11.
Fénymásoló
központ
—
2019.01.01
könyvkötészet
FP5/ Közösségi-szociális mosoda létrehozása
Közösségi-szociális
kialakítása és működtetése

mosoda

2019.02.01

2021.06.30

. •

-'
..1P .7---

•

2021.06.30

,

_

KP1 / Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek
I. Gyermek és ifjúsági szabadidős
2019.01.01
2021.06.30
programok
II.Kesztyűgyár
Közösségi
Ház,
2019.01.01
2021.06.30
szakmai
saját
megvalósítású
programsorozata
Ill. Közösségi miniprojektek
2019.01.01
2021.06.30
,..,
KP2 / Családlátogató Mobil Team / Családi Konzultációs Team
Családlátogató Mobil Team / Családi
Konzultációs Team

2019.01.01

2021.06.30

KP3 / Problémaorientált közösségi rendészet
Problémaorientált
közösségi
2019.01.01
rendészet
KP4 / Szomszédok Egymásért Mozgalom

2021.06.30

SZEM

2021.06.30

2019.01.01

_

KP5 / Bűnmegelőzés, a környezet tervezés segítségével (CPTED)
Bűnmegelőzés, a környezet tervezés
segítségével (CPTED)

2019.01.01

2021.06.30

2019.01.01

2019.10.31

KP6/ Kálvária tér fejlesztése
Kálvária tér fejlesztése

,
.
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4.12 A

projekt elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi

egyeztetések

A projekt előkészítési szakaszában a VIII. kerületi Önkormányzat az aktuálisan
rendelkezésre álló — KSH és önkormányzati — statisztikai adatok alapján a Magdolna
ás Orczy negyed területén körülhatárolt krízis- és veszélyeztetett tömböket érintően
2015 évben elkészítette a törvényileg előírt bevonási, partnerségi egyeztetések
szerint az ITS-t. A partnerségi egyeztetések célja volt a helyi társadalom vonatkozó
problémáinak és szükségleteinek megismerése, mely kellő alapot biztosít akár az
akcióterületen élők szükségleteinek megismeréséhez. Az ITS az akcióterület
vonatkozásában a Magdolna és Orczy negyed jövőbeli fejlesztési programját a
Magdolna Negyed Programok eredményeire és tapasztalataira építette. 2016 június
és július folyamán az egyes tématerületeket illetően szakcsoport ülések és
megbeszélések történtek, valamint egy nyilvános lakossági rendezvény keretében
kerültek felmérésre a térrészben élők javaslatai. A felmérés a Magdolna és az Orczy
negyedre terjed ki, érintve a jelen program 7 tömbjéből álló akcióterületet. A 2016.
májusában, és júniusában lezajlott szakcsoportos megbeszéléseket követően július
15-én került megtartásra egy nyilvános lakossági rendezvény. A rendezvények célja
a helyi lakosok vonatkozó problémáinak és szükségleteinek az átfogó feltárása volt,
mely kellő alapot biztosított az akcióterületen élők igényeinek naprakész
megismeréséhez. Ezen tapasztalatok és eredmények a Projekt-Előkészítő
Tanulmány kidolgozásához is szükségesek voltak. (Részletesen lásd a PET 3.
fejezetében)
2017. év végétől és 2018. tavaszáig intenzíven folytatódott a szoft tervezési folyamat
projekt menedzsmentet biztosító RÉV8 Zrt. és a konzorciumi partnerek között. A 3
szociális partnerrel történő projekt-előkészítő, egyeztető folyamat kiemelt célja, hogy
2019.
év elejétől a projekt-elemeket érintő szociális tevékenységek
megkezdődhessenek. Ezen folyamat havi rendszerességű egyeztetéseket, feladat
orientált kiscsoportos megbeszéléseket foglalt magában. Ennek során a szociális
partnerek részleteiben kidolgozták 30-36 hónapra szóló tevékenységeiket tételes
költségvetésekkel. Összességében a szóban forgó tevékenység és költségvetés
csomagok a megvalósíthatósági tanulmány fontos részét képezik.
októberében egy un. nyitórendezvény keretében a konzorciumi
2018
partnerszervezetek együttműködésében akcióterületi kérdőíves felmérésekre került
sor egészségügyi, képzési, foglalkoztatási és lakhatási tématerületen, melynek célja
a korábbi felmérések eredményein alapuló, tervezett főbb tevékenységek lakossági
támogatottságának, az elsődleges célcsoportok körében történő elfogadottságának
feltérképezése volt. A kérdésekre adott lakossági válaszok segítették a szoft
programok célzottabb tartalmi-módszertani összeállítását. 100 háztartásban célzott
kérdőíves felmérést folytattak a szociális munkások, kiemelten a krízisterületen élő
— egyéni fejlesztésben és/vagy költözésben érintett — célcsoportok számára. Az
infrastrukturális beavatkozásokkal érintett lakók elérése kiemelten fontos volt. A
lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás célja a
Magdolna és Orczy negyedekben élők háztartás-, családösszetételéről,
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képzettségéről, foglalkoztatottságáról, munkaerőpiaci helyzetéről, jövedelmi
viszonyairól, szociális és lakáshelyzetéről, egészségi állapotáról, bűncselekmények
sértetté válásáról, a MONP közösségi projektjeiben való részvételről, valamint a
Magdolna és Orczy negyedekben élő, alacsony iskolai végzettségű, hátrányos
helyzetű és/vagy roma emberek, különösen a fiatalok munkavállalásáról,
jövedelemszerző tevékenységéről, lehetőségeiről, céljairól, a MONP keretében
tervezetten felújításra
vagy bontásra kerülő önkormányzati tulajdonú
lakóépületekben élők lakáskörülményeiről, a lakással, lakhatással kapcsolatos
terveikről, a ház közösségi életéről, a MONP lakhatási projektjeiben való egyéni,
közösségi részvétel lehetőségeiről való információ gyűjtés. A kérdőívvel 2350 főt
értünk el.
A kérdőíves igényfelmérést megelőzően a 2018. októberében megrendezésre
kerülő projektindító lakossági családi nap elsődleges célja az előzetes tájékoztatás
nyújtása volt a helyi lakosság számára. A szoft tevékenységek kidolgozásban és
megvalósításban érintett, egyes konzorciumi partnerek tájékoztató és toborzó
szándékkal ismertették a saját tervezett akcióikat, valamint felhívták a figyelmet arra,
hogy az adott programra (rendezvényre, képzésre stb.) mikor, milyen feltételekkel
és kiknek van lehetősége bekapcsolódni.

5. MEGFIZETHETŐ SÉGI ÉS MOBILITÁSI TERV

A Lakhatási alprogram LP2 programelemének kivitelezési időszakában műszakilag
indokolt épületeki bontására kerül sor. Az önkormányzati épületekben lévő 20 lakott
bérleményben élők számára a Program biztosítja a lakhatást a Pályázati Felhívásnak
megfelelően. A bontás következtében eredeti lakhelyüket elhagyni kényszerülők
esetében Mobilitási terv készül, mely tartalmazza a lakások műszaki paramétereit, a
költözés okát, illetve a befogadó önkormányzati házak bemutatását, valamint az új
lakások műszaki részleteit. Bemutatásra kerül továbbá a költöztetés folyamata az
érintett lakók értesítésétől az új bérlemények kiválasztásán át a beköltözésig.
A költözésben érintettek száma
Bontásra ítélt épületek
Kálvária utca 18.
Kálvária utca 20.
Illés utca 20. B és C szárny
Z
Forrás: saját táblázat

Lakott bérlemények száma
14
3
3

Bejelentett lakók száma
n.a
n.a
n.a

20

n.a

A mobilizáció folyamata
Lakossági tájékoztatás
A bontásra ítélt önkormányzati tulajdonú házakban a JGK, a Rév8 Zrt., a JSzSzGyK
1

Kálvária utca 18. és 20. valamint az Illés utca 20. B és C szárnyai
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munkatársai, valamint a körzetük által érintett önkormányzati képviselők az
előkészítési időszakban a Programról írásos és szóbeli tájékoztatást adtak az
érintettek számára, valamint az ott élő személyek lakhatásával, társadalmi és
gazdasági helyzetével kapcsolatos felméréseket végeztek, a Mobilitási terv
elkészítésének érdekében.
Az új bérlemények kiválasztását a JGK Lakásgazdálkodási Csoportja biztosítja a
bérlők számára.
Önkormányzati tulajdonú bérlemények bérbeadásának folyamata, jogi
szabályozása
A VEKOP-6.2.1-15 kódszámú felhívás alapján bonyolított épület kiürítések esetében
alkalmazandó szabályokat a felhívásban foglaltak mellett a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1993. évi
LXXVIII. tv (továbbiakban: Lakástörvény), a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről
szóló 16/2010. (III. 08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet)
szabályozza.
A Lakástörvény 26. §-a szerint:
(1) Állami vagy önkormányzati lakás esetén a bérbeadó a határozatlan időre szóló
szerződést rendes felmondással, írásban abban az esetben mondhatja fel, ha
egyidejűleg a bérlő részére beköltözhető és megfelelő lakást (a továbbiakban:
cserelakás) ajánl fel ugyanazon a településen — a fővárosban a főváros területén —
bérleti jogviszony létesítésére. A felmondási idő három hónapnál rövidebb nem lehet.
(2) A cserelakás megfelelőségénél figyelembe kell venni mindkét lakás
a) komfortfokozatát;
b) alapterületét;
c) műszaki állapotát;
d) lakóhelyiségeinek számát;
e) településen és épületen belüli fekvését;
t) lakbérét.
(3) Ha a felmondással érintett lakásra a bérleti jog határozatlan időre szólt, ezt a
cserelakás megfelelőségénél is figyelembe kell venni. A felajánlott lakás akkor is
megfelelő, ha a lakások közötti eltérést a felajánlott lakás más előnye kiegyenlíti. A
bérlő kevesebb szobaszámú, kisebb alapterületű lakást csak akkor köteles elfogadni,
ha ez reá vagy a vele együtt lakó személyekre nézve nem jár jelentős
érdeksérelemmel.
(4) A bérbeadó nem köteles cserelakást felajánlani, ha a bérlőnek a bérelt lakással
azonos településen — a fővárosban a főváros területén — megfelelő és beköltözhető
lakása van.
(5)—(6)
(7) A szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati lakás esetén az (1) bekezdés
szerinti felmondásra csak az épület (a benne lévő lakás) átalakítása, korszerűsítése,
lebontása vagy társbérlet megszüntetése céljából kerülhet sor.
A Lakásrendelet 11. §-a alapján
(1)
Lakásgazdálkodási feladatok ellátása keretében történik a bérbeadás, ha:
c)
a bérbeadó az Ltv. 26. § (1) bekezdése alapján történő bérbeadói felmondás
esetén az Ltv. 26. § (1)-(3) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő
cserelakást ad bérbe
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(2)
Az Ltv. 23.§ (3) bekezdése és a 26. § (1) bekezdése alapján történő bérbeadói
felmondás esetén a bérlő részére az Ltv. 26. § (1)-(3) bekezdésében foglalt
követelményeknek megfelelő cserelakást kell bérbe adni, melyet a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság jelöl ki.
c.) Ezen bekezdés szerinti jogcímen felmondásra került lakás bérlője (bérlőtársak) és
a vele életvitelszerűen legalább kettő év óta jogszerűen együttlakó és lakásba be is
jelentkezett házastársa, szülője (örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője), gyermeke
(örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek), jogszerűen befogadott gyermekétől
született unokája kérelmére külön-külön lakás is bérbe adható, ha a szerződés
legalább két szobás lakásra szűnik meg és a bérbe adandó lakások lakhatóvá tételét
a leendő bérlők megállapodásban vállalják.
(3)
Az (1)-(2) bekezdés esetén a megállapodás megkötéséről a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság dönt a bevételi/kiadási előirányzaton rendelkezésre álló
keretösszeg határáig. Megfelelő másik lakás biztosítása során a kiürítendő lakás
szobaszámát, alapterületét és komfortfokozatát.
(4) A lakásgazdálkodási feladatok keretében történő bérbeadás során, különösen a
bontandó épületben lévő lakások kiürítése során — elsősorban az (1) bekezdés b)-c)e) pontjában meghatározott esetekben és különösen a HVT területén megoldandó
lakásgazdálkodási feladatok megoldása keretében — tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság döntése alapján átmeneti jelleggel is bérbe adható lakás:
a.)
a bérleti jogviszony közös megegyezéssel való megszüntetéséről szóló
megállapodásban meghatározott adottságú lakásban való végleges elhelyezés
megoldásáig,
b.) vagy/és a pénzbeli térítés bérlőnek való megfizetéséig tartó időtartamra.
(5) Az átmeneti jelleggel történő bérbeadás esetén — ha a bérleti jogviszony közös
megegyezéssel való megszüntetéséről szóló megállapodás mást nem tartalmaz — a
pénzbeli térítés összegének megállapításnál és a bérlő végleges elhelyezése céljából
bérbe adandó lakás adottságait illetően értelemszerűen azt a lakást kell figyelembe
venni, melyre a bérleti jogviszony az átmeneti elhelyezést megelőzően közös
megegyezéssel megszűnik.
(8) A (2) bekezdés c) pontja alapján történő külön-külön bérbe adott lakások együttes
szobaszáma nem haladhatja meg a bérlő és a vele együttlakó, 24. § (2) bekezdésben
meghatározott személyek száma alapján számított lakásigény mértékének alsó
határához tartozó szobaszám és ehhez hozzászámítható egy szoba együttes számát.
(9) A (2) bekezdés c) pontjának alkalmazása során az új bérlő esetében a bérleti
jogviszony létesítését kizáró feltételeket vizsgálni kell. A nem a bérlőnek bérbe adott
lakás után költségelvű vagy piaci lakbért kell fizetni. Az ilyen lakásra csak határozott
időre vagy feltétel bekövetkezéséig létesíthető bérleti jogviszony.
(10) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek alapján, a bérleti szerződést a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése alapján a bérbeadó szervezet köti meg.
Fentiekhez képest a Felhívás 40), 44)-45), 47) és 49) pontjai konkrétan
meghatározzák, hogy a bontásra kerülő épületből az egyes lakók milyen
paraméterekkel rendelkező lakásokba költöztethetők át. A 41) pont azonban kitér arra,
hogy — bár a projekt célja a bérlők helyzetének stabilizálása — azon bérlők esetében,
akik a tulajdonos Önkormányzat jogszabályban előírt ellátandó feladatainak
teljesítését akadályozzák; bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeiket nem
teljesítik; a többi lakó nyugalmát zavarják; a projekt feltételeit nem tartják be (nem
rendeltetésszerű használat, tartozás felhalmozás), a bérbeadó élhet a bérleti
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szerződés felmondásának lehetőségével. Ennek feltétele, hogy a lakás szociális
bérlakásként kerüljön bérbeadásra.

Lakások kiválasztása
A Felhívásban meghatározottak szerint az LP2 programelembe vonható lakások
száma korlátozott, tekintettel arra, hogy a Felhívás célja, hogy a kiköltöztetésekkel ne
jöjjenek létre olyan területek, ahol az alacsony státuszú népesség koncentrálódik. Erre
vonatkozóan a Felhívás szigorú szabályokat is megfogalmaz, ezért a lakók
elhelyezése nagyobb területen történhet meg, arra ügyelve, hogy a teljes
kiszakítottság se valósuljon meg, amennyiben arra a lakó igényt tart.
A lakások kiválasztása a lakók bevonásával, a Felhívásban és a jogszabályokban
meghatározott feltételek figyelembevétele mellett történik. A felajánlott lakás
megtekintése után a lakóknak kell nyilatkozniuk, hogy azt elfogadják-e vagy sem. A
meghatározott feltételrendszer miatt korlátozott lakásállomány kis mozgásteret enged
a lakókkal való együttműködésre.
A lakások felajánlása során a JGK biztosítja a lakás előzetes megtekintését, ezzel
biztosítva a lakó döntési lehetőségét. Amennyiben a megtekintett lakást a lakó
elfogadja, úgy a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, és
az új lakásra való megkötéséről a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dönt. A bérleti
szerződést az Önkormányzat gazdasági társasága köti meg a bérlővel.
Költöztetés és utógondozás
Az átköltöztetés a Program keretében történik meg a megjelölt határidőig. Az
átköltözéssel egyidejűleg történik meg az elhagyott lakás Önkormányzat általi
birtokbavétele.
A bérleti szerződésekben meghatározott együtt költözők szerint 26 fő érintett a
kiköltöztetésekben, akik közül jelenleg egy 18 év alatti személy van, azonban a projekt
megvalósítása alatt ő is nagykorúvá válik. Ez a szám nem azonos a lakásba
lakcímbejelentéssel rendelkező személyek számával, mivel egyes esetekben (pl.:
gyermek), nem szükséges a bérbeadó hozzájárulása a lakcím létesítéséhez.
A JSzSzGyK munkatársai a szociális munka eszközeinek alkalmazásával segítenek
az épületekből elköltöző lakóknak az új lakóhelyükön élőkkel való megismertetésében,
illetve a befogadó épületek lakóközösségeibe való integrálásban. A Mobilitási terv
részletesen dokumentálja az érintettet személyek lakhatási körülményeinek
változását, a kiindulási ponttól egészen az lakóépületekbe való beköltözéséig. Az új
helyszíneken élő lakóközösség tájékoztatása, befogadóvá tétele szintén a JSzSzGyK
munkatársainak feladatát képezi. A lakók ki és átköltöztetésével, valamint az új
lakókörnyezetükben történő tartós elhelyezésüket szolgáló utógondozásukkal
kapcsolatos tevékenységeket a Mobilitási és megfizethetőségi terv c. nyomtatványon
do kumentá ljá k.
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6.

PÉNZÜGYI TERV

Költségtípus

Projektelőkészítés
költségei (elszámolható)
Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költségei
Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumokhoz
kapcsolódó
elszámolható önerő
Egyéb
projektelőkészítéshe
z kapcsolódó költség
Közbeszerzés
költsége

Budapest
Főváros
VIII.
kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat
67 455 530
60 585 530

Összesen

Józsefvárosi
Józsefváros
Szociális
Közösségeiért
Szolgáltató
és Nonprofit Zrt.
Gyermekjóléti
Központ
6 270 000

0

600 000

Moravcsik
Alapítvány

38 120 600

37 520 600

0

0

600 000

46 743 900

46 743 900

0

0

0

9 334 930

3 064 930

6 270 000

0

0

20 000 000

20 000 000

0

0

0
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Beruházáshoz kapcsolódó
költségek
(elszámolható)

853 421 368

780 426 260

50 000 000

3 995 108

19 000 000

Építéshez
kapcsolódó
költségek
Építéshez
kapcsolódó
elszámolható
.
önerő
Építéshez
nem
kapcsolódó
elszámolható
önerő
Eszközbeszerzés
költségei
Eszközbeszerzéshe
z kapcsolódó nem
elszámolható önerő
lmmateriális
javak
beszerzésének
költségei
Szakmai
szolgáltatásokhoz
kapcsolódó szolgáltatások
költségei
Műszaki
ellenőri
szolgáltatás
költsége

782 853 590

765 853 590

0

0

17 000 000

150 496 426

150 496 426

0

0

0

298 151 747

298 151 747

0

0

0

65 567 778

9 572 670

50 000 000

3 995 108

2 000 000

11 718 000

11 718 000

0

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

0

454 967 397

180 335 105

106 323 200

157 052 092

400 000

7 670 638

7 570 638

0

0

100 000
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jellegű
Műszaki
szolgáltatások
költségei
Képzéshez
kapcsolódó
költségek
Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei
előírt
Kötelezően
nyilvánosság
biztosításának
költsége
Egyéb szolgáltatási
költségek
Szakmai
megvalósításhoz
bérleti
kapcsolódó
díj
Szakmai megvalósításban
közreműködő
munkatársak költségei
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítás
Projektmenedzsment
költség

23 011 912

22 711 912

0

0

300 000

5 990 000

5 990 000

0

0

0

4 264 802

486 802

500 000

3 278 000

0

3 130 000

0

0

3 130 000

0

400 043 045

143 575 753

105 823 200

150 644 092

0

10 857 000

0

0

10 857 000

0

504 909 205

110 145 075

285 302 130

109 462 000

0

504 909 205

110 145 075

285 302 130

109 462 000

0

50 000 000

50 000 000

0

0

0
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Projektmenedzsmen
thez
igénybevett
szakértői
szolgáltatás díja
Célcsoport támogatásának
költségei
Célcsoport
útiköltsége
Célcsoport képzési
költségei
Célcsoport
képzéséhez
nem
kapcsolódó
elszámolható önerő
Célcsoport
által
igénybe
vett
munkaerő-piaci
szolgáltatások
költségei
által
Célcsoport
vett
igénybe
munkaerő-piaci
szolgáltatásokhoz
kapcsolódó
nem
elszámolható önerő
Tartalék
Tartalék
Tartalékoz
nem
kapcsolódó
elszámolható
költség

50 000 000

50 000 000

0

0

0

46 376 500

45 000 000

9 870 000

36 506 500

0

7 620 000

0

7 620 000

35 119 500

0

0

35 119 500

0

20 000 000

20 000 000

0

0

0

3 637 000

0

2 250 000

1 387 000

0

25 000 000

25 000 000

0

0

0

22 870 000
22 870 000
128 389 927

22 870 000
22 870 000
128 389 927

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Összesen
Önerő
Önerő elszámolható
része
Mindösszesen

2 000 000 000
680 500 000
197 240 326
2 680 500 000

165
149

7. MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE

A projekt megvalósításának egyik fontos elemeként az egyeztetésekbe előzetesen
bevonásra kerültek a helyi viszonyokat leginkább ismerő, releváns szervezetek,
valamint a lakosság. Bevonásuk formatizálása érdekében megalakult a projekt Helyi
Támogató Csoport-ja. A csoport működését egy Kt. által elfogadott „Együttműködési
Megállapodás" szabályozta.
Az Együttműködési Megállapodás aláírói:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 10. választókerület
önkormányzati képviselő
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 11. választókerület
önkormányzati képviselő
Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Józsefvárosi Magdolna Negyed Egyesület
Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekvédelmi Központ
Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány
Moravcsik Alapítvány
A Helyi Támogatócsoport (HTCS) szakcsoportokból állt, melynek meghívottainak,
delegáltjainak köre a projekt alprogramjaira építetten, annak szakmai tartalmára
támaszkodóan kerültek meghatározásra, így Foglakoztatási, Közterületi és
Közbiztonsági, Lakhatási Munkacsoportok alakultak. A HTCS érintett tagjai aktívan
részt vettek a projekt szakmai előkészítésében. A HTCS összehívása szakcsoportonként történt. A Foglalkoztatási Szakcsoport 2016. június 29-én, a Lakhatási
Munkacsoport 2016. június 30-án, a Közterületi és Közbiztonsági Munkacsoport 2016.
július 12-én tartotta a projekt előkészítést célzó találkozót, ahova az akcióterület
szempontjából érintett, releváns civil szervezeteket, nevelési-oktatási intézményeket,
a szociális és egészségügyi szféra, valamint a megvalósításban résztvevő
önkormányzati szervezetek és cégek képviselői kerültek meghívásra.
A lakosság tájékoztatása, a résztvevő együttműködő, szakmai és konzorciumi
partnerek, az önkormányzati területi képviselők és a családsegítő szociális munkások
bevonása révén valósult meg, továbbá a Nyitórendezvény alkalmával a projekt
előkészítési szakaszban 2018. szeptember 29-én.
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