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Martonvásár Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program 2.1.2-15 számú Zöld város kialakítása című felhívása keretében a városközpont
környezettudatos megújítására, melyhez 527,16 millió forint vissza nem térítendő európai uniós
támogatást nyert.
A fejlesztés átfogó célja Martonvásár városközpontjának megújítása zöldterületi és funkcióbővítő
rehabilitációs beavatkozásokkal annak érdekében, hogy a belvárosi akcióterület legfontosabb
közösségi tereinek megújított zöld infrastruktúráját és magas szintű szolgáltatásait növekvő számban
és megelégedettséggel vehessék igénybe a városban és a térségében élők, illetve az ide érkezők.
Az akcióterület határai:
A vasútállomástól indulva a kastélypark külső kerítése a Brunszvik u. mentén – Kodály Z. u. – Szt.
László sétány és folytatása a sportpálya mögött a Sporttelep utcáig, – Sporttelep utca a sportpálya körül
a Fehérvári útig – a régi tűzoltószertár és zöldterületi ingatlanja a Fehérvári úton – Szt. László patak
mente a Szt. László lakópark és a korábbi lakott terület határáig a Jókai utcával egy vonalban – Jókai
utca – Deák Ferenc utca – a Rákóczi utca páratlan oldalán lévő ingatlanok hátsó telekhatárai – a
Kolozsvári utca ingatlanjainak hátsó telekhatárai – a műemlék magtár és a Pápay Ágoston iskola
területe.
Megvalósított projektelemek:
• Szolgáltatóház kialakítása a városközpontban
• Dózsa György út közterületi rehabilitációja és környezetének rendezése a növényfelületek
növelésével, városi mini tanösvény kialakításával és a csapadékvíz elvezető hálózat
rekonstrukciójával
• Rekreációs park létrehozása (Ifjúsági park)
• Tematikus játszótér kialakítása az Óvodamúzeumnál
• Locsolórendszer telepítése a főtéren
• Utcabútorok kihelyezése az akcióterületen
• Kamerarendszer telepítése az értékek védelme érdekében
A beruházás hozzájárul a városkép megújításához, modernizálásához.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében a TOP-2.1.2-15 azonosító számú, Zöld város kialakítása
című pályázati felhívás keretében valósult meg 527,16 millió forint összegű vissza nem térítendő európai
uniós támogatás segítségével.
Kedvezményezett: Martonvásár Város Önkormányzata
Projekt címe: A városközpont környezettudatos megújítása Martonvásáron
Projekt száma: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00007
Támogatás összege: 527 160 000 Ft
A projektről bővebb információt a www.martonvasar.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Martonvásár Város Önkormányzata, +36-20 989 3804

