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Kántorjánosi Község Önkormányzata
SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKEZDŐDÖTT A „TELEP PROGRAM KÁNTORJÁNOSIBAN (ERFA)” CÍMŰ PROJEKT

Kántorjánosi Község Önkormányzata 196,05 millió forint 100 %-os intenzitású támogatást nyert az EFOP2.4.1-16-2017-00040 azonosító számú, „Telep program Kántorjánosiban (ERFA)” című projekt megvalósítására.
Kántorjánosi Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a szegregált élethelyzetek komplex programokkal
történő felszámolására. A projekt az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukciójának beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával.
A projekt célja a Pályázati felhívással összhangban a lakhatási körülmények javítása és a környezeti infrastruktúra fejlesztése, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.
A bíráló a beadott pályázatot támogatásra alkalmasnak ítélte meg.
A település 2152 fő népességéből összesen 1589 fő él két szegregátum területén. A nagyobbik szegregátumban mintegy 1402 fő lakik, éppen ezért a program célja elsődlegesen az itt élők lakhatási feltételeinek javítása
a bevonás elvének betartásával. Kiemelten fontos, hogy minél több család kedvezményezve legyen valamely
lakhatási elemben. Ennek érdekében az önkormányzat a program keretében az alábbi építési beruházásokat
tervezi megvalósítani:
• 5 db bérlakás építése – 4335 Kántorjánosi, Arany János utca 24. (118/6, 118/7. hrsz)
• 3 db önkormányzati bérlakás felújítása – 4335 Kántorjánosi, Arany János utca 24. (118/6), Kossuth
Lajos utca 48. (434. hrsz), Radnóti Miklós utca 12. (558. hrsz)
• Csillag szolgáltatóház felújítása – Kántorjánosi, Arany János utca 12. (126/1. hrsz.)
• Csillag szolgáltató pont felújítása – 4335 Kántorjánosi, Móricz Zsigmond utca 1. (10. hrsz)
A beruházással kapcsolatosan lezárult a közbeszerzési eljárás, és 2019. április 18. napján aláírásra került a
Vállalkozási (kivitelezési) szerződés a legalacsonyabb ajánlatot tevő APTUS Formula Kft. ügyvezetőjével.
2019. május 13. napján hivatalosan megtörtént a beruházási területek átadás-átvétele a kivitelező részére, és
megkezdődtek az építési, felújítási munkálatok.
Az új építésű ingatlanok kialakítása és a felújítási munkálatok legkésőbbi várható befejezése 2020. szeptember 30. napja.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt a www.kantorjanosi.asp.lgov.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Tőkésné Csurai Orsolya - munkatárs
Elérhetőség: 44/550-017, email cím: tokes.orsolya@kantorjanosi.hu

