A projekt címe

A projekt rövid összefoglalása (Tervezett tevékenységek)
(Kérjük röviden foglalja össze a Projektötletet maximum 500 karakterben!)

Tevékenység típusa
(új építés; felújítás; szolgáltatás megrendelése)

Projekt költség-igénye
[mFt]

Kedvezményezett
megnevezése

A projekt megvalósulási
helyszíne
(település, cím, helyrajzi
számok)

A projekt megvalósulási helyszínének
tulajdonviszonyai
(saját tulajdon, idegen tulajdon, bérlet,
egyéb használati jog)

Előkészítettségi fok
(projektötlet,
megvalósíthatósági
tanulmány, engedélyes
tervek, kiviteli tervek,

Térségi energetikai projekt
megvaósítása

Újszentmargitán a KEOP projekt keretében megtervezett térségi mintaprojekt megvalósítása:
- brikettáló üzem
- tudásháza
- települési távfűtő-rendszer kialakítása
- épületek energiahatékonysági korszerűsítése

új építés, eszközbeszerzés

1300

Újszentmargita Község
Önkormányzata által vezetett
konzorcium

Újszentmragita, Polgár, Folyás,
Egyek, Tiszacsege, Hortobágy

önkormányzati tulajdon

új építés + eszközbeszerzés

136

Újszentmargita Község
Önkormányzata

Újszentmargita

új építés + eszközbeszerzés

155

Újszentmargita Község
Önkormányzata

felújítás + eszközbeszerzés + szolgáltatás

450

Újszentmargita Község
Önkormányzata

Ifjúsági szabadidő központ
létrehozása

Bentlakásos idősek
otthonának kialakítása

A településen a fiatalok szabadidős programjainak megvalósítására jelenleg nincs semmilyen
lehetőség. Ezt a hiányt pótolná a szabadidő központ, amely helyet biztosítana egy gyermek játszóház
kialakításának, illetve a serdülők és felnőttek részére kialakításra kerülne egy fitness-, illetve konditerem, és egy fallabda pálya. Mindezekhez kiszolgáló szociális helyiségek kapcsolódnak.
Tekintettel arra, hogy ilyen jellegű szolgáltatás a térség más településén sincs, mindenképpen
hiánypótló beruházás lenne. Célcsoportként így a térség lakosságát céloztuk meg.
Az Önkormányzat évek óta sikeresen működteti az idősek alapellátását, az ellátottak száma kiteszi a
lakosság 15%-át és jelentős segítséget jelent a mindennapokban. A közszolgáltatás sikere, és a
fokozódó igények indukálták azt a fejlesztési elképzelést, mely szerint a jelenlegi nappali ellátást
bővítenénk egy 40 fős bentlakásos ellátással. Kialakításra kerülne az ehhez szükséges infrastrukturális
hátter.
A fejlesztés célcsoportját a térség potenciális ellátottai adják, hiszen jelenleg is égető probléma a
férőhelyhiány a bentlakásos ellátási formában.

A megvalósítás tervezett
kezdete
(év, hó, nap)

A megvalósítás
tervezett vége
(év, hó, nap)

Célcsoport megnevezése

A projekt megvalósítása során felmerülő
kockázatok
(rövid szöveges bemutatás)

Üzemeltetés, működtetés
bemutatása
(szervezet, finanszírozás,
tulajdonossal kapcsolat)

engedélyekkel
rendelkezik, részben
engedélymentes

2016.04.01

2018.08.31

térségi lakosság

n.a.

települési önkormányzatok

Projektgazda szervezet tulajdonában van

Előzetes koncepciós
tervekkel már rendelkezik
(látványterv, koncepció,
stb.)

2016.05.01

2017.08.31

A térség teljes lakossága

n.a.

n.a.

Újszentmargita

Projektgazda szervezet tulajdonában van

Előzetes koncepciós
tervekkel már rendelkezik
(látványterv, koncepció,
stb.)

2015.06.01

2017.07.31

A Régió idős lakossága

n.a.

n.a.

Újszentmargita
Rákóczi u. 101
538/12

Használati jog / bérleti jogviszony kerül
kialakításra

Megvalósítás
elkezdődhet, minden
dokumentum, engedély
rendelkezésre áll

2015.05.01

2017.04.30

A régió lakossága

n.a.

n.a.

Tervezett időbeli ütemezés

- a település, mint üdülési célpont újrapozícionálása a vallási és kulturális, természeti örökség egyedi
elemeinek segítségével,
- a kistérség, és később a megyehatáron átnyúló turisztikai kistérségi települések összekapcsolása, a
vendégek áramoltatásának szervezett úton történő elősegítése,
- Vallási turizmus fejlesztése, zarándokszálláshelyek fejlesztése
- Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése
Kulturális és épített örökség
védelme- parókia és
templomkert felújítása

Inkubátorház létrehozása,
Településközpont
rehabilitációja

Polgármesteri hivatal
felújítása

Emlékpark kialakítása

A vallási turizmusban részt vevők a kultúrtörténeti, művészettörténeti vagy néprajzi tekintetben
jelentős értékeket kívánják megtekinteni vagy ilyen helyszíneken élik meg a számukra fontos lelki
eseményeket, erre biztosítana helyszínt ez a projekt.
Felmérések, becslések bizonyítják, egyre nagyobb azon turistáknak, vendégeknek, utazóknak a száma,
akik a vallási turizmus kategóriájába sorolható helyszíneket, eseményeket keresik fel. A célcsoportot
vallásos, a vallásukat gyakorló személyek adják és olyanok is, akiket egyszerűen a fennmaradt szakrális,
kulturális, művészeti értékek vonzanak. Az első csoportba soroltak utazással kapcsolatos indítéka a
hitélethez kötődik, hitüket szeretnék gyakorolni, megélni vagy megerősíteni, ezért keresik fel a
szakrális helyszíneket akár zarándokként, akár búcsújáró vagy kegyhelylátogató vendégként.
A projekt elemei: Műemléki Parókia felújítása, tartalommal való megtöltése, zarándokszállások
kialakítása, színpad épület kialakítása, templomkert és parókia épület körülötti terület rendezése
A településen jelentős gondot jelent az elöregedés, aminek egyik fő oka, hogy jelenleg rendkívül kevés
a munkahelyek száma, meglehetősen magas az ingázók száma. Azért, hogy a potenciális lehetőségeket
kiaknázhassuk, fontos a vállakozásokat segítő infrastruktúra kialakítása, hiszen nincs olyan ingatlan,
ahol akár saját tulajdonú, akár bérelt iroda kialakítására módjuk lenne az itt működni kívánó
vállalkozásoknak.
Az igények többször, több fórumon megfogalmazódtak, ezért tervezzük egy ún. „inkubátorház”
kialakítását, ami korszerű helyszínt biztosítna egy induló vagy akár meglévő vállalkozás számára. Ehhez
aztán kapcsolódna a vállalkozás-fejlesztést támogató szolgáltatások nyújtása is. Terveink szerint a
beruházás megvalósítása alkalmas lenne arra, hogy minél több vállalkozás indításához és további
működéséhez segítséget nyújtson.
Mindez csökkentené a munkanélküliséget, növelné a munkahelyek számát, ezzel hozzájárlna térség, és
így a megye gazdaságfejlesztéséhez. A beruházás megvalósítása során megújuló energiaforrások
használatát preferáljuk.
A községben a hivatali (önkormányzati és járási) ügyek intézésének centruma a polgármesteri hivatal
épülete, amely a település méreténél fogva egyfajta közösségi színtérként is funkcionál (helyet
biztosít pl. a posta részére is). Az ingatlan rendkívül leromlott állagú, felújítva az elmúlt 30 évben nem
volt. Így sajnos a a beázás és vakolat hullása mindennapos jelenség. Ezen túl komoly problémát
jelent, hogy az épület egyáltalán nem akadálymentes, valamint az energetikai jellemzői is rendkívül
rosszak. Ezért tervezzük a beruházás keretében a komplex akadálymentesítést és komplex energetikai
fejlesztést.
A beruházással a célunk egy olyan ügyintézési hely kialakítása, mely alkalmas a XXI. századi igények
kielégítésére, valamint esélyegyenlőséget biztosít a testi-érzékszervi fogyatékossággal bíró emberek
számára. A beruházással komplex energetikai fejlesztés is megvalósul, megújuló energiák
alkalmazásával.
A Polgármesteri Hivatal előtti területen ezen túl tervezzük egy emlékpark kialakítását, ahol méltó
módon tiszteleghetünk történelmünk nagy alakjai előtt és ünnepelhetnénk nemzeti ünnepeinket.
Jelenleg erre alkalmas helyszín a községben nincs, így ez nem csupán infrastrukturális szempontból, de
nemzeti identitásunk megőrzése okán is fontos.

új építés

445

Újszentmargita Község
Önkormányzata

Újszentmargita
Rákóczi u. 109
543/2

saját tulajdon

Előzetes koncepciós
tervekkel már rendelkezik
(látványterv, koncepció,
stb.)

42217

42735

A beruházás megvalósítása alacsony
kockázatot hordoz. A kivitelező kiválasztása
Az üzemeltetést az
közbeszerzési eljárás keretében történik. A
önkormányzat végezné, a
működtetés kockázatai magasabbak,
bevont vállalkozások által
ugyanis jelentősen befolyásolják az ország
fizetett bérleti díjakból.
A térség teljes lakossága, makrogazdasági mutatói, illetve ezen belül Tekintettel arra, hogy megújuló
vállalkozói
is azok térségi hatásai. Tekintettel arra,
energiaforrások használatát
hogy a Kormányzat koncepciója a
tervezzük, az üzemeltetés
gazdaságfejlesztést célozza az
költségei az energiahordozók
elmaradottabb térségekben is, így a helyi,
tekintetében rendkívül
térségi vállalkozások aktivitásának
alacsonyak.
növekedésével számolunk.

felújítás + eszközbeszerzés

142

Újszentmargita Község
Önkormányzata

Újszentmargita
Rákóczi u. 125
1/3

Projektgazda szervezet tulajdonában van

Megvalósítás
elkezdődhet, minden
dokumentum, engedély
rendelkezésre áll

2015.04.01

2016.12.31

A település teljes
lakossága

n.a.

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016.02.29

A beruházás megvalósítása alacsony
Az ingatlan helyet biztosít a
kockázatot hordoz. A kivitelező kiválasztása polgármesteri hivatali, illetve a
közbeszerzési eljárás keretében történik. A járási ügyintézés feladatainak.
megvalósításra szánt időintervallum
Tekintettel arra, hogy a Közös
elegendő a beruházás megvalósítására.
Hivatal székhelye, ami a járási
Ammennyiben a támogató döntés
központ is (Balmazújváros) 35
elhúzódása miatt a kezdés későbbi
km-re található, így kiemelten
időpontra húzódik, úgy a befejezés ehhez
fontos, hogy a hivatali
mérten rugalmasan kitolható. A
ügyintézés helyben történjen.
tervdokumentáció rendelkezésre áll, az
Az üzemeltetés költségeit az
előkészítésben sem várhatóak komoly
Önkormányzat költségvetésében
kockázatok.
biztosítja.
n.a.

n.a.

