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EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program támogatási rendszer keretében megjelent „Megyei jogú városok leromlott 

városi területeinek rehabilitációja” (TOP-6.7.1-15) című felhívásra. Ennek keretében a „Leromlott 

városi területek rehabilitációja Egerben” (TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001) című projekt 

megvalósításához 263.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A pályázat 

megvalósítása során a támogatási összegen felül az Önkormányzat összesen 45 441 943 Ft 

önerőt biztosított. 

A projekt átfogó célja a Szala városrészben élő családok fizikai és társadalmi kirekesztettségének 

csökkentése, hosszabb távon annak megszüntetése volt, olyan komplex szolgáltatások bevezetésével, 

melyek a célcsoport aktív cselekvő részvételével valósulnak meg, életkörülményeik javítását szolgálják, 

és amelyben a többségi társadalom a lehető legszélesebb körű bevonása, részvétele is biztosított. Az 

Önkormányzat célja volt továbbá a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos 

helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A beavatkozás alapját a 

Szala városrész lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, 

közösségi és közterületi funkciók kialakítása jelentette. 

A projekt keretében a következő tevékenységek valósultak meg: 

Önkormányzati bérlakások felújítása 

Az Önkormányzat tulajdonába lévő 7 db – Eger, Árnyékszala u. 201., Verőszala u. 81. Verőszala u. 

170., Cifrakapu u. 47. VIII./1., Malomárok u. 8. VI./41., Szvorényi u. 33. fsz. 5., és Malomárok u. 6. X./73. 

szám alatti - ingatlanok részleges, energetikai célú fejlesztést is tartalmazó felújítása megtörtént. 

A beavatkozási területen önkormányzati bérlakások építése 

Az Egerben, a Tárkányi u. 40. szám alatti önkormányzati ingatlanon 4 lakásos bérlakás épült A 

beruházás helyszínén a telek nagysága 1546 m2, melyen a korábban lévő minden épület és építmény 

elbontásra került. Az épület földszint + tetőteres kialakítású, az utcaképbe illeszkedő 

homlokzatmagassággal, és a környezetben jellemző tetőformával. Az épület szociális bérlakásként 

épült, korszerű, de standard elektromos és épületgépészeti felszereltséggel rendelkezik. Egyszerű és 

takarékos műszaki megoldásokkal a lehető legkomfortosabb alaprajzi elrendezés került kialakításra, a 

lakásokhoz tartozó 4 db parkolóval, a leendő többgyermekes bérlőcsaládok számára.  

A közösségi ház tetőszerkezetének felújítása 

Az Árnyékszala u. 42. szám alatti található ingatlanon 2013-2014 évben az önkormányzat a szociális 

célú városrehabilitáció keretén belül egy élelmiszerüzlet átalakításával közösségi házat létesített, 

melynek célja a környéken élő lakosság összetartásának, helyi identitásának erősítése, a 

közösségformálást elősegítő funkciók és helyiségek elhelyezése révén. A pénzügyi források a tető teljes 

felújítását nem tették lehetővé, csak állagmegóvási munkákat végeztek el rajta. Jelen projekt keretében 

megújult a közösségi ház teljes tetőszerkezete. 

Árnyékszala és Verőszala utak fejlesztése, felújítása  

A projektelem keretében megtörtént az egri Árnyékszala és Verőszala utcák, valamint azok 

csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása. A tervezett korszerűsítés során cél a meglévő, 1,5 km 

hosszúságú lakóutcák aszfalt burkolattal való homogenizálása, valamint az út víztelenítése során a 

meglévő csapadékcsatorna hálózat kiegészítése volt.  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósulhat meg. 

 


