,, Szamostatárfalva belterületi
és külterületi útfelújítás ''

Tisztelt Olvasó!
Szamostatárfalva Község Önkormányzat, és a helybeli lakosok számára is kiemelkedõen
fontos a foglalkoztatottság növelése, az itt lakók életminõségének javítása, a közszolgáltatások minõségi fejlesztése.
A település infrastruktúrája, fizikai elérhetõsége, valamint a térségben jelentõs gazdasági súllyal rendelkezõ területek megközelíthetõsége, illetve azon fejlesztési lehetõségek,
amelyek segítségével elõmozdítható a település gazdaságának fejlesztése kiemelt prioritást élvez az Önkormányzat számára.
Szamostatárfalva belterületi és külterületi útfelújítás címû beruházás az Európai Unió
támogatásával, a Regionális Alap társfinanszírozása mellett, és Önkormányzat által biztosított saját forrás bevonásával valósul meg.
Ezzel a kiadvánnyal a projekt során megvalósuló tevékenységek lakosság közelivé tételét,
valamint az érintett, mind a közvetlen, mind a közvetett célcsoportok számára a projekttevékenységek megfelelõ kommunikálását kívánom elõsegíteni.

Gaál Vilma
Polgármester

Projekt összefoglaló
1. Projekt megnevezése:
,, Szamostatárfalva belterületi és külterületi útfelújítás ''
2. A projekt költségei:
A beruházás elszámolható összköltsége: 30. 500. 508,- Ft
- ebbõl támogatás:

28. 975. 482,- Ft

- az Önkormányzatot terhelõ saját forrás: 1. 525. 026,- Ft
3. A projekt forrásösszetétele:
- EU (ERFA)támogatás:

24. 629. 160,- Ft

- A fejlesztéshez hazai társfinanszírozás keretében biztosított összeg:
4. 346. 322,- Ft
- Önkormányzat által biztosított saját forrás: 1. 525. 026,- Ft
4. A projekt fõbb mûszaki tartalma:
A felújítás 1464 fm utat érint; Összesen 6037 m2 területen.
5. A projekt megvalósítás tervezett üteme:
A tervezett kezdés: 2010. szeptember
A tervezett befejezés: 2010. október

A Projekt az Észak- Alföldi Operatív Program, Önkormányzati utak fejlesztése a komplex
programmal kezelendõ LHH térségekben elnevezésû pályázati kiíás keretében valósul
meg, az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, mint ROP
Közremûködõ Szervezet közremûködésével.
Jelenlegi helyzet bemutatása:
A beruházással érinteni kívánt útszakasz a '90-es évek közepén épült, jelenlegi
állapotában sem a személy, sem a vagyonbiztonság követelményeinek nem felel meg. Az
útszakasz 60-80 %- án aszfalthibák, kátyúk, gyûrõdések, és gödrök nehezítik a biztonságos közlekedést. Az évek során a burkolat elveszítette teherbírását, felülete sok helyen
repedezett, jellemzõ a bomlás, kipergés, egyenetlenség. A felújítani kívánt útszakasz
ezen közlekedésbiztonságot veszélyeztetõ jellege nedves, vizes, havas idõszakokban
fokozottan jelentkezik. Nemcsak a forgalombiztonsági szempontok, hanem a gazdasági
funkció betöltése is hiányt szenved a jelenlegi állapotban.
Az Önkormányzat számára kiemelkedõen fontos az itt lakók életminõségének javítása,
illetve a foglalkoztatási feltételeket kedvezõen befolyásoló körülmények elõmozdítása.
A település infrastruktúrájának fejlõdése hozzájárul a gazdasági környezet fellendítéséhez, ezáltal a helyben, és környéken lakók életkörülményeinek kedvezõ befolyásolásához.

A beruházással elérhetõ elõnyök:
Tekintettel az útszakasz forgalmára, arra, hogy a két érintett kistérségi központ közti
elérhetõséget idõben jelentõsen lerövidíti, valamint arra, hogy a térség egyik
kiemelkedõen fontos, és a helybeli lakosság megélhetését is kedvezõen befolyásoló
munkáltató ( csegöldi konzervgyár) érhetõ el ezen az útvonalon, a fejlesztés nélkülözhetetlen.
A beruházással az Önkormányzat a következõ célokat kívánja megvalósítani:
- Versenyképesség növelése
- Gazdasági fejlõdés elõsegítése
- Elérhetõségi feltételek javítása
- Munkahelyek, nevelési- oktatási intézmények, szolgáltatások könnyebb elérhetõségének
biztosítása
- Lakosság életszínvonalának javítása, az esélyegyenlõség szempontjainak figyelem
bevételével
A beruházással érintett célcsoportok:
- Helyi lakosság
- A kistérség lakossága
- A településrõl nevelési, oktatási intézménybe, munkába járók
- Vendéglátóiparban, kereskedelmi, szolgáltatási szektorban dolgozók, vállalkozók

