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Kedves Olvasó!
Bács-Kiskun megye a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan elkötelezte magát 
amellett, hogy egy megújulásra képes, fenntartható gazdasági és társadalmi 
környezetet, versenyképes és vonzó térséget hoz létre. Az elképzelés megva-
lósításához eszközt a megyei önkormányzat által koordinált Terület és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program (TOP) Bács-Kiskun megyében felhasználható 
63 milliárd forintja biztosít, melynek elsődleges célja a térségi gazdaságfej-
lesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése, a munkavállaló lakosok helyben 
boldogulásának biztosítása. 

A TOP elsősorban a helyi önkormányzatok fejlesztéseihez nyújt forrásokat, 
az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő város- és telepü-
lésfejlesztési terveit támogatja. 

Az első pályázatok benyújtása 2016-ban történt komoly igényfelmérést és 
előkészítést munkát követően. Az összehangolt munkát a települések és a 
megyei önkormányzat között jól jelzi az is, hogy a Bács-Kiskunban beadott 
pályázatok túlnyomó többsége – csaknem 450 darab  –  mára támogatásban 
részesült, a beruházások pedig megkezdődtek.

Bács-Kiskun megye valamennyi településén épül, vagy megújul a TOP tá-
mogatásával egy-egy épület, út vagy városrész. Korszerűsítik az önkormány-
zati épületeket, fejlesztik az egészségügyi és szociális alapellátásokat, bővítik 
az ipari területeket, új turisztikai attrakciókat hoznak létre. Az infrastrukturá-
lis fejlesztések mellett természetesen képzési, foglalkoztatási és közösségfej-
lesztési programok is kezdetét veszik.

Lapozza fel magazinunkat és
ismerje meg az épülő
Bács-Kiskunt! 

Rideg László
a Bács-Kiskun Megyei

Közgyűlés elnöke
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Megújult,
megszépült

a Százszorszép 
Óvoda

DUNAVECSE

A község 4000 lakosából 900 fő 62 év 
feletti. A településen akkor tartható 
fent az egyensúly, ha legalább annyi 

gyermek van bölcsödében, óvodában 
és iskolában, mint amennyi nyugdí-
jas él ott. Ezért kezelte mindvégig a 

város vezetése kiemelten ezt a beru-
házást, mely egy épület felújításának 

tényénél jóval messzebbre mutat: 
segít ezen célok megvalósításában 

és hozzájárul a népesség fogyásának 
megállításában, valamint a lakosság 

helyben tartásában. 
Megújult a tetőszerkezet, a cserép 
ésaz épület belső vakolatai, kicse-

rélték a burkolatokat, a homlokzati 
ablakokat,az ajtókat, a hidegpadló 

burkolatokat és az oldalfali csempe-
burkolatokat a konyhában és a vizes 
helyiségekben. Az óvoda homlokzata 
teljes felületen hőszigetelést, a nem 
csempézett oldalfalakon és a meny-
nyezeten festést kapott. A mosdók-

ban és zuhanyzókban vadonatúj vizes 
berendezések várják az apróságokat 

és a dolgozókat. Az épület akadály-
mentesítése is elkészült.

Alapellátás
Egy közösség hosszútávú 

életképességének egyik 
fontos fokmérője, hogy 

milyen körülmények között 
töltheti mindennapjait a 

legfiatalabb és a legidősebb 
generáció. Ezért támo-

gatjuk vadonatúj óvodák 
és bölcsődék építését, a 

korábbi intézmények fel-
újítását, korszerűsítését és 
bővítését. Ezzel a férőhely-

hiányokat is csökkenteni 
tudjuk és a kisgyermeket 
nevelők munkába vissza-

térését, s ezzel a népesség 
helyben tartását is segítjük. 

Magasabb színvonalon, 
modernebb, emberibb kö-
rülmények között vehetők 
igénybe az önkormányzati 
alapszolgáltatások. Meg-
újulnak, korszerű eszkö-

zökkel gazdagodnaka házi-
orvosi-, fogorvosi rendelők, 
a védőnői szolgálatok és az 

iskola-egészségügyi ellá-
tás.
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Megújult,
megszépült

a Százszorszép 
Óvoda

DUNAVECSE

A község 4000 lakosából 900 fő 62 év 
feletti. A településen akkor tartható 
fent az egyensúly, ha legalább annyi 

gyermek van bölcsődében, óvodában 
és iskolában, mint amennyi nyugdí-
jas él ott. Ezért kezelte mindvégig a 

város vezetése kiemelten ezt a beru-
házást, mely egy épület felújításának 

tényénél jóval messzebbre mutat: 
segít ezen célok megvalósításában 

és hozzájárul a népesség fogyásának 
megállításához, valamint a lakosság 

helyben tartásához. 
Megújult a tetőszerkezet, a cserép 
és az épület belső vakolatai, kicse-
rélték a burkolatokat, a homlokzati 
ablakokat,az ajtókat, a hidegpadló 

burkolatokat és az oldalfali csempe-
burkolatokat a konyhában és a vizes 
helyiségekben. Az óvoda homlokzata 
teljes felületen hőszigetelést, a nem 
csempézett oldalfalakon és a meny-
nyezeten festést kapott. A mosdók-

ban és zuhanyzókban vadonatúj vizes 
berendezések várják az apróságokat 

és a dolgozókat. Az épület akadály-
mentesítése is elkészült.

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 30 000 000 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2017. 05. 31.

0% 100%
RAJT CÉL
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA
0% 100%

RAJT CÉL

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 18 060 000 FT
PROJEKT ZÁRÁSA: 2018. 03. 29.

Gyógyulás
korszerű

körülmények 
között
CSÁTALJA

Az Erzsébet utca 4. szám alatti épület 
eredeti része - melyben a felnőtt és 

gyermek háziorvosi ellátás zajlik - az 
1930-40-es években épült, majd 1997-

ben akkori pályázati forrásból, a kornak 
megfelelő előírások szerint kibővítet-

ték és felújították. Azóta a komplexum 
folyamatosan amortizálódott, üzemel-

tetése gazdaságtalan, energetikailag 
korszerűtlen lett – infrastrukturális 

fejlesztése időszerű vált. Az épület külső 
hőszigetelését, nyílászáróit és burkolatait 

újakra cserélték, álmennyezetet helyez-
tek fel, felújították a villamos hálózatát 
és hűtéstechnikai rendszerrel látták el 

az épületet. Nagy hiányt pótoltak a most 
kialakított dolgozói öltözők. A rendelőket 

új, korszerű eszközökkel és bútorokkal 
szerelték fel, az épületet akadálymen-

tessé tették. A felújításnak köszönhetően 
az ellátás a jövőben magas színvonalú, 
korszerű és élhető körülmények között 
folyhat mind az egészségügyi dolgozók, 

mind a betegek legnagyobb örömére.

elkÉ
szÜl

t
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA
0% 100%

RAJT CÉL

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 10 000 000 FT
PROJEKT ZÁRÁS: 2018. 05. 01.

Szívvel-
lélekkel épült az 

egészségház
RÉM

A község egészségháza a település 
központjában található, melyet két, 

teljesen elkülöníthető, önálló rendelte-
tési egység alkot. Az épületet külsőleg 

korábban már felújították. A jelenle-
gi beruházás a fogorvosi és védőnői 
szolgálatnak otthont adó rész belső 

fejlesztését és átalakítását karolta fel.  
A kivitelezés során elkészült az aka-
dálymentesítés, a mozgáskorlátozott 

WC kiépítése, kicserélték az elavul 
burkolatokat és az épület korszerűtlen 
nyílászáróit, valamint festési és mázo-
lási munkálatok is zajlottak. A fő cél az 
volt, hogy a lakosok által már megszo-

kott, magas szintű egészségügyi ellátás 
egy korszerű, megfelelően felszerelt 

épületben kaphasson helyet, mely 
elképzelés ezennel valósággá válhatott. 

Az eszközbeszerzésekkel a hiányzó 
tárgyi feltételeket is pótolták, melyekre 
nagy szükség volt és ugyancsak a szol-

gáltatás színvonalát emelik.

6
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Energetika
Bács-Kiskun megye is csat-

lakozott a globális, világ-
szintű erőfeszítésekhez, 
a széndioxid-kibocsátás 

csökkentéséhez és az erőfor-
rás-hatékonyság minél szé-

lesebb körben való megvaló-
sításához. Ennek érdekében 
az önkormányzati tulajdonú 

épületek –polgármeste-
ri hivatalok, könyvtárak, 

bölcsődék, óvodák és iskolák 
- energetikai korszerűsítése 
indult meg gőzerővel a me-

gye településein. Az épületek 
új nyílászárókat, hőszigete-
lést és vakolatot kapnak, a 
korábbi, korszerűtlen, pa-

zarló hőtermelő berendezé-
seket új, környezetbarát és 

energiatakarékos rendszerek 
váltják le. Számos helyen 

megújuló energiaforrásokat, 
például napelemeket helyez-
tek el. Ezzel nem csak a kör-

nyezetet kímélik, de komoly 
költséget is megtakaríthat-

nak a települések.
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA
0% 100%

RAJT CÉL

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 33 472 015
Projektzárás: 2018. 10. 31.

Környezetkímélő
takarékosság

ÁGASEGYHÁZA

Földünk megóvása, a környezeti ár-
talmak csökkentése globális, közös 

feladat, de egyéni és mikroközösségi 
szinten is hatékonyan tehetünk az 

ügy érdekében. Ágasegyháza község 
vezetése felismerte felelősségét, élt 
a lehetőséggel és sikerrel pályázott 

önkormányzati épületeinek energeti-
kai korszerűsítése

támogatására. 
Az elnyert forrásból számos fejlesz-

tést megvalósíthattak. A Faluház 
2010-ben felújított épülete most 

energetikailag is korszerűsödött, 
hiszen a rendkívül elavult kazánt egy 

új, modern fűtőegységre cserélték 
le. Az újonnan felszerelt napelemek 
pedig gondoskodnak az elektromos 

áram környezetbarát és költséghaté-
kony előállításáról. A Faluház mellett 

a község fenyves erdővel határolt, 
nyugodt környezetben fekvő óvodája 
is megújult: külső szigetelést, lába-
zatot és tetőszerkezetet kapott, így 
vált energia hatékonnyá és környe-

zetbaráttá az ágasegyházi ovisok és 
nevelőik birodalma.

elkÉ
szÜl

t
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA
0% 100%

RAJT CÉL

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 74 948 392 Ft
Projektzárás: 2019. 01. 29.

Rezsicsökken-
tés és környe-

zetkímélet
SZENTKIRÁLY

A község óvodája és szociális szol-
gáltató háza – mely utóbbi többek 

között a tanyagondnokoknak, a 
családsegítőknek ad otthont –már 

jó ideje várt felújításra. A két, sokak 
által használt épület energetikai 
korszerűsítése a település lako-

sainak legnagyobb örömére most 
megvalósulhat.  Az óvoda épületének 

hőmegtartó képességét födém- és 
lábazati szigeteléssel, nyílászáró 

cserével teszik hatékonyabbá, rámpa 
kialakításával pedig akadálymentes-

sé. A szolgáltató ház fűtési rendszere 
korszerűsödik, új kazánnal, vezérlő 

egységgel és napelemekkel szerelik 
fel. Cél, hogy az épület teljes áram-
szükségletét a napelemek megter-

meljék, így jelentős költséget tud 
az önkormányzat megtakarítani. Az 

energiatakarékos és költséghatékony 
működtetést szolgálják a létesítmé-

nyen végzett nyílászáró cserék és 
szigetelések is.
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA
0% 100%

RAJT CÉL

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 133 945 962 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2019. 11. 30.

Kis látvány, 
nagy

eredmény
TÁZLÁR

A polgármesteri hivatal és a község 
általános iskolája a 60-as években, 

az iskola tornaterme pedig 1983-ban 
épült. Mivel azóta a településnek 
nem volt lehetősége a felújításra, 

óriási öröm a község számára, hogy 
a fenti épületek végre megfelelhet-

nek a 21. század elvárásainak. Az 
épületek energiatakarékos, környe-

zetbarát és költséghatékony mű-
ködésének köszönhetően csökken 

az intézmények által kibocsátott 
szén-dioxid mennyisége, az épületek 
energiafogyasztása és ezáltal jelen-
tős költséget tud a fenntartó önkor-

mányzat megtakarítani.
Az energetikai korszerűsítés jegyé-
ben mindhárom épület homlokzata, 
padlásfödémje és lábazata hőszige-

telést kap és lecserélik az elavult, 
korszerűtlenné vált nyílászárókat. 

Gépészetileg is megújulnak az 
intézmények: a fűtésért és a meleg 
víz előállításáért felelős, régi kazán 

helyét egy modern, kondenzációs 
egység váltja fel, lecserélik a korábbi 

radiátorokat, melyek az eddigiektől 
eltérően szabályozhatóak is lesznek.
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Gazdaság-
fejlesztés

A fenntartható gazdaság 
tudatos fejlesztése és 

színvonalának fenntartása 
bölcsője a helyi lakosság 

helyben tartásának és 
egyik alapja életkörülmé-

nyei emelésének. Ehhez 
nem csak térségi gazda-
sági jellegű fejlesztések 
és beruházások szüksé-

gesek, hanem az ezekhez 
kapcsolódó képzési, fog-

lalkoztatási programok is. 
A vállalkozói kedvet és a 

versenyképességet javítják, 
valamint a foglalkoztatást 

bővítik az újonnan létreho-
zott ipari parkok, logisztikai 
és innovációs központok, de 

ezt a célt szolgálja a már 
meglévők infrastruktúrá-
jának komplex fejlesztése 
is. A jelenlegi és a jövőben 

betelepülni kívánó vállalko-
zásokat így magasabb mi-
nőségű és szélesebb körű 

szolgáltatások várják.
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 2,5 MILLIÁRD
PROJEKTZÁRÁS: 2021. 06. 30.

Bács-Kiskun a 
mi megyénk

KECSKEMÉT

A Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat 2016-ban elindította „Bács-Kis-

kun a mi megyénk” rendezvénysoro-
zatát, melynek során minden hónap 

első péntekén mind a 11 járása 
bemutatkozott a Megyeháza előtt, 

elsősorban Kecskemét lakosainak. 
Az adott járás felfedte természeti-, 

turisztikai- és tárgyi értékeit, hagyo-
mányait, házi, tájjellegű termékeit. 

Egész nap a térségre jellemző, hely-
ben termelt és készített élelmiszerek 

kínálója és kézműves kiállítások 
fogadták az odalátogatókat. Bemu-

tatták nemzetiségi hagyományaikat, 
jellemző dallamaikat és népvisele-

teiket.  A rendezvénysorozat célja az 
volt, hogy a vendégek elé tárja a helyi 

termékeket és szolgáltatásokat, 
növelje a keresletük iránti igényt, se-

gítse a helyi munkahelyek, vállalko-
zások piaci pozíciójának erősítését, 

erősítse az összetartozás érzését. 
A jövőben is folytatódó program 

annak a komplex gazdaságfejlesztés 
ösztönző projekt részeként valósul 

meg, melyet a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat konzorciumi partne-

reivel közösen valósít meg a helyben 
foglalkoztatás érdekében.

0% 100%
RAJT CÉL
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA
0% 100%

RAJT CÉL

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 280 000 000 FT
VÁRHATÓ PROJEKTZÁRÁS: 2020. 09. 30.

Hagyomány és 
megújulás

KISKŐRÖS

A városban élénk piaci élet pezseg, 
melynek meglétére - évtizedek óta 
- óriási az igény mind a termelők, 

mind a vásárlók részéről. A jelenlegi 
piac területe és épülete mára elavult, 

korszerűtlenné vált és kinőtte a 
mostani helyét. Ezért épül meg Kis-
kőrös fedett, modern, minden igényt 

kielégítő kistermelői piaca. A meg-
újuló, kulturált piaci környezet javítja 

a helyi lakosság és a kistermelők 
kapcsolatát, élénkíti a foglalkoztatást 

és a helyi gazdaságot.
A projekt keretében a meglévő piac 

elbontásra kerül, bővítése pedig a 
jelenlegi, valamint a közeli, hasz-

nálaton kívüli kereskedelmi áruház 
területének összevonásával valósul 

meg. 8 db nagy és 40 db kis elárusí-
tóhely jön létre, valamint 85 db külső 
elárusító hely is várja majd a jövőben 

a termelőket és a portékáikra éhes 
vevőket. Új parkolók kialakítása 

könnyíti az autóval érkezők dolgát, 
de korszerűsítik és akadály mentesí-

tik a vizes blokkokat is.
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA
0% 100%

RAJT CÉL

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 69 249 425 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2018. 08. 31.

Vállalkozás 
csalogató
fejlesztés

ZSANA

Egy cég számára telephelye kivá-
lasztásakor fontos szempont, hogy 

az adott településnek van-e megfe-
lelő közműellátottsággal rendelkező 
iparterülete. Nem mellékes emellett 

az sem, milyen a közlekedési, szál-
lítási lehetőségek minősége, jelen 
vannak-e támogató szolgáltatások 

és a képzett munkaerő. Mindez a 
település számára is előnyös, hiszen 
a cégek által befizetett iparűzési adó 
jelentős és biztos bevételnek számít. 

Zsana község sikerrel pályázott 
jelenleg is meglévő iparterülete 

fejlesztésére, melynek köszönhető-
en magasabb minőségű és széle-

sebb körű szolgáltatásokat tudnak 
a vállalkozások igénybe venni. A 

10 hektáros területre bevezették a 
vezetékes ivóvizet, s a korábbi földes 
út helyett 327 méter korszerű utat és 

a csapadékvíz elvezetésére szolgá-
ló szikkasztó árkot hoztak létre. A 
betelepülő vállalkozások új mun-

kahelyeket hívnak életre, melynek 
köszönhetően javul a térség gazda-
sága, versenyképessége és foglal-

koztatottsága. 

elkÉ
szÜl
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Környezet-
védelem

Megyénk számos településé-
nek hosszú ideje megoldásra 
váró problémáját orvosolja a 
belterületi csapadékvíz elve-
zető rendszerek kialakítása, 
felújítása, melyek a belvíz és 
helyi vízkár veszélyeztetett-

séget csökkentik és az eset-
leges káreseményeket előzik 

meg. Ezáltal nő a városok, 
községek belterületének 

védelme, javul környezeti 
állapotuk, a felszíni vizeik 
minősége, s nem utolsó-

sorban a lakosság számára 
vonzó,környezettudatos, 

család- és klímabarát te-
lepüléskép alakul ki. Meg-

újulnak a megye szabadidős 
terei, piacai, vásárterei, a 
gyermekek birodalmai, a 

játszóterek, növekednek a 
települési közterületek zöld 
felületei, parkjai, így válnak 

még inkább az itt lakók élhe-
tő életterévé.



ÉPÜLŐ BÁCS-KISKUN

16

A PROJEKT ELŐREHALADÁSA
0% 100%

RAJT CÉL

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 70 000 000 FT
FIZIKAI PROJEKTZÁRÁS: 2018. 04. 30. 

Elvezették a 
problémákat

APOSTAG

Apostag vadonatúj csapadékvíz 
elvezető rendszerrel gazdagodott a 
közelmúltban, mely régóta fennálló 

problémákat orvosolt. A korszerű 
csapadék csatorna a régi szikkasztó 

árok helyén létesült. Az elkészült 
csatornáknak köszönhetően közvetve 

javul a település környezeti állapo-
ta, népességmegtartó képessége, 
növekszik gazdasági vonzereje és 

emelkedik az ott élők életkörülmé-
nye.  A munkálatok során 2857,3 

méter részben zárt vagy nyílt csa-
padékcsatorna fejlesztése valósult 

meg és kialakítottak egy csapadékvíz 
tározó tavat is. A belterületen jelent-
kező fölös csapadékvizet a tervezett 

szikkasztó tározóba vezetik el, így 
mentesítve a belterületi ingatlano-

kat, létesítményeket a belvizek káros 
hatásai alól. A fejlesztés révén nagy-
mértékben csökken Apostag belvíz- 
és helyi vízkár veszélyeztetettsége.

elkÉ
szÜl
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA
0% 100%

RAJT CÉL

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 1 998 000 000 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2020. 05. 31.

Új város
születik

KISKUNFÉLEGYHÁZA

Újjá varázsolódik Móra Ferenc 
szülővárosa a közeljövőben. Az új 

városközpont kialakítása erőteljes 
gazdaságélénkítő hatással bír és 

hozzájárul a népesség helyben tartá-
sához, hiszen egy klíma- és család-

barát, valamint környezettudatos 
városban mind a vállalkozások, mind 

a lakosok szívesen vernek gyökeret 
és töltik el szabadidejüket. 

Nagymértékben növekednek a köz- 
és zöldterületek,javul azok minősé-
ge, parkosítanak és automata öntö-

zőrendszert építenek ki. A projekt 
keretében fejlesztik a városi piacot, 

mely a kapuk cseréjét, a belső térvi-
lágítás korszerűsítését, az árnyékoló 

rendszer kiépítését, a csapadékvíz 
elvezetés rendezését, valamint a 
tejcsarnok felújítását tartalmaz-

za. Ezenfelül megújulnak a járdák, 
energiatakarékos közvilágítást kap a 
belváros és javítják a közbiztonságot. 

A lakosság környezettudatosságot 
erősítő oktatáson, szemléletformálá-

si  kampányokban vehet majd részt.



ÉPÜLŐ BÁCS-KISKUN

18

A PROJEKT ELŐREHALADÁSA
0% 100%

RAJT CÉL

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 450 000 000FT
PROJEKTZÁRÁS: 2019. 03. 31.

Védelem a
településnek

SOLTVADKERT

A bor és a fagylalt fővárosának sok 
problémát okozott a felesleges 

csapadékvizek és a belvizek elveze-
tése. Most azonban lehetőség nyílik 
a csatornahálózat korszerűsítésére, 
egységesítésére, mely képes lesz a 

település érintett részének vízelveze-
tését ellátni, s ezáltal mentesülnek a 
belterületi ingatlanok, létesítmények 

a belvizek káros hatásai alól.
A város belterületén megújul a 

meglévő csapadékvíz hálózat és 
kiegészül egy új rendszerrel – össze-

sen 3335 méter csatorna épül majd 
a közeljövőben. A sűrűn beépített 

belterületen a vízvisszatartás nem 
jelent hatékony megoldást, mert 

azok az ingatlanokban jelentős ká-
rokat okoznak. Ennek megoldására 
létesül egy, a lakóépületektől távol 
eső záportározó is, melynek célja, 

hogy a csapadékvizek nagyobb része 
ezen a területen maradjon és hely-

ben kerüljön tározásra. Emellett a tó 
környékét is rendezik, füvesítik és a 

déli oldalára nagy koronájú
csertölgyeket ültetnek.
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Közlekedés-
fejlesztés

Bács-Kiskun megye domborzati 
adottságai kiválóak a kerékpá-
ros közlekedéshez, legyen szó 
munkába járásról vagy kikap-

csolódást nyújtó kerekezésről. 
Településen belül és települé-
sek között számos helyen épül 

kerékpárút vagy kerékpározásra 
alkalmas út, valamint meg-

újulnak, korszerűsödnek a már 
meglévő utakhoz kapcsoló inf-

rastrukturális elemek. Javul az 
utak kivilágítása, gyalogátkelő-

helyek és forgalomlassítók épül-
nek, hiányzó útszakaszok léte-
sülnek. Lehetőség nyílik a 4-es 

és 5-ös számjegyű utak, vala-
mint az országhatárhoz vezető 
alsóbbrendű utak fejlesztésére 
is. A rég várt beruházások hoz-
zájárulnak a levegőszennyezés 
és zajterhelés csökkenéséhez, 
az élhető települési környezet 

kialakulásához, költséghatéko-
nyak a működtetők számára és 

egy egészségesebb életmódhoz 
biztosítanak lehetőséget a fel-

használók részére.
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 480 000 000
TERVEZETT PROJEKTZÁRÁS: 2019. 06. 30.

0% 100%
RAJT CÉL

Biztonsággal 
munkába
GARA-VASKÚT

Garán és Vaskúton jelentős azoknak 
a száma, akik a két település között 

található vállalkozásokhoz vagy 
mezőgazdasági területekre járnak 

kerékpárral dolgozni nap mint nap. 
Ezt jelenleg az erős mezőgazdasági 
és teherforgalmat bonyolító főúton 

haladva, rendkívül balesetveszélye-
sen és az autóforgalmat hátráltatva 

tudják megtenni.
Legfőképp az ő védelmük érdeké-

ben - a 2014-ben már elkészült, igen 
népszerű, Baját Vaskúttal összekötő 

kerékpárút folytatásaként - épül meg 
a közeljövőben Gara és Vaskút között 

az egyoldali, kétirányú kerékpárút. 
A várva várt és nagy hiányt pótló 

fejlesztés megvalósulásával bizton-
sággal és akadálymentesen közle-

kedhetnek egyrészt a rendszeresen 
ingázó munkavállalók, másrészt 

azok is, akik szabadidejük eltöltése, 
kutyájuk sétáltatása vagy sporto-

lás céljából kerekeznének ezen az 
útvonalon.
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA
0% 100%

RAJT CÉL

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 4 046 997 600 FT
MEGVALÓSÍTÁS VÉGE: 2019. 05. 01.

Kis utak, nagy 
fejlesztések

A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretében 
összesen 32 km út korszerűsítésé-

re nyílik lehetőség a megyében. A 
megújult útszakaszoknak köszönhe-

tően korszerűbbé, kényelmesebbé, 
biztonságosabbá válik az autózás, 

csökken az utazási idő és javulnak a 
munkába járás feltételei. 

A felújítandó utak kijelölésénél a 
kifejezetten leromlott állapotú, 

alsóbbrendű utak kerülnek sorra. A 
megye északi, déli és középső részét 

egyaránt érintő kivitelezések idén 
áprilisban már elkezdődtek és a 

legtöbb szakasz esetében átlagosan 
60%-os készültségi fokon tartanak. 
TOP forrásból az alábbi települések 

érintésével valósul meg útfelújítás 
Bács-Kiskun megyében: 

Lajosmizse, Hajós, Páhi, Borota, 
Jászszentlászló, Dunafalva, Harta, 
Rém, Bácsbokod, Tass, Kunszent-

miklós, Dusnok. 
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 50 000 000 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2017. 12. 08.

Teljes bizton-
ságban gyalog 
és két keréken

PETŐFISZÁLLÁS 

A település számára mindig is létfon-
tosságú volt, hogy az elsődlegesen 

gyerekek és idősek által használt 
közösségi és kerékpáros létesítmé-

nyek biztonságosak legyenek, ezáltal 
is elősegítve Petőfiszállás családbarát 
létét és támogatva népességmegtartó 
képességét. A gyalogosan vagy kerék-

párral közlekedők azonban gyakran 
küzdöttek -főképp a téli időszakban - a 

testi épségüket veszélyeztető problé-
mákkal.  A lehető legmagasabb szintű 

biztonság elérése jegyében számos 
pozitív változás történt a településen: 

az óvoda és a meglévő közintézmények 
biztonságos megközelítése érdekében 
a Móra Ferenc utcában mindkét olda-
lon kerékpárnyom került kijelölésre, a 

meglévő aszfalt burkolatát kiszélesí-
tették és 20 korszerű kerékpártároló 

létesült. A településközpont forgalom-
csillapítását és közlekedésbiztonságát 

szolgálja az elválasztó sziget létre-
hozásával megépült településkapu, 
a személygépkocsi parkolók és egy 

buszöböl kialakítása is.

0% 100%
RAJT CÉL
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Közösség-
fejlesztés

Ha egy közösség kohéziója erős, 
ha a népesség rendelkezik az ön-
magért tenni akaró képességgel, 

abban a közösségben jó élni, s ko-
moly esély van a fennmaradására. 
A települési és megyei közössége-

ink éltetésében kiemelt szerepet 
töltenek be a helyi identitást erősí-

tő, közösségfejlesztő programok, 
a kulturális és természeti örökség 

megismertetését, megőrzését 
célzó rendezvények, melyekben 

nem csak az önkormányzatok, 
hanem civil szervezetek és önkén-

tesek is részt vesznek. Ezt a cél 
szolgálja a kulturális és közösségi 

terek megújítása, valamint azok 
infrastrukturális szolgáltatásainak 
fejlesztése egyaránt. A megvalósu-

ló programok lehetőséget adnak 
megyénk kulturális sokszínűségé-
nek bemutatására, egyben megőr-
zésére is. Közös érdek és cél, hogy 

Bács-Kiskun megye közössége 
egy tudatos, önmagáért tenni aka-
ró és tudó, kezdeményező, össze-

tartó közösségként írja be magát a 
történelemkönyvbe.
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 37 494 801 FT
PROJEKT VÉGE: 2021. 10. 01.

A múlt értéke a 
jelen motorja

KISKŐRÖS

A település civil-, gazdasági- és 
közszféra párbeszédének ered-

ményeként megalakult a Kiskőrös 
Kulturális Központ Helyi Akciócso-

port, melynek tagja többek között 
több egyesület, a város kisebbségi 
önkormányzatai, gazdasági társa-

ságai és a helyi önkormányzat is. Az 
együttműködők célja, hogy a közösen 

kidolgozott helyi közösség fejlesz-
tését célzó stratégia mentén saját 

pályázati rendszerrel támogassák a 
kulturális célú fejlesztéseket Kiskő-

rösön. Mindezt azért, hogy a vonzó 
életfeltételek megteremtésével 

helyben tartsák fiataljaikat.
Jövőképük, hogy Kiskőrös a hagyo-

mányok és a kultúra városa, ahol 
a múlt értékei a jelen mozgatójává 

válnak, ahol mindenki megtalálja azt 
a kulturális és közösségi cselekvést, 
amely a városban marasztalja. Ezért 

a hamarosan pályázható támoga-
tások egyrészt a közösségszerve-
zés infrastrukturális feltételeinek 

megteremtését, a kulturális, rekre-
ációs és közösségi terek megújítását 

helyezik előtérbe, illetve a civil és 
nemzetiségi szervezetek megerősí-
tését, közösségszervezési kapacitá-

suk bővítését célozzák meg. 

0% 100%
RAJT CÉL
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA
0% 100%

RAJT CÉL

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 160 000 000 FT
A PROGRAM KÉT PROJEKTBŐL VALÓSUL MEG,

EZEK ZÁRÁSA: 2019. 05. 31., 2020. 08. 31.

Élhető jövő a 
romáknak

LAJOSMIZSE 

Jelenleg a város összlakosságá-
nak mintegy 9-10 százaléka roma, 

s jelentős részük az ún. „Cigány 
városban”, leromlott környezetben, 

komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakásokban él. Életminősé-

gük javítása, társadalmi kirekesztett-
ségük csökkentése és felzárkóztatá-

suk közös ügy és érdek.
E célból felújításra kerül 6 darab 

szociális bérlakás a hozzákapcso-
lódó ingatlan rendezésével, továbbá 

létrehoznak egy közösségi házat, 
melynek környezetét is rendezik 
parkosítással, valamint járda- és 

makadámút építéssel. A felzárkózást 
ezen felül különféle programok és 

szolgáltatások is segítik majd: szoci-
ális beilleszkedést segítő tréningek, 

alkotóműhely, sport- és szabadidő 
táborok, Szülői Eredményessé-

gi Tréning, különböző képzések, 
pszicho-dráma foglalkozás, Fiatalok 
Eredményességi Tréning, egészség-

ügyi, bűnmegelőzési programok, 
preventív jellegű szolgáltatások és 

jogi tanácsadás.
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 50 000 000 FT
PROJEKT VÉGE: 2019. 12. 31

Éld bele Halas 
KISKUNHALAS

Kiskunhalason egy példás együttmű-
ködés eredményeként jött létre az a 
stratégia, melyet a közösségfejlesz-
tés és helyi identitástudat erősítése 

érdekében, elsősorban kulturális 
és közösségi tartalmú fejleszté-

sek megvalósítására dolgoztak ki. 
Céljuk egy új módszer,az úgyneve-
zett CLLD-t (community-led local 

development), azaz a Közösségve-
zérelt Helyi Fejlesztés módszerének 

bevezetése közösségeik erősítése 
érdekében. Ennek lényege, hogy a 

különböző szektorok képviselői közö-
sen cselekednek egy feladat megol-

dása érdekében úgy, hogy eközben 
egyiküknek sincsen többségi, döntési 
jogköröket biztosító szavazati aránya.

Az együttműködők saját pályázati 
rendszert kívánnak működtetni a 

jövőben, mely támogatja egy közös-
ségi központ kialakítását, a városi 

kezelésű közterületek közösségi és 
szabadidős célú infrastrukturális 

fejlesztését, valamint a kulturális és 
hagyományőrző programok megvaló-
sítását. A felhívások tervezése során 

kiemelt figyelmet kívánnak fordíta-
ni a hátrányos helyzetű csoportok 
helyzetének javítására, valamint a 

nemzetközi kapcsolatépítésben rejlő 
lehetőségek kiaknázására.

0% 100%
RAJT CÉL
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Turizmus
Megyénk turisztikai adottsá-
gai és a bennük rejlő lehető-

ségek egyediek és gazdagok, 
melyet az egyre növekvő ide-
genforgalmi mutatók is iga-

zolnak. A folyamatos fejlődés 
érdekében komoly hangsúlyt 

kapnak a kulturális, épített, 
természeti örökség turisztikai 
hasznosítását célzó fejlesztési 

elképzelések. Szebbé vará-
zsoljuk épített és természeti 

helyszíneinket, gazdagítjuk 
rendezvényeinket, fejlesztjük 

természetes fürdőhelyeink 
infrastrukturális hátterét, 

új tematikus utakat hozunk 
létre, a meglévőeket pedig 
korszerűsítjük. Cél, hogy a 

hozzánk látogatók minél több 
időt tölthessenek el hasz-

nosan, s minél komplexebb 
szolgáltatásokat vehessenek 

igénybe. Az idegenforgalom 
fejlesztésével munkahelye-
ket is teremtünk és a helyi, 

térségi gazdaság is jelentősen 
élénkítődik. Bács-Kiskun igazi 
értéket, élményt és egészsé-

get nyújtó megye.
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 170 000 000 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2018. 07. 31.

Kerekezés a 
Szelidi-tó

környékén
DUNAPATAJ-SZELID

Ha a nyaralás célpontjaként a 
Szelidi-tavat tűztük ki, a fürdőru-
ha mellett érdemes kerékpárt is 

magunkkal vinni. Vadonatúj turiszti-
kai kerékpárút épül Szeliden, a régi 

pedig felújításra kerül, így kényelme-
sen, hosszasan és korszerű kerék-

párutakon biciklizhet a család.
 Szeliden az újonnan épülő kerékpá-
rút hossza kb. 1,1 km hosszú lesz és 
a már meglévő, EuroVelo kerékpárút 

hálózat részét képező, turisztikai 
kerékpárút folytatásaként létesül. 
Az új út - csatlakozva a régihez - a 

Szittyó-tértől indul és a már meglévő 
kerékpárút végszelvényébe fut be. A 
korábban épült és azóta korszerűt-

lenné vált, 3,5 km hosszú Dunapataj 
– Szelid közötti kerékpárút is teljes 

egészében felújításra kerül. Emellett 
modern, LED lámpatestekkel ellátott 
világítást építenek ki és különféle új, 

kerékpárosbarát szolgáltatások is 
várják majd a kerekezőket.

0% 100%
RAJT CÉL



ÉPÜLŐ BÁCS-KISKUN

29

A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 369 960 000 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2017. 11. 18.

Érték a
kultúrában

KISKUNHALAS

Kiskunhalas büszkén mondhatja el 
magáról: a csipke városában talál-
ható az ország legnagyobb állandó 

Thorma János kiállítása és nagy-
bányai festészeti gyűjteménye. A 

kiskunhalasi Thorma János Múzeum 
2017-ben új, 200 négyzetméter alap-
területű, háromszintes épületszárny-
nyal bővült. Az állandó és az időszaki 
kiállítások fókusza a helyi és térségi 

művészek kulturális öröksége, 
Thorma János, valamint pályatársa-
inak és tanítványainak munkássága, 
továbbá Kiskunhalas és a Kiskunság 

művészei. A múzeum új részének 
alagsorában a nagybányai művé-
szetet bemutató Bay Gyűjtemény 

(Nagybányai művészet) kapott helyet, 
ahol 35 művész 60 festménye és 9 

szobra látható. Egy szinttel feljebb, 
a földszinten a múzeum névadója, 

Thorma János festményeiből szerve-
zett kiállítás tekinthető meg mintegy 

110 műalkotással. A turistafogadás 
feltételeit látogatóbarát funkciók és 

vendégfogadó tér biztosítja.

0% 100%
RAJT CÉL
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A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG: 50 000 000 FT
PROJEKTZÁRÁS: 2018. 08. 31.

0% 100%
RAJT CÉL

Bakancslistás 
Vadkerti-tó

SOLTVADKERT

Megújult, megszépült a Soltvadker-
ten található Vadkerti-tó. A 2018-as 

szezonban már megújult szolgál-
tatásokkal, kényelmi elemekkel és 

bővült kínálattal várja a selymes 
vizű tó a család minden strandolni 
vágyó tagját és a fesztiválok, ren-
dezvények vendégeit. Számtalan, 

a strandolók komfortérzetét javító 
és kényelmét szolgáló fejlesztés 

valósult meg. A jegypénztárak és a 
beléptetés gyorsítása érdekében új 

jegyárusító pavilonokat helyeztek ki, 
a zuhanyzók új burkolatot kaptak és 

plusz 5 új öltözőkabin is szolgálja 
a strandolók kényelmét. Árnyékoló 

napvitorlák, napozóstég, egy bekötő 
híddal rendelkező napozóterasz és 
egy különleges spraypark is várja a 

vendégeket. A 2019-es szezon nyitá-
sáig további beruházások várhatóak: 

egyrészt a tó turisztikai infrastruk-
túrájának fejlesztése, másrészt a 

fogadóépület és a tó közötti kb. 3000 
m2-es terület rendezése, térburkolá-
sa, napozóterasz, parti plázs és sétá-

nyok kialakítása valósul majd meg.
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