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Tiszakürt Község Önkormányzat a "Településkép, mint tájértékek
megőrzése, megújuló erőforrások alkalmazása" elnevezésű helyi
LEADER felhívásra „Tiszakürt központjának településképi fejlesztése”
címmel támogatási kérelmet nyújtott be 2018. április 27. napján. A
Támogató a kérelmet elbírálta és támogatásra alkalmasnak
minősítette, mely alapján 9.999.985 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert az Önkormányzat, a támogatás intenzitása 95 % volt.

A projekt megvalósítása során Tiszakürt Község Önkormányzata a
tulajdonában lévő, Tiszakürt Hősök tere 61/2 hrsz-ú ingatlanon Orgona köz és a Bolza gróf utca közötti rész - új út- és parkoló építését
(235,49 m2) valósította meg, mely az építés előtt sárral kevert
zúzalékkal rendelkezett, ezért gyakran vályúsodott, közlekedésre sok
esetben alkalmatlan, illetve balesetveszélyes volt. Az út mellett 4 db
párhuzamos parkoló, valamint 1 db akadálymentes parkoló épült. A
fejlesztéssel érintett terület a település központjában található, így
nagyban meghatározza a község településképét.
A projekt keretében a kiépítésre került út mellé, a Hősök tere 61/1
hrsz-ú ingatlanon 2 db napelemes reflektor lámpa került beszerzésre,
valamint 8 db kültéri pad, 8 db szemetes és 1 db információs tábla is.
A megépítésre került úthoz 5 db kandeláber került beszerzésre, a
településkép és a biztonságos közlekedés javítása érdekében.
Az egyenlő esélyű hozzáférés követelményét szem előtt tartva
akadálymentesen is megközelíthető terület, illetve 1 db akadálymentes
parkoló is épült.
A projektet úgy valósítottuk meg, hogy az a Tiszazugi LEADER HACS
illetékességi
területén
megtalálható,
környezeti
adottságokra,
természeti értékekre épüljön. A fejlesztés megvalósítása által
hozzájárulunk a térség helyi sajátosságaihoz, elősegíthetjük a térség és
a településünk gazdasági fejlődését. Az Önkormányzat saját forrásból
évek óta nem tudta ezt az utat megépíteni, a sáros zúzalékos terület
nagyban rombolta a településképet, és a településre látogatók
községünkre gyakorolt megítélését. A beruházás megvalósulása által
szép, igényes, rendezett központja lett Tiszakürtnek, ahova szívesen
érkeznek majd látogatók, turisták az egyébként szép és változatos
Tiszazugi kis településre. Az új tájértékkel hozzájárulunk a térség

környezeti állapotának megőrzéséhez, és fejlődéséhez, és javul a
településképünk. A fejlesztés által a település egy új tájértékkel bővült.
A megvalósult fejlesztés hozzájárul a térség helyi sajátosságaihoz,
mivel a térség természeti, kulturális értékeit tárjuk fel a településre
látogatók, átutazók és a turisták elé, így ezen térségi erőforrásokat ki
tudjuk használni a fejlesztés által. A fejlesztéssel hozzájárul a térség
adottságaira épülő, fenntartható fejlődést biztosító gazdaság- és
területfejlesztés céljainak eléréséhez.

Dr. Kiss Györgyné, Tiszakürt Község Polgármestereként
fontosnak tartom a településünk fejlődését és azt remélem, hogy
a rendezett településkép hozzájárul a turizmus területén
elérhető látogatók számának növekedéséhez.

Szeretettel várom a településünkre érkező vendégeket,
látogatókat.

Dr. Kiss Györgyné
polgármester

Fényképek a megvalósult Tiszakürt központjának településképi
fejlesztéséről

