fedett kerékpártárolót is
használatba vehetnek mostantól a császártöltési kerékpározók.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 181 800 000 FT

PROJEKTZÁRÁS: 2020. JÚNIUS 28.
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MEGKEZDŐDHET
A TERVEZETT FEJLESZTÉS
MEGVALÓSÍTÁSA

KECEL, IMREHEGY
Kecel Város Önkormányzata és
Imrehegy Község Önkormányzata
konzorciuma pályázati igénye alapján
három évvel ezelőtt 300 millió forint
vissza nem térítendő támogatást nyert
a kerékpárút építésére. A konzorcium
a beruházás elvégzésére 2018-ban
közbeszerzési eljárást írt ki, akkor
több mint 70 millió forinttal magasabb
összegért vállalta volna a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tevő kivitelező jelölt a kerékpárút megépítését,
mint amennyi a települések rendelkezésére állt.
Elkezdheti a kerékpárút megépítését
a kivitelezést végző Soltút Kft. Kecel
és Imrehegy között, hiszen a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program Irányító Hatóságának döntése értelmében közel 45 millió forint
többlettámogatás érkezik a két települést érintő projektre. A nyomvonal
kitűzése a napokban megkezdődött.
A megyei TOP keretből megítélt többlettámogatásnak köszönhetően most
megkezdődhet a tervezett fejlesztés
megvalósítása, amely elősegíti majd a
két település közötti biztonságos kerékpáros közlekedést és ezzel együtt
a kerékpárral munkába és iskolába
járók helyzetét is megkönnyíti.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 344 970 000 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2021. MÁRCIUS
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Közösségfejlesztés
Ha egy közösség összetartása
erős, ha a népesség rendelkezik az
önmagáért tenni akaró képességgel, abban a közösségben jó élni, s
komoly esély van a fennmaradására. A települési és megyei közösségeink életében kiemelt szerepet
töltenek be a helyi identitást erősítő, közösségfejlesztő programok,
a kulturális és természeti örökség
megismertetését, megőrzését
célzó rendezvények, melyekben
nemcsak az önkormányzatok,
hanem civil szervezetek és önkéntesek is részt vesznek. Ezt a cél
szolgálja a kulturális és közösségi
terek megújítása, valamint azok
infrastrukturális szolgáltatásainak
fejlesztése egyaránt. A megvalósuló programok lehetőséget adnak
megyénk kulturális sokszínűségének bemutatására, egyben megőrzésére is. Közös érdek és cél, hogy
Bács-Kiskun megye közössége
egy tudatos, önmagáért tenni akaró és tudó, kezdeményező, összetartó közösségként írja be magát a
történelemkönyvbe.
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A LEGFŐBB CÉL A HELYI
IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE

CSÓLYOSPÁLOS,
KÖMPÖC

A helyi közösséghez és a társadalomhoz való tartozás megalapozza egy település mindennapjait.
Hiszen egy boldog és jól működő
településen elengedhetetlen, hogy
a lakosság úgy érezze, tartozik valahová, és hogy fontos szerepe van
a közösségi és társadalmi életben.
Ezt ismerte fel Csólyospálos és
Kömpöc vezetősége, és elhatározta, hogy az elkövetkezendő időszakban nagy hangsúlyt fognak fektetni
közösségeik identitásának erősítésére. E célból a megyei támogatásnak köszönhetően három éven
át identitás fejlesztő programokat
szerveznek.
A projekt keretében például közösségi interjúkat és közösségi felmérést készítenek, mely jó alapja a
közösségfejlesztésnek. A közösségi
eredmények bemutatása céljából
pedig kiállításokat rendeznek.
A pályázat során kiemelt figyelmet
fordítanak a helyi hagyományok és
értékek feltárására, a helyismereti,
helytörténeti dokumentumok gyűjtésére és a helyi szellemi, kulturális örökség feltárása is.

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 26 326 087 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2022. MÁRCIUS 14.
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JÖVŐNK GYÜMÖLCSEI, A
JELEN FÁIN A MÚLTBÓL
GYÖKEREZNEK

KISKUNMAJSA

Kiskunmajsán nem csak közösségi tereket és infrastrukturális
beruházásokat valósítanak meg,
hanem úgy fejlődnek, hogy közben
a településen maradásra ösztönzik fiataljaikat. Ennek érdekében
a településvezetők nagy hangsúlyt
fektetnek a helyi identitást erősítő
közösségfejlesztési programokra.
Jelen projekt megvalósításától is
azt remélik, hogy a településen
olyan önszerveződő közösségek
alakulnak majd ki, amelyek a
későbbiek során finanszírozási
források nélkül képesek lesznek
önállóan is fennmaradni. A pályázat
keretében olyan programokat valósítanak meg amelyek által a térség
közösségi tevékenységének történeti feltárása a lakosság számára
elérhetővé válik. A program keretében komplex szemléletformáló
folyamaton mennek keresztül mind
a lakosok, mind pedig a szakmai
segítők és a közösség vezetői. A
folyamat során különböző eseményeken, tanulmányutakon és
képzéseken vesznek részt.

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 39 326 087 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2023. MÁRCIUS 15.
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MÚLTUNK ÉRTÉKE,
KÖZÖSSÉGÜNK JÖVŐJE

SZANK

A Múltunk értéke, közösségünk
jövője című projekt egy olyan közösségfejlesztő, közösségépítő program,
mely a Kiskunság hat kistelepülésén,
a Kiskunfélegyházi járáshoz tartozó
Gátéron, Pálmonostorán és Petőfiszálláson, valamint a Kiskunmajsai
járáshoz tartozó Jászszentlászlón,
Móricgáton és Szankon valósul meg.
A projekt legfőbb célkitűzése, hogy
a településeken olyan önszerveződő kisközösségek alakuljanak ki,
melyek a későbbiekben képesek a
saját lábukon is megállni, erősödjön
identitástudatuk és a társadalmi kohézió. Ezeken keresztül céljuk, hogy
a helyi identitás megerősítésével és
az aktív közösségi lét kialakításával
csökkenjen az elvándorlás, valamint
az eddig rejtett, a közösség számára
nem elérhető, de a közösség tagjainál megbúvó hagyományokat, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai
tudást igénylő értékeket feltárják.
A pályázat során közösségi interjúk,
közösségi beszélgetések, kérdőíves
felmérések készülnek. Lehetőség
nyílik kulturális programok és közösségi kiállítások megrendezésére,
települési kalendáriumok
elkészítésére.

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 43 380 000 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2022. MÁJUS 01.
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Turizmus

Megyénk turisztikai adottságai
és a bennük rejlő lehetőségek egyediek és gazdagok. A
folyamatos fejlődés érdekében
komoly hangsúlyt kapnak a
kulturális, épített, természeti
örökség turisztikai hasznosítását célzó fejlesztési elképzelések. Szebbé varázsoljuk épített
és természeti helyszíneinket,
gazdagítjuk rendezvényeinket, fejlesztjük természetes
fürdőhelyeink környezetét, új
tematikus utakat hozunk létre,
a meglévőeket pedig korszerűsítjük. Cél, hogy a hozzánk
látogatók minél több időt
tölthessenek el hasznosan, s
minél komplexebb szolgáltatásokat vehessenek igénybe. Az
idegenforgalom fejlesztésével
munkahelyeket is teremtünk
és a helyi, térségi gazdaság
jelentősen élénkül.
BÁCS-KISKUN
ÉRTÉKET, ÉLMÉNYT ÉS
EGÉSZSÉGET NYÚJT!

28

ÉPÜLŐ BÁCS-KISKUN
RAJT
0%

A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

CÉL
100%

MŰKÖDŐ SZÉLMALOM ÉPÜLT

FELSŐSZENTIVÁN

Felsőszentivánon befejeződött Magyarország egyetlen működő, őrlésbemutatókra is alkalmas szélmalmának
újjáépítése.
A XIX. század végén épült szélmalom
egykor szépen működött és jól látta el
dolgát, majd már vitorlák nélkül a község bérdarálójaként is működött. Volt
idő, amikor raktárként funkcionált. Az
idő vasfoga azonban nyomott hagyott
az épületen, amely 2010-ben teljesen
össze is dőlt. A település vezetése
ezt nem hagyta annyiban, és évekkel
ezelőtt elkezdte tervezni a malom
újjáépítését.
A megyei keretből korszerű építészeti
megoldásokkal megvalósult a malom újjáépítése. A csonka kúp alakú,
bádogtetős építményt régi valójában
építették újjá, pótolva a lekerült szélvitorlákat, amit még egy külső, villanyárammal működő motorral is elláttak.
A motornak köszönhetően szélcsend
esetén is őrölni tud a malom.
Bár az országban és ezen belül a
megyében több szélmalom is van,
azok közül egyik sem működik. Így a
felsőszentiváni szélmalom egyedüliként őrölhet hazánkban.
A projekt keretében azonban nem
csupán a malom helyreállítására
nyílt lehetőség, mellette egy komplex
turisztikai látogatóközpontot is létrehoztak méghozzá a legmodernebb
technológiával felszerelve.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 214 000 000 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2020. AUGUSZTUS 31.
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FEJLESZTÉSEK
A VADKERTI-TÓNÁL
- 2. ÜTEM

SOLTVADKERT
A Vadkerti-tó egységes arculatú
építészeti fejlesztése példa értékű
színvonalon valósult meg.
A második ütem megvalósításánál
azt a célt tűzték ki, hogy a minőségi
kínálat erősödésével növekedjen a
térségbe látogató turisták száma. A
turisztikai vonzerő növekedésével pedig reményeik szerint erősödik majd
a megye iránti turisztikai kereslet is.
A fürdőhely komplex fejlesztése
keretében látványos építészeti megoldásokkal fogadó- és szolgáltató
épületet alakítottak ki. Az új épület a
vendéglátás XXI. századi feltételeit is
megteremti. A homlokzat a strand főbejáratát képezi, stílusában és esztétikumában a tavi életet, a csónakázást
és a vízi gazdálkodást jeleníti meg.
Az épületbe lépve a vendég a recepcióhoz jut, ahol a jegyvásárlás mellett
minden szükséges információt megkap. A recepció mögött az öltözők,
mosdók és egy vizes blokk kerültek
kialakításra, de értékmegőrző széffal is van. Az épület végében lévő
kijárókon a vendégek már beöltözve
és felkészülten jutnak ki a strandra.
Emellett az épületen lépcsős feljárók is találhatók, a tetőn skybar és
napozóterasz került kialakításra szép
panorámával a tóra.
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 171 677 422 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2020. JÚNIUS 30.
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FEJLESZTÉSEK
A VADKERTI-TÓNÁL
- 3. ÜTEM

SOLTVADKERT

A Vadkerti-tó fejlesztésének 3.
ütemében folytatódott a fürdőhely
komplex, egységes arculatú építészeti fejlesztése, valamint a fogadóépület és a tó közötti terület egységes arculatú rendezése. Mindez
3000 négyzetméteren valósult meg,
a fejlesztési terület az Orgona utca
tengelyében helyezkedik el.
A fogadóépület és a tó közötti
strand területnek ez a legértékesebb része. Egyrészt ezen a ponton lépnek ki a fürdőzésre érkező
strandolók a fogadóépületből és
itt látják meg először „élőben” a
tavat és a strandot, másrészt innen
nyílik az egyik legszebb panorámás
kilátás a tóra, a vízfelületre és a
szemközti parti sávra.
A fejlesztés célja ezen terület
rendezése, térburkolása, a napozóteraszok és a fedett közösségi
teraszrészek kialakítása volt.

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 155 913 622 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2020. MÁJUS 31.
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