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A „Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása” című, TOP-7.1.1-16-H-087-2 kódszámú helyi 
pályázati felhívás célja a közösség számára szervezett rendezvények infrastrukturális és eszközbeli 
alapjának megerősítése. 
 
A fenti célok elérése érdekében Sarkad Város Önkormányzata két helyszínen valósított meg fejlesztést. 
 

• A leromlott állagú, önkormányzati tulajdonú Béke sétány, mint meglévő közösségi tér fejlesztésére, 
funkcióbővítésére került sor. A fejlesztés során a Béke sétány jelenlegi egyenes nyomvonala 
részben módosításra került. Az újonnan kialakuló nyomvonal teljes felületén új alépítmény 
építésére, valamint új térkő burkolat kiépítésére került sor összesen 1630 m2 mennyiségben. A 
keletkező csapadékvíz hatékony elvezetése érdekében a meglévő, nem megfelelő 
keresztmetszetű, elavult zárt csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója is megvalósult. A 
korábbi kevés számú, leromlott állagú, nem esztétikus utcabútorok helyett új, modern, esztétikus 
utcabútorok telepítése (összesen 22 db köztéri pad, 6 db hulladékgyűjtő, 6 db kerékpártároló) 
valósult meg. A nyomvonalváltozással érintett szakaszokon a meglévő kültéri állólámpák (2 db) 
(kandeláberek) áthelyezésre kerültek. 

• A Sarkad 0635 hrsz-ú, Gyöngyösi-híd melletti önkormányzati ingatlanon egy új, közösségi térként 
funkcionáló, modern, szabványos játszótér került kialakításra. A játszótér teljes területén – a 
gyermekek biztonságának érdekében – a telepített játszóeszközök minősítése szerinti megfelelő 
ütéscsillapító felület került kialakításra. A játszótéren összesen 15 db új, tanúsítvánnyal, 
minősítéssel rendelkező játszóeszköz, valamint új, modern, esztétikus utcabútorok (összesen 4 db 
köztéri pad, 2 db hulladékgyűjtő, 3 db kerékpártároló) kerültek telepítésre. 

 
A projekt keretében megvalósult beruházások révén megújított és újonnan kialakított közösségi terek 
jelentősen hozzájárulnak Sarkad város kulturális és közösségi életének fejlesztéséhez. 
 
 
A projektről bővebb információt a www.sarkad.hu oldalon olvashatnak. 
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Sikeresen lezárult Sarkad Város Önkormányzata „Közösségi terek fejlesztése, kialakítása Sarkadon” 
című, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00392 azonosító számú projektje. A fejlesztés a Széchenyi 2020 
program keretében elnyert 44,16 millió Ft összegű európai uniós támogatásból - 100%-os támogatási 
intenzitás mellett – valósult meg. A projekt keretében Sarkad város területén egy meglévő közösségi 
tér fejlesztésére, valamint egy új közösségi tér kialakítására került sor. 
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