SAJTÓKÖZLEMÉNY
Dél-békési önkormányzatok a nyertesek között
Újabb fejlesztések indulhatnak
Komoly előkészítő munka után belterületi utak, járdák felújítására és
intézményfejlesztésre igényeltek több tízmilliós forrást térségi önkormányzatok.
Orosházán, Tótkomlóson és Csanádapácán indulhatnak fejlesztések: utak újulnak meg,
orvosi rendelő korszerűsödik. A dél-békési településvezetőkkel, szakembereinkkel
folyamatosan dolgozunk a projektterveken az itt élők érdekében.
Országos viszonylatban összesen 5,4 milliárd forint támogatást ítélt oda 319
önkormányzatnak a Belügyminisztérium. Önkormányzati feladatellátást támogató
intézményfejlesztésre, karbantartásra, sportlétesítmények felújítására, fejlesztésére és
önkormányzati utak, hidak, járdák felújítására pályázhattak. A lehetőséggel Dél-Békésben is
éltünk, hiszen térségünk jövője szempontjából elengedhetetlen az eddigi eredményekre
alapozott újabb projekttervek kidolgozása a helyi igények figyelembe vételével.
A miniszteri döntés értelmében Orosháza több mint 29 millió 800 ezer forintot fordíthat
belterületi utak, járdák felújítására. A Luther utca útburkolatát újíthatják fel a forrásból a
Dózsa és a Csendes utca, valamint a Csendes és az Eszperantó utca közötti szakaszokon, a
fejlesztés által az itt élők régi igényét valósíthatjuk meg.
Tótkomlós több mint 14 és fél millió forintot nyert ugyancsak belterületi utak, járdák
felújítására. A projekttervek kidolgozásakor elsődleges célunk volt a Szabadság tér
tömegközlekedéssel érintett részének a felújítása.
– A Szabadság tér nyugati oldalának útburkolat felújítása mellett a Szabadság tér (Kossuth
utca – Hársfa utca közötti szakasz) és Kossuth utca (Szabadság tér – Kossuth utca 5. szám
alatti ingatlan előtt) vonatkozásában a meglévő járda elbontása után kiselemes térburkolat
készül, annak érdekében, hogy a gyalogosok kellő biztonsággal tudják igénybe venni ezt a
szakaszt. A beruházás keretein belül a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója is
megvalósul annak érdekében, hogy a mostanában előforduló intenzív esőzések során a
burkolatokról összegyűlő csapadékvíz ne nehezítse a közlekedést. A beruházás
eredményeként javulnak a közlekedés feltételei, az életminőség a belvárosban – adja meg a
legfőbb információkat az önerővel együtt több mint 17 millió forintos fejlesztésről Tótkomlós
polgármestere, dr. Garay Rita.
Csanádapáca ezúttal kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére igényelt
és nyert forrást: 29 millió 400 ezer forintból az orvosi rendelő felújítása történik meg, jelentős
segítséget nyújtva az önkormányzatnak és a község lakóinak.
Minden elnyert forrás nagy öröm számunkra, lépésről lépésre haladunk Dél-Békés fejlődése
érdekében. Közös erővel, a komplex térségfejlesztési koncepció, a Calendula Terv
segítségével minden lehetőséget megragadunk, hogy élhető térséggé tegyük Dél-Békést, és a
fiataljainak, a családoknak méltó körülményeket és jövőképet nyújtsunk.
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