„SZOCIÁLIS CÉLÚ VÁROSREHABILITÁCIÓ MEZŐCSÁTON”
Mezőcsát Város Önkormányzata „Szociális célú város rehabilitáció Mezőcsáton” címmel támogatási
kérelmet nyújtott be a TOP-4.3.1-15 számú „Leromlott városi területek rehabilitációja” tárgyú
pályázati felhívásra, mely TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00012 azonosító számon 499 964 837 Ft
támogatásban részesült.
A projekt tervezett költsége 499 964 837 Ft, a támogatás mértéke 100%.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.
A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A projekt átfogó célja: Szegregáció megszüntetése Mezőcsáton a hátrányos helyzetű lakosok
életkörülményeinek javításával és társadalmi felzárkóztatásával
A program célterületét a város 5 szegregált területe képezi:
1. szegregátum (Fenyő u. - Nyárfa u. - Kiss J. u. - Palóczy u. - belterületi határ)
2. szegregátum (Bocskai u. keleti oldala)
3. szegregátum (Dimitrov u. déli oldala - Arad u. - Tisza u. - Munkácsy u. - Korona u. Alkotmány u. keleti oldala a Dimitrov utcáig - Rét u. keleti oldala)
4. szegregátum (Szabadság u. - Pozsonyi u. - Mátyás u. - Petőfi u.)
5. szegregátum (Bajcsy-Zs. u. - Mohácsi u. - Berzsenyi u. - Gárdonyi G. u. - Csokonai u. Hunyadi u.)
Tervezett projektelemek:
1. projektelem: Gárdonyi u. 21. szám alatti egylakásos lakóház felújítása (lakófunkciós tevékenység)
2. projektelem: Rét utca 12. szám alatti egylakásos lakóház felújítása és komfortosítása
(lakófunkciós tevékenység)
3. projektelem: Jókai u. 21. szám alatt új építésű kétlakásos szociális bérlakás kialakítása
(lakófunkciós tevékenység)
4. projektelem: Jókai u. 25. szám alatti kétlakásos szociális bérlakás felújítás és komfortosítás
(lakófunkciós tevékenység)
5. projektelem: Jókai u. 35. szám alatti kétlakásos szociális bérlakás felújítása (lakófunkciós
tevékenység)
6. projektelem: Bajcsy Zsilinszky utca 59. szám alatti használaton kívüli kétlakásos lakóház
megvásárlása és szociális bérlakás kialakítása épület felújításával (lakófunkciós tevékenység)
7. projektelem: Szent István út 70. sz. alatti használaton kívüli épület megvásárlása és közösségi
esélyegyenlőségi központ kialakítása (közösségi és foglalkoztatást elősegítő funkciót
erősítő tevékenység)
8. projektelem: 5 db térfigyelő kamera telepítése
9. projektelem: Szabadidős közpark és játszótér kialakítása (közösségi funkciót erősítő kapcsolódó
tevékenység)
10. projektelem: Kerékpárút kialakítása
11. projektelem: Szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása
A program keretében vállalt indikátorok:
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága: 5882 fő
Helyreállított lakóegységek városi területeken: 11 db
Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma: 871 fő
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek: 502 m2
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek: 1500 m2
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