OROSZLÁN(Y)-RÉSZ
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az oroszlányi Nyíres és Német dűlők szegregátumának humán erőforrás
fejlesztése és infrastrukturális fejlesztésének előkészítése
TÁMOP
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0003
Oroszlány Város Önkormányzata egy régóta fennálló problémának a kezelésére
nyújtott be pályázatot 2012. április 16-án
16
a TÁMOP-5.3.6-11/1
11/1 Komplex-telep
Komplex
című pályázati kiírásra,, melynek keretében az alacsony komfortfokozatú városi
bérlakás állomány szűkülésével
szűkülésével a város kiskertes övezetébe szorult alacsony
képzettségű a mindennapi megélhetéssel küzdő lakosainak kívánt segítséget
nyújtani.
A Német és Nyíres dűlőkben élők életfeltételeinek javítása Takács Károly
Polgármester Úr választási programjának egyik fontos ígérete volt. A
szegregátumban lakók az alacsony besorolású, elavult és nem versenyképes
képzettségüknél fogva nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni
elhelyezkedni a munkaerőpiacon,
a lakhatási körülményeik pedig komfort nélküliek, azaz nincsen vezetékes ivóivó és
szennyvízellátásuk sem, ezért jellemzően rossz higiéniai körülmények között
élnek, a téli időszakban a fűtés biztosítása is nagy gondot jelent számukra.
szám
Ezen életkörülményekről az Alkotmányos Jogok Biztosa is értesült és helyszíni
szemléi alapján ajánlásokat fogalmazott meg a város számára a feltételek
javítása érdekében.
A 137.575.790 Ft 100%-os
100% os uniós támogatási forrást elnyert
OROSZLÁN(Y)-RÉSZ című
című pályázat keretében kialakításra kerülhet a
szegregátumban egy olyan ún. Nyitva álló helyiség, mely lehetőséget biztosít a
kint élők számára az alapvető higiéniai szolgáltatások elérésére. Az
Önkormányzat ennek érdekében saját forrásból ~8,5 millió FtFt-ért megvásárolt
egy ingatlant a Nyíres dűlőben, melyhez az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. ~8 millió
Ft-os
os beruházásának segítségével kivezette a szennyvizet, valamint ~2 millió Ft
újabb saját forrás terhére a vezetékes ivóvizet beköttette az ingatlanba.
A Csillagház
agház Szolgáltató Pont épületét az Önkormányzati Szociális Szolgálat
működteti, az épület átalakításának 5,8 millió Ft-os
Ft os költségeit a pályázat
kereteiből lehetett finanszírozni. Az épület berendezései további 1 millió Ft-ba
Ft
kerültek, a működéshez kapcsolódó
kapcsolódó közüzemi költségek 2 évig a pályázat
keretében elszámolhatóak.
Az ingatlan elhelyezkedésénél és besorolásánál fogva alkalmas a projekt
keretében megvalósuló képzési elemekhez kötődően helyszín biztosítására is. A
kerti munkás OKJ-s
s képzés keretében 19 fő,
f , a kőműves segédmunkás képzésben
keretében szintén 19 fő tanul
ta
és dolgozik az ingatlan területén.
A projekt keretében számos felzárkóztató program is megvalósul, emellett a
társadalomba történő integráció elősegítése érdekében további 7-8
7
millió Ft
értékben
kben felújítható a Borbálai Közösségi Ház, mely hőszigetelést, új belső
kialakítást és akadálymentesítést kap.

