
 

 

Projekt bemutatása  

 

 
Projekt címe, azonosító száma:  

„Tótkomlós városközpontjának környezettudatos megújítása” című TOP-2.1.2-16-

BS1-2017-00002 azonosító számú” projekt. 

Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 200.000.000Ft. 
Kedvezményezett:TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Támogatási mértéke: 100% 
A projekt tervezett befejezési dátuma:2020.05.31. 
    
Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma: 
 
A projekt célja:  
 
A településen valósuljon meg a multifunkciós „ZÖLD PIAC KIALAKÍTÁSA” árusítóhelyekkel, továbbá a 
területek növényesítése a Luther Márton és a Gajdács Pál utcák között. A jelenlegi piactér melletti, 
romos terület lakhatatlanná vált, így indokolt az épületek lebontása, a terep rendezése. A terület 
elrendezése után 165 m2 fedett rész és egy 60 m2-es emelvény kialakításával multifunkciós területet 
hoznak létre. A helyszín használható piacnapokon árusító területnek, de alkalmas lesz szabadtári 
közösségi rendezvények, megtartására is. 
 
Környezet javító intézkedések alkalmazásával Tótkomlós belvárosának megújítása.  
 
Az aktív rekreációs zöldterületek környezettudatos, család- és klímabarát környezet kialakításával 
javul Tótkomlós általános környezeti állapota. A helyi piac megújítása és a kapcsolódó területek 
revitalizálása gazdaságélénkítő tevékenységként vonzó üzleti környezetet biztosít a helyi 
vállalkozásoknak.  
 
Hosszú távon a projekt hozzájárul a vállalkozásbarát környezet kialakításához, a helyi vállalkozók 
tevékenységének ösztönzéséhez, és vonzó települési környezet biztosításával Tótkomlós 
lakosságának megtartásához. 
 
A terület régi piactér felőli bejáratánál kerékpártárolókat helyezne ki. A kerítésnek 8 db zárható 2 m
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es kaput terveztek. A piac közlekedő útjait térkövezik, a komplex akadálymentesítésnek megfelelően, 
az árusok helyeit öko térkővel rakják le. Az árusok sorai közötti lévő sávokat gyepesítik, és nyári 
orgona cserjéket telepítenek.  
 
A Luther Márton utcát újraaszfaltozzák 1700 m

2
 területen. A meglévő akadálymentes parkolók és 

parkolók újrafestése tervezeti, valamint új parkolóhelyek kerülnek kialakításra. 23 db parkolót és egy 
akadálymentes parkolót létesítenek.  
 
A parkolóba egy elektromos töltőállomás is kihelyezésre kerül. 
 
A Gajdács Pál utca rossz minőségű földes útjának aszfaltozása is megvalósításra kerül. A piactéren 
meglévő akadálymentes illemhelyet kiegészítik egy pelenkázóval, valamint, az illemhely mellé 
raktárhelyiség kerül megépítésre (25 m

2
).  

 
A terület környezettudatos és energiatakarékos világítását napelemes, LED-es kandeláberekkel 
biztosítják. A SOFT programok az alábbi témakörökben kapcsolódnak a projekt kiírásához: 

 Környezet-tudatosság 

 Integrált szemléltetés erősítése a lakosság körében  

 Települési arculat és identitás fejlesztés. 


