BFT- Jaba római-kori bemutató-és közpark kialakítása Ságváron I. ütem
Projekt bemutatása
Kapcsolódás a pályázati célhoz, jogosultsághoz:
A tervezett fejlesztés a pályázati célban megnevezett Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található Ságvár
település központjától 120 m távolságtól található területen valósulna meg. A tervezett tevékenység,
a település turisztikai arculatának javítása érdekében települési zöldterületek kialakítását, fejlesztését
szolgálja.
Indokoltságának, céljainak, hatásainak leírása:
A projekt indokoltságának alapja a belterületen található zöldterületek alacsony mennyiségi és
minőségi megléte, új zöldterületek alig létesülnek, nő a művi felületek aránya. Jelen fejlesztést a község
belterületén elhelyezkedő 1/1 önkormányzati tulajdonban lévő 406/1 hrsz.-ú területen több ütemben
kívánjuk megvalósítani. Az önkormányzat a pályázati lehetőségeket kihasználva, folyamatosan
fejlesztéseket hajt végre és törekszik arra, hogy a mindennapi mozgás, egészséges életmód és
turisztikai adottságainak lehetőségei bővüljenek, hogy mindegyik korosztály számára
hozzáférhető/elérhető legyen.
A projektünk célja a zöldfelületek ökológiai és használati értékének növelése, a zöldterületek növelése
és minőségének javítása. Projektünk irányultsága az elkészült terv alapján a Petőfi Sándor utcában lévő
terület park funkcióvá alakítása. Az önkormányzat a fejlesztéssel növelni szeretné a falu területén
található mindenki számára ingyenes elérhető parkok számát.
Mindannyiunk érdeke, hogy a települési zöldfelületeteket megőrizzük és lehetőség szerint tovább
fejlesszük, minthogy a települési zöldfelületek nagy szerepet játszanak a helyi mikroklíma és a
levegőminőség szabályozásában is, akár ilyen kis település esetében is, mint Ságvár. Az épületek
felújítása mellett nagy szerepet tölt be a zöldterületek kialakítása, rekonstrukciója, ami nagymértékben
hozzájárul a lakókörnyezet, az utca- és településkép javításához. Így nem csak a helyben élők
komfortérzete növekszik, hanem a település turisztikai vonzereje is.
A kialakításra kerülő park nyugodt, zajtól mentes környezetet teremt a kikapcsolódni vágyók számára.
A park megvalósításával a szabadidő eltöltésére és pihenésére szolgáló élettér a településen
megnövekszik.
A megvalósítani kívánt tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése:
A támogatási forrás segítségével kívánjuk megvalósítani a Jaba római-kori bemutató-és közpark
kialakítása Ságváron I. ütem című beruházást. A tervezett park funkciójához hozzá tartozik a
településen már feltárt vagy feltárásra kerülő római-kori leletek bemutatása, valamint a településen
lévő műemlékek megismertetése a látogatók, illetve a pihenni, kikapcsolódni vágyók számára.
Az első ütemben kerülne kialakításra a parkon körbevezető 1600 m2 alapterületű murvás, zúzalékos
sétány kiépítését tervezzük. A beruházás során megtörténnek a területet előkészítő munkák,
tereprendezés, 14.000 m2 gyepesítés, fásítás előkészítő munkái, földmunkái, szerves és műtrágyázás,
telepítés, beöntözés, metszés, karózás, dréncső és törzsvédő szövet elhelyezése, gyalogút kialakítása.

