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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Kondoros, a Zöld Város
Kondoros Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Zöld város kialakítása című TOP2.1.2-16 kódszámú felhívásra „Kondoros, a Zöld Város ” címmel.
A fejlesztés Kondoros Város belterületén, központi jelentőségű területen valósul meg. A megvalósítási
helyszínek képezik gyakorlatilag a városközpontot, melyek egymás mellett helyezkednek el, szorosan
kapcsolódnak egymáshoz. A területen főként vállalkozások és közfunkciót ellátó intézmények találhatók, de
kis részben magán házak és önkormányzati szociális bérlakások is vannak.
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
A 2021. hrsz. alatt egy meglévő épület átalakításával új szolgáltató ház létrehozása a cél, a hozzá
kapcsolódó parkolókkal, a helyi vállalkozások számára helyiségbérlési lehetőséggel. A telken álló
melléképület elbontásra kerül és a mögötte található területtel összenyitva közösségi tér alakul ki.
A Hősök utcán, a tervezett szolgáltatóház előtt, a 2003 hrsz. ingatlanon zöld felület csökkentése nélkül
parkolók létesülnek, a meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árkok zárttá tételével.
A 2022 hrsz. alatti ingatlanon a Polgármesteri Hivatal működik. Az udvaron dolgozói- és az ügyfélparkolók,
gyalogos közlekedési sávok, járdák mellett gondozott zöldfelületek találhatók. A térburkolatok jelentős része
elavult és akadálymentes közlekedésre sem alkalmas. A burkolt és a zöldfelületek aránya újragondolandó,
néhány helyen a térburkolat mára okafogyott. A beruházás keretében a Hivatal udvarán lévő térburkolatok
egységes anyaghasználattal újjáépítésre kerülnek. A burkolt és a zöldfelületek aránya racionalizálásra kerül,
a zöldfelületek aránya növekedni fog.
A 2020 hrsz. ingatlan magántulajdonban van, azon lakóépület/üzlet, ill. melléképületek állnak. A 2020 hrsz-ú
területet az Önkormányzat megvásárolja a projekt keretében. A meglévő épületek elbontásra kerülnek és a
2021 hrsz. ingatlannal egybenyitva új zöldterület, park kerül majd kialakításra. Új gyalogos tengely nyílik a
Hősök tere és Csabai út között. Helyt kap egy rendezvénypavilon, játszó- és szórakoztató elemek,
utcabútorok, továbbá térburkolatok létesítésével és növénytelepítés – őshonos fafajták ültetésével
gazdagodik a fejlesztési terület.
A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018
A projekt összköltsége: 299.728.521 Ft, amely 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő
támogatás.
A megvalósítás időtartama: 2019.09.01. - 2022.06.30.
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam támogatásával valósul meg.

