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POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGÚJUL A POLGÁRI PIAC, AZ EURÓPAI UNIÓS PROJEKT HAMAROSAN ZÁRUL

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg több mint 60 millió forint európai uniós
támogatás segítségével.
Polgár Város Önkormányzata régi vágya volt egy európai uniós színvonalú piactér létrehozása, mivel
a település nem rendelkezett olyan minőségű piactérrel, ahol főként a helyi termékek piacra jutását tudta
volna elősegíteni. A TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00014 „A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők
piacra jutásának érdekében” című projekt megvalósítását az önkormányzat szívügyének tekintette és
mindent megtett annak érdekében az üzemeltető Városgondnoksággal karöltve – még ha időközben
csökkentett költségekkel is – hogy megvalósuljon a projekt.
A fejlesztésre nagyon nagy szükség mutatkozott, ugyanis az eddigi piactér elavult, korszerűtlen, műszakilag
indokolttá vált a felújítás. Az akadálymentes hozzáférés sem volt biztosított, új akadálymentes WC
kialakítására pedig nem volt lehetőség. A vizesblokk a terepszint alatt helyezkedett el, szinte használhatatlan
volt, a szerkezet állaga megromlott, már a karbantartás sem segített ezen az állapoton. A piactér
aszfaltburkolatú felülete több helyen megsüllyedt, elrepedezett, a gyakori csőtörések miatt szükségszerűvé
vált a foltszerű javítás, melynek következményeként az árusító asztalsorok és árusító helyek stabilan nem
álltak meg a lábukon. A piacon eredetileg létesített árusító asztalsorok elavultak, rozsdásodtak, a fedésük
pedig csak részlegesen volt megoldva. Az árusító helyek felülete nem felelt meg az élelmezés-egészségügyi
előírásoknak, mosható és fertőtleníthető felületekre mutatkozott igény. A piacra éppen ezért körülhatárolt,
zárható árusító pavilonokat terveztünk, mert vannak olyan kereskedők, akik folyamatos árukészlettel,
kiszolgáló eszközökkel berendezhető, biztonságos helyet szeretnének bérelni.
A piacot kiszolgáló parkoló és rakodó helyek számának bővítése elengedhetetlenné vált, ezért a Báthory
utcán a már meglévők felújítása, illetve új parkolók kialakítása mellett döntöttünk. Ennek megvalósításához a
nyílt rendszerű csapadékvíz elvezetés átépítésével kellett kezdenünk. Kevésnek bizonyult a meglévő
kerékpártárolók száma is, ezért új kerékpártámaszokat helyeztünk el, a piac területén belül.
A helyi piac üzemeltetését a fejlesztést megelőzően, illetve a projekt sikeres zárását követően is Polgár
Város Önkormányzatának Városgondnoksága látja el, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény.
Az új piacon olyan helyi termékek lesznek elérhetőek, mint pl: füstölt húskészítmények, kerti zöldségek,
polgári termelők által előállított méz, palánták, sajt és tejtermékek, tojás, virágok és számos olyan termék,
amit a helyi lakosok szívesebben vásárolnak meg itt, mint a szupermarketekben.
A piac heti rendszerességgel kedden, csütörtökön és szombaton lesz nyitva, 6 órától 13 óráig.

A pályázat útján megvalósított projekt a város fejlődését és épülését szolgálja. A piac felújítása egy
olyan lehetőség, amely számos jótékony hatást gyakorol Polgár gazdaságára, társadalmára és közvetetten
a lakosok életszínvonalára is. A fejlesztéssel szeretnénk a helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők
piacra jutását segíti.
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