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SAJTÓKÖZLEMÉNY (TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00004)
ZÖLDTERÜLET FEJLESZTÉS BÁTONYTERENYÉN

Bátonyterenye Város Önkormányzata, a TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00004 azonosítási
„Zöldterület fejlesztés Bátonyterenyén” című pályázata pozitív elbírálást kapott
A támogatás összege: 850 millió forint

számú,

A „Zöld területek fejlesztése Bátonyterenyén” című projekt keretében a város több pontján valósulnak
fejlesztések a zöld területek és közterek megújítása, valamint használaton kívüli épületek új funkciókkal való
megtöltése és korszerűsítése érdekében.
A Bányavárosi lakótelepen a gyalogos felületek, belső feltáró úthálózat megújítására; pihenőfelületek;
napozó- és játszórét; játszótér és kültéri fitnesz- és tornapálya pontok kialakítására kerül sor.
A Csente lakótelepen a terv közel 300 m2-en jelöli ki cserje-, és évelőfelület kialakítását, Megújulnak a
gyalogos felületek, a belső feltáró úthálózat, valamint pihenőfelületek, napozó- és játszórét, játszótér (több
korcsoportos, zárható) és kültéri fitnesz- és tornapálya kerül kialakításra.
A Főtér és a Mátra lakótelepen bővül a belső feltáró úthálózat és a gyalogos felületek, új és megújult pihenő
felületek alakulnak ki, játszótér, fitnesz és tornapályák épülnek. A Főtéren mikroklimatikus viszonyok javítása
érdekében új kialakítású víz architektúra jön létre. A bővített játszótértől északra kerül elhelyezésre egy
kerítéssel körbevett kutyafuttató.
A Gyürky-Solymossy kastélykertben a terv több mint 1500 db cserje-, évelő- és egynyári kiültetését
irányozza elő, ezzel megteremtve a rendezett és esztétikus háromszintű növényállomány képét a területen.
A Kastélykertben a volt művelődési ház épületének energiahatékony üzemeltetést biztosító megújításával
egy profittermelő módon üzemeltetett rendezvény- és konferencia központ jön létre kihasználva a kert és a
környezet kiváló adottságait. A cél egy olyan, a térségben hiánypótló, infrastruktúra kialakítása, amely
lehetőséget ad helyi családi és vállalkozó rendezvények lebonyolítására, konferenciák, képzések valamint
kulturális rendezvények szervezésére.
A kisterenyei Csente lakótelepen a megújuló, volt OTP épületben közösségi szabadidős tevékenységek
kiszolgálásra alkalmas terek jönnek létre a szükséges kapcsolódó helyiségekkel (öltözők, raktárak, irodák),
ahol sport és szabadidő foglalkozásokra kerül sor (pl. jóga, pilates, kismama torna stb.).
A Bátonyterenyén működő művészeti alkotó közösségek számára jelenleg nincs olyan helyszín ahol
megfelelő körülmények között lehetne alkotó tereket, műtermeket, tantermeket, kiállításokra alkalmas
helyszíneket kialakítani. A tervezett Művészeti Szolgáltató Ház ezen céloknak megfelelően kerül kialakításra.
Az épületben irodák, oktató termek, kiállító tér és raktárak jönnek létre az eszközök és elkészült műalkotások
tárolására.
Települési arculat és identitás fejlesztése
Itt élünk” címen valósul meg a település arculatát és identitását fejlesztő soft elem, melynek célja a városban
élők kötődésének, helyben maradásának támogatása. A program keretében a városban működő

intézmények, civil szervezetek, vállalkozások számára adódik bemutatkozási lehetőség, hogy az itt élők
megismerhessék a városi szervezetek munkáját, a fiatalok információt kaphassanak pályaválasztásukhoz az
itt működő fontos foglalkoztatókról és bemutatkoznak a jellemző helyi termékek is.
A bűnmegelőzést és a közbiztonság javítását segítő programok
A város olyan szemléletformáló programok lebonyolítását tervezi, melyek hozzájárulnak az erkölcsi és
társadalmi normák szélesebb körű megismeréséhez és társadalmi befogadás erősítéséhez is. A találkozók,
szemináriumok során bemutatásra kerülnek a különböző bűncselekményekhez kapcsoló büntetési
lehetőségek, a bűncselekedetek lehetséges társadalmi, családi következményei, de programok a közösségi
és együttélési konfliktusok kezeléséhez is segítséget kívánnak majd nyújtani.
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