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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A „A SZEGREGÁTUMOKBAN ÉLŐK LAKHATÁSI  KÖRÜLMÉNYEINEK JAVÍTÁSA LÉTAVÉRTESEN”

CÍMŰ ÉS EFOP-2.4.3-18-2018-00012 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

Létavértes  2018.  évben  sikeres  pályázatot  nyújtott  be a  Széchenyi2020 Emberi  Erőforrás  Fejlesztési
Operatív Program keretében meghirdetett, „A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása”
című pályázati  felhívásra, melynek köszönhetően a  EFOP-2.4.3-18-2018-00012  azonosítószámú, „A
szegregátumokban  élők  lakhatási  körülményeinek  javítása  Létavértesen” című
projekt 25.000.000,-  Ft összegű  elszámolható  költséggel  támogatásban  részesült.  A  támogatás

maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a. A támogatás forrását az Európai Regionális
Fejlesztési Alap biztosítja, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával.

Létavértes  Város  Önkormányzata  a  szegregált  lakókörnyezetben  élő  hátrányos  helyzetű  emberek
lakhatási  körülményeinek  javítását  célozta  meg  jelen  pályázat  megvalósításával.  A  pályázat  során  a

társadalmi felzárkózási képzéseket biztosított a program lebonyolításában, szolgáltatások biztosításában
résztvevő szakemberek számára, továbbá a program keretében a szegregátumon kívüli lakhatással és

lakásfenntartással  kapcsolatban az érintett  egyének,  családok,  valamint  az  új  lakókörnyezetben élők

felkészülését segítette jogi, adósságkezelési tanácsadással. A projekt keretében egy 5 lakásos szociális
épület  felújítási  munkái  valósult  meg:  kialakításra  került  új  WC  és  kézmosó  helyiség,  új  falazott

szerkezetek, vakolatjavítások, illetve a megbontás helyén új simított vakolat készítése történt. Fa anyagú
beltéri-, és műanyag anyagú kültéri nyílászárók kerültek beépítésre. A teljes belső oldalfali és mennyezeti

alapfelület új diszperziós festést kapott. Födém és teljes külső homlokzati hőszigetelés készült. Az épület
felújításával  egyidőben a teljes  elektromos  hálózat  (kábelezés,  aljzatok,  kapcsolók,  elosztók)  cseréje
megtörtént  és  új  fényforrások  kerültek  elhelyezésre.  Az  épület  a  felújítás  előtt  nem  rendelkezett

vízellátással,  így  az  új  WC  és  mosdó  helyiség  kiépítéséhez  szükséges  épületgépészeti  munkák  is
megtörténtek a projekt keretében: lakásonként vízbekötés, 1 db WC, 1 db mosdó és 1 db falikút vízvételi
hely kiépítése, valamint az ehhez tartozó lefolyó vezetékek. Továbbá megvalósítja a 3.1.2.1 Kötelezően
megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységeket.

A  projekt  hatására  10  fő  lakhatási  helyzete  javult  az  EFOP-2.4.3-18-2018-00012  keretében  végzett

beavatkozások révén.

Szerződés száma: EFOP-2.4.3-18-2018-00012

Támogatás összege (Ft): 25 000 000
Összköltség (Ft): 25 000 000

A projekt megvalósítás időtartama: 2018.06.15- 2018.12.15.


