Tisztelt Látogató!
Köszöntjük Püspökladány Város Önkormányzatának
„Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város” című. ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0018
azonosítószámú projektje bemutatására létrejött aloldalon!
Honlapunkon által lehetőséget szeretnénk biztosítani minden Kedves Érdeklődő számára,
hogy megismerhesse terveinket, illetve betekintést nyerjen a beruházás részleteibe.
A pályázat az Európai Fejlesztési Alap és a Magyar Állam által kerül társfinanszírozásra.
Tisztelt Látogató, Ön most egy nagyszabású projekt révén került kapcsolatba velünk.
Kérem, kísérje figyelemmel a megvalósítást.
EU Támaogatás
Püspökladán Város Önkormányzata 2013. március 6-án nyújtotta be pályázatát. A beadott
pályázat amely a városrehabilitációs programot célozta meg, nyert. A pályázat
összköltsége
396,58
millió
fornt,
100%-os
támogatási
intenzitással.
Püspökladány Város Önkormányzata 2013. október 11-én írta alá a támogatásról szóló
szerződést.

A beruházásról
A funkcióbővítés célja olyan vonzó, szolgáltató városközpont létrehozása, amely színonalas
gazdasági, közösségi szolgáltatásaik révén a munkahelyek bővítését segíti elő. Így
városunkban hamarosan megújul a piactér, felújítják a Polgármesteri Hivatal épületét,
sétálóutca épül és kiépítésre kerül egy szabadtéri színpad is.
6 különböző elemet tartalmaz a beruházás. Az első és legfontosabb a piactérnek a
felújítása. Ez 2 részben fog megvalósulni. Elsőnek a piac parkoló része, ott fix elárúsító
helyek lesznek elhelyezve, illetve kialakításra kerül egy épület ahol is a piac felügyelőknek
lesz a helye. A következő legfontosabb eleme a beruházásnak a szabadtéri színpadnak a
kialakítása, ami megváltoztatja a városközpont képét, hisz az új közösségi téren számos
előadást, illetve rendezvényt, programot lehet a jövőben megtartani. A szabtéri színpad
nézőtérrel, színpaddal, fény-és hangtechnikával lesz ellátva. Következő elemként, ami a
beruházásban szerepel a Rákóczi utca és a kialakulandó szabadtéri színpad között egy
sétáló utcának a kiépítése. Ebben a beruházásban még a Dorogi Márton Művelődési Ház
melletti parkolók kialakítása, valamint a körforgalom is felújításra kerül. Ezzel a Dorogi
Márton Művelődési Ház környéke teljes mértékben meg fog változni, szépülni, újúlni. Nem
utolsó sorban a beruházás tartalmazza a Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítását.
Itt nyílászárók cseréje, illetve hőszigetelés és vakolás valósul meg.
A közel 397 millió forintból megújuló Püspökladány városközpontja a beruházások után
kistérségi központtá válhat. A megvalósuló fejlesztés révén a közterületek új használati
tartalommal bővülnek majd, ami a lakosság életminőségének javítása mellett, a város
tőkevonzó képességét is javítja.

