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A TOP-2.1.2-15 konstrukció keretében Szerencs Város Önkormányzata
megvalósítja „Környezettudatos és gazdaságélénkítő fejlesztések Szerencsen”
címmel zöld- város fejlesztő projektjét. A városi zöld felületek rekonstrukcióinak
során megvalósításra kerül a Várkert zöldfelület bővítése,- játszótér és iskolakert
létesítésével. A Szakképző Intézetének épület előtti tere és parkolója megújul, aktív
rekreációs területként felnőtt pihenő és kondipark kerül kialakításra. A piac épülete
megépül és új parkolókat, többszintes zöldterületet létesítünk. A Petrikovits ház
épülete szintén renoválásra kerül benne közösségi tér funkció, ifjúsági kávéház kerül
kialakításra, a belvárosban mindenki által használható nyílt korszerű futópálya
(futókör) épül. A Sallai utca járdafelülete rendezetté alakul, parkolók kialakítása
történik. Az infrastrukturális beavatkozások mellett, lakossági szemléletformáló
programok, előadások és konferenciák kerülnek lebonyolításra.

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00023

Környeze udatos és gazdaságélénkítő
fejlesztések Szerencsen

Zöld Város

A gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a városok térségi
gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások
vonatkozásában cél a kijelölt akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk
kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő, sokszor használaton kívüli, de akár
jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek megújítása.
A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú
távú együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések
összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a
foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.
A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi
közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a
beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a ﬁatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti
fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez,
ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá.
A projekt tervezett műszaki tartalma:
Szerencs Város Önkormányzata, mint a támogatást igénylő a projekt
megvalósítása során nyolc tevékenységet kíván megvalósítani.
-

Az első tevékenység a Várkert bővítése. A beruházás három elemből áll,
ennek megfelelően multifunkcionális terek jönnek létre. Park létesítése a
Várkerthez kapcsolódóan: Területe a Plébáni a felöli telekhatár, itt négy
oldalkertet kell tartani. Új kerítést (drótfonat, előtte sövény) létesítünk. A
Várkertből kivezető út eléri a Rákóczi utcát. A projekt területen parkot
alakítunk ki, új többszintes zöldfelületekkel, földlabdás iskolázott fák, cserjék
telepítésével, füvesítéssel, hozzá tartozó locsolókkal. Sétautakat alakítunk
ki, térbútorokat (padokat) helyezünk el, vandálbiztos szemetesekkel látjuk el
a területet, új térvilágítással, padok kiépítése (mintegy 15-25 db),
vandálbiztos hulladékgyűjtők, elhelyezése. A jelenleg rendezetlen park és
az utak rendezetté válnak. Elhelyezünk ezen túlmenően EU szabványok
szerinti Vár játszóteret ágyúkkal és egyéb játékokkal.

Iskola-kert kialakítására kerül sor a Várkert bővítése keretében, legalább
1000 m2 nagyságú területen. Iskolakert "Szemléltetőkert": szinte egy „kis
botanikus

kert”,

ahol

a

bemutató

területek

alkalmasak

ökológiai

összefüggések közvetlen megﬁgyelésre. Sok növény található benne kis
területen. A tanulók megﬁgyelhetik az adott növényt részeit, azok jellemzőit,
valamint a teljes életciklusát. Természetesen a kertben a növényeken kívül
számtalan állat is megfordul, testközelből tanulmányozhatók a férgek,
csigák, rovarok, kétéltűek, madarak apróbb kisemlősök. A kertben szerzett
személyes tapasztalat maradandóbb tudást eredményez. Kialakításra kerül
Tanösvény keretében többek között. Fák: vadgesztenye, szelídgesztenye,
tölgy, juhar, fenyő, Cserjék: boróka, mogyoró, tiszafa, galagonya, som,
kökény, bodza. Lágy szárúak: erdei ibolya, kankalin, tőzike, gyermekláncfű,
erdei pajzsika. A tevékenység magába foglalja a füvesítés, faültetés, cserje
ültetés tevékenységeket is.

-

A beruházás második tevékenysége Szakképző Intézet udvara és előtte
levő terület megújítása. A Rákóczi Ferenc utca felöl új felvezető gyalogutat
és lépcsőt alakítunk ki, mellette új térbútorokat (padokat) helyezünk el. A
Szakképző Intézet épülete előtti zöld terület felújításra kerül, új többszintes
zöldfelület kialakításával, földlabdás iskolázott fák és cserjék telepítésével,
füvesítéssel, a hozzá tartozó locsolók létesítésével. A Szakképző Intézet
épülete előtti tér és parkoló új burkolatot kap. A Szakképző Intézet udvari
kerítése hátrább helyezésre kerül a nagyobb kihasználható tér elnyerése
érdekében. A kerítésen kívüli területen EU-szabvány szerinti kondipark
(felnőtt játszótér) kerül kialakításra.

-

A pályázat harmadik beruházási tevékenysége Piac és környékének
megújítása építése. A piac és a piac mögött lévő terület: A piacnál a
meglévő tető mellé piacépület megépítésre kerül, belső elárusító helyek
kialakításával. A piac mögött lévő jelenleg teljesen leaszfaltozott terület
teljes átalakításra kerül. A területen a jelenlegi burkolat eltávolítása után
olyan parkoló kerül kiépítésre, ahol minél több, lehetőleg többszintes
zöldterület, minél kevesebb szilárd burkolat és kiemelkedő szegély található.
Az ABC felőli részen további parkolókat alakítunk ki.

-

A negyedik tevékenység beruházása során Petrikovits ház helyreállítása
fog megvalósulni. Az épület renoválásra kerül, lakó részének felújításával
kívánjuk kialakítani az Ifjúsági kávéházat. Az utca és a park felőli
szakaszon a kerítés elbontásra kerül, így a kert a szakképző előtti
zöldterületbe integrálása lehetségessé válik. Az egységes kulturált
környezet érdekében itt is új többszintes zöldfelület kialakításával,
földlabdás iskolázott fák és cserjék telepítésével, füvesítéssel, a hozzá
tartozó locsolók létesítésével. A beruházás multi funkciós. A Petrikovits ház
helyreállításával kialakításra kerül az Ifjúsági Kávéház, melynek fő funkciója
az

üzleti

és

vállalkozói

tevékenységet

szolgáló

funkciója.

A

kereskedelmi szolgáltató egység, ifjúsági kávéház berendezése: A
kereskedelmi

és

szolgáltatási

egység

belső

technikai

kiszolgáló

bútorzatának és eszközeinek beszerzése valósul meg. A Petrikovits ház
gazdasági épületrész helyén a meglévő részek lehetséges megtartásával
fedett - nyitott szín kerül kialakításra. A területre ﬁxen telepített sportszerek
(pl. asztalitenisz asztal) kerülnek elhelyezésre. Ennek megfelelően a
beruházás főfunkciója a sport funkció. A nyitott tér kialakítása kiváló
lehetőségül szolgál a ﬁatalok szabadidejénél hasznos és aktív eltöltésére.

-

A beruházás ötödik tevékenysége Futókör kialakítása. A beépített tömb
körüli futópálya: Nagy kör (legalább 600 m) kialakítására van lehetőség – a
pálya kellően széles lesz, rekortán burkolattal kialakítva ﬁgyelembe kell
venni a közúti kapcsolatok kialakítását. A futópálya szakaszai: Rákóczi utca
mellett - Béke utcától Ondi útig - tömbön belül - Ondi út mellett. A futópálya
hosszában ahol a futópálya járda vagy zöldsáv mellett halad, ott a járda és
a zöldsáv marad a helyén, azonban a kellő mértékben felújításra kerül, míg
a futósáv a zöldterületbe kerül. A szükséges járdaburkolással és
füvesítéssel a terület a futópálya létesítése mellett rendezetté is válik.

-

A Béke utcai parkoló kialakítása, a pályázat hatodik tevékenysége és a
hozzákapcsolódó zöld felület rekonstrukció. A parkoló területet rendezzük,
az aszfalt burkolatot javítjuk és kialakítjuk. A külső területet burkoljuk,
csapadékvíz elvezetését, gépjárművek parkolóit és a térvilágítást kialakítjuk,
zöldfelület rekonstrukcióval.

-

A hetedik tevékenység során a Sallai utcán teljes hosszában
járdafelületek,

útburkolatok,

felületek

felújítása,

zöldfelületek

rekonstrukciója, újjáépítése tevékenység valósul meg. Az érintett terület
~1700-1800 m2. A területen a meglévő útburkolat melletti járdát, ami
rendezetlen jelenleg, újjáépítjük, illetve szélesítjük.

A járda rendezetté

alakul. Az út melletti zöldfelületet teljesen elbontjuk, így új többszintes ~700
m2 zöldfelületet alakítunk ki. Földlabdás iskolázott fák, cserjék telepítése és
füvesítés, hozzátartozó locsolókkal. Az út mentén meglévő utcavilágítás
armatúrákat korszerű LED-es fényforrásokra lecseréljük. A fejlesztés
rekreációs célú.

-

A beruházás utolsó tevékenysége a Töltőhely kialakítása elektromos
autóknak

("A"

típusú)

Az

elektromos

töltőoszlop

elsősorban

környezetvédelmi funkciót tölt be.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Környezettudatos és gazdaságélénkítő fejlesztések
Szerencsen
2017/06/01
A Széchenyi 2020 program keretében megjelent a Zöld város kialakítása fejlesztése
című (TOP-2.1.2-15 kódszámú) felhívás.
Szerencs Város Önkormányzata sikeresen pályázatot nyert TOP-2.1.2-15-BO12016-00023 azonosító számon „Környezettudatos és gazdaságélénkítő fejlesztések
Szerencsen” címmel.
A projekt eredményeként Szerencs Város Önkormányzata, 499,50 millió forint
vissza nem térítendő európai uniós támogatáshoz jutott.
A projekt megvalósítási időszaka: 2017. június 01. – 2019. május 31.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázattal Szerencs Város
Önkormányzatának célja költséghatékony és magas minőségű közszolgáltatások
biztosítása, munkahelyek és közszolgáltatások elérésének javítása, a város
turisztikai vonzerejének és rekreációs lehetőségeinek bővítése, munkahelyteremtés,
vonzó belváros kialakítása (területi cél).
A gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a városok térségi
gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások
vonatkozásában cél a kijelölt akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk
kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő, de akár jövedelemtermelésre is
alkalmas infrastruktúraelemek megújítása.
A 499,50 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósul Szerencs
belvárosában a Várkerthez kapcsolódó park bővítése, a piacépület megújítása, a
Petrikovits Ház felújítása, kondipark és futópálya kialakítása, zöld területek, parkolók
és elektromos töltőoszlop kialakítása.
A fejlesztések eredményeként megvalósul Szerencs Városban – a pályázati
felhívással összhangban - az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú
együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések
összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a
foglalkoztatás bővülését is eredményezi.

További információ kérhető:
Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi utca 89.
E-mail: polgarmester@szerencs.hu
Honlap: www.szerencs.hu

