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„A romák lakhatási és társadalmi integrációját elősegítő komplex telep-program 
2009-2014” című programban történő részvételre. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium – az érintett tárcák bevonásával – az ESZA 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit 
Kft.) közreműködésével programot indít „A romák lakhatási és társadalmi 
integrációját elősegítő komplex telep-program (lakhatási szegregáció 
felszámolása) 2009-2014” címmel. A program keretösszege mintegy 8,5 milliárd Ft, 
melyet részben uniós, részben hazai forrásból biztosítanak. 

 A program legfontosabb célja a szegregált lakókörnyezet megszüntetése, illetve a 
telepen és telepszerű lakókörnyezetben élők életminőségének javítása, társadalmi 
és térbeli mobilitásának, társadalmi integrációjának elősegítése. A programnak 
szervesen összekapcsolódva, egymással összhangban kell segítenie a lakhatási 
körülmények javítását és a társadalmi integrációt:  

• Lakhatási integráció – az elkülönült telepeken (településrészeken, 
településeken) élők rendkívül rossz lakhatási körülményeinek javítása, a telepek 
felszámolása.  

• Szociális integráció – a foglalkoztatás, az oktatás, a szociális és egészségügyi 
szolgáltatások színvonalának emelése, illetve az ehhez szükséges feltételek 
megteremtése.  

 A minisztérium megkereste önkormányzatunkat, hogy vegyen részt a fent 
említett programban. 

A program egy előkészítési és egy megvalósítási szakaszból áll. Jelenleg az előkészítő 
szakasz végrehajtását kezdték meg, melynek során a programba meghívott 
településeken a tárca által megbízott mentorok segítségével helyzetelemzés készül. 
A helyzetelemzés célja a település esélyegyenlőségi problémáinak feltárása, és ez 
alapján majd azon 100 település kiválasztása, melyek részt vehetnek a tavasszal 
megjelenő pályázatban. 

 A program végrehajtása érdekében a tárca által megbízott mentor megkereste 
önkormányzatunkat és megkezdte a munkájához szükséges információk, 
dokumentumok gyűjtését. 

A kiírandó pályázat konkrét feltételei jelenleg nem ismertek, de a további munkához 
szükség van a képviselő-testület szándéknyilatkozatára. Ez nem jelent 
elkötelezettséget, hiszen a lehetséges támogatás a tavasszal benyújtandó pályázat 
sikerességének függvénye. Az előzetes információk alapján a támogatási intenzitás 
100%. 

Fentiek alapján javaslom a szándéknyilatkozat kiadását. 

 



Határozati javaslat: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte „A romák lakhatási és 
társadalmi integrációját elősegítő komplex telep-program (lakhatási szegregáció 
felszámolása) 2009-2014” című program célkitűzéseit, azokkal egyetért. Ennek 
alapján kinyilvánítja pályázati szándékát. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Bartus László 
osztályvezető 

 

Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


