Újabb beruházás indul Mezőtúron
A Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a rekreációs intézményi és lakóövezetek között című
pályázat keretében időkapszula elhelyezésére került sor 2018. április 6-án a mezőtúri Vadászház udvarán.
Az eseményen Herczeg Zsolt Mezőtúr
város
polgármestere
köszöntötte
a
megjelenteket, valamint tájékoztatta a
résztvevőket és a média munkatársait a projekt
részleteiről.
–
A
Területés
Településfejlesztési
Operatív
Programra
(TOP) nyújtott be pályázatot Mezőtúr Város
Önkormányzata. A projekt összköltsége 499
444 098 Ft, a támogatási intenzitás 100%. Így
az önkormányzatnak nem kell önerőt
biztosítania a beruházáshoz. A projekt
megvalósításának kezdete: 2017. június 1., a
befejezés tervezett határideje 2020. április 30.
Igen sokrétű a pályázat, néhányat kiemelve:
növényfelületek élőhelyeinek növeléséről, a
zöldfelület növényállományának rekonstrukciójáról, a Ligeti - tó környezetének fejlesztéséről, az Erzsébet liget megújításáról, a Petőfi tér és a Szabadság tér fejlesztéséről, valamint a beruházás keretein belül
gazdaságélénkítési céllal az önkormányzati tulajdonban lévő Vadászház felújításáról, büfé, kávézó
kialakítására vonatkozó beruházásról beszélünk. Április 5-én írtuk alá azt a szerződést, amely az építési
beruházásra vonatkozik, az eljárás nyertese a szolnoki székhelyű Akviron Kft. lett. A projekt kapcsán 4
hektárnyi zöldfelületet újítunk meg és 2400 négyzetméter kerékpárút újul meg (a Ligeti - tó környékén és a
Szabadság téren található kerékpárút). Továbbá a beruházás keretében megvalósul egy streetball pálya a
Ligeti - tó mellett, kültéri fitness és játszótéri eszközök kerülnek elhelyezésre, valamint új közvilágítási
hálózat épül a tó mellett, az Eötvös és a Tó utca közötti szakasz is közvilágítással fog rendelkezni. A Petőfi
Sándor utcában egy 25 férőhelyes parkoló épül majd meg, illetve a közterületekre összesen 112 db pad és
szeméttároló, valamint 105 db kerékpártároló kerül kihelyezésre. A beruházás hatására a közterületeink
megszépülnek.
Polgármester úr beszéde végén megköszönte Boldog István országgyűlési képviselő úr támogatását, illetve
megköszönte a Városfejlesztési Kft. munkatársainak a munkáját és mindenkinek, aki részt vett a projekt
összeállításában.
Boldog István képviselő úr
beszédében elmondta, hogy ez a beruházás
is a mezőtúri lakosokat szolgálja. Fontos
kiemelni, hogy Mezőtúr városa 16
pályázatból 16-ot megnyert, így Mezőtúrra
több mint 4 milliárd forint támogatási
forrás érkezett. – Minden pályázat lényege
az, hogy a helyieket gazdagítsa, a helyiek
biztonságérzetét, a közérzetét javítsa –
hangsúlyozta országgyűlési képviselő úr.
Az esemény végén Boldog István
és Herczeg Zsolt közösen elhelyezték a
nemzeti
színű
szalaggal
ellátott
időkapszulát a Vadászház udvarán.
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