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SIKERESEN MEGVALÓSULT A „LEROMLOTT 
VÁROSI TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA 
DERECSKÉN” CÍMŰ PROJEKT

Derecske Város Önkormányzat még 2017-ban sikeresen pályázott a TOP-4.3.1-16 
kódszámú, Leromlott városi területek rehabilitációja című pályázati felhívásra.

A „Leromlott városi területek rehabilitációja Derecskén ” című és TOP-4.3.1-16-HB1-
2017-00006 azonosítószámú projekt keretein belül az „Ürgésnek” nevezett városrészben 
- mely szegregátum is egyben – négy önkormányzati tulajdonú ingatlanon hat lakás 
került felújításra, a Szív utca burkolata aszfalt burkolatot kapott, a városrészben 
kamerarendszer került kialakításra, valamint felépítésre került egy szolgálati lakás, mely 
a kibővített akcióterületen kapott helyet.

A projekt 120 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével 
valósult meg.

További információ kérhető: Derecske Város Önkormányzata, +3654/548-080

PROJEKTADATOK: 

Kedvezményezett neve: Derecske Város Önkormányzata 
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Derecske Város Önkormányzat még 2017-ban sikeresen pályázott a TOP-4.3.1-
16 kódszámú, Leromlott városi területek rehabilitációja című pályázati 
felhívásra.

A pályázat a TOP-5.2.1-15 számú pályázati konstrukcióhoz biztosítja a szükséges 
infrastrukturális hátteret. A TOP-5.2.1-15 konstrukció, valamint jelen támogatási 
konstrukció szinergiában áll egymással, tekintettel arra, hogy a két pályázat 
célcsoportja és akcióterülete megegyezik. Megegyeznek továbbá a programok és 
az infrastrukturális beavatkozások céljai is.

A „Leromlott városi területek rehabilitációja Derecskén ” című és TOP-4.3.1-
16-HB1-2017-00006 azonosítószámú projekt keretein belül az „Ürgésnek” 
nevezett városrészben - mely szegregátum is egyben – négy önkormányzati 
tulajdonú ingatlanon hat lakás került felújításra, a Szív utca burkolata aszfalt 
burkolatot kapott, a városrészben kamerarendszer került kialakításra, valamint 
felépítésre került egy szolgálati lakás, mely a kibővített akcióterületen kapott 
helyet.

A projekt 120 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével 
valósult meg.

 4130 Derecske, Szív utca 27. A, B lakások (954/2 hrsz.)
 4130 Derecske, Csuklya utca 18. A, B lakások (919 hrsz.)
 4130 Derecske, Csuklya utca 2. (909 hrsz.)
 4130 Derecske, Csuklya utca 12. (916 hrsz.)

Ezen ingatlanok korábbiakban komfort nélküli szociális lakásként 
működtek. A projektnek köszönhetően közel teljes felújításon estek át a 
lakások, így összkomfort fokozatok értek el. 

o homlokzati-, födém-, aljzatszigetelés
o külső, belső nyílászáró cserék
o új aljzatburkolatok
o teljes elektromos hálózatcsere
o fürdőszoba kialakítása, teljes gépészeti felújítás,     
   fűtéskorszerűsítés kondenzációs gázkazánokkal

 Térfigyelő kamerarendszer telepítése a szegregátumban. 

A Meggyfa utcán térfigyelő kamerék kerültek kihelyezésre, melynek
hozzájárulnak a szegregátumban élők vagyon- és életbiztonságához. 

Az eszközök a kamerák felvételeit közvetlenül a Derecskei Rendőrőrsre 
továbbítják.

A rendszer telepítésével nőtt a szegregátumban élők biztonságérzete. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.derecske.hu oldalon olvashatnak.”

További információ kérhető:

Kiss Andrea sajtóreferens

Elérhetőség (+36/54/410-078, kiss.andrea@derecske.hu)

Kamerarendszer kiépítése



Csuklya utca 2. Csuklya utca 12.

Csuklya utca 18. Csuklya utca 18.

A felújításnak köszönhetően az épületek fenntartási költségei - a kényelmi igény 
növekedésének ellenére - nem nőttek. 

A lakások pályáztatása szociális alapon történt a helyi lakásrendelet értelmében, 
mely során figyelembevételre került a pályázók vagyoni, (1 főre eső keresetük, 
munkaviszonyuk), illetve családi helyzetük.

Kritérium volt továbbá, hogy a költözők csak és kizárólag az „Ürgés” 
szegregátum területéről pályázhattak.

 Önkormányzati szolgálati lakás építése – kibővített akcióterületen a 4130 
Derecske, Ipar u. 5. szám alatt (1500 hrsz.)

A szolgálati lakás a folyamatos segítő munkára szerződtetett szakember 
életvitelszerű tartózkodását tudja biztosítani a településen, a program időtartama és a 
fenntartási időszak alatt.

 Útfelújítás a 953 helyrajzi számú Szív utcán

Ipar utca 5. – Szolgálati lakás

Szív utca útfelújítás
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