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A projekt célja: FUNKCIÓBŐVÍTŐ,INTEGRÁLT TELEPÜLÉSI FEJLESZTÉSEK
A projekt során Püspökladány Város Önkormányzatának 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:


Piac és közösségi tér kialakítása a Vásártéren: a teljes burkolt felület elbontásra kerül, a
meglévő csapadékvíz elvezető gerinchálózat megtartásával, de új víznyelő éítésével. A téren lévő
közvilágítási hálózat is átépítésre kerül. A területen új díszburkolat, parkolók és növényszigetek
létesülnek. Fedett elárusító helyek létesülnek. A kiszolgáló épületben helyet kap a piacfelügyeleti
funkció működtetéséhez szükséges (akadálymentes) vizesblokk, valamint a mobil elárusító helyek
tárolására alkalmas raktárhelységek és a Piacfelügyelet.



Szabdtéri Színház kipítése: a fejlesztés során nézőtér lépcsőzetes kialakítása, felületszilárdítása,
támfal építése és ülősörök beépítése valósul meg. A nézőtér kialakításánál figyelemmel kell lenni az
esélyegyenlőség megteremtése érdekében az akadálymentes közlekedési területek kialakítása illetve
a nézőhelyek meghatározott részénél az akadálymentes használat lehetőségére.



Közlekedési fejlesztések a Művelődési Központ környezetében: a területen lévő felszíni
építmények és meglévő burkolatok elbontásra kerülnek, a közelmúltban megépített buszváró
járdasziget kivételével. A tér teljes felülete fásított zöld területként és egyéb közösségi rendezvények
megtartására szolgáló kiegészítő térként fog szolgálni, emelett a terület vízelvezetését is kiépítik.



Feltáró út létrehozása a Művelődési Központ környezetében: a tervezett gyalogút
vonalvezetése teljes egészében egyenes vonaló, a kezdőszelvény esetében a Rákóczi Ferenc utcai
gyalog-.és kerékpárút burkolatához csatlakozik, a végszelvényben pedig a tervezett szabadtéri
színpad körüli járda burkolatához.



Polgármesteri Hivatal felújítása: a felújítás keretében az épület homlokzatán utólagosan
elhelyezett hőszigetelő réteg kerül felszerelésre, amelyen gördülőszemcsés homlokzati
vékonyvakolat felületképzése fog történni. Az épület elavult fa szerkezetű nyílászárók kibontásra
kerülnek és helyettük fokozott hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező műanyag nyílászárók kerülnek
beépítésre. Az épület zárófödéme lapos tetős kivitelű, melyen szintén új hőszigetelés készül.



„Soft” elemek: a projektben 2 típusú soft tevékenység valósul meg. A „soft” elemek egy kisebb
részét a projektgazda Önkormányzat valósítja meg különböző nagyobb hatókörű és látogatószámot
vonzó rendezvényeken keresztül.

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.

