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Onga Nagyközség Önkormányzata pályázatát támogatásra érdemesnek ítélték a településkép vonzerejének
növelése céljából meghirdetett, lokális fejlesztésekkel megoldható kisléptékű településfejlesztési
igények kielégítését célzó kiíráson, így a településen megvalósulhatnak a tervezett
kisléptékű
infrastrukturális beavatkozások, melyek elősegítik a településkép javítását, növelik a lakosság
elégedettségi szintjét és élhetővé teszik a közvetlen környezetet.

Onga Nagyközség Önkormányzata alapfeladatai között szerepel többek között a helyi közutak fenntartása, üzemeltetése,
karbantartása. Ennek elősegítésére, ehhez illeszkedve került kidolgozásra a projektjavaslat.
Célja Onga nagyközség dél-nyugati részén több, egymáshoz kapcsolódó projektelem révén kisléptékű infrastrukturális
beavatkozásokkal négy, önkormányzati belterületi lakóutcában útépítés, útfelújítás és járdaépítés, közvetetten az emberi
életminőség javítása, a lakossági komfortérzet fokozása.
A projekt hozzájárul a települési funkciók fejlesztéséhez és bővítéséhez, több fontos szolgáltató és közintézmény megfelelő
megközelíthetőségéhez.
A beruházás műszaki szükségességét támasztja alá a burkolatok leromlott állapota, hiszen a makadám alappal és
aszfaltbeton kopóréteggel rendelkező pályaszerkezetetek záró rétege helyenként megbomlott, jelei az észlelhető
repedések, kátyúk, hámlások; járda pedig az utak mellet csak egy szakaszon található. Az érintett utcák jelenleg szórt
zúzalékos alappal rendelkeznek.
Az út- és járda-építés két ütemben történik a) szélesítés, alapépítés, burkolaton kívüli járdaépítés, b) alaperősítés,
aszfaltozás, padkarendezés.
A fejlesztések a település négy utcájában közvetlenül összesen mintegy 250 lakosnak, közvetve a település mintegy 5000
lakosának érdekében történnek a biztonságos, balesetmentes közlekedés és az életkörülmények javítása céljából, egy az
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településen.
A 2012. augusztusi Bíráló Bizottsági döntés után Onga Nagyközség Önkormányzata, mint kedvezményezett 2012.
októberében aláírhatta e projekthez tartozó Támogatási Szerződését. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a
kivitelezővel (Cser-Komkra Kft.) a Vállalkozási Szerződés megkötésére 2012. december elején került sor.
Az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül az ÉMOP-3.1.3-11 Kisléptékű településfejlesztés
vidékfejlesztési program kiegészítésére tárgyú felhívásnak köszönhetően megvalósuló közel 95 millió forintos beruházáshoz
95%-os támogatást kapott a település. A projekt a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet segítségével valósulhat meg.
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