BESZÁMOLÓ
Projekt címe: Tari Civil Ház belső korszerűsítése és akadálymentesítése
Kedvezményezett neve: Tar Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 3073 Tar, Szondy György út 92.
Ügyfél-azonosító: 1005228362
Projekt azonosítója: 3024853021
Projekt megvalósításának helye: Tar, Kossuth utca 2. hrsz: 392
Jóváhagyott támogatás összege: 9 988 178 Ft
Felhívás kódszáma és megnevezése: VP6-19.2.1.-18-6-17 kódszámú,
Vidékfejlesztési Egyesület - Közösségi célú beruházások támogatása

Cserhátalja

Projekt bemutatása:
A Tari Civil Ház a falu központjában, a Polgármesteri Hivatallal szemben helyezkedik el a
Kossuth út 2. szám alatt. Az önkormányzati tulajdonú, 166,89 m2 hasznos alapterületű épület
1995-ig működött általános iskolaként, az új iskola megépültével használata jelentősen
lecsökken, állapota leromlott, a 2000-es évek végéig leginkább üresen állt vagy raktár
funkciót töltött be. Külső felújítása, energetikai korszerűsítése szintén pályázati forrásból
2019. szeptemberében valósult meg. A LEADER projekt keretében az épület keleti oldalán
rámpa került kialakításra 5%-os lejtéssel, korláttal és leesést gátló szegéllyel, az épületbe
történő akadálymentes bejutás érdekében. A keleti oldalon a rámpához járda csatlakozik, mely
az összeköttetést biztosítja a 2 újonnan épülő parkolóval (1 darab mozgáskorlátozott, 1 darab
normál). Az épület belső felújítása és átalakítása funkcióbővítést eredményezett, a keleti
oldalon lévő tároló helyiségből WC kabin beépítésével a férfi mosdó helyisége jött létre. Az
épület központi részén lévő irodából válaszfal beépítésével konyha, valamint egy női és
akadálymentes WC helyiség került kialakításra. A két új közösségi helyiség elérése a
konyhából új ajtók beépítésével valósult meg. A belső felújításnak része volt a vakolaterősítő
rabicolás és a belső diszperzites festés. Az aljzatok csúszásmentes kerámia padlóburkolatot, a
vizes helyiségek csúszásmentes kerámia burkolatot és ragasztott csempeburkolatot kaptak.
A fejlesztés egyik legfontosabb eredménye, hogy az épület mozgássérültek számára is
megközelíthetővé, a bejutás és az ingatlanon belüli közlekedés akadálymentessé vált. A
kibővített közösségi funkcióknak köszönhetően több települési civil szervezet tudja használni
az épületet, eszközeiket, vagyontárgyaikat, fellépő ruháikat biztonságos helyen tárolhatják. A
fejlesztésnek köszönhetően az épület alkalmassá vált kisebb települési rendezvények,
tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások és tréningek, valamint a hagyományőrző szervezetek
ének- és táncpróbáinak megtartására is.
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