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Hodász Nagyközségi Önkormányzat
SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A „ KOMPLEX TELEP-PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA HODÁSZ
TELEPÜLÉSEN- INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSSEL” CÍMŰ PROJEKT
Hodász Nagyközségi Önkormányzat 196,05 millió forint 100 %-os intenzitású támogatást
nyert az EFOP-2.4.1-16-2017-00039 azonosító számú, „Komplex Telep-Program
megvalósítása Hodász településen- infrastruktúra fejlesztéssel” című projekt megvalósítására.
A projekt az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)
konstrukciójának beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával. A projekt
részcéljai a Pályázati felhívással összhangban: 1. Lakhatási körülmények javítása és 2. Környezeti
infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése
Az ESZA program célterülete a legnagyobb szegregátum a 2-es, mintegy 1078 fő lakossal. Jelen
pályázatban is ez a célterületünk. A programban fontos a szegregátumban élők lakhatási
feltételeinek javítása a bevonás elvének betartásával, minél több család kedvezményezése
valamely lakhatási elemben. Ennek érdekében az önkormányzat a program keretében tervezi 5 db
bérlakás építését szegregátumon kívül, 2 db önkormányzati bérlakás felújítását szintén
szegregátumon kívül, illetve Csillag szolgáltatóház építését szegregátumon kívül és Csillag
szolgáltató pont építése a 2. számú szegregátumban. Emellett a Csillagház udvarán játszótér
építését tervezzük.
A program közvetlen célcsoportja a 2-es szegregátumban élő, az EFOP-1.6.2 keretében egyéni
fejlesztési tervvel érintett 16-54 éves hátrányos helyzetű személy és családja. Ugyanakkor a projekt
a település egésze számára is biztosít infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek segítik a hátrányos
helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációjukat
A projekt kezdete 2018. november 30. befejezése 2021. július 29.
A résztvevő célcsoport az 2-es szegregátumban élő, jelentősebb részt roma lakosság.
A program tervezésébe bevonásra került az érintett esélyegyenlőségi célcsoport és annak képviselői.
A start asszisztens munkakör létrehozásával biztosított lesz a célcsoport bevonása a program
végrehajtásába is.
A projekt az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)
konstrukciójának beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával. A program
átfogó célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek
társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése oly módon, hogy megteremtődjenek a
felzárkózás esélyei minden olyan személy számára, aki maga is motivált, vagy motiválható és
részese kíván lenni a változásoknak.

Konkrét célok:
1. Lakhatási körülmények javítása és 2.
Környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése
A program keretében megvalósult fejlesztés eredményeképpen épült 3 új szociális bérlakás,
megújult 4 lakás, így hét család lakhatási körülményei javultak azáltal, hogy beköltöztek ezekbe a
lakásokba.
Csillagpontban kialakításra került a mosoda, valamint ingatlanvásárlást követően Csillagház került
kialakításra.

