Befejeződött a nyugati szegregátum rehabilitációját érintő beruházás
A 143 millió forint európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően
a település nyugati szegregátuma megújult.
A PAR-KER KÚT Kft által kivitelezett beruházás keretében a Vasút utca páratlan oldalán
lévő balesetveszélyes nyílt árkok helyett, zárt csapadék elvezető rendszer készült
illetve a járdaburkolat is felújításra került beton térkő alkalmazásával.

A Síp utcai közösségi szolgáltató ház udvarrendezése során 20 m2 alapterületű
üvegház, 60 m2 alapterületű kerti szerszámtároló épület került kialakításra.
A szolgáltató pont udvarán zöldfelület felújítás is megvalósult, így egy labdajátékok
játszására alkalmas füves pálya, valamint egy játszótér került kialakításra. Az esetleges
éjszakai rongálások elkerülése érdekében az ingatlan körbekerítése is megvalósult.
A városrész közbiztonság javítása érdekében térfigyelő rendszer került kialakításra,
így vezérlőegységek és eseményrögzítő berendezések kerültek elhelyezésre.

A Lutheránus utca sarkán 2 db korszerű, földszinttel és tetőtérrel rendelkező, a
településképet kedvező irányba befolyásoló szociális bérlakás került kialakításra.
A 110 m2-es alapterületet elérő szociális bérlakásokban 2 db hálószoba, konyha, étkező,
nappali, fürdőszoba, 2 db különálló wc, előszoba és terasz található. A lakások alváshoz,
étkezéshez, tanuláshoz szükséges korszerű bútorzattal és főzésre, sütésre, hűtésre és
ruhatisztitásra alkalmas modern műszaki cikkekkel felszereltek.

Az otthonok melegéről kondenzációs gázkazán gondoskodik. A lakások hőszigeteltek, így
megfelelnek a modern kor energetikai követelményeinek.

A lakások bérbeadása szociális alapon, pályázat útján történik. A következő 5 évben (a
projekt fenntartási időszakában) kizárólag olyan párok, családok vehetik igénye, akik a
nyugati szegregátumban élnek.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a nyugati szegregátum a következő
területet foglalja magába: Lutheránus utca, Síp utca, Vasút utca 18-37-ig, Ady utca
páratlan oldala 1-93; páros oldala 28-48; 76-96; Deák utca páratlan oldala 27-51; 79-91;
páros oldala 82-86-ig; Rózsás utca 51/a-63/b; Batthyány utca páros oldala 2-78; páratlan
oldala 15-; Bem utca páros oldala 2-70; páratlan oldal 19-végéig és a Damjanich utca 5280-ig.
Nagyon fontos, hogy a beköltözők jó gazda módjára használják az épületet, kötelesek azt
karbantartani és megóvni. A nem rendeltetésszerű használat illetve a tartozás
felhalmozás bérleti szerződésbontást von maga után.
A projekt megvalósítása hozzájárult a telepszerű lakókörnyezetben élők
életkörülményeinek javításához, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek
erősítéséhez. A beköltözők a projekt által képessé válhatnak az egyéni és közösségi
felelősségvállalásra.
A projekt forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosította.

