
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kedvezményezett: Hidasnémeti Község Önkormányzata 

 

 

„VAN KIÚT!” – SZEGREGÁLT ÉLETHELYZETEK FELSZÁMOLÁSA 

HIDASNÉMETI TELEPÜLÉSEN 
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: EFOP-2.4.1-16-2017-00014 

 

Hidasnémeti Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül 

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) tárgyú felhívásra EFOP-2.4.1-16-2017-00014 

azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be, melyet megnyert és megvalósít. 

Hidasnémeti 1124 fős település (TEIR 2015), mely Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi határán fekszik, a magyar-

szlovák határtól 4, Miskolctól 60 kilométerre a Gönci járásban, Abaúj-hegyközi kistérségben, mely az ország 

leghátrányosabb helyzetű kistérségei közé sorolható. Hidasnémeti a 105/2015. (IV.23) Kormányrendelet szerint 

kedvezményezett településnek számít, a helyben, vagy mikro-térségi szinten elérhető munkalehetőségek nagyon 

erősen korlátozottak. Az ebből fakadó munkanélküliség, a szakképzetlenség, az alacsony életszínvonal problémája 

nehezíti az itt élők helyzetét. A környéken a települések nagyrészt aprófalvas szerkezetűek, ami magával hozza az 

aprófalvak problémáit is: a közszolgáltatások alacsony színvonala, a gazdasági funkciók szinte teljes hiánya, folyamatos 

elvándorlás, valamint népességfogyás. A térség egészségügyi és egyéb szociális szolgáltatási ellátottsága, 

elérhetősége elmaradottak. Hidasnémeti lakásállománya 446 ingatlan, ebből 24 található a Perényi út - Bartók Béla út 

- Pesti út - vasútvonal határolta telepen. Ezeknek az ingatlanoknak 69,6%-a komfort nélküli, vagy félkomfortos, a 

foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 56,5%. 

A tervezett projekt az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) 

konstrukciójának beavatkozásait egészíti ki a lakhatási beruházások támogatásával, illetve Csillag szolgáltatóház és 

Csillag szolgáltató pont biztosításával.  A deszegregációs folyamat elindítása érdekében Hidasnémeti településen 3 új 

bérlakás lenne felépítve a szegregátumon kívül, a szegregátum területén pedig 2 lakás felújítását, majd további 

bérbeadását tervezzük. A telkek/ingatlanok nagy része jelenleg is önkormányzati tulajdon, hármat pedig 

magánszemélytől kell megvenni. A környezeti infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

elősegítése érdekében az alábbi fejlesztéseket/ építkezéseket tervezzük: Csillag pont a szegregátumon belül (meglévő 

ház felújításával, magánszemélytől lenne megvéve, vételi szándék jelezve volt), szolgáltatóház (közösségi tér) 

kialakítása a meglévő művelődési házban a szegregátumon kívül. 

A beruházás összköltsége 198.556.650,- Forint, mely 100 % mértékben vissza nem térítendő támogatás. A projekt 

tervezett fizikai befejezése: 2020. év 09. hó 28. napja. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


