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A projekt közvetlen célja a piaci élet újraélesztése és elsősorban a helyi termelők piacon való 
megjelenésének segítése, a lakosság piacra csábításával. A beruházás eredményeként fedett 
elárusítóhelyekkel, kulturált kiszolgáló helyiségekkel, bérbe adható üzlethelyiséggel gazdagodott 
Dévaványa, a szabad elárusító helyek pedig rendezettebbek lettek. 
 
A régi piactér mérete 2600 m2, amely sem fedett árusítóhelyekkel, sem megfelelő mellékhelyiséggel, 
sem megpihenésre alkalmas utcabútorokkal nem rendelkezett. Nem volt elegendő áram és vízvételi 
lehetőség, valamint hiányzott a rendes illemhely és kézmosó is. A nem megfelelő feltételek miatt több 
panasz is érkezett, hogy az árusoknak nem jut megfelelő asztal vagy burkolt terület. Mivel fedett 
árusítóhely nincs, a piaci napokon a látogatók száma erősen függött az időjárás alakulásától. 
 
A fejlesztés eredményeképp a területen szétszórt építmények egy új, korszerű létesítménnyel lettek 
helyettesítve. Az új épületben egy lángossütő, és egy előtérrel rendelkező külön nemű vizesblokk 
mellett egy mozgássérült WC, valamint egy raktár- és irodahelység került kialakításra.  A termelő 
árusok részére az épület emellett egy fedett elárusító hely létesült, együtt összesen 404,52 m2-en, 
melyen 44 asztal várja a termelőket. Ezen túl rendezésre került teljes piaci terület, felújították az 
aszfalt töredezett burkolatokat. Minden eddiginél több, összesen 86 kerékpártároló került 
elhelyezésre. A használati melegvíz ellátást napkollektoros rendszer biztosítja a téli időszakban 
elektromos fűtőpatron kiegészítéssel, míg napelemes rendszer lett kiépítve a világításon kívül a 
vizesblokk téli fagymentesítésének elektromos fűtéséhez, valamint a térvilágítás biztosítása céljából. 
Az építés mellett 2000m2 térburkolat újul meg, továbbá 40 m2 biológiailag aktív felület kialakítása 
történt meg. 
 
A piac minden igénynek megfelelő fejlesztése ösztönzőleg hat a helyi termelőkre és kézművesekre, 
lehetőséget teremt az életminőség javítására, és segíthet a közösségi összetartozás érzésének 
elmélyítését. A megfelelő marketingeszközök használatával, mint idegenforgalmi vonzerő maga is 
részévé válhat a környék turisztikai hálózatának. 
 
A megvalósítás helyszíne: 5510. Dévaványa; Bethlen Gábor utca; Hrsz. 1834. 
Projekt összköltségvetése: 65.137.908 Ft. 
A projekt befejezésének dátuma: 2018.12.31. 
 
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul 
meg. 
 

 

Dévaványa Város Önkormányzata a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00016 „A helyi termelői piac 

újraélesztése Dévaványán” című pályázati felhívás keretében 99%-os támogatási intenzitású, vissza 

nem térítendő támogatásban részesült, amelyből egy új, minden igényt kielégítő piactér valósult 

meg. 


