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A „Zöld város kialakítása” című, TOP-2.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás célja a helyi 
önkormányzatok részére városrehabilitációs tevékenységeik környezettudatos módon történő 
megvalósításának, a városi környezetjavító intézkedéseknek, valamint a gazdaságfejlesztési 
beavatkozásoknak a támogatása. 
 
A fenti célok elérése érdekében Sarkad Város Önkormányzata több helyszínen valósított meg 
fejlesztéseket. 
  
• A Vásártéren lévő Városi piac területén egy új, 457 m2 hasznos alapterületű vásárcsarnok került 
megépítésre, mely lehetőséget biztosít a helyi kistermelők színre lépésére, a helyi kiskereskedelem 
fellendítésére. 
 
• A Gyulai úton összesen 120 db őshonos gömb kőris, a Szalontai utca mentén pedig 60 db 
őshonos gömb juhar és 20 db őshonos csörgőfa telepítése valósult meg, mely javítja a városképet és 
az érintett utcák hőháztartását. 
 
• Az Éden tavak környezetében egy új, 31 m2 hasznos alapterületű akadálymentes szociális 
kiszolgáló létesítmény épült, mely alkalmas az Éden tavak környezetében a szociális szükségletek 
kielégítésére. Emellett az új épület környezetében a zöldfelület is megújításra került. 
 
• A Gólya utcán lévő záportározó környezetének ökológiai szempontú rendezése során egy 
filagória, utcabútorok és játszóeszközök telepítésére került sor, a zöldfelület megújításával együtt. A 
fejlesztés eredményeként egy környezettudatosságra ösztönző közpark alakul ki. 
 
• A Szent István téren a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése valósult meg 
150 m hosszban, valamint 160 m2 területen új térkőburkolatos járda épült, továbbá a környező 
zöldfelületek is megújításra kerültek. 
 
A projekt keretében a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására kerül 
sor. A megvalósított fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit is szolgálják és 
hozzájárulnak a városi zöld környezet megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához. 
 
 
 

Sikeresen lezárult Sarkad Város Önkormányzata „Ökológiai fejlesztések a környezettudatosság 
jegyében Sarkadon”, című, TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00011 azonosító számú projektje. A fejlesztés a 
Széchenyi 2020 program keretében elnyert 100 millió Ft összegű európai uniós támogatásból - 100%-
os támogatási intenzitás mellett – valósul meg. A projekt keretében Sarkad város több területén 
környezettudatos, egészségfejlesztő, rekreációs célú és városképbe illeszkedő fejlesztések 
létrehozására került sor. 

 
 



 

A projektről bővebb információt a www.sarkad.hu oldalon 
olvashatnak. 
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