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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2015. szeptember 22-én a 362/2015. (IX.
22.) határozatával elfogadta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepűlésfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet tartalmi követelményei szerint
elkészített, Belügyminisztérium által jóváhagyott Békés Város Megalapozó Vizsgálata,
Településfejlesztési Koncepciója (TFK) és IntegráLt Településfejlesztési Stratégiája (lTS) című
dokumentumokat.
Az ITS végrehajtásával kapcsolatos beszámolóról a Képviselő-testület dönt.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ci továbbiakban: JTS) a Város középtávú fejlesztési
irányait, célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg az
önkormányzat által jóváhagyonjövökép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján.
Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év
városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. Az ITS középtávú céljai átfogó és
tematikus célokként kerültek meghatározásra, helyzetelemzésekben feltárt szükséges és reális
fejlesztési potenciálok alapján. A tematikus célok megfogalmazása oly módon történt, hogy
kapcsolódjanak Európai Unió „Európa 2020” fejlesztési céljaihoz. illetve Békés Megye
Területfejlesztési Koncepciójának céljaihoz. Az ITS-ben megfogalmazott célok nem kizárólag
Onkormányzati kompetenciákhoz kapcsolódnak, hisz a stratégia Békés egész városa Számára
készült és megvalósításában a vállalkozói és a civil szféra bevonására is szükséges építeni.

Az ITS a város középtávú célrendszerének felvázolásán túl tartalmazza a lényeges fejlesztési
jellegű beavatkozások (programok és projektek) indikativ listáját. A projekteket a Stratégia a
kidolgozásakor rendelkezésre álló információk alapján, a Stratégia által igényelt mélységben,
vázlatosan és lényegre törően mutatja be.

A megfogalmazott célok megvalósítása megkezdődött, ugyanakkor néhány esetben az
Onkormányzattól fiiggetlen tényezők miatt a fejlesztések tervezett ütemezésétől eltérő
megvalósulás várható.
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A Stratégiában megjelölt kulcsprojektekre az ATI akció területen az önkormányzat sikeresen
pályázott, a pályázatok a megvalósítási szakaszba léptek, lezajlottak közbeszerzési eljárások. A
hálózatos projektek keretén belül a Dánfokot, Tárház utcát, Nevelő utcát, Dózsa Gy. utcát,
Keserű sort magába foglaló „Békés, csapadékviz elvezetés kialakítása ebben az évben
megvalósult, a második ütem a „Békés. csapadékvíz elvezetés kialakítása II. ütem című projekt
kivitelezési munkái- mely a város több pontján is megoldja a csapadékvíz elvezetési gondokat
2019-ben kezdődött. A külterületi utak felújítására is sikeresen pályázott az önkormányzat, Így
a Birkás dűlő illetve a Hangyási dülő mezőgazdasági útjainak felújitási munkái szintén
elkészültek. Felújitásra került még a Verseny utca aszfalt rétege is.

Hálózatos projektek keretén belül nagy erőfeszítéseket teszünk az önkormányzati tulajdonú
épületek energetikai felújítása terén. Teljes épületenergetikai felújításon esett át a József Attila
utca 5. szám aLatti Rendelőintézet illetve a Jantyik 21-25- alatti ingatlan önkormányzati
fenntartású területei. (Epűletenergetikai felújítások I. ütem) Szintén teljes energetikai felújítás
valósul meg 2020-ig még 9 önkormányzati tulajdonú épületen a „Békés, épületenergetikai
beruházások 2. ütem” című pályázatból. Napelemes kierömű összesen 2 pályázatból 26
épületen valósult meg.

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerülnek a stratégiai célokhoz rendelt nyertes projektjeink.

Projekt J Projekt megnevezése Pályázat kódszáma 1

.

.

Városközpont öntöző rendszer kiépítése TOP-2. I .2-16-BS 1-2017-00007

Tanösvény (Rendelő - Fábián u.) kialakítása TOP-2.1.2-l6-BSI-2017-00007
Futöpálya kiépítése (Piac - Cseresznye u.) 0P-2.1.2-16-BS1-20l7-00007

Városi piac revitalizálása 1TOP-1 .1 .3-15-BS 1-2016-00012
Szociális Szolgáltató Központ felújítása TOP-3.2.1-16-BSl-2017-00016
(Jantyik u. 1.) TOP-3.2. 1-16-851-2017-00019

(ATI) Közétkeztetés infrastrukturális
TOP-3.2.1-15-BSI-2016-00021korszerűsítése Békésen (Jantyik u. 2 1-25.)
TOP-3.2.1-15-BSI-2016-00021Jarobeteg-ellatas fejlesztese
ebr: 351 169

Tomaterem építése (Dr. Hepp Ferenc Nemzeti Sportközpontok
Altalános Iskola) beruházása
Városháza korszerűsítése TOP-3.2. l-l 6-BS 1-2017-00016

Burkolt parkoló felületek létrehozása TOP-l 1.2-l 6-BS 1-2017-00007

Strand fejlesztése (dánfoki szabadstrand) TOP-l .2.1 - I 5-BS 1-2016-00007

Dánfok interaktív látogató központ ROHU-14
(AT2) Fürdőkompiexum további fejlesztése (új kút .. .. .

Onero

illetve alapitvanyifurasa. kulten medencek letesitese) -

beruhazasGyermekmedence

470-es főút Békéscsaba irányába ..

.

. . . . . . Onerobol megvalosultkulteruleten ivoviz vezetekrendszer epitese

(AT3)
Hűtőház kialakítása Top-l .i .3-15-851-2016-00012

Mezőgazdasági szövetkezet létrehozása Önerőből megvalósult
Önkormányzati építési vállalkozás

BKSZ Kfllétrehozása
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Szociális célú városrehabilitációs TOP-4.3. l-l5-BSI-20l6-000l0(AT4)
akcióterület TOP-5.2. I - I S-BS 1-2016-00002

Iparositott technológiával épült lakóépületek
EFOP-1 .2,11-16-2017-00046energetikai korszerűsítése

TOP-3 .2.1 - I 6-BS 1-2017-00019Intézmények épületenergetikai korszerűsítés
Top3.2.l-l5-BS1-2ol6-o0021

(HI)
Napkollektor, napelemes rendszerek TOP-3.2.2- I 6-BS 1-2016-0003
kiépítése TOP-3.2. I -) 6-851-2017-00016

Települési egészségügyi alapellátás
Top3.2.1-15-BSl-201600021energetikai korszerűsítése

Közvilágítási hálózat további korszerűsítése TOPÁ.3. t-15-BS1-2016-000l0

Deherületi úthálózat rekonstrukciója.
ebr: 405 029fejlesztése

(112) Tárház utca felújítása Öneröböl megvalósult

Birkás tanyai út felújítása (külterület) VP6-7.2.l-7.4.l.2-16

Hangyási űt felújítása (külterület) VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16

TOP-2. t.3-l 5-BS 1-2016-00002
TOP-2. I .3-l 6-851-2017-00011

Belvízrendezés

Közvilágítási rendszer bövitése T0P43.1-15-BSI-2016-00010
(113)

Malomasszonykeni Új lakóövezet
Öneröböl folyamatban vanközmüvesítésének folytatása

TOP-2.l 2-1 6-BSI-20l7-00007
Térflgyelő kamerarendszer

Top4.3,1-15BS12ol6o0010

Fásítás TOP-2. 1.2-16-851-2017-00007

Közpark kialakítása az Ó-Fehér-Körös
TOP-2. I 2-16-BS 1-201 7-00007mellett őshonos fákkal

(H4)
Ovodák udvarának fejlesztése TOP-l.4.l-16-BSI-2017-00012

TOP-2. 1.2-l 6-BSI-201 7-00007Jáiszáterek építése
TOP-4.3. 1-15-BS 1-2016-00010

Műemlékek felújítása LTK_NÉPI2OI8/61

(HS) Helyi védett épületek felújítása. felűjításuk
Helyi énékwédelmi alap

_________

támogatása

(Hó) Intézmények akadálymentesítése TOP-3.2. 1-1 6-BS 1-2017-00019

Helyi szociális ellátórendszer
TOP-4.3. l-l 5-BSI-2016-00010infrastrukturális fejlesztése

(117) Óvoda építése Top-l .4.1-l 6-BS 1-2017-00012

Vásárszél utcai rendelő korszerűsítése,
ebr 351 169eszközbeszerzése

Ó-Fehér-Körös (Élővíz-csatorna) vízi TOP-l.2.1-15-BS1-2016-00007
(El)

turisztikai fejlesztése ROHU-l4

Spontelep fejlesztése, edzöközpont
MLSZ(E4) létrehozása

(ES) Büntetés végrehajtási intézet építése BVOP beruházása

TOP-5.2. 1-1 5-BS 1-2016-00002(E7) Kőzösségfejlesziést célzó programok
EFOPI .2.11-16-2017-00046
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Egészségügyi programok TOP-5.2. l-15-BSI-2016-00002

Helyismereti oktatás TOP-52. 1-1 5-BS 1-2016-00002

TOP-5.2I-15-BSI-20]6-00002Szakkepzes bazisanak erositese
EFOP-] 2.11-16-2017-00046

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ITS végrehajtásáról szóló
beszámolót az elöterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2019. december 11.

Kálmán Tibor
polgármester

Jogi elJenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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