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TISZAVASV
VÁRI VÁRO
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MÁNYZATA

SAJTÓ
ÓKÖZLE
EMÉNY
ELKEZDŐD
DÖTT TISZA
AVASVÁRI BELVÁROSÁ
B
ÁNAK KOMP
PLEX FEJLE
ESZTÉSE
Áprilisban iindult útjára a tiszavasv
vári belváros
s komplex fejlesztéséne
f
k fizikai meegvalósítása, az Integráltt
Városfejleszztési Stratégiában megha
atározott célloknak megffelelően. A fejlesztés
f
ere
redményekén
nt megújul a
Városháza é
és a Városi Kincstár
K
épüle
ete, valamint a Reformátu
us Templom és
é a Zeneisko
ola. Új városii funkciókéntt
megjelenik e
egy korszerű
ű teniszpálya, egy a szab
badidő kellem
mes és haszn
nos eltöltésérre szolgáló park
p
valamintt
egy koncerttterem. A fejle
esztés eredményeinek me
egőrzésében kiemelt szere
ep jut a térfig
gyelő kamerarrendszernek.
Az Európai U
Unió által is tá
ámogatott, fun
nkcióbővítő vá
árosrehabilitác
ció célja, hogy
y a helyi lakossság életminős
sége javuljon,,
az épített kkörnyezet miinőségi változáson menje
en át, ennek
k érdekében a program megvalósítá
ásáért felelőss
Önkormányzat, olyan gazzdasági-, városi-, közszféra
a- és közössé
égi funkciókat erősítő tevékkenységeket valósít
v
meg a
bevonásának ösztönzésév
vel, amellyel nagymértékbe
en hozzájárull a helyi néppesség megta
artásához, azz
magántőke b
életminőség jjavulásához, valamint
v
a fog
glalkoztatás bő
ővítéséhez.
A Konzorcium
m tagjai:
Tiszavasvári Város Önkorm
mányzata
Központ és Kö
önyvtár
Művelődési K
Tiszavasvári Református Egyházközség
E
g
déglátó és Ügy
yviteli Szolgálltató Bt.
Tintás Kereskedelmi, Vend
A projekt sorá
án a következző fejlesztések
k valósulnak m
meg:
unkcióinak megerősítését
m
szolgáló fejllesztés:
Közszféra fu
Városháza energetikai korrszerűsítése, homlokzath
felú
szítő akadálym
mentesítése
újítása, kiegés
áz épületének átalakítása, fe
elújítása, korszerűsítése és akadálymenteesítése
Városi Kincsttár és Irodahá
Közösségi ffunkciókat szolgáló tevéke
enységek:
T
helyreállítása
Tiszavasvári Református Templom
Zeneiskola A
Alapfokú Művé
észetoktatási Intézmény épü
ületének korsz
zerűsítése idős
szakos hangvversenyterem kialakításával
Közterületek
k fejlesztése (városi funkc
ció):
Közösségi té
ér és pihenőpa
ark kialakítása
Felszíni ingye
enes nyílt parkolók, felújítás
sa, akadályme
entes parkolók
k kijelölése
Térfigyelő ka
amerarendszer
Gazdasági ffunkciót szolg
gáló tevékeny
ységek:
és öltözőépüle
et építése
Teniszpálya é
Papirusz Nyo
omtatvány, Író
ó és irodaszer kereskedés b
bővítése, korsz
zerűsítése
A beruházás
ssal érintett lé
étesítmények
k megközelíth
hetőségének biztosítása:
Járdaburkola
atok felújítása
házásokat kie
egészítendő, a projekt ko
omplexitását erősítő, úgynnevezett „sofft” elemek iss
Az infrastrukkturális beruh
beépítésre ke
erültek a proje
ektbe, amelyek
k elsősorban a helyi identitá
ás erősítését, a szabadidő hhasznos eltölté
ését jelentik.
e: Funkcióbővítő integrált települési fe
ejlesztések Tiszavasváriba
an
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