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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal pályázaton való 
pályázati részvételről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé azon nem városi jogállású települési 

önkormányzatok részére, amelyek a kapcsolódó EFOP-1.6.2. felhívásban támogatási 

kérelmet nyújtottak be és pozitív jogosultsági döntéssel rendelkeznek. Jelen felhívás az EFOP 

1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal konstrukció által 

támogatott beavatkozási eszközrendszert egészíti ki a lakhatási feltételek javításával.  

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a deszegregációs folyamatok 

elindítását, megerősítését új szociális bérlakások kialakításával és a lakhatási mobilizáció 

támogatásával. A cél elérését a Kormány a nem városi jogállású települési önkormányzatok 

(amelyek a kapcsolódó EFOP1.6.2. felhívásban támogatáshoz jutottak) együttműködésével 

tervezi megvalósítani. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:  

• projektjük megvalósításával hozzájárulnak a nem városi jogállású települések 

esetében szegregált élethelyzetek komplex programokkal történő felszámolásához;  

• a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.  

 

A nélkülözés, a hátrányos helyzet generációról generációra való öröklődését a hátrányos 

helyzetben lévők illetve maguk a hátrányos helyzetű települések önerőből nem tudják 

meggátolni. A kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében komplex, 

megfelelően felkészített szakemberek bevonásával zajló, összehangolt és folyamat-

támogatással kísért szakmapolitikai beavatkozások szükségesek.  

 

A beazonosított szegregátumokban élő hátrányos helyzetű csoportok kitörésének esélyeit 

növelő humán szolgáltatások (szociális szolgáltatás, segítő-támogató, ellátó rendszer) az 

átlagtól lényegesen gyengébb minőségben állnak rendelkezésre, és a szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés korlátozott vagy teljesen hiányzik. Hasonlóan ehhez, a munkához jutás esélye 

ezeken a településeken az országos átlaghoz képest alacsonyabb.  

  

Ezeknek a periférikus élethelyzeteknek a felszámolását szolgálják a szegregált élethelyzetek 

kezelésére indított komplex telepprogramok. Jelen konstrukció az EFOP 1.6.2 Szegregált 

élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció által támogatott 

beavatkozási eszközrendszert egészíti ki a lakhatási feltételek javításával. A lakhatási célú 

beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek 

a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához, és nem járulhatnak 

hozzá a szegregációhoz, az elszigetelődéshez és a kirekesztődéshez.   

 



Részcélok:   

1. Lakhatási körülmények javítása  

• a deszegregációs folyamatok elindításával, megerősítésével – a telepi 

környezetből való kiköltözés és ezzel a lakhatási mobilizáció elősegítésével  

• új szociális bérlakások kialakításával   

• lakóépületi fejlesztéssel  

• életveszélyes, lakhatásra alkalmatlan lakások megszüntetésével a szegregáció 

oldása érdekében  

2. Környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése  

• az elmaradottság csökkentésével  

• az egészségre ártalmas környezet problémáinak kezelésével, élhető 

lakókörnyezet megteremtésével   

• szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával (szolgáltatóház kialakítása a 

támogatást igénylő tulajdonában lévő ingatlanon, mely biztosítja a közösségi 

teret a rendezvényekhez és a program  megvalósításához kapcsolódó humán 

szolgáltatásokhoz (jelenlét típusú szolgáltatások, szolgáltató pont kialakítása), 

melyet az akcióterületen élők és a település lakói egyaránt igénybe vehetnek.)   

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

 

az alábbi lakhatási célú beruházási tevékenységek támogathatóak meglévő épületek esetén:  

- felújítás, átalakítás, bővítés, egybenyitás, bontás  

- energiahatékonyság javítása  

- komfortfokozat növelés  

- lakáscélra történő átalakítás  

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 

Az EFOP-1.6.2. konstrukció keretében benyújtott közösségi beavatkozási tervhez kapcsolódó 

lakhatási beavatkozási terv benyújtása szükségletfelmérés alapján.  

A fejlesztés helyszíneinek kijelölése, a bevonásra kerülő ingatlanok meghatározása, a 

megvásárolni kívánt használt lakások feltérképezése, fejlesztendő lakókörnyezet 

kiválasztása. 

A beruházás megkezdése előtt a tulajdonviszonyok rendezése, illetve önkormányzati 

tulajdonba vétel előkészítése előszerződés megkötésével.  

A tervezett beruházásra vonatkozó hatósági nyilatkozat az 

engedélykötelezettségről/mentességről.  



A kiválasztott ingatlanokra vonatkozó részletes tervezői költségbecslés és amennyiben 

szükséges, engedélyezési szintű tervek készítése és annak benyújtásáról szóló igazolás.  

Engedélyköteles tevékenység esetén a szükséges engedélyek beszerzése.  

Az EFOP-1.6.2. konstrukció keretében egyéni fejlesztési tervvel rendelkező személyek 

esetében szociális bérlakásonként kártyás fogyasztásmérő órák felszerelése.  

Energetikai tanúsítvány beszerzése az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló  

176/2008. (VI. 30.) számú Korm. rendeletben meghatározott esetekben hulladékmentesítés.  

A lakókörnyezet lakhatóvá tétele (tereprendezés, közműszolgáltatásokhoz való kapcsolódás 

kiépítés), a település integrált lakókörnyezetének megfelelő módon. 

A szegregált környezetben lévő kiváltandó lakások bontása, a terület rendezése.  

Csillag szolgáltatóház kialakítása (építés, bővítés, felújítás, átalakítás) a szegregátumon kívüli 

integrált településrészen.  A szolgáltatóház helyét olyan módon szükséges kiválasztani, hogy 

az megfeleljen a program céljainak, és a település valamennyi lakosa számára elérhető 

legyen.   

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Szegregált 

élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című, EFOP-2.4.1 kódszámú 

pályázati felhívásra „Komplex esélyteremtés (ERFA) Szerep községben” címmel. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. 09. 07. 
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