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A projektről
Projekt alapadatok:
A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2017.07.01.
A Projekt ﬁzikai befejezésének terveze napja: 2020.11.29.
Projekt összköltsége: 1.131.171.971 Ft
Projekt támogatása: 728.700.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Megvalósult projektelemek:
A projekt keretében az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra:
1., Nap utca rekonstrukciója, parkolók építése:
A projekt keretén belül felújításra került a Nap utca, csapadékvízelvezetővel
együ . 93 db parkolóhely került kialakításra. Kivitelezésre került továbbá gyalogjárda.
2., Városház utca rekonstrukciója, parkolók építése:
A projekt keretén belül felújításra került a Városház utca burkolata 144,26
méter hosszon történt kiszélesítése, csapadékvízelvezetéssel és megújult a
Szová út burkolatának 57,48 méter hosszú szakasza. A 1521/1-es 27,82 méter
aszfaltburkolat épület, továbbá 41 darab parkoló került kialakításra.
3., Városház utca és Szová út által határolt területen park kialakítása:
A Városház utca-Szová út keresztezésénél felújításra került az elhanyagolt
zöld terület, mellyel a volt főtér zöld felülete növekede .
4., Fórum kialakítása a Köztársaság út és Nap utca közö területen:
A fejlesztés keretében kialakításra került központ fórum közel 1 ha-os területén zöld terület rekonstrukció került megvalósításra, pihenőhelyek, növényzet, sétány, burkolt területek, futópálya, játszótér, szökőkút, mely közpark
funkciót tölt be.

A park építés célja volt az elhanyagolt, leromlo állapotban lévő területek
megújítása. Az épületek környezetében pihenőkkel, játszóterekkel tarkíto
rekreációs zöldfelület, futópálya és rendezvénytér biztosítása is cél volt a lakosok, kollégiumi diákok, az odalátogatók számára. Fontos szempont volt racionalizálni a komplex funkciójú tér és a terepviszonyok ado ságaiból származó
lehetőségeket, hogy a téralakítás és a közvetlen környezetbe való beágyazás a
jelenleg kialakult közlekedési szokásokhoz igazodva, akadálymentesen valósulhasson meg. A park területén íves vonalak mentén körbefutó futópálya került
kialakításra, a sportolni vágyó lakosság minél jobb kiszolgálása érdekében. A
futópálya nagyobb kihasználtságának érdekében főként a magyar területek különböző vidékeinek fáit (tölgyek, vörösfenyő, juharok, szilek, vadgyümölcsök,
éger, kőrisek, stb.) illetve, bár nem honos, de ismert terjesztési szempontból
fontos fafajok egyedeit (jegenyefenyő, duglászfenyő, mocsárciprus, díszcseresznye, liliomfa, stb.) kerültek elültetésre. A terveze burkolat egységesen
színeze illetve színezetlen beton térkőből került kialakításra, az új épületingatlanok elő , a parki sétányok és a rendezvénytér, a piac körüli tér tekintetében. A rendezvény tér ÉNy-i oldalán, íves vonalban a meglévő szintkülönbségek áthidalására földfeltöltéssel történő rézsű, a burkolatok mentén lépcsős
nézőtér, illetve a közlekedés számára lépcsők kerültek kialakításra. A nézőtér
megépítése, az általa körbe fogo burkolat egyfajta „Fórum tér” kialakítását
eredményezte. A „Rendezvénytér” DK-i oldalán kialakítandó újabb kiteresedés
további rekreációs és szabadidős a rakciót hordoz, a tér közepén a burkolatba
építe lapos ívű homorulatba változó vízképű, alacsony „buzgárok” eszté kai
élményt, gyerekek és akár felnő ek számára is interak v játékot, mikroklíma
javító párolgást biztosít. A buzgárok és a buzgársort kirajzoló burkola mintázat
a város történelmének egyik jeles időszakára emlékeztető hagyma formát alkotnak. A park kollégium felőli sarkában, a futópálya által körbe ölelve játszótér
került telepítésre, ahol kombi játszóvár, ill. több gyermek egyidejű használatára
alkalmas fészekhinta került. A park egésze akadálymentesen használható, a
park Ny-i oldalán húzódó sétányok enyhe lejtésűek, és lépcsők nélküli kialakításúak. A növényzet úgy került telepítésre, hogy a parkon belül biztosíto
legyen az átlátás. A park használatát utcai bútorok segí k.
Az új főtér a Makkay János tér nevet kapta.

5., Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (művelődési ház)
épületének felújítása:
A projekt keretében megvalósult a Művelődési Ház és Könyvtár energiahatékony és akadálymentes felújítása.
6., Inkubátorház kialakítása a Művelődési Ház emeletén:
A Művelődési Ház emeletén inkubátorház került kivitelezésre, 320 m² alapterüle el, mely helyiségei bérbeadásra fognak kerülni. A szükséges kiszolgáló
helyiségek rendelkezésre állnak.
Derecske város területén inkubátor ház nem működö , ezzel új funkció települt be a városba, növelve ezzel az i élő emberek és vállalkozások szolgáltatásokhoz való hozzáférését és piacra jutását.
7., Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (könyvtár épületének
felújítása):
A projekt keretében a Művelődési Ház és Könyvtár, könyvtár épülete energiahatékony és akadálymentes felújítása valósult meg. A felújítás keretében
magastető került kialakításra, valamint hőszigetelés, nyílászáró csere kivitelezése zajlo .
8., Piaccsarnok építés:
Derecske városában a korábbi közterüle piac egy részben fede árusítóhellyel rendelkeze , szociális helyiségek nélkül. A fejlesztés keretében megépítésre kerülő vegyes szerkezetű 4,19 méter építménymagasságú 349,62 m² hasznos alapterületű vásárcsarnok egy korszerű, minden igényt kielégítő komplexum le , rehabilitálva ezzel a régi piac területét. Hasonló funkció sem az akcióterületen sem a városban nem volt korábban.
9., Kereskedelmi és szolgáltató ház kialakítása:
Derecske város területén szolgáltató ház nem működö , ezzel új funkció
települt be a városba, növelve ezzel az i élő emberek szolgáltatásokhoz való
hozzáférését. A projekt keretein belül két épület került megépítésre. Az I. jelű
épület földszintes hagyományos szerkezetű 281,94 m² hasznos alapterületű,
melyben 6 üzlet található. A II. jelű épület földszintje 288,23 m² hasznos alapterületű melyen konditerem kerül kialakításra, edzőteremmel, tornaszobával
és kiszolgáló helyiségekkel.

10., Konferenciaterem kialakítása:
A Szolgáltató ház II. jelű épületének emeletén 212,86 m² hasznos alapterületű konferenciaterem került kialakításra a kiszolgáló helyiségekkel együ .
Derecske Város területén a korábbiakban nem volt, konferenciák, rendezvények lebonyolítására alkalmas terem. Ezzel a fejlesztéssel mind a lakosság, mind
az intézmények, mind a vállalkozások teret kapnak az üzle /magánéle rendezvények, összejövetelek megtartására.
11., Magtár épület átalakítása kereskedelmi és szolgáltató egységgé:
A fejlesztés eredményeképpen egy, a teljes lakosság részére elérhető kereskedelmi és szolgáltató egység (vendéglátóhely) került kialakításra. A felújíto
épületet Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi véde ség alá sorolta, megtartva az épület egyediségét. Derecske városában az akcióterületen és tágabb értelemben ve környezetében sem található hasonló
funkciót magában foglaló kereskedelmi egység.

