
Projektösszefoglaló 

Az ERFA projekt a tervek szerint 2018.04.01-től tart 2019.12.31-ig, mely időtartam illeszkedik az ESZA 
projekt időtartamához, melynek a már benyújtott pályázat szerint a kezdési időpontja 2017.07.01., a 
zárása pedig 2020.09.30. Amennyiben az ESZA projekt kezdési időpontja csúszik, úgy az ESZA-ERFA 
ütemezési illeszkedést megtartva, az ERFA projekt (és annak elemeinek) kezdési és zárási időpontja is 
későbbre tolódik. Az ESZA projekt időtartama 36 hónap. 

A TOP 4.3.1 pályázat keretében lakófunkciót erősítő, közösségi és szociális funkciót szolgáló, 
közbiztonság javítását célzó, foglalkoztatást elősegítő illetve egyéb kapcsolódó közterületi és 
infrastrukturális fejlesztéseket célzó tevékenységek, beruházások kerültek tervezésre. A tervezett 
tevékenységek mindegyike az akcióterületen valósul meg.   

A lakófunkció erősítése a Váci Mihály utcai önkormányzati lakóépületek, illetve az Újtelepen egy 
lakóingatlan energetikai célú felújítását és korszerűsítését foglalja magában, biztosítva egyben a 
víziközművek bevezetését a lakásokba. Továbbá szintén lakófunkcióhoz tartozik az önkormányzati 
lakások, főként a Kiserdőalja utca lakásaiknak, a kártyás villanyórával való felszerelése. Az Újtelepen 
történő lakó és közösségi célú beavatkozások következtében megszűnő lakások pótlására lakóingatlan 
vásárlásra is szükség van a projekt keretében. 

A közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek keretében kerül kialakításra a TOP 5.2.1 
szolgáltatásainak és a szociális munkások adminisztratív tevékenységének helyt adó újtelepi közösségi 
ház, melyben közösségi fürdő és mosoda is létesül. Szintén ezen funkció alatt került tervezésre, a TOP 
5.2.1 projektben tervezett lakásfelújítási, karbantartási workshopnak az eszköz és anyagigénye. 

A közbiztonság javítását célzó tevékenységek a helyi térfigyelő rendszer fejlesztésére és a kapcsolódó 
diszpécser központ létrehozására terjednek ki, mely utóbbiban a tervek szerint a városrendészet és a 
helyi körzeti megbízott fogadóórákat is tarthat. 

A foglalkoztatást elősegítő funkcióhoz kapcsolódik a közösségi kert létrehozása az akcióterületen.  

Az egyéb kapcsolódó fejlesztések egyrészt egy futballpálya létrehozását jelentik, másrészt az 
akcióterület városszerkezeti kapcsolódását erősítő parkok kerülnek kialakításra jelenleg funkciótlan 
területeken (melyek egyben a célcsoport rekreációját is szolgálják). Szintén megtörténik az akcióterület 
szélén található parkoló felújítása, mozgássérülteket szolgáló parkolóhelyek létrehozásával. A 
harmadik típusú fejlesztés az Újtelep mellékutcáinak a csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítását 
szolgálja. Kialakításra kerül továbbá egy szelektív hulladék-gyűjtősziget is. 

A tervezett fejlesztések akcióterületen belüli elhelyezkedését az alábbi térkép szemlélteti:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


