Kedvezményezett: Göbeháza Község Önkormányzata

PIAC FELÚJÍTÁSA GÖRBEHÁZÁN
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: 1895256420
Görbeháza Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program (VP) keretén belül VP6-7.2.1-7.4.1.317 jelű, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”
tárgyú felhívásra 1895256420 kódszámmal támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet megnyert és
megvalósít.
A projekt keretében létrejövő új piactér Görbeházán, az Iskola utca 12. szám alatti, 315/1 helyrajzi
számú, jelenleg is piacként üzemelő ingatlanon kerül kialakításra. A piac két fedett csarnokból, és egy
fejépületből áll. A 153,35 m2 hasznos alapterületű fejépületben 3 db üzlethelyiség, a piacfelügyelet
irodája, egy nyilvános WC és egy kiszolgáló helyiség kerül kialakításra, amely raktárként, valamint a
rendezvényeken kiszolgáló helyiségként funkcionál. A boltok kis alapterületűek, 1-2 fős személyzet
számára alkalmas nagyságúak. Az üzletben dolgozók számára megfelelő szellőzésű WC és fűthető
öltöző is biztosított lesz. Az új piaccsarnokhoz minden igényt kielégítő új nyilvános WC-blokk is társul,
női és férfi-, illetve akadálymentesített illemhelyekkel, mosdókkal. A piacfelügyelet számára egy 12,78
m2 nagyságú iroda és melegedő készül, amely egyúttal az időszakos vizsgáló helyiség szerepét is
betölti, pl. gombavizsgálatkor.
Az iroda önálló WC-vel és mosdóval, valamint egy teakonyhával is rendelkezik. A fejépülethez két,
egyenként 127,66 m2 alapterületű, fedett csarnok csatlakozik, amelyek az elárusító asztaloknak adnak
helyet. A csarnokba a jelenleg is használt kb. 110 fm 100 x 200cm-es mobil fémlábas, fémvázas, deszka
pultos asztalok kerülnek elhelyezésre, felújított állapotban, így az új piac továbbra is összesen 55 db
árusítóhellyel fog működni, ami a település és annak 40 km-es körzetének igényeihez mérten megfelelő
kapacitás. A csarnok körüli tér megtartja a jelenlegi aszfaltburkolatot, ellenben a fedett piactér padozata
akadálymentes mértékkel számolva, attól 1,5 cm-re kiemelten új térkő burkolatot kap. A piactér
akadálymentesen kerül kialakításra. A csarnokban az asztalok vásárlói oldalán az alsó vízszintes
merevítések megszüntetésre kerülnek, mivel használhatóknak kell lenniük az álló és ülő vásárlóknak
egyaránt. A parkolóban akadálymentes parkolóhely kerül kijelölésre, amelytől az épületig való eljutás
szintén akadálymentesen biztosított lesz. Az épület nyilvános WC-jében mozgáskorlátozott WC is
kialakításra kerül. A tervezett épületbe akadálymentes közlekedésre is alkalmas ajtók kerülnek
beépítésre, amelyek mérete mindenütt (WC blokknál és üzleteknél egyaránt) 110/210 cm, így a
kerekesszékkel közlekedők számára is megfelelően használhatók.

A beruházás összköltsége 55.555.545,- Forint, amelyből 49.999.986,- Ft vissza nem térítendő
támogatás.
Önerő: 8.803.364,- Forint.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2020. év 04. hó 30. napja.

