
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sajtóközlemény 

 
Cím: „Szegregált élethelyzetek felszámolása Járdánházán” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakások teljes körű felújítása, szám szerint 8 db (41 m2 
nettó alapterülettel), mindegyik földszintes négylakásos társasház egyik lakása. Alaprajzi 
racionalizálás, továbbá többek között hő- és vízszigetelt padlószerkezet és burkolatok, hőszigetelt 
nyílászárók beépítése, homlokzatok és födémek hőszigetelése hőburok kialakítással, vizesblokkok 
korszerű kialakítása, egyedi szilárd tüzelésű fűtésrendszer kiépítése, zárt földalatti műanyag 
szennyvíztartály telepítése, külső környezet területrendezése. Továbbá energetikai tanúsítvány 
beszerzése, közműszolgáltatásokhoz való kapcsolódás kiépítés, kártyás fogyasztásmérő órák 
felszerelése, a lakások berendezése beépített bútorokkal (pl. szekrény, galéria) és alapvető háztartási 
gépekkel (tűzhely, kályha). A szegregált területen található csillag szolgáltatóház kialakítása új épület 
építésével környezet teljes körű felújításával. Alaprajzi racionalizálás, továbbá többek között hő- és 
vízszigetelt padlószerkezet és burkolatok, hőszigetelt nyílászárók beépítése, homlokzatok és födémek 
hőszigetelése hőburok kialakítással, vizesblokkok korszerű akadálymentes kialakítása, energetikai 
tanúsítvány beszerzése, közműszolgáltatásokhoz való kapcsolódás kiépítés, megújuló 
energiaforrásokra alapuló fűtési rendszer kialakítása, korszerű gépészeti és elektromos rendszerek 
beépítése, zárt földalatti műanyag szennyvíztartály telepítése, berendezése beépített és irodai 
bútorokkal. A szegregátum területén csillag szolgáltatópont kialakítása meglévő épület (nettó 89 m2 
alapterülettel) és környezet teljes körű felújításával. Alaprajzi racionalizálás, továbbá többek között hő- 
és vízszigetelt padlószerkezet és burkolatok, hőszigetelt nyílászárók beépítése. 
 
A közterület fejlesztése egy szabadidő park kialakításában ölt testet, amihez adott egy parkos és 
zöldterületes önkormányzati ingatlan. A játszótér a szegregált övezeten belül egy jelenleg beépítetlen 
közvetlenül a kerékpárút melletti területen kerül kialakításra. A területrendezés, feltöltés után itt kap 
helyet egy multifunkciós sportpálya, gyerekjátszótér és kültéri sporteszközök és bútorok. A tervezett 
tér akadálymentesen kapcsolódik a környezetéhez és a kerékpárúthoz. Ahhoz, hogy a fent említett 
épületek illetve a település közintézményei gyalogosan, biztonságosan elérhetők legyenek, tervezzük 
új akadálymentes járda szakaszok kiépítését, a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan, amelyek 
összekötik a szegregált területen fejlesztendő épületeket, parkot, játszóteret és a lakosok által igénybe 
vehető közintézményi szolgáltatásokat. A közterületeken lerakott hulladékok ártalmatlanítása után,  

Járdánháza Község Önkormányzata megkezdte az EFOP-2.4.1-16-2017-00108 keretében a 
Szegregált élethelyzetek felszámolása Járdánházán c.  projekt megvalósítását. 
 
A projektünk célja Járdánházán körülmények javítása, a deszegregációs folyamatok elindítása, 
szociális bérlakások felújításával, lakóépületi fejlesztéssel. Környezeti infrastruktúra fejlesztése, a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, a lakhatási problémák csökkentése, az egészségre 
ártalmas környezet problémáinak kezelése, élhető lakókörnyezet megteremtése. Szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítása (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), 
amelyet az akcióterületen élők és a település lakói egyaránt igénybe vehetnek.) 
200 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Széchenyi 
2020 program keretében valósul meg. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
megvalósul a területen a szelektív hulladékgyűjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése, 
gyűjtőszigetek kialakítása. Eszközbeszerzés: a felújított épületek berendezési tárgyai. További 
tevékenységek - projektmenedzsment - szakmai vezető alkalmazása - könyvvizsgálat, - 
műszakiellenőrzése - közbeszerzés 
A megvalósítás helyszíne: Járdánháza 
(A sajtóközlemény szövege maximum egy de inkább fél oldal legyen. Kerüljük a bonyolult 
mondatszerkezetet, a túlzott halmozó jelzőket, szenvedő szerkezetet. Egyszerű, jól érthető 
nyelvezetet használjunk. Legyen egy fő üzenet, ami köré építjük az egyéb információkat, adatokat. A 
sajtóközlemény szövege egyes szám harmadik személyben írandó.) 
 
 

 

További információ kérhető:  

Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

Telefon: +36/48-571-132 

elektronikus postacím: titkarsag@nybtf.hu; 

www.nybtf.hu 
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