
Folytatódik Endrefalva komplex településfejlesztési Programjának megvalósítása, 
megújul és bővül a művelődési ház, a ravatalozó, új buszvárók épülnek

Endrefalva Község Önkormányzata még 2008 nyarán készítette elő komplex településfejlesztési 
programját,  melynek  I.  üteme  megvalósítására  pályázatot  nyújtott  be  az  Új  Magyarország 
Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjához.
Az  önkormányzat  programja  megvalósításához  –  melynek  keretében  útfelújításokat,  a 
művelődési  ház  bővítését  és  felújítását,  a  ravatalozó  átépítését,  a  ravatalozótér  bővítését, 
buszváró  pavilonok  építését  tervezte  –  az  ÉMOP-3.1.3.-2008-0207  számú  sikeres  pályázata 
alapján  összesen  82.316.188 forint  támogatást  nyer  el  a  vidékfejlesztést  kiegészítő 
településfejlesztési  támogatási keretből. Az útfelújítási munkák, a HE-DO Kft. kivitelezésében 
már 2009 nyár végére elkészültek.
Az  épületbővítési  és  felújítási  munkák  kiviteli  terveinek  elkészíttetésére  kiírt  pályázatot  a 
QUADRÁT Építőipari  és  Kereskedelmi  Kft.  nyerte  meg,  s  alapos  helyzetfeltárást,  felmérést 
követően ez év első negyedévében elkészültek az épületek részletes kiviteli tervei. A kivitelező 
kiválasztására  az  önkormányzat  nyílt,  a  közbeszerzési  értesítőben  megjelentetett  hirdetmény 
közzétételével  induló  közbeszerzési  eljárást  folytatott  le.  A  több  lépcsőben  lefolytatott 
tárgyalásos eljárás eredményeként a Szécsényi Univerzál Kft. nyerte el a kivitelezési munkák 
elvégzésének  lehetőségét,  s  2010  szeptemberében  aláírásra  került  az  építési  vállalkozási 
szerződés.

A beruházás keretében a művelődési ház új épületrésszel bővül, melyben előteret, kiszolgáló és 
szociális  helyiségeket  alakítanak  ki.  Megújulnak  a  közösségi  terek,  a  színpad  és  a  hozzá 
kapcsolódó öltözők és egyéb helyiségek. A kibővített, épületgépészeti, villamos rendszerében is 
megújuló épület új, egységes tetőt kap, és egyéb beavatkozások is segítik, hogy a létesítmény a 
zavartalan  kulturális  és  közösségi  élet  méltó,  és  sokszínű  tevékenységre  alkalmas  színtere 
legyen. Ezzel egy időben a védőnői szolgálat is új akadálymentes bejáratot kap. 

 



Az önkormányzat  tervei  valamint  a  kivitelezési 
szerződés szerint a munkálatok 2011 júniusáig befejeződnek. A nyár elején sor kerülhet az átadó 
ünnepségre, s a település lakosainak örömére lehetőség nyílik jelentősebb kulturális programok 
szervezésére is 
A temetőben a ravatalozó szinte teljes egészében átépítésre kerül. 
Megújul a ravatalozóhelyiség az esélyegyenlőség figyelembevételével új szociális és kiszolgáló 
helyiségek  kerülnek  kialakításra,  illetve  átépítésre.  A  régi  szerkezet  elbontását  követően 
dekoratív faszerkezettel kialakított fedett, nyitott ravatalozótér készül, melyhez kapcsolódóan a 
mozgáskorlátozottak számára is bejárható közlekedő terek kerülnek kialakításra. A ravatalozó 
melletti földrézsűt esztétikus kialakítású támfallal védik meg a megcsúszástól, elősegítve ezzel a 
sírkerti rész megközelíthetőségét.

 A megújult komplexum méltó helyszínt biztosít 
majd a kegyeleti  tevékenységhez és szolid, visszafogott  harmóniájával elősegíti majd, hogy a 
jelenlévők gyászát az időjárás viszontagságai ne háborítsák meg. A teljes beruházás befejezésére 
május végén kerül sor.
A településközpontban, a legnagyobb utasforgalmú buszmegállóhelyeken megépülő két ácsolt fa 
buszváró pavilon már ezen a télen is védelmet nyújt majd az időjárás viszontagságaitól az utazni 
vágyó embereknek, és védi a hirtelen jött csapadék elől menedéket kereső járókelőknek.
A kivitelezők nagy erőkkel fogtak neki a munkálatoknak, hogy a tél beállta előtt a szerkezeti 
munkák  minél  nagyobb  részét  elvégezhessék,  s  lehetőséget  biztosítsanak  a  téli  időjárási 
körülmények  között  is  az  ütemes  munkavégzésre.  A  munkálatok  szakszerű  elvégzését 
folyamatos műszaki ellenőrzéssel is biztosítja az önkormányzat.
Mindkét  építési  beruházás  helyszínén  hatalmas  tábla  hirdeti,  hogy  Endrefalva  Komplex 
Települési  Programja az Európai Unió és a  Magyar Állam által nyújtott támogatással valósul 
meg.



Endrefalva komplex településfejlesztés: művelődési ház, ravatalozó, utak, 
buszvárók fejlesztése

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

                

  
  


