
 
 

Vásárosnamény Város Önkormányzata 
 

Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztéseinek leírása,  
az azokra vonatkozó szerződések 

 
2012. 

 
 
1. ”Vásárosnamény Centrum Akcióterület fejlesztése” – ÉAOP‐5.1.1/G‐09‐2010‐0005 
 
A projekt megvalósítás kezdete 2010. szeptember 01., tervezett befejezése 2012. augusztus 
31. A projekt összköltsége 607 millió Ft, melyből 543 millió Ft a vissza nem térítendő Európai 
Uniós támogatás. 
 

Folyamatban lévő munkálatok 
 
A  projekt  keretében  a  Polgármesteri  Hivatal  új  helyiségekkel  bővül,  így  valamennyi 
önkormányzati szolgáltatás egy épületen belül válik majd elérhetővé. Az épület teljes külső 
homlokzata  és  tetőhéjazata megújul,  sor  kerül  a  nyílászárók  cseréjére  is. Megvalósul  az 
épület  teljes  fizikai  akadálymentesítése  is,  lift  kerül  kialakításra.  Az  épület  mellett  új, 
térítésmentesen használható parkolók épülnek.  
 
Teljesen  megújul  a  városi  park  területe.  Felújításra  kerül  a  zöldfelület,  új, 
mozgáskorlátozottak által is könnyen használható térburkolatú gyalogutak és rendezvénytér 
épül,  sportpálya  kerül  kialakításra,  új,  modern  játszótéri  játékok  valamint  utcabútorok 
kerülnek  telepítésre.  A  Polgármesteri  Hivatal  előtt  díszpark  kerül  kialakításra  új 
vízarchitektúrával. 
 
Fa  tetőszerkezet épül 1100 m2‐en a  jelenlegi piac  fölé, a csarnok  területén  térburkolattal, 
piacfelügyelői iroda és szociális blokk kerül kialakításra.  
 
Az  új  piaccsarnokkal  szemközt,  az  út  túloldalán  térítésmentesen  használható  parkolók 
épülnek.     
 

Befejezett munkálatok 
 
A  Balázs  József Városi  Könyvtár  épülete  jelentős  felújításon  esett  át, megvalósult  a  teljes 
körű fizikai akadálymentesítés, lift került beépítésre, új cserép tetőhéjazat készült, megújult 
a homlokzat, a nyílászárók  részben  felújításra,  részben cserére kerültek. A belső vakolatok 
megújítása mellett sor került a fűtési rendszer korszerűsítésére, a gázkazán cseréjére is.   
 



A helyi védettség alatt álló Jókai út 2. szám alatti iskolaépület külső homlokzata megújult. Új, 
réz  csatornarendszer  került  kiépítésre.  Az  épület  teljes  külső  felületén  új  vakolati 
architektúra készült. Az utcai homlokzat új, az eredetiekkel egyező kialakítású nyílászárókat 
kapott. 
 
Megújult  a  Szabadság  tér  9.  szám  alatti  épület  homlokzata,  a  nyílászárókat  hőszigetelt  fa 
nyílászárókra  cseréltük.  Új  cseréptető  készült  új  eresz‐  és  lefolyócsatornákkal,  új 
párkányokkal.  
 
Megújúltak  az  Esze  Tamás Művelődési  Központ  színháztermének  padló‐  és  falburkolatai, 
cserére kerütnek a nézőtéri zsöllyék, új álmennyezet és nézőtéri világítás került kialakításra. 
Kicserélődött  a  színpad  padozata,  új,  motoros  mozgatású  színpadi  függöny  került 
beszerelésre. 
 
Kapcsolódó szerződések: 
Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése: ProjectMine Kft. 
Akcióterületi Terv készítése: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft.   
Tervezés: Pallér Triász Építésziroda Kft. 
Tervellenőrzés: Tectonic Kft. 
Közbeszerzés: Bagaméry‐Szalay Ügyvédi Iroda 
Kivitelezés: B. ÉP. SZOLG. Kft.; RÓZSAÉP Kft., PRO‐FA ST Kft. 
Műszaki ellenőrzés: Dankó és Fia Mérnöki Iroda Kft. 
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: OPTIMUM Reklám Kft. 
Városmarketing szolgáltatások: OPTIMUM Reklám Kft. 
Könyvvizsgálat: BEREG AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.  
    
 
2. „A Hétszínvirág Óvoda komplex felújítása” – ÉAOP‐4.1.1/A‐2‐10‐2010‐0016 
 
A projekt megvalósítás kezdete 2011. augusztus 01., tervezett befejezése 2012. augusztus 
31. A projekt összköltsége 134 millió Ft, melyből 128 millió Ft a vissza nem térítendő Európai 
Uniós támogatás. 
 
A  projekt  során  sor  kerül  a  Bartók  Béla  úti  Hétszínvirág  Óvoda  épületének  teljes  körű 
építészeti  rekonstrukciójára,  ideértve  a  gépészeti  és  elektromos  rendszerek  cseréjét  is. 
Valamennyi padló és falburkolat megújul, sor kerül a nyílászárók cseréjére és a vizesblokkok 
felújítására is. Az építészeti munkák mellett sor kerül a konyhai eszközök cseréjére, valamint 
az óvoda udvara  is megújul, a járdák új burkolatot kapnak, a zöldfelületek felfrissülnek, s új 
gyermekjátékok kerülnek telepítésre. 
 
A  munkák  kivitelezése  során  kiemelt  szerep  jut  a  fizikai  és  info‐kommunikációs 
akadálymentesítésnek, mint a projekt  során  kötelezően megvalósítandó  feladatnak. Ennek 
keretében mozgássérült mosdó kerül kialakításra, a  járófelületeken vezetősávok készülnek, s 
indukciós hurok kerül telepítésre. 
 



A  fenti  beavatkozásoknak  köszönhetően  olyan  –  régóta  szükséges  –  felújítási  munkák 
valósulnak  meg,  melyeknek  köszönhetően  az  óvoda  napjainknak  megfelelő  környezetet, 
körülményeket fog tudni biztosítani a gyermekek fejlődéséhez.   
  
Kapcsolódó szerződések: 
Megvalósíthatósági tanulmány: MAPI Zrt. 
Tervezés: Pallér Triász Építésziroda Kft. 
Közbeszerzés: TECH‐SZOFT Bt. 
Kivitelezés: B. ÉP. SZOLG. Kft. 
Műszaki ellenőrzés: Toldi Plussz Bt. 
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: OPTIMUM Reklám Kft. 
Könyvvizsgálat: BEREG AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


