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Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

„SALGÓ ÚTI VÁROSREHABILITÁCIÓ” CÍMŰ TOP-6.7.1-16-ST1-2017-00001 KÓDSZÁMÚ PROJEKT 

INDÍTÁSÁRÓL  

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.7.1-16 Megyei jogú városok 

leromlott városi területeinek rehabilitációja Felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be Salgótarján 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.12.27. napon, amelyet a Támogató Szervezet TOP-6.7.1-16-

ST1-2017-00001 azonosító számon, Salgó úti városrehabilitáció címen regisztrált. A Támogató 

Szervezet 2018.04.25. napon kelt támogatói döntése szerint 266.539.525.- Ft, 100% intenzitású vissza 

nem térítendő támogatásban részesítette a projektet. A Támogatási Szerződés 2018.06.26 napján 

aláírásra került. A tárgyi Támogatási Kérelem keretén belül a Salgótarján, Salgó út 32-40. szám alatt 

található ingatlanok felújítása történik meg. A fejlesztéssel érintett épületekben összesen 17 darab 

bérlakás és egy Közösségi ház kerül kialakításra. 

 

A projekt célja: 

A tárgyi támogatási kérelem az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásból megvalósuló projekt ismeretében 

került megtervezésre és összeállításra. Salgótarján Megyei Jogú Város területén 11 szegregátum található. A 

projekt elsődleges célja a Salgó úti szegregátumban élő lakosság életminőségének javítása. A szegregátum, 

mint társadalmi, mint fizikai szempontból megújításra szorul, szociális gazdasági erejük növelésére van 

szükség. Az integrált szemléletű, a problémákat komplexen kezelő program az épületek (részleges) 

modernizálását, olcsóbb lakásfenntartási költségeket, szebb lakókörnyezetet, a város szerkezeti problémák 

oldását tűzi ki célul. 

A projekt fő tevékenységei: 

A felújítás során megtörténik az épületek víz és hőszigetelése, a tetőszerkezet és tetőfedés cseréje, korszerű 

nyílászárók kerülnek beépítésre, felújításra kerül a teljes elektromos- és vízvezeték hálózat. A fejlesztés 

keretében megoldódik minden ingatlan városi közműhálózatokra történő csatlakozása. Kialakításra kerülnek 

a fürdőszobák és a főző helyiségek. Egy ingatlan teljes mértékben akadálymentes lesz, az ingatlanok körüli 

terület rendezése megtörténik, elbontásra kerülnek a melléképületek, betemetésre kerülnek a pincék, járatok, 

megerősítésre kerül a támfal.  Az ingatlanok mellett létrejön egy Közösségi Ház, melyben közösségi tér, 

főzőkonyha, illemhely és zuhanyozó, mosókonyha és irodahelyiség kerül kialakításra.  A közösségi ház mellett 

parkoló és kerítéssel körülhatárolt játszótér kerül kialakításra. A projekt során a játszótéri eszközök beszerzése 

és telepítése is megvalósul.  

A projekt időtartama: 

2018.01.01-2018.12.31. 
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