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Befejeződtek a településfejlesztési munkák Váraszón
Váraszó Önkormányzata a település fejlesztésére nyújtotta be pályázatát az ÉMOP-3.1.3-11
kódszámú, „Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére” című
kiírásra. A település több, mint 60 millió forint támogatást használhatott fel, amelyet út- és
járdafelújításra, valamint a művelődési ház épületének korszerűsítésére fordíthattak.

Az uniós támogatásnak köszönhetően a település több részén dolgoztak a munkagépek az
elmúlt hónapokban. A beruházás során először a Rákóczi utca útburkolatát, majd a Szabadság
út menti járdát újították fel, hogy biztonságosabbá tegyék ezzel a gyalogos, és a járművel való
közlekedést a községben. A közintézmények többségének megközelítését is kényelmesebbé
tevő fejlesztések esztétikailag is szebbé tették a települést.

A napokban fejeződött be a művelődési ház épületének korszerűsítése, amely fontos szerepet
tölt be a település kulturális, közösségi életében. Az épület korábban nem felelt meg a XXI.
századi követelményeknek, hiszen számos hiányossággal rendelkezett. A beruházás során az
épület szociális blokkal bővült, megújult a tetőszerkezete, valamint az akadálymentesítésére és
a hőszigetelésére is sor került.

A magas- és mélyépítési munkák műszaki átadására 2013. szeptember 13-án került sor.
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Váraszó Község rehabilitációja
- Pályázó neve: Váraszó Községi Önkormányzat
- Projekt megnevezése: Váraszó község rehabilitációja
- Pályázat neve:ÉMOP 3.1.3-11 Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program
kiegészítésére
- Pályázat száma:ÉMOP-3.1.3-11-2012-0182
- Forrás megnevezése: az Európa Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
- Beruházás helye (régió):Észak-Magyarországi Régió
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- Beruházás helye (megye):Heves
- Beruházás helye (helység): Váraszó
- Megítélt támogatás: 60 304 040HUF
- Projekt összköltsége: 63 477 937 HUF
- Támogatás aránya: 95%
- Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2012. augusztus 14.
- Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2013. január 01.
- Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2013. szeptember 30.
- Projekt rövid összefoglalása:Jelen projekt keretében Váraszó község önkormányzata az
alábbi beruházásokat tervezi:

- a művelődési ház felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése. A meglévő épület
közmű ellátottsága hiányos. A tervezett bővítéssel kialakításra kerül a szociális épületrész női
és férfi vizesblokkal. A főbejárat átalakításra kerül nyitott társalgó térrel és akadálymentes
közlekedést biztosító útvonallal.
- útfelújítás a település belterületi útján, a Rákóczi utcán. Az útburkolat felületén
süllyedések, deformációk, repedések alakultak ki. A fejlesztés keretében útburkolat felújítására
kerül sor.
- járdafelújítás: a Szabadság utca északi oldalán betonlapos gyalogjárda található, a lapok
elmozdultak, balesetveszélyessé váltak. A beruházás során a járda aszfaltos felületet kap,
valamint a jelenleg különböző kivitelezésű csapadékvíz kivezetések egységesítésre kerülnek.
-

LETÖLTHETŐ SAJTÓKÖZLEMÉNY

Beruházás előtti képek
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Útfelújtás
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Járda felújítás

{gallery}jarda{/gallery}

Művelődési Ház felújítás
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