
 

                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Sikeresen befejeződött a Zöld Város kialakítása Derecskén! 
 

2020. november 27. 
 

 
 
 
Derecske Város Önkormányzata 2016-ban sikeresen pályázott a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város 
kialakítása című pályázati felhívásra. 
 
A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című és TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00007 azonosítószámú 
projekt megvalósítása 2017. évben kezdődött és 2020. november 10-ig tartott, melynek keretében 
megújult Derecske város központja. Felújításra került a központot körbe ölelő Városház és Nap utca. 
Új, több mint egy hektáros Fórum került kialakításra. A Fórum körül a régi épületek felújításra kerültek, 
illetve új szolgáltatóház és piaccsarnok épült. 
 
A projekt eredményeként Derecske új, modern és zöld városközponttal gazdagodott, melyet városunk 
lakói örömmel vettek birtokba. 
 
Az 1,131 milliárd Ft összköltségű projekt 728,7 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás 
segítségével valósult meg! 
 

 A fejlesztés eredményeként, elsőként 2017-ben a Városház utca és a Szováti út útburkolata újult 
meg 1364 m2 felületen. Megépült 669 m2 járda, 28 db parkoló és 400 m2 park. 



 

                                                                      

 2018-ban a Nap utca teljes rekonstrukciója valósult meg. 
Megépült a fedett csapadékvíz elvezető rendszer, 2206 
m2 út, 415 m2 járda, 127 db parkoló és 195 m2 zöld felület. 

 2019-ben készült el a Makkay János téren a több 
generációs multifunkciós Fórum. Kialakításra került 9520 
m2 park, 4302 m2 járda, játszótér, futópálya, 
rendezvénytér, lelátó és szökőkút. A Fórum használatát 
nagyszámú pad, szemetes, kerékpártároló és térfigyelő 
rendszer segíti. 

 2020. évben megépítésre került az új 350 m2 piaccsarnok. 

 Felépült az új szolgáltatóház két épülete, melyben 6 db üzlethelyiség, konditerem és 
konferenciaterem került kialakításra, összesen 783 m2-en.  

 Felújításra és átalakításra került a helyi védelem alatt álló 84 m2-es magtár épülete.  

 A művelődési ház és a könyvtár épülete felújításra került 557 m2-en. Az emeletráépítés keretében 
inkubátor ház került kialakításra 326 m2 alapterülettel. 

 A projekt keretében az egyes projektelemekhez kapcsolódó szemléletformáló kampány 
rendezvényei megtartásra kerültek. 

 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
 
 

  
Piac épülete Magtár és a Szolgáltatóház 

  
  Művelődési Központ            Szolgáltatóház 
 
 
 
A projektről bővebb információt a www.derecske.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
 
Kiss Andrea sajtóreferens 
 
Elérhetőség (+36/54/410-078, kiss.andrea@derecske.hu) 

http://www.derecske.hu/

