„ZÖLDEBB ÉS FUNKCIÓKBAN GAZDAGABB NYÉKLÁDHÁZA KIALAKÍTÁSA”
„Nyékládháza Város Önkormányzata „Zöldebb és funkciókban gazdagabb Nyékládháza kialakítása”
címmel támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.2–15 számú „Zöld város kialakítása” tárgyú
pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00019 azonosító számon az Irányító Hatóság 2017.
május 16-i keltezésű levele alapján támogatásban részesült. A projekt támogatási szerződése 2017.
június 1-én hatályba lépett.
Nyékládháza Miskolctól mintegy 14 km-re délre található, közel 5000 fős település, mely 2003-ban
kapott városi rangot. A város fejlesztési szükségletei és a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázati
felhívás céljai megfelelnek egymásnak. A projekt alapvető célja Nyékládháza városi szerepének az
erősítése és a városi életminőség javítása a város környezeti állapotának a javításával és a városi
funkciók megerősítésével.
Az alapvető célt a projekt az alábbi specifikus célokon keresztül kívánja elérni:
•

alulhasznosított közterületek funkcióbővítő fejlesztése a zöld infrastruktúra bővítésével,
állapotának javításával a városi lakosság és a városba látogatók szabadidejének hasznos
eltöltésére alkalmas funkciókkal való gazdagításával

•

a városközpont gazdasági potenciáljának a növelése az önkormányzati gazdasági funkciós
elemek fejlesztésével és vonzóbb üzleti környezet kialakításával a közszféra és a gazdasági
szféra együttműködésével

Nyékládháza város fejlesztései között is kiemelkedő jelentőséggel bír a zöld város koncepciója, mely
jelentős lépést jelent a funkciókban gazdagabb, zöldebb és élhetőbb kisvárosi környezet
kialakításában. A 2007-2013-as időszakban elmaradt funkcióbővítő városrehabilitáció régóta meglévő
igénye a városnak, így a zöld város rehabilitáció hiánypótló beruházásként valósul meg a város
funkcióhiányának enyhítésére. A tervezett fejlesztések emelik a kiemelt elhelyezkedésű területek
rangját és kihasználtságát, bővítik a város szabadidős és gazdasági funkcióit. A területek értéknövelő
fejlesztése pozitívan hat az egész akcióterület színvonalára.
Nyékládháza Város Önkormányzata „Zöldebb és funkciókban gazdagabb Nyékládháza
kialakítása” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.2–15 számú „Zöld város kialakítása”
tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00019 azonosító számon 221.497.600 Ft
támogatásban részesült. A projekt tervezett költsége 221.497.600 Ft, a támogatás mértéke 100%.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.30.
A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A támogatási kérelem alapvető célja Nyékládháza városi szerepének az erősítése és a városi
életminőség javítása a város környezeti állapotának a javításával és a városi funkciók megerősítésével.
A projekt keretében az alábbi projektelemek és tevékenységek tervezettek:
•

projektelem: Szabadidős közpark kialakítása a Nyéki tó melletti önkormányzati területen
szabadtéri sportpályák (futópálya, kosárlabda pálya, kisméretű foci pálya, strandröplabda
pálya)
kialakításával, játszótér építésével és a kapcsolódó a zöldfelületek minőségi
megújításával és utcabútorok elhelyezésével. A szabadidős park kiszolgáló egységeiként
vizesblokk, büfé és öltöző is kialakításra kerül, valamint a parkot feltáró Ciklámen út felújításra
kerül.

•

projektelem: Városközpontjában, a Szent István és a Kossuth Lajos utcák sarkán, a 396
helyrajzi számú ingatlanon a meglévő kistermelői piac fejlesztése, fedett árusítóhelyek építése,
valamint 1 db elektromos töltőállomás kialakítása.

A projekt részeként az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódóan lakossági szemléletformáló
akciók és rendezvények kerülnek megrendezésre.

A projekt számszerűsíthető eredményei:
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek: 5 841 m2
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága: 2000 m2
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága: 4 876 fő”

