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A projekt keretében helyi termelői
termelői piacok kialakítására kerül sor Jászszentandrás és Jászivány
településeken.
Jászszentandráson a Sport út 1. sz. (hrsz. 259) alatti saját ingatlanon helyi termelői
termelő piac kialakítása, piac
épületek építése valósul meg. Az ingatlanon egy fedett piac épület, tárolókat tartalmazó gazdasági épület és
egy szociális részt és WC blokkot tartalmazó épület építése
ép
tervezett.. Az épületek megközelítése
m
és a
gépjárművek,
vek, kerékpárok elhelyezése, térkő
térk burkolaton, aszfalt felületen történik. A tervezett piac területe
síkfelületű ingatlan, a falu központjában található.Központi
található
fekvésébőll kifolyólag könnyen megközelíthető
megközelíthet
akár gyalogosan, akár autóval.
utóval. Személykocsik, vagy kis áruszállító teherautók számára az ingatlanon, az
utcán megfelelő méretű parkolási lehet
lehetőség biztosított. A területen lépcsőkk és küszöbök nem gátolják az
akadálymentes közlekedést, továbbá a készülő
készül épületek is az akadálymentesség
esség szellemében kerülnek
kialakításra. Az akadálymentesség megfelelőségét
megfelel ségét a tervezési szakasz során bevonásra kerülő
kerül
rehabilitációs szakmérnök segítségével kívánjuk biztosítani.
Jászivány Község Önkormányzata a piac területét az Alkotmány utca 32. szám alatti, saját tulajdonú
ingatlanon, az úgynevezett kézműves
űves
ves ház szomszédságában jelölte ki. A terület sík, az Alkotmány utcáról
közvetlenül megközelíthető, közművesített
űvesített telek. A kialakítandó piac területén megteremtésre kerül minden
infrastrukturális feltétel, mely az ideiglenes kitelepülés – termelői piac létrejöttét és működését
mű
lehetővé teszi.
A tervezett funkció műszaki
szaki megvalósítása során felépítésre kerül egy könnyűszerkezetes,
szerkezetes, zárható fedett,
pavilon. Ebben kapnak helyet a raktározás célját szolgáló zárható tárolók, árusító pultok. Mosdó – WC blokk
is kialakításrakerül,, és a piac területe térburkolatot kap. Az akadálymentes használat a pályázati – illetve
jogszabályi feltételek szerint biztosításra
biztosít
kerül. A tervezett termelői piac elsősorban a helyi termékek piacra
jutását hivatott segíteni, ezért a projekt fő célcsoportja a helyi termelők köre.

