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Köröm Község Önkormányzata 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

BEFEJEZŐDNEK A KOMPLEX TELEP-PROGRAM INFRASTRUKTÚRÁLIS ELEMEI KÖRÖM 

KÖZSÉGBEN    

 

Az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében 2020 november 30-ig befejeződnek Köröm 

községben a korábban már elindított komplex telep-program infrastruktúrális beruházásai, melyek 

átfogó célja a szegregáció oldása Köröm községben a szegregált lakókörnyezetben, 

mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek és családjaik társadalmi felzárkóztatásának 

folytatásával és lakhatási integrációjának segítésével.  

Köröm Község Önkormányzata a Széchenyi2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 
„Komplex telep-program Köröm Községben II. ütem” címmel támogatást nyert az EFOP-2.4.1.-16 kódszámú 
„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” tárgyú felhívás keretében.  

A 200 millió forint európai uniós támogatás segítségével 2019-2020 során megvalósuló projekttel a korábban 
TÁMOP forrásból már megkezdett minta értékű programot folytatta és bővítette az Önkormányzat a hátrányos 
helyzetű lakosság lakhatási körülményeinek a javításával. A település szociálisan erősen leromlott 
településrésze számos, különböző, mégis egymást kiegészítő fizikai és humán körülményében egyidejűleg és 
együttműködve újult meg és gazdagodott.  

A kapcsolódó EFOP-1.6.2-16 keretében megvalósuló ESZA programmal egységet képezve a komplex telep-
program átfogó célja a szegregáció oldása Köröm községben a szegregált lakókörnyezetben, 
mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek és családjaik társadalmi felzárkóztatásának 
folytatásával és lakhatási integrációjának segítésével. 

A projekt közvetlen célcsoportját Köröm szegregált területén élő 15-54 év közötti hátrányos helyzetű személyek 
és családjaik, akikre egyéni fejlesztési terv készül. 

 
A projekt keretében az alábbi elemek valósultak meg: 
1. TÁMOP telep-programban kialakított szolgáltatóház (Kossuth út 25., 113 hrsz) bővítése és új közösségi tér 
kialakítása 
2. A szegregált területen található József Attila út 45-47., hrsz: 372 alatti állami tulajdonú ingatlan 
megvásárlása, az ingatlanon található szükséglakások újjáépítése és szociális bérlakások kialakítása 
3.Integrált lakókörnyezetben található Rákóczi út 23., hrsz: 158 alatti magántulajdonú lakóház megvásárlása 
és felújítása, kétlakásos szociális bérlakás kialakítása 
4.Integrált lakókörnyezetben található Rákóczi út 15., hrsz: 162 alatti magántulajdonú lakóépület 
megvásárlása és felújítása szociális bérlakás céljára  
5. 94 és 95 hrsz-ú közterületi ingatlanon kisméretű focipálya és kapcsolódó kiszolgáló épület (öltöző 
vizesblokkal) építése 
 

A projekt keretében teljesített indikátorok: 

Integrált környezetben létrehozott vagy felújított szociális bérlakások száma: 3 db 
Lakhatási programokkal érintett hátrányos helyzetű, elmaradott településrészek száma: 1 db 
Telepprogramok működése nyomán a telep lakókörnyezetében lévő szolgáltatásokat igénybevevők száma: 
84 fő 
 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 



 

 
 

 

További információ kérhető: 

Hazadiné Szilvási Mária, sajtóreferens 

(+36-30-496-1289; bukkikommunikacioskft@gmail.com) 


