Képviselői Csoportnak
leadva:

BUDAPEST FÖV ÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZA:
POLGÁRMESTER
Hiv. szám:
Ikt. sz.: :i_
- /(j~ /20 16.
Az ülés száma J./lfv, - A!L_/20 16.
Az ülés időpontja: 20 16. november 4.

2016 DKT 2 4.
: . .... ... „ ...• &

TÁJÉKOZTATÓ
a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Civil Stratégiát Elő készítő
He lyzetel emzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 244/2015 .(IV.22.) ök. számú határozatával a Képviselő-tes tület elfogadta a Budapest
XV.
kerületi
Önkormányzat Gazdasági-és Társadalom-, Környezet-és
Terül etfej lesztési Programját a 20 15-2025 közötti időszakra. Ebben a dokumentumban a
2016-os évre fel adatként szerepel Civil Stratégia megalkotása.

Főváros

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat a 132/2009.(III. l l.) ök. számú határozatával
fogadta el a j elenleg is hatályos civil stratégiát. Ennek felülvizsgálata, megújítása azonban a
törvényi változások miatt szükségessé vált: a jelenleg hatályos civil törvény a 201 1. évi
CLXXV. törvény az egyesülési j ogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civi l szervezetek
működésérő l és támogatásáról. Az új Polgári Törvénykönyv 201 4. március 14-én lépett
hatályba, am inek számos rendelkezése érvényes a civil szervezetekre, ezért a civil törvényt
ennek függvényében módosították .
A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat az 0-PMM Kft-t bízta meg a Civil Stratégia
tervezetének elkészítésével. A megbízási szerződés szerint a szakértők összeállítják a civil
szektor helyzetelemzését a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Civil
Stratégiájához, valamint elkészítik a Civil Stratégia tervezetet és javaslatot tesznek a
cselekvési terv re.
Az el ső Civil Kerekasztalt 20 16. jt'.mi us 2 1-én tartotta meg a Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat, ahol a szakértőket is bemutatták a megjelent civil szervezeti képvi selőknek.
Ezután a helyzetelemzés részeként fókuszcsoportos interjúkat szervezett a Polgármesteri
Kabinet, amelyet a szakértők moderáltak.
20 16. augusztus 10-én zajlott le az e l ső fókuszcsop01tos interjú a megjelent civil szervezetek
képviselőivel , amit a szakértő moderátor el őre kiosztott kérdéssor alapján vezetett le. A civi l
szervezetekkel is fog lalkozó hivatali munkatársak és képviselők fókuszcsoportos interjúja
másnap, 20 16. augu sztus 11 -én valósult meg. A harmadik interjú, ahol civil szervezetek
képviselői , hivatali munkatársak és képviselők is megjelentek, 2016. augusztus 22-én került
megrendezésre.
2016. szeptember 29-én sort kerül t a második Civil Kerekasztalra, ahol a civil szervezetek
véleményezhették a Helyzetelemzés tervezetet (am elyet a képvise lők és az Önkormányzati
vezetők is megkaptak), a szakértő k ezt egy prezentáció formájában a rendezvény keretén belül
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összefoglalták.
Az ezeken a megbeszéléseken elhangzott észrevételek és azok következtetései a mellékelt
Helyzetelemzésben megtalálhatóak.
A Civil Stratégia tervezet
benyújtásra.
Budapest, 2016. október
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BP. XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁN YZ AT

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Civil Stratégiát Előkészítő
Helyzetelemzése

Tájékoztató

2016. október 3.

BEVEZETŐ

F őváros

Budapest

XV.

kerületi

Önkormányzata

132/2009.

(111.1 1.)

számú

határozatával fogadta el legutóbbi Civil Stratégiáját.
Az eltelt

id ő

és a társada lmi-gazdasági, szabályozási változások okán

id őszerűvé

vált

a dokumentum felülvizsgálata. A Polgármesteri Hivata l kezdeményezte egy új
alapokra helyezett civil stratégia kidolgozását és
előkészítés

sza kértői

munkacsoportot kért fel az

támogatására. Annak érdekében , hogy a középtávú stratégia

megfelelő

alapokra épüljön , szükségessé vált egy átfog ó helyzetelemzés elkészítése , amelyet a
képviselőtestület

is meg tud vitatni . Csak ezt

követően

kerülhet kidolgozásra az

önkormányzat civil stratégiája , majd pedig a konkrét intézkedéseket megfogalmazó
cselekvési terve.
Jelentős

elvárás volt, hogy a

szaké rtői

munka során a leginkább érdekelt civil

szervezetek, valamint - lehetséges partnerként - az önkormá nyzati intézmények és a
kerület más

szerep l ő i

is kinyilváníthassák véleményüket.

Jelen dokumentum a civil stratégiát megalapozó helyzetelemzés, amely mind a
döntéshozók, mind a civil szervezete k tájékoztatására szo lg ál, és azt célozza, hogy az
érintettek konszenzusként fogalmazzák meg a civil szervezetek szerepét és helyzetét
Budapest

Főváros

további partnerségi

XV. kerületében. Mindez
együttmű ködés

megfe l e l ő

kiinduló alapot jelenthet a

kereteinek kialakításához.

A dokumentumok elkészítése során az volt a cél, hogy azokban ne a paternalista
szemlélet jelenjen meg , amelyben csak az egyik fél -

jellemzően

a civ il szervezet -

vár el valamit egyoldalúan (támogatást, forrást, székhelyet stb .) a másik
kölcsönös

előnyök

mentén

alakuló

együttműködésre

fé ltő l ,

vonatkozó

hanem
javaslat

foga lmazódjon meg.

A dokumentumok szemléleti alapja az, hogy
•

az önkormányzat fe le lősséget vállal a kerület polgárai

életmin őségének javításáért,

tevékenysége során számos ügyben tudja befolyásolni a lakosság életét, melynek
szerves része a civil szervezetek

működésé n ek ,

támogatása is,

WJ

programjainak, szolgáltatásainak

•

értelemszerűen elsősorban

azokat a civil szervezeteket támogatja , amelyek a saját

prioritásaihoz, feladataihoz hozzátesznek valamit.
Elengedhetetlen tehát:
•

a kerületi hozzáadott érték megjelenése/megjelenítése,

•

a kerületben

•

és a partneri viszony kialakítása is .

élő

emberek boldogulásának

elősegítése ,

A civil szervezetek sem önmagukért, hanem a kerület polgáraiért tevékenykednek.

A kerületi önkormányzat szemszögéből

az

előzőekből

következően

-

elsősorban

a saját

tudja megfogalmazni azokat a feladatokat, amelyeket a civil szektorral

történő együttműködés

során alkalmazni kíván . Elismeri, hogy az érdekelt feleknek

sajátos céljaik vannak, amelyek bár kívül esnek ezen

együttműködés

keretein

ugyanúgy értéket képviselnek.

A

kerületi

önkormányzat

meghatározása és az

célja

a

együttműködési

civil

szervezetekkel

való

kapcsolatának

keretek lefektetése az érintettek bevonásával a

kölcsönösség , a partnerség és a civil szervezetek autonómiájának tiszteletben tartása
mellett.

A helyzetelemzésnél ,

adatgyűjtésnél

felhasznált információk, illetve alkalmazott

módszerek:
•

Önkormányzati dokumentumok

•

Civil szervezeti bekért, feldolgozott adatlapok

•

Intézményi részanyagok, kérdőíves

•

Fókuszcsoportos interjúk

•

Központ Statisztikai Hivatal adatai

•

Civil szervezetek közhiteles névjegyzéke az Országos Bírósági Hivatal
nyilvántartása szerint

„

adatgyűjtés

1. ÉRTEMEZÉSI KERETEK

A demokratikus társadalom klasszikus felosztása három pólusú, mely alatt értj ük:
•

az állami szektort (kormányzati , önkormányzati szegmens), amelyben a
motiváló

erő

a hatalom, mint az akarat és érdekérvényesítés

fő

lehetősége ,

eszköze a társadalom és a gazdaság szabályozása, irányítása, illetve a
közszolgáltatások nyújtása ,
•

az üzleti szektort, amelynek

fő

motiváló ereje a profittermelés , ehhez eszköze

a termékek és szolgáltatások biztosítása ,
•

a harmadik, az úgynevezett nonprofit szektort, amelynek a motiváló ereje
általában az altruizmus és az önmegvalósítás, de nem hagyható figyelmen kívül
a kontroll-szerep (érdekartikuláció, érdekérvényesítés) és a
amely

leegyszerűsítve

kiegyenlítő-szerep ,

azt jelenti, hogy a kormányzat/önko rmányzat átlagosra

fókuszáló feladatellátása mellett a

szélsőség

előtt

gond ozását tartja szem

(tehetséget gondoz, felzárkóztat, hiányt pótol).

A civil társadalom

szerveződéseinek

köre

meglehető sen sok rétűnek teki nthető ,

a

leírására használt fogalomrendszer tekintetében számos nemzetközi és hazai
megközelítést dolgoztak ki .
•

Ezek közül a leggyakrabban használt elnevezések: a nem kormányzati
szervezet (Non-Govermental Organization , NGO), az önkéntes szervezet
(voluntary secto r) és a nonprofit szervezet (Nonprofit Organ ization , NPO).

•

A Nonprofit Szervezetek Nemzetközi Osztályozási Rendszere (lntern ational
Classifications of Nonprofit Organizations) a

következ ő

kategóriarendszer

alapján jellemzi a civil szervezeteket: intézményesültség , kormá nytól

ű elen

esetben értsd önkormányzattól) való függetlenség, önkormányzatiság, a
profitszétosztás tilalma , önkéntesség/öntevékenység. Ezt az

eredend ően

Lester M. Salamon és Helmut K. Anheier által kidolgozott definíciót Kuti Éva a
pártpolitikai tevékenység és az egyházi szervezetben za jlóhitéleti tevékenység
kizárásával egészítette ki. 1

1

Forrás: KUTI Éva: Hívjuk talán nonprofitnak ...

•

Valamennyi definíciós kísérletben közös vonás az, hogy

alapvetően

negatív

meghatározás, hiszen azokat a jellegzetességeket ragadja meg , amelyek a
nonprofit szervezeteket más szektorok

intézményeitől

megkülönböztetik.

A civil társadalom nem teljesen azonos a nonprofit szektorral, amelynek részben
szabályozási, részben statisztikai okai vannak . A statisztika nemzetközi sztenderdjei
alapján ugyanis a GDP számításánál használja a „háztartást segítö nonprofit
szervezetek" kategóriát2 . Csakhogy a definíció országonként - az adott állam jogi
sajátosságaiból

eredően

-

eltérő ,

egymásnak nem feltétlenül

megfeleltethető

szervezettípusokat takar. A magyar szabályozás szerint a nonprofit szektorba
sorolhatnánk

a

vallási

tevékenységet

végző

szervezetek

mellett

(akár

az

önkormányzat által alapított) nonprofit gazdasági társaságokat és a köztestületeket is.
Azonban

e szervezetek gazdasági

súlya,

működési

sajátosságai

jelentősen

különböznek a civil szektortól a köznyelvi értelemben. Civil szervezetként jelen
dokumentumban a Civil tv . szerinti fogalmi meghatározást használjuk (civil társaság ,
egyesület, alapítvány) 3 , míg a civil szektorba tartozónak tekintünk minden informális,
nem profitorientált, állampolgári kezdeményezésre indult szervez ődést , közösséget is.
Hiszen számos, olyan civil „mozgalom" is létezik, ismert, amely tudatosan vállaltan
nem jut el a bejegyzettségig , amelyet a jogszabály is elismer (civil társaság).

Összegezve tehát a civil szervezetek azok, amelyeket nem a meg szerezh ető profit,
nem az állami
megjelenítő

közfeladat ellátása,

hanem valamely közösségi szükségletet

társadalmi öntevékenység mozgat. Nem

értendők

ide sem az üzleti

szervezetek, sem az önkormányzati alapítású szervezetek, illetve intézményeik, se m
az önkormányzati feladat ellátására létrejött szervezetek, a politikai pártok vagy
egyházak (bevett egyházak).

Az önkormányzat szempontjából a civil szervezetekkel való

együttműködésnek

a

haszna két szinten írható le.
2

Forrás: UN SNA2008
201 1. évi CLXXV. tv. 2. § 6.:
„civil szervezet:
a) a civil társaság,
b) a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító
egyesület kivételével -,
e) - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével - az alapítvány. "
3

említhető

A közvetett elönyök között

a javuló közpolitika , a nagyobb bizalom

kialakulása , a tartós önkormányzati legitimáció. A közvetlen , napi szinten
előnyök

érzékelhető

lehetnek: a polgárok igényeinek és szükségleteinek jobb megismerése, a jobb

minőségű ,

ügyfélközpontú

szolgáltatások

tehermentesítése , az önkormányzati
nagyobb hozzáértése.

kialakulása ,

képviselők

az

önkormányzat

és hivatali dolgozók motivációja,

4

Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti

együttműködésnek

számos területe és

formája van . Ezek skálája igen széles, az egy ügyre, rendezvényre , konkrét akcióra
szerveződő

kapcsolatoktól

egészen

a

szerződéses

viszonyig ,

a

feladatok

intézményesített megosztásáig terjedhet.
Emellett a KSH a

kérdőíves

funkció

is

szerint

kommunikációs ,

felmérései alapján megkísérelte az

csoportosítani

legitimációs,

forrásteremtő , presztízsnövelő

ezen

kapcsolatokat,

döntés-előkészítő ,

együttműködéseket

így

beazonosítható

mobilizáló,

szolgáltató,

funkció .

Végü l sz ükséges figyelembe ven ni a civil szervezetek oldaláról

jelentkező

igényeket ,

és reakciókat5 :

4

•

Közjavak , közszolgáltatások biztosítása

•

Speciális és részigények kielégítése

•

Az állami közintézményrendszer támogatása

•

Szolidaritás, jótékonyság

•

Érdekegyesítés , érdekérvényesítés és -képviselet

•

Társadalmi

•

Önálló közösségi „ügyintézés", közéleti aktivitás

•

Közösségépítés, közösségi rekreáció

•

Önkifejezés, a tenniakarás terepe

ellenőrzés

a hatalom felett

Forrás: BULLAIN Nilda - CSANÁDY Dániel: Helyi érdek , helyi érték, pp. 29.
Forrás : SEBESTÉNY István: A helyi önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének
dimenziói, a kapcsolatrendszer funkcionális elemzésének és mérésének lehetöségei

5

2. A KERÜLET STATISZTIKAI MUTATÓI
(a rendelkezésre álló dokumentumok felhasználásával)

Budapest

XV.

kerü lete

három

történetileg

egységbő l

megkülönböztetett terü leti

jól

elkü l öníthető ,

illetve

áll (Rákospalota, Pestú jhely és

Újpalota). E területrészek azonban sem építészeti szempontból, sem az ott
élö emberek társadalmi , szociá lis helyzetét figyelembe véve nem tekinthetök
homogénnek.
A XV. kerület területe: 26,95 km 2 . Belterületi közúti hálózata: 137 km , ebből
burkolt: 119 km. Csatornahálózat hossza: 139 km . A XV. kerü leti lakott
lakások száma: 34 222 (a 2011-es népszámlálás adatai alapján). A
kerü letben található lakások száma a 2011-ben 37 158, 2014. december 31i állapot szerint: 37 262, lakosainak száma 2015. január 1. napján 80 327

fő

volt. Népsűrűség kb. 3 OOO fő/km 2
2.1.

Demográfiai mutatók, korösszetétel

A kerület lakossága - a KSH adatai szerint - az elmúlt években 80 ezer

fő

körü l mozog , az állandó népesség száma az elmúlt 10 évben folyamatosan
csökken ő

tendenciát mutat.
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1. ábra: A XV. ke rü let lakossági összetételének alakulása (Forrás : KS H, K EK KH)

A lakosság korösszetétele az európai és a magyar trendet követi , az

időskorúak

száma

kismértékben , de folyamatosan emelkedik, amíg a születések száma csökken (bár
2010-ben megszakadni látszik az addigi
lassú emelkedés

kezdődött) ,

csökkenő

folyamat, és a

következő

2 évben

amely hosszabb távon a népesség elöregedését

jelentheti.
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2. ábra : Magyarország népességének korfája 2016-ban és 2060-ra kivetítve (Forrás: KSH)

Egyre növekszik az

idős

egyszemélyes háztartások száma , valamint az egyedül

a különböző egészségügyi, mentális és szociális problémákkal

küzdő

élő ,

emberek aránya .

Fontos információ, hogy egyedül a 60 éven felüli korosztály száma és aránya

nőtt ,

meghatározó szempont lehet a szociális (és egészségügyi) ellátó

rendszer

ami

tervezésében , fejlesztésében . Ráadásul a várható élettartam és az átlagéletkor
növekedése olyan terhelést fog eredményezni a

következő

évtizedekben, amelyet az

állam/önkormányzat nem tud majd önmagában kezelni : munkájában támaszkodnia
kell majd többek között a civil szervezetekre is.
A kerületben házasságkötések

hasonlóan a
száma

fővárosi

folyamatosan

és az országos tendenciákhoz csökken.

(Mindezek

ellenére

a
a

társadalomkutatók szerint, a fiatalok hetven százaléka mondja azt, hogy nem lehet az

„

ember igazán

boldog

akkor, ha

nincs

gyermeke, és

nyolcva n százalékuk

összességében a házasságot tartja a legjobb életformának. 6 )
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3. ábra: 1000 lakosra jutó házasságkötések száma Magyarország járásaiban 2013-ban (XV. kerület: 4 ,1 Forrás : KSH)

A XV. kerületben a születések száma az elmúlt három év adatai alapján átlagosan 639
volt, amelyet a kerületben

életvitelszerűen élők

száma alapján állapítottak meg , akik

közül nem mindenki rendelkezik kerületi bejelentett lakcímmel. (Folyamatosan
csökken a születések száma , amelynek oka - társadalomkutatók szerint - lehet a
gazdasági és érzelmi bizonytalanság , a csa lád i kapcsolatok lazulása , valamint a
hagyományos családi struktúrák e ltűn ése , a szülőkből és

gyermekeikből

álló nukleáris

családok létrejötte.) A 2011-es népszámlálás alapján a kerületi lakosok 16%-a egyedü l
él és a háztartások 36%-a egyszemélyes.
gyermeküket egyedül

n evelők

Meglehetőse n

száma is emelkedett, 5 722

szomorú tény, hogy a

egyszülős

háztartás van a

kerületben, amely az összes háztartás 26 ,2 %-a.
Mindezekből

következik , hogy a családi kötelék , közösség nélkül

é lő

emberek száma

növekszik, ami újabb kih ívás a civil szervezetek számára .
A XV. kerületben a születéskor várható átlagos élettartam a férfiak esetében 72,1 év,
a

n ők

esetében 78,3 év, mely a 23 kerület tekintetében a 15. helyet jelenti. A 2013-

ben készült Bud apest Egészségterv adatai szerint kerületben a megbetegedési, ill.
betegségkockázati adatok 45-54 éves korcsoportra kiterjesztett vizsgálata alapján
kiemelendő ,

6

hogy a cukorbetegség e korcsoportban magas gyakorisággal fordu l

http://boldogsagproqram.hu/

„

e lő

mindkét nemben a VII. , XV. , XVII. , és XVI II. kerületben , míg az ischaemiás
szívbetegségek kockázata mindkét nem esetén a XIII., XV., XVI. , XVII. és XIX.
tekinthetők .

kerületben magas. A kerületi mortalitási adatok kiegyensúlyozottnak

A

halálokok megegyeznek az országos okokkal. A szív és érrendszeri megbetegedések
tényezői

és az általuk okozott halálozás legfontosabb kockázati

a magasvérnyomás-

betegség , a cukorbetegség , a zsíranyagcsere-betegség , az elhízás, a dohányzás és
az alkoholizmus, valamint az egészségtelen táplálkozás , és a mozgásszegény
életmód .
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4. ábra : Halálozások a gyakoribb halálokok szerint Magyarországon (Forrás: KSH)

Az életmód problémáira is számos civil szervezet igyekszik közösségi választ adni .

2.2.

Gazdasági jellemzők

A kerület lakosainak gazdasági aktivitása, a nyilvántartott
óta nem mutatott

jelentős

álláskereső .

nyilvántartott

álláskeresők

száma 2009

változást, az aktív korú állandó népesség 5 százaléka
A 2009-ben bekövetkezett közel 1OOO

2300-2500 közötti szinten stabilizálódott és még nem

megítélhető ,

fős

növekedés a

hogy a 2010-11 -es

10 százaléknyi csökkenés középtávon tartható-e vagy akár további csökkenés is
követheti. Ugyancsak stabil képet mutat az

álláskeresők

végzettség szerinti

megoszlása: legnehezebb helyzetben évek óta a középfokú vagy alacsonyabb
végzettséggel
álláskeresők

rendelkezők

valamint a fizikai foglalkozásúak vannak,

legnagyobb csoportját.

ők

jelentik az

•Általános iskola 8 osztályánál kevesebb
végzettséggel rendelkező nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)
Általános iskolai végzett ségű nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)

2 500
2 OOO

• Szakmunkás
álláskeresők

1 500

végzettségű

száma

nyilvántartott

(fő)

• Szakiskolai végzettségű nyilvántartott
á lláskeresők száma (fő)

1 OOO
Szakközépiskolai, t echnikumi, gimnáziumi
végzettségű nyilvántartott állásker esők száma

500

( fő)
Főiskola i végzettségű
álláskeresők

0

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
év

év

év

év

év

év

év

év

év

nyilvántartott
száma (fő)

• Egyetemi végzettségű nyilvántartott
álláskereső k száma ( fő)

év

5. ábra : Nyilvá ntartott álláskeresők száma a XV. kerületben végzettség szerint

A

XV.

kerü letben 2

fő

376

regisztrált

a ugusztusában. 2015 ugyanezen

időszakában

álláskeresőt

1 712

fő ő

tartottak

nyilván

2013

volt a számuk.

2.3 Lakáshelyzet
A kerület lakásstruktúrája nem változott érdemben a 2009-es szociális térkép
elkészülése óta. A gazdasági fellendülés egyik fontos

jelzőszáma

számának alaku lása. A 2008 óta tartó folyamatos visszaesést

a laká sépítések

követően ,

aminek

mélypontja a 2011-es 35 épített lakás volt, 2012-ben ennek háromszorosára
emelkedett a lakásépítések száma.
A népszámláláskor 201 1-ben a 37 158 lakásbó l 34 222-őt laktak átlagosan 63 m 2
alapterületen. A lakások

döntő

többsége természetes személyek tulajdona (93,48 %-

ban), az önkormányzati tulajdo nú lakások a kerületi lakások 5,33 %-át teszik ki. A lakott
lakásoknak a 90,06 %-a összkomfortos, (2001-ben ez az arány 78,19 %-os volt!),
komfortos , 15,07 %-a félkomfortos , 1,79 %-a 0,99 %-a komfort nélküli, 0,65 %-a
szükség lakás.
Lakasa llomany (2003-2012, KSH)
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6. ábra: ingatlanok szám a Budapest XV. kerületében (Forrás: KSH )
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2.4 Infrastruktúra, szolgáltatások a XV. kerületben

A kerület a

főváros

hálózat révén a

északkeleti városkapuja , kapcsolata a kiépült közúti és vasúti

környező

kedvezőnek

térséggel

mondható. A 70-es és a 71-es

vasútvonal mind személy-mind teherszállítás szempontjából meghatározó potenciált
jelent. Az M3-as autópálya, az MO-ás

körgyűrű ,

forgalmat indukál, ezek, valamint a 2-es

főút

továbbá az M2-es autóút

jelentős

városi becsatlakozása vonzóvá tette a

kerületet a kereskedelmi nagyberuházások számára. A Pólus Center, a Metro, számos
autót forgalmazó cég (Opel, Skoda, Mazda, Fiat) , valamint az Ázsia Center és más
idetelepült áruházak, üzletek a "kereskedelem kerületévé" változtatták a

főváros

XV.

kerületét.

7. ábra : Fényszennyezettség (mint az aktivitás
http://www.lightpollutionmap.info/ 2016)

A kerület
főutak

belső

közúthálózata

fokmérője)

fővárosi

Budapest északi területein (Forrás :

és helyi beavatkozást egyaránt igényel. A

belső

kapcsolódásainak, csomópontjainak kiépítése még megoldásra vár. A kerület

közel 60%-a lakott és beépített, itt a kommunális infrastruktúra-hálózat teljes
mértékben kiépült. A kerületben mozaikszerűen helyezkednek el a régi ipari,
raktározási területek , amelyek állapota nagyrészt leromlott. Az ipari és szolgáltató
cégek, valamint a nagy és közepes kereskedelmi vállalkozások munkaerő-felvevő
képessége korábban

kedvező

hatással volt a kerületi

munka e rő pia cra.

Azonban a

középvállalkozói szektor a szükségesnél kisebb arányt képvisel, ezért a kis-és
középvállalkozások számbeli és
gazdasági életében.

minőségi

megerősítése

alapvető

cél a kerület

3. CIVIL HELYZETKÉP
(a beküldött, feldo lgozott adatlapok és a fókuszcsoportok tapasztalatainak összegzése
alapján)

3.1. Az adatlapokról
A civil szervezetektől bekért adatlapot 2016. augusztus végéig 49 szervezet küldte
vissza , az összesítésbe 46 szervezet került be, két szervezet azért maradt ki , mert
politikai párt, illetve mozgalom, amelyek a szakmai beso rolás szerint nem tartoznak a
harmadik, vagy civil szektorhoz. (Egy szervezet adatlapja vírusfertőzött volt, nem
értékelhető ).

Az alábbi, 8. ábra mutatja a szervezetek működési formájának megoszlását. Az
arányok, miután teljeskörűen nem ismerjük a kerületben ténylegesen bejegyzett,
és/vagy működő szervezetek számát, típusát, nem mutatnak valós képet. Azt
mindenesetre mutatják, hogy a tagsággal rendelkező szervezetek (egyesületek, civil
társaságok 7 , szövetségek, baráti körök) a kapcsolatteremtésben aktívabbak.

• alapítvány
• egyesület
•egyesület (szövetség)
egyesület (civil társaság, fórum)
• egyesület (baráti kör)
• politikai szervezet
feldolgozásból kimaradt

8. ábra : a szervezet

működési

formája szerinti megoszlás (az adatlapok alapj án)

13

alapítvány
közalapítvány

0

26

egyesület

köztestület

7

szövetség

4

civil társaság, fórum

2

baráti kör

1
0

Informális közösség, amelyet bár a jogi szabályozás - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szeNezetek működésérő l és támogatásáról szóló 2011. évi CXXV. töNény - elismer,
további adminisztratív kereteket azonban nem köt hozzá. Névhasználatában lehetnek baráti körök ,
klubok egyletek, stb.

egyházi szervezet

0

politikai szervezet

2

beérkezett összesen

49

feldolgozott

46

feldolgozásból
kimaradt

politikai párt, mozgalom

2

vírusos

1

A 9. ábra a szervezetek működési hatókörét mutatja. Bizonyára a beküldöttnél jóval
több iskolai , óvodai, egészségügyi stb. szervezet van bejegyezve a kerületben . Egyes
szervezeteknek nem a kerületben van a bejegyzett székhelyük, de tevékenységük ,
fejlesztési terveik okán idetartozónak tartják magukat. Arányait tekintve is fontos a
kerület egy részérének, egy lakókörzetének érték- és érdekvédelmére szerveződő
szervezetek száma, az ő szerepük a civil társadalom , a civil ethosz fejlesztésében . Az
is figyelemre méltó, hogy a tevékenységüket több kerületre kiterjesztők az Észak-Pesti
területen érdekeltek.
10
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9. ábra: a szervezet tevékenységének kiterjedése

egy intézményt érint
a kerület egy részére, egy lakókörzetre
a kerület egészére
több kerületre
Budapest egészére
a régióra
az ország egészére

7
8
9
7
6
2
4

határon túli, nemzetközi szint

3

A 10. ábra a szervezetek célszerinti tevékenységeinek besorolását, a szakmai
orientációkat mutatja. Fontos megjegyezni, hogy egy-egy szervezet több célt is
szerepeltet alapító okiratában, alapszabályában , így lehet, pl. hogy a
környezetvédelem mellett oktatási, vagy érdekvédelmi tevékenységet is megjelöl, vagy
időskorúak esetében szerepel a kultúra, a szociális ellátás és az érdekvédelem.
Fontos kiemelni a hiányokat. Sem vallási, sem a tudományos élet szakterületein
kutató , fejlesztő tevékenységet vállaló szervezetek nem közöltek adatot,
gazdaságfejlesztést egyetlen szervezet jelölt meg , és a nemzetközi kapcsolatok
építésében érdekeltek nem kötődnek e tevékenységükben a kerülethez.

,
szakmai, munkaadói, munkavállalói szervezet

1

nemzetközi kapcsolatok építése
adományosztás
állatvédelem
jogvédelem, érdekvédelem
~

gazdaság- és vállalkozásfejlesztés
településfejlesztés, lakásügy
környezetvéd elem
bűnmegelőzés

polgári védelem,

tűzo l tá s

családügy
szociális ellátás, fogyatékosok,

id őskorú ak ..

egészségügy

1

oktatás
sza badidő,

hobbi
sport

ku ltúra

0

)
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)
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10. ábra: Fontosabb szakmai orientációk, a szervezet fő tevékenysége (az adatlapok alapján)

15

kultúra

7

sport
szabadidő,

2

hobbi

oktatás

10

egészségügy
szociális ellátás, fogyatékosok,
támogatása
családügy

8
időskorúak

14

2

polgári védelem , tűzoltás

2

bűnmegelőzés

4

környezetvédelem

8

településfejlesztés, lakásügy

5

gazdaság-, és vállalkozásfejlesztés

1

jogvédelem, érdekvédelem

9

állatvédelem

1

adományosztás

5

nemzetközi kapcsolatok

3

szakmai, munkaadói, munkavállalói szervezet

2

Egy-egy szervezet több célszerinti tevékenységet is megjelölt. Az összesítés nem
tartalmazza a politi kai párt és politikai mozgalom besorolást. Vallási , tudományos
kutatással és kisebbségekkel foglalkozó szervezetek nem küldtek adatlapot.
A szervezetek képviselöivel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy szinte 100 %-ban
rendelkeznek IKT eszközökkel, és valamilyen kompetenciáva l, ami alkalmassá teszi
őket az internetes kommunikációra.
Sokan kiemelték, hogy az eszközök többségben nem a szervezet, hanem a
képviselők tulajdonában vannak.

vezetők ,

A szervezetek sokféle tevékenvséqet felsoroltak, amelyekkel az elmúlt év során
hozzájárultak a XV. kerület természeti, és/vagy épített környezeti és/vagy humán
forrásainak fejlődéséhez , fejlesztéséhez. Ezek zömmel rendezvényeken va ló
bemutatkozást, kiegészítö programok lebonyo lítását, célcsoportoknak nyújtott
szolgáltatásokat jelölnek.
A válaszadók igényelnének több , idejében rendelkezésre álló információt az
önkormányzat és más civil szervezetek rendezvényei, programjai kapcsán a társulási
lehetőségekről.

A közfeladat-ellátási szerződések , együttműködési megállapodások tekintetében nem
lehet hiteles képet adni a beérkezett adatok alapján, mert idesorolták a tényleges, akár
nem is kerülettel , hanem Kormány-hivatallal kötött feladat-ellátási szerződést , a
pályázati nyertesként kötött szerződéseket és az ígéreteket egyaránt.
Az adatlapok egyértelm űen rámutattak, hogy az önkéntesség kieme l kedő helyet fog lal
el a szervezetek életében. 22 szervezet jelezte, hogy fogadna , várna további
önkénteseket.

Érdemes lenne átgondolni , az önkéntesek toborzásához , esetleges képzéséhez, vagy
a velük foglalkozok felkészültségének növeléséhez milyen segítséget, fórumokat tud
adni az önkormányzat.
Arra a kérdésre , hogy a szervezet miben (humán, infrastrukturális erőforrások) tud
segítséget adni. illetve milyen téren várna segítséget. támogatást más civil
szervezetektől , nagyon kevesen válaszoltak. Ugyanígy arra is kevés válasz született,
hogy a kerületi közügyek közül miket tartanának fontosnak, s melyek azok,
amelyekben szervezetük is részt vállalna , netán élére állna.
Néhányan nagyon részletesen, konkrétan megjelöltek ajánlatokat, terveket, illetve
igényeket, szükségleteket.
Érdemes lenne egy folyamatosan karbantartott „civil-adatbankot", „szívességi-listát"
létrehozni és működtetni .
Az adatlapok kitöltöttsége nagyon színes képet mutat. Az adatok kitöltése után sokan
a gondolkodtató, „esszé" kérdésekre nem válaszoltak , de többen voltak, akik nagyon
részletesen megfogalmazták véleményüket , igényeiket. Ezek a fókuszcsoportok
tapasztalatainak összegzése részben szerepelnek.
3.2 A fókuszcsoportokról és az adatlapok tartalmi
3.2.1 Támogatások, pályázatok rendszere

kérdéseiről

Gondként jelezték a forráshiányt, a civilek számára elérhető pályázatok szűkösségét.
Az önkormányzati pályázati rendszer, az elbírálás folyamata , a bírálók összetétele is
problémát jelent. Szükséges lenne a szakértés nagyobb aránya, valamint annak
megoldása , hogy egyazon szervezet ne pályázhasson ugyanazon projekttel több
pályázati kiírásra. Fontos lenne előre látni a prioritásokat, amely célokra kiíródnak a
pályázatok. Szigorú és igazságos elszámoltatást igényelnek.
Igényelnék az önkormányzattal vagy más civil szervezettel való közös pályázati és
megvalósítási lehetőségek et.
Felül kellene vizsgálni az önkormányzat pályázati rendeletét, a szakértői előkészítés
grémiumának
összetételét,
az
alapítványok
és
társas
szervezetek
megkülönböztetettségét.
3.2.2 Székhely, iroda és terem

lehetőség

a tevékenységekhez

A civil szervezetek nagy része komoly infrastrukturális és működtetési nehézségekkel
küzd. Az elmúlt években megszűntek vagy elérhetetlenné váltak a működést biztosító
központi vagy egyéb források .
Többeknek lenne megoldás a kerületi CIVIL-HÁZ léte, ahol székhelybejegyzési, irodai
szolgáltatási és a tevékenységekhez időnként szükséges terem lehetőségek állnának
rendelkezésre . Ha ehhez még némi szolgáltatás is társulna (amit a szervezetek akár
kölcsönösségi alapon egymásnak is nyújthatnának) , mint pl. adó-, jogi tanácsadás
stb. , az sokat segítene a kis szervezeteknek.
3.2.3 Kapcsolatok építése, részvétel

Szeretnének más, főleg hasonló profilú civil szervezeteket megismerni, esetleg
együttműködn i. Szükségesnek tartják egy naprakész adatbázis létrehozását,
működtetését. Szeretnének fórumokat, lehetőségeket más civil szervezetekkel való
találkozásra , eszmecserére, tapasztalatcserére, saját tevékenységük bemutatására. E
kérdéskörnél is hangsúlyozták, hogy szeretnének közös pályázási le h etőségeket.
A döntéshozatalban , döntés-előkész ítésben való részvétel ről , ennek igényé ről többen
írtak az adatlapban , a fókuszcsoportokon is sok szó esett e kérdéskörről. A
szervezetek közül többen is érintettek , különböző szerepekben , kü lön böző
intenzitással részt vesznek a döntések előkészítő folyamataiban. Erre az
önkormányzat is igényt tart. A szervezetek megjelölték az egymás közötti egyeztetés
fontosságát is.
A civil kerekasztal rendszeres működ ését ki lehetne úgy alakíta ni, hogy az egy
interaktív, egymás közötti konzultációt is seg ítő fórum legyen. Akár átadva - némi
forrás biztosításával - a szervezési, előkészítési és utómunkálati feladatokat egy civi l
szervezetnek.

3.2.4 Információhoz való jutás - és célcsoport elérése

Fontosn ak tartják a kerületet érintő ügye kről , döntésekről a gyors információt. Ebben
a civil szervezetek önkritikusak, belátják, nem használják ki a meg lévő le hetőségeket
(honlap, újság , TV stb .)
Az

pontban megfogalmazottakhoz hasonlóa n igénye lnének, fórumokat,
lehetősége ket , ahol a lakosságnak, vagy célzott csoportoknak tudná k megmutatn i
tevéken ység üket.
előző

3.2.5 Felkészültség, hozzáértés növelése

A felkészültség erősítését és a hozzáértés javítását mind a civil szervezetek, mind az
önkormányzati szerep lők fon tosnak tartották.
Igény szerint, kerületi szinten szervezett tájékoztatók, képzések , szakértőkkel való
konzultációk igénye merült fel. Akár néhány órás felkészítés (pl. adó- jogi
szabályozás), akár hosszabb tartamú képzés vezetőknek , önkénteseknek.
3.2.6 Szemléletformálás

A fókuszcsoportok tartalma azt mutatta, hogy napjainkra fe lerősödött a szektorban a
biztonságos műk ödés re való törekvés, és egyidejűleg a professzionalizálódás igénye
is. Megjelentek olyan önkritikus vélemények is, amelyek alapján a civil szervezetek
sokszor passzívak a rendezvényeken, illetve az érdekképviseletre l ehetőséget adó
fórumokon.
A civil szektor gyorsütemű fejlődése , a szervezetek részéről megjelenített igények, a
kerületi önkormányzat képviselőinek , a hivatal munkatársainak fókuszcsoportokon
mutatott támogató, pozitív visszajelzései mind azt bizonyítják, hogy a demokrácia
kultúrájának e rősítésében és stabilizá lásában meghatározó je lentősége van a helyi

önkormányzat és a helyi civil szektor közötti kölcsönös érdekeltségen alapuló
rendszeres és folyamatos párbeszédnek, együttműködésnek .
Mindkét félnek el kellene jutni annak a felismeréséig, hogy a harmadik szektor,
valamint az ebben integrálódó állampolgári aktivitás nélkül nem létezik modern,
demokratikus társadalom.
A civilek proaktívabb viszonyulása , az önkormányzat - képviselők és hivatali
munkatársak részéről pedig nyitottság , partnerség szükséges.

Abban a kérdésben nem született a lekérdezés során meglepetés, hogy kezdeti
hipotézisünk szerint a civil szervezetekkel való
együttműködés
vaqv feladat
nincs olyan
intézményesültségi szinten , hogy azt már az
alapító okiratok is deklarálnák.
Örömteli ugyanakkor, hogy az esetek 1 /3-ában
legalább
a
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kapcsolatban
álló
munkatervekben
kapott
valamilyen hangsúlyt a civil ügy. Mindössze
egyetlen válaszadó jelölt meg konkrétumot az
együttműködés tereként (civil rendezvényekre
helyszín biztosítása), mások csak általános
megfogalmazást használtak.
14. ábra : Az intézmény alapító okiratában és/vagy éves munkatervében civil szervezetekkel kapcsolatban
megjelölt célkitűzés , feladat van

Fentieknek némiképp ellentmond , hogy az élő kapcsolatokat firtató kérdésre 83 %-ban
igenlő válasz érkezett. Feltételezésünk szerint ebből következik, hogy az intézmények
csak rugalmas keretek között kívánnak együtt dolgozni , eseti jelleggel, kerülik a merev,
kötelezettséget keletkeztető kapcsolatokat.

Az élő civil kapcsolattal nem bíró
intézmények- erre irányuló kérdésre adott
válaszukban - nem jelezték, hogy ebben
bármiféle gátló tényező játszana szerepet,
így feltételezhető , hogy amelyik szervezet
együttműködést kíván kialakítani , az meg
is tudja ezt tenni. Várakozásainkkal
szemben tehát anyagi korlátot tehát nem
érzékelnek.

15. ábra: Az intézménynek vannak élö civil kapcsolatai
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16. ábra : Intézmény civil kapcsolataira

jellemző

szervezettípus

A meglévő civil kapcsolatokban az alapítványok domináns szerepe az adott intézmény
támogatására létrehozott alapítványoknak lehet köszönhető . Ugyanakkor a többség

•t•

nyilatkozata alapján a társas nonprofit szervezetekkel is aktív kapcsolatot tartanak
fenn . A kapcsolat minőségével azonban nem elégedettek, attól többet várnak,
elvárásaikat viszont nem konkrét formában fogalmazzák meg , ami ismeret-, ismertséghiányra utal. Többen várják a civil kapcsolattól saját intézményük promotálását, illetve
szeretnének megismerkedni a kerület aktív szervezeteivel.
A fenntartott

együttműködések

a fentiek ellenére színesnek mondhatók, anyagi és
illetve informális kontextus is felmerül. (Jóllehet az anyagi támogatás
fogadása feltehetően az adott intézmény segítésére létrehozott alapítványok
jelenthetik.)
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17. ábra: Intézményi civil kapcsolat jellemzö tartalma

Végül kiemelhető néhány olyan jelzés, amelyet a kitöltők a kérdőívek további
szekciójában vagy szabadszöveges formában kitölthető részén jelenítettek meg :
•

A civil kapcsolatokat általában éves rendszerességgel vizsgálják felül
(mindössze egy válaszadó jelzett ennél

•

sűrűbb

gyakoriságot).

A válaszadók közül négyen egyénként sem tartanak fenn civil szervezettel
kapcsolatot, de az ilyen választ adók intézményi civil kapcsolataival ez nem
hozható összefüggésbe.

•

Két

kitöltő

(mindketten az intézményük

vezetői)

érzi úgy, hogy semmilyen

ráhatással nincs arra, hogy az intézmény civil kapcsolatai hogyan alakulnak.
•

Arra a kérdésre , hogy milyen eredményt várna el egy civil

együttműködéstől ,

nem érkezett érdemi konkrétum . Az általános megfogalmazásokból alapvetően
az sz ű rhető le, hogy a hálózatosodás. kapcsolatépítés áll a gondolkodás
középpontjában .
•

Ezzel összhangban a szabadon megfogalmazható javaslatoknál is 6 esetben
fogalmazták meg kerületi fórum , civil börze (tehát konkrét fizikai találkozási

lehetőség)

igényét, melyet az önkormányzattól várnak. Mindössze 3 esetben

adtak olyan jelzést, hogy a kerületnek jobban, hatékonyabban kell segítenie az
intézmény anyagi

lehetőségeinek

szélesítését.

5. ÖNKORMÁNYZATI CIVIL KAPCSOLATOK - SWOT ANALÍZIS
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Felhasznált irodalom:
•

XV. kerületi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata. 520/2015.
(Xll.1.) számú

•

képviselő-testületi

határozat alapján

Budapest XV. kerület Szociális térkép felülvizsgá lata 2014. Készítette: HST.Hu
Kutató és Tanácsadó Kft.

•

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Gazdasági- és Társadalom-,
Környezet- és Területfejlesztési Programja 2015-2025.

•

Baranyi-Bartal-Csegény-Czike-Liling-Péterfi-Török:

Mit

érdemes

tudni

a

kormányzati szakembereknek a nonprofit kutatásokról? Nonprofit Kutatócsoport,
Budapest, 2003.
•

Bullain

Nilda-Csanády

Dániel :

Helyi

érdek,

önkormányzatok és civil szervezetek közötti

helyi

érték.

együttműködés

Útmutató

az

jogi és intézményes

hátteréhez. Ökortárs Alapítvány, Budapest, 2008.
•

Kákai László: Önkormá nyzunk értetek, de nélkületek! Pártok és civil szervezetek
a helyi társadalmakban. Századvég Kiadó, Budapest, 2004.

•

Kuti Éva : Hívjuk talán nonprofitnak .. . Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, 1998.

•

Sebestyén

István :

együttműködésének

mérésének
•

A

helyi

önkormányzatok

és

a

civil

szervezetek

dimenziói, a kapcsolatrendszer funkcionális elemzésének és

lehető ségei

(doktori értekezés) . Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 20 11.

Az egyesülési jogról , a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működ ésérő l

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

•••

CIVIL ADATLAP
XV. KERÜLET

(A VISSZAKÜLDÉS HATÁRIDEJE: 2016. július 8. (péntek))

SZERVEZET MEGNEVEZÉSE:

Szervezet címe:
Telefonszáma:
Szervezet honlapja:
Szervezet e-mail címe :

1-

Képviselő

Képviselő

neve:
(kapcsolattartó) telefonszáma :

e-mail címe:
2- Képviselő neve:
Képviselő (kapcsolattartó)

telefonszáma :

e-mail címe:

1. A szervezet jelenlegi cé/szerinti (létesítő okirat szerinti) tevékenysége, amellyel segíti a XV.
kerület természeti, és/vaqy épített környezeti és/vaqy humán forrásainak fejlődését:

2. A szervezet az elmúlt egy év során az alábbi konkrét tevékenvségeivel (ha volt ilyen) járult
hozzá a XV. kerület természeti, és/vagy épített környezeti és/vagy humán forrásainak
fejlődéséhez , fejlesztéséhez:

3. Van-e a szervezetnek a kerületi önkormányzattal , vagy a kormánnyal, annak valamely
szervezetével közfeladatellátási szerződése. egvüttműködési megállapodása

Igen

Nem

Ha igen, milyen tevékenységre vonatkozik

4. Számunkra azért lenne fontos a XV. kerületi Civil Kerekasztal tevékenységében való
részvétel, mert:

„

5. A XV. kerülettel kapcsolatban az alábbiakról szeretnénk többet megtudni, tapasztalatokat
szerezni:

6. Milyen infokommunikációs eszközöket. lehetőségeket használnak rendszeresen a
szervezet működése , működtetése során:
• személyi számítógép , laptop
• tablet
• okos telefon
• nyomtató
• szkennel
• pendríve
• internet, email
• facebook
• skype
• viber
• egyéb, és pedig: ... .......... ........... .. ....... ..... . ................... ......... .. ..... . .
Q Kérjük, j elölje aláhúzással, ha az eszköz a szervezet tulajdonát képezi, j elölje x-szel, ha az
eszköz, alkalmazás lehetősége a szervezet vezetésének tulajdonában van .

Milyen helyet foQlal el az önkéntesséa a szervezet életében?
a szervezetben csak önkéntesek dolgoznak
a szervezetben alkalmazott/ak is dolgoznak: ... ..... ...... . .. .. fő
rend szeresen önkéntesként tevékenykedők száma : kb ..................... .... .. fő
alkalmanként, időszakosan , egy-egy program , projekt kapcsán tevékenykedő önkéntesek
száma: .... .. .. ....... .. ... . ... .. fő
szüksége lenne-e a szervezetnek önkéntesekre?
Igen:
Nem:

7.
•
•
•
•
•

Ha igen : alkalmi szinten : ... ...... .. ... .. .... . ..... ... .. rend szeresen: .. . ....... ....... .. .......... .
Várt önkéntesek korosztálya :

15- 20 éves:
21 - 30 éves:
31 -40 éves
41 - 50 éves

51 - 60 éves
60+
Q

éves

Kérjük, j elölje aláhúzássa l, esetleg a várt létszám megjelölésével

8. A szervezet a következőket tudja nvújtani a kerületben működő más civil szervezetek
számára (olyan szolgáltatásokra , tanácsadásra , tevékenységre, programokra gondoljanak,
ami az erősségük , humán vagy infrastrukturális lehetőségük) :
1. Infrastruktúra
• terem (értekezletre, fórumra , rendezvényre)
• sokszorosítás, másolás
• hangosítás
• egyéb, és pedig
2. Humán erőforrások
• rendezvényeken kiegészítő programok személyi feltételei (pl. gyerekfog lalkozatás ,
egészségügyi szűrés)
konkrétan: ... ..... . .... ....... ... ......... .......... ..... . ..... .. .. .... .. ......... ........ . .. .... .
•
•
3.
•
•
•
•
•
4.

képzés, tréning , szervezetfejlesztés
egyéb , és pedig
Szolgáltatások
jogi, adózási , gazdasági tanácsadás
pályázatfigyelés
design, marketing tervezés, tanácsadás
honlap - tervezés , üzemeltetés
egyéb, és pedig
Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt lehetőség-ajánlatok , amelyekkel segíteni tudnák más
szervezetek eredményes működését , programjait
© A felsoroltak nem jelentenek ingyenességet, a szervezet térítést kérhet egyes ajánlataiért.

9. A szervezet a következőket fogadná szívesen más. a kerületben működő civil szervezetektől
(olyan szolgáltatásokra , tanácsadásra , tevékenységre, programokra gondoljanak, amikben
hiányosságaik vannak , amík gazdagíthatnák, növelhetnék céljaik megvalósításának
l ehetőségét) :

1.
•
•
•
•
2.
•

•
•
3.
•
•
•
•
•
4.

Infrastruktúra
terem (értekezletre , fórumra , rendezvényre)
sokszorosítás, másolás
hangosítás
egyéb, és pedig
Humán erőforrások
rendezvényeken kiegészítő programok személyi feltételei (pl. gyerekfoglalkozatás,
egészségügyi szűrés , ... )
konkrétan : .. .... .. .. ...... ...... ...... ... ... . „ . . . . . . . . . . • „ . . . . . . . . . . . . „ .. „ .... . • . . . .. . . . ... . . .

képzés, tréning , szervezetfejlesztés
egyéb, és pedig
Szolgáltatások
jogi, adózási , gazdasági tanácsadás
pályázatfigyelés
design , marketing tervezés, tanácsadás
honlap - tervezés, üzemeltetés
egyéb, és pedig
Egyéb, a fentiekben fel nem sorolt leh etőség-aján lato k , amelyekkel segíteni tudnák más
szervezetek eredményes működését , programjait
© A fent felsorolt ajánlatokat a szervezet nyújthatja ingyenesen, de ellentételezést is kérhet
érte.

10. A XV. kerületi közügyek közül a következőket tartjuk fontosnak. melyek előreléptetésében
szervezetünk is részt vállalna a következő időszakban (ami akár több év is lehet):

KÖZÜGYEK

VÁLLALÁSI, RÉSZVÉTELI AJÁNLAT
(tevékenység, projekt, amit a
szervezet gondozna , vagy amiben
részt venne)

1.

2.

3.

4.

5.

További kérdések, igények, amelye k fontosak lennének tevékenységükhöz:

Budapest, 2016 . ... ... ...... .... .... .

Név:

Aláírás :

A következő
tevékenységet
végző

szervezeteket
fogadnánk
ezekhez szívesen

XV. kerület intézményei :

A kerületben költségvetési szervként

•

működő

önkormányzati intézmények:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota , Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Csokonai Kulturális és Sportközpont

•

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota , Pestújhely, Újpalotai Polgármesteri
Hivatal

•

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom óvoda

•

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye

•

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék

•

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

•

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Hartyán-Árendás Összevont
óvoda

•

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Micimackó óvoda

•

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Molnár Viktor Óvoda

•

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Mosolykert óvoda

•

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Mozdonyvezető óvoda

•

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Napsugár Összevont Óvoda

•

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Palotai Vadvirág óvoda

•

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Pestújhelyi Óvoda

•

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Rákospalotai Hetedhét Óvoda

•

Budapest

Főváros

XV.

Kerületi

Önkormányzat

Rákospalotai

Kertvárosi

Összevont óvoda
•

Budapest Főváros XV. Kerületi Rákospalota , Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Gazdasági

Működtetési

További, a kerületben

•

Emberi

Központ

működő

Erőforrások

központi költségvetési szervek

Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézet és Speciális

Gyermekotthon
•

KLIK Budapesti XV. Tankerülete

•

Pestújhelyi Gyermekotthon

•

Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon

Az önkormányzat tulajdonában álló cégek

•

CSAPl-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.

•

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

•

PALOTA-HOLDING

Ingatlan-

és

Vagyonkezelő

Zártkörűen

Működő

Részvénytársaság
•

RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.

•

RUP-15 Városfejlesztési Korlátolt

•

XV Media Kommun ikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Felelősségű

Társaság

Az önkormányzat közalapítványai

•

Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Környezetvédelmi Közalapítvány

•

Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Egészségvédelmi Közalapítvány

Felmérés az intézmény civil szervezetekkel való kapcsolatáról
Tisztelt

Intézményvezető/ Vezető/

Munkatárs!

Budapest Fővá ros XV. kerü lete Polgármesteri Hivatala megbízásából szakértői előkészítő munka keretében kerül sor a
kerület civil stratégiájának megújítására, cselekvési tervének kid olgozásá ra . A stratégiai környezet pontos felmérése
érdekében az önkorm ányzati, illetve a kerületben működő intéz mények körében is szeretnénk minél pontosabb képet
kapni az érdemi civil (egyesü letek, szövetségek, alapítványok, civil t ársaságok, klubok) kapcsolatokról.
A kérdőív kitöltése rövidebb id ő alatt is lehetséges, de kérjük, hogy szánj on rá lega lább 15 percet, és gondolja át
válaszait, hogy érdemi, az igényeknek megfelelő dokumentumot készíthessünk elő.
Kérjük, a kitöltött kérdőívet július 30-áig, Word formátumban szíveskedjen visszakü ldeni.
Köszönjük válaszait!

1) Az intézmény neve, címe:

működés

2)

Az intézményi

3)

A

4)

Intézmény éves bevételeinek nagyságrendje és jellem ző összetétele bevételtípusok szerint:

kérdőív kitöltőjének

területe (pl. köznevelés, könyvtár, stb.):

neve, beosztása, e-mail címe:

(kérjük, rangsorolja a bevétel nagysága alapj án -

legj ell emzőbb

az l -es) :

állam i támogatás
önkormányzati t ámogatás
más állami/önkormányzati bevétel
vállalkozási t evékenység
pályázati (nyílt) forrás
egyéb:

S)

Va n-e intézmé nyü k többségi tulajdonában álló (nonprofit) gazdasági társaság?

6)

Va n-e intézmé nyük alapító okiratában, és/vagy éves munkatervében civil szervezetekkel kapcsolatban
megjelölt célkitű zés, feladat?

Ha igen, mi ez a cél, feladat?

7) Vannak-e élő (gyakorlatban m űködő ) kapcsolatai az intézménynek civil szervezettel (nemleges válasz esetén
a

következő

kérdések kihagyhatók,

következő

kérdés: 10.)?

igen
8)

nincs

Leginkább melyik szervezettípussal áll az intézmény kapcsolatban (kérem, rangsorolja azokat, amelyekkel
tényleges kapcsolatuk van)?
egyesület/szövetség
alapítvány
civil társaság/klub/ nem bejegyzett szervezet
nem tudom

9)

Milyen jellegű kapcsolat áll f enn leginkább (kérem, rangsorolja azokat, amelyek előfordulnak)?
anyagi támogatást nyújtunk
anyagi támogatást kapunk
természetbeni tá mogatást nyújtunk (pl. ingyenes vagy kedvezményes terem bérlés)
a szervezet önkéntese kkel támogatja a munkánkat/munkatársaink önkéntesként segítik a szervezetet
közösségi szolgálatra küldjük diákjainkat (csak iskola esetében)
szolgáltatást veszü nk igénybe civil
egyéb: .................................. „

sze rvezettől

. . .. „ „ . „ . „ .... „ . . .. „ ....... .

nem tudom

10) Ha nincs é l ő kapcsolatuk civil szervezetekkel, felmerült-e már korábban bármilyen együttműködés
lehetősége

civil szervezetekkel, és ha igen, mi akadályozta annak megvalósulását?

11) Milyen gyakran vizsgálják f elül az intézmény ügyfe leivel kapcso latos elképzeléseket (évben megadva)?
12) Tart-e fenn bármilyen kapcsolatot civil szervezettel Ön, mint magánszemély?

13) Van-e Önnek megítélése szerint ráhatá sa arra, hogy az intézmény civil szervezetekkel együttműködjö n ?

14) Milyen eredményt vá rna leginkább civil szervezeti együttműködéstől?

-- -

15) Az Ön megítélése szerint az önkormányzat milyen segítséget nyújthatna az Önök intézményének a civil
kapcsolatok fejlesztéséhez?

16) Ha van további javaslata az önkormányzati civil stratégiához, kérjük, írja le röviden:

KÖSZÖNJÜK!

[„ )

