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Felsőtelekes Községi Önkormányzat 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA FELSŐTELEKESEN  

 

 

Felsőtelekes Községi Önkormányzat 28,74 millió forint európai uniós vissza nem térítendő 

támogatásban részesült. Felsőtelekes, Kossuth Lajos utca 1. szám alatti 12 lakásos, a Kossuth Lajos 

utca 5. szám alatti 7 lakásos és a Kossuth Lajos utca 9. szám alatti 12 lakásos, önkormányzati 

tulajdonú, komfort nélküli tömbépület került részleges felújításra, a komfortfokozat emelése nélkül, 

állagmegóvás, és elsősorban az ezekben a lakásokban lakó, mélyszegénységben élő és szociálisan 

rászoruló bérlők lakhatási körülményeinek javítása céljából. 

 

Az Emberi Erőforrás Operatív Program keretén belül, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések 

Végrehajtásáért Helyettes Államtitkárság mint Támogató által 2017. 08. 02-án meghirdetett felhívás alapján a 

FELSŐTELEKES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, mint támogatást igénylő, 2018. 01. 31.-én támogatási 

kérelmet nyújtott be. 

A projekt címe: „Lakhatási körülmények javítása Felsőtelekesen” 

Azonosító száma: EFOP-2.4.2-17-2018-00022 

A Kedvezményezett – a támogatói döntés alapján – 28 740 500 Ft, azaz huszonnyolcmillió-

hétszáznegyvenezer-ötszáz forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra lett jogosult. 

A befejezési határidő 2018. október 31-volt. Az elkészült munkák ekkora már átadásra kerültek. 

Mindhárom tömbépület tetőhéjazata javításra került, a hiányos és sérült ereszcsatornák pótlásra illetve cserére 

kerültek, a különböző beázások megakadályozása érdekében. A sérült fagerenda elemek, szarufák, tetőlécek 

ás oromdeszkázat szükség szerint ki lettek cserélve. 

Mindhárom épülettömb esetében a sérült homlokzat vakolatok és a lábazati vakolatok ki lettek javítva. Az 1. 

és a 9 számú, kétszintes épületeknél a nyitott folyosó vasbeton lemezszerkezetének töredezett éleit is 

kijavította a vállalkozó. A homlokzati javításokat követően a teljes homlokzati felület homlokzatfestékkel át lett 

festve. 

A Kossuth Lajos utca 1. számú 12 lakásos + lépcsőház, kétszintes épület teljes villamos hálózata, a jelenleg 

érvény érvényben lévő szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelően át lettek szerelve. A 13 db 

fogyasztásmérő az épület két oldalsó homlokzatára kerültek felszerelésre, a megfelelő mérőhelyek kiépítését 

követően, ezzel is megakadályozva az illegális áramvételezés lehetőségét. Az épületen belül is és a 

lakásokban is ki lettek cserélve a vezetékek, és minden helyiségben védővezeték is be lett húzva, az esetleges 

áramütések megakadályozása érdekében. A villamos szerelvények, lámpatestek újakra lettek kicserélve. 

A teljes villamos hálózat szabvány szerinti átszerelése a másik két tömbépületben is szükséges lenne, de a 

pályázati feltételekben meghatározott költséghatárok ezt jelenleg nem tették lehetővé. 


