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Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár –
közell 56,5 millió forin
forinttból valósítja meg az Erzsébet tér
Városközpont” című projekt keretében köze
rehabilitációját.

A „Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár – Városközpont” című projekt az Új Széchenyi Terv ÉszakMagyarországi Operatív Programjának keretében valósul meg. A projekt részét képezi az Acélgyári városrészben
a Kolduspaloták, a Szent József Plébániatemplom körüli tér felújítása, a szociális napközi foglalkoztató
kialakítása, a Városközpontban a Klapka György út 4. sz. alatti épület (régi SITI épülete), a Garzonházak és az
Erzsébet tér felújítása.
A projektben foglalt célokat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel, a
Salgótarjáni Evangélikus Egyházközséggel, a Római Katolikus Plébániával, az Acélgyári út 4-8. Társasházzal és az
Egyesült lakásszövetkezettel együtt valósítja meg.
2013 szeptemberében átadásra került a régi SITI felújított épülete, 2014. április 25-én elindult a szociális napközi
foglalkoztató kialakítása, 2014. május 22-én pedig elindul a projekt második jelentősebb infrastrukturális
beruházása az Erzsébet tér rehabilitációja, melynek megvalósítója Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata.
Az Erzsébet téri beruházás a Múzeum téri beruházás folytatásaként a városközpont megújulását szolgálja. A
beruházás magában foglaja a térburkolat teljes cseréjét, a felszín alatti közművek teljes felújítását (csapadékvíz
elvezetés, szennyvízelvezetés, villamos rendszer felújítása), köz- és díszvilágítás kialakítását, virágvályúk
felújítását, zöldfelület felújítását, utcabútorok cseréjét, akadálymentesítést, valamint Buckó György: Díszkút c.
szobrának elhelyezését.
A projekt elszámolható összköltsége több mint 500 millió forint, mely összegből 100 millió forint önrészt az
Önkormányzat biztosít. Az Erzsébet tér rehabilitációja 56,5 millió forintból, 100%-a támogatás mellett valósul
meg.
A projekt kedvezményezettjei azt remélik, hogy a projektben végbemenő fejlesztések eredményeként a
Városközpontban, illetve az Acélgyári településrészben az épített környezet minőségi változáson megy majd át,
javul a hátrányos helyzetű lakosság életminősége és esélyei, valamint enyhülnek napi gondjaik.
Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester a sajtótájékoztatóval egybekötött munkaterület átadáson elmondta: A
már megkezdett városépítő munka folytatását jelenti az Erzsébet tér felújítása. A fejlesztések eredményeként a
Város szebbé, élhetőbbé válik, s ez hozzájárul a lakosság életkörülményeinek javulásához.
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