
A projekt célja, hogy a belváros közterületei, jelenleg hasznosítatlan vagy alul hasznosított, 
leromlott műszaki állapotú épületei megújuljanak a tömbbelsőkkel együtt. A fejlesztések 
eredményeként a város környezeti állapota jelentős javulást érhet el hiszen a beruházás 
vonzó városképi környezetet teremt, amely növeli az itt lakók és a városba látogatók kom-
fortérzetét. 

Belvárosi terek komplex megújítása
HÍRLEVÉL

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Program támogatási rendszer keretében megje-
lent „Zöld város kialakítása” (TOP-6.3.2-15) című felhívásra. Ennek keretében 
a „Belvárosi terek komplex megújítása” (TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001) című 
projekt megvalósításához 1 827 000 000 forint vissza nem térítendő támoga-
tást nyert el, amelyen felül az Önkormányzat 36 989 024 Ft el nem számolható 
önerőt biztosított a projekt sikeres megvalósításához.

A projekt során megújul az Esz-
terházy tér, a téren kihelyezés-
re kerül névadójának a szobra, 
a Líceum és a Bazilika közötti 
gyalogos tengelyen elhelyezésre 
kerül az új tér vizes attrakciója: 

8×12 m-es gránit burkolatú vízfilmmel borított talaj-
síkba süllyesztett díszmedence. Megújításra kerül 
a zöldfelület, továbbá az akadálymentességi szem-
pontokat is figyelembe véve megújulnak a burkolt 
felületek. Felújításra kerül a Kossuth utca északi ol-
dalán található járda, az itt található parkolók, elké-
szülnek az ezekhez kapcsolódó útburkolati javítások 
és az itt található teljes zöldfelület az elkészült tervek 
alapján megújításra kerül, a felújítás érinti a Fellner 
Jakab utca – Kossuth L. utca csomópontját, továbbá 
a Bajcsy-Zsilinszky úton jelenleg megtalálható par-
kolók körüli burkolatot. 

Az elkészült engedélyes és kiviteli 
tervek alapján elkészül a Bródy 
Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár teljes rekonstruk-
ciója és részleges akadály-
mentesítése. A fejlesztés 
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megvalósításával az épület a megyei és városi könyv-
tári feladatokat megújult, modern környezetben tudja 
ellátni és alkalmassá válik arra, hogy a családok a sza-
badidejüket együtt hasznosan tölthessék el.

A projektben elkészül a volt Hely-
őrségi Klub (HEMO) teljes re-
konstrukciója. A projekt elem bőví-
téssel járó átépítési, átalakítási és 
felújítási munkákat foglal magában, 
amelynek eredményeképp az utcai 

szárnyban teljes rekonstrukcióval kialakításra kerül a 
Családbarát „Varázskönyvtár” (földszint + emelet), míg 
az udvari szárny rekonstrukciójával és a bontásokat kö-
vető új, szerkezetkész bővítéssel, az önálló működés 
biztosításával Családbarát kávézó kerül kialakításra, 
továbbá megvalósul az udvar rekonstrukciója. 

Megújulnak a belvárosi tömbbel-
sők: A fejlesztés keretén belül 
két belső udvar: az „Erzsébet” 
udvar, valamint a „Bajcsy” 
tömb belső felújítása kapcsán 
elkészültek és benyújtásra kerül-

tek a szükséges műszaki dokumentációk. A projekt 
keretében a városközpontban elhelyezkedő terek kö-
zösségi funkciókat kapnak. A fejlesztés egy komplex 
környezetrendezési rekonstrukciót foglal magában, 
a program tartalmazza a meglévő növényállomány 
felmérését és a növényzet újratervezését. A projek-
telem akadálymentesítési indokból a meglévő burko-
latok egy részének felújítását tartalmazza, ugyanak-
kor cél a közlekedési és burkolt felületek arányának 
csökkentése, a zöld felületek nagyságának növelése. 
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A fentieken túlmenően a Hatvani 
kapu tér rekonstrukciójára is el-
készültek a műszaki tervek, amely 
alapján megújul az ott található 
teljes zöldfelület, felújításra ke-
rülnek a járdák, vízi látványosság 

épül, így a rekonstrukcióval a tér visszanyeri közös-
ségi funkcióját.

A projekt kapcsán környezettudatosságot, fenn-
tarthatóságot erősítő „soft” jellegű tevékenységek 
(programok, akciók) fognak megvalósulni.
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A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 
program keretében valósulhat meg.
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