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Szászvár Nagyközség Önkormányzat
Szászvári Faluház korszerűsítése és átalakítása a közösségi és
kulturális élet minőségi fejlesztése érdekében
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A projekt Szászvár Nagyközség Önkormányzat, mint konzorciumvezető és a Baranya Megyei
Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner együttműködésében valósul meg.
A projekt átfogó célja a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaival összhangban Szászvár településen olyan
infrastrukturális fejlesztés megvalósítása, mely a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához
járulnak hozzá, egyúttal a település általános környezeti állapotát is javítják. Ezzel hozzájárulnak a
fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet
kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető. A
fejlesztés megvalósítása hozzájárul a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez,
mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a települési zöld
környezet megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához járulnak hozzá.
Jelen projekt segítségével elvégezzük a Faluház tetőszerkezetének teljes rekonstrukcióját illetve
helyreállítjuk a villamos hálózatot, a fűtést, és a vízhálózatot, vizesblokkokat és a lépcsőket.

A

tönkrement nyílászárók cseréje, illetve a falak újrafestése is megtörténik. A leázás illetve a hőterhelés
következtében tönkrement burkolatokat cseréljük, az épület külső hőszigetelést kap, a konyha
újraindításához szükséges eszközök beszerezzük, valamint akadálymentes mosdó és

akadálymentes

parkoló is kialakításra kerül.
A Faluház előtti téren biztonsági kamerarendszer kerül kiépítésre, valamint egy okospadot is kihelyezünk.
A Vásárteret újrafüvesítjük, mely terület közösségi térként működik majd a jövőben.

A rekonstrukciót követően a közétkeztetés újraindul, amely helyi gazdaságélénkítő hatással bír, és a
közösségi rendezvények is visszakerülhetnek a megszokott helyükre.
A Faluház a hagyományos vidéki közösségi élet színtereként lehetőséget ad a generációk találkozására,
ezáltal is erősítve a helyi társadalom kohézióját. Áttételesen hozzájárul Szászvár népességmegtartó
erejének növeléséhez, a fiatalok helyben tartásához, az elvándorlás visszaszorításához. A program teret ad
a fiatal generációk számára. A rekonstrukció hozzájárul a helyi kultúra további fejlődéséhez, támogatja a
hagyományok

megtartását

és

azok

továbbvitelét,

hozzájárul

a

kultúrközösségek

kommunikációhoz.
A munkálatok során prioritást élveznek az energiahatékonysági és környezetvédelmi szempontok.

közötti

