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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (Kedvezményezett)
Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja címmel támogatási kérelmet nyújtott be a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Operatív Programok irányító Hatósága (Támogató) által
közzétett VEKOP-6.2.1-15 jelű, „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című felhívásra. A
támogatási kérelmet a Támogató 2016.08.29-én befogadta és VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosító
számon regisztrálta, illetve 2017.10.18. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban
részesítette.
E kedvező döntést a Támogatási Szerződés megkötése, majd pedig a projektfejlesztés 1 éves
periódusa követi, amely során a műszaki tervezés és közbeszerzés, valamint a szoft programok
előkészítése és a Megvalósíthatósági Tanulmány összeállítása történik.
A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A
"Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja" című projekt megvalósítási időszakának kezdő
időpontja 2017.12.02., a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020.12.31.
A projekt elszámolható bruttó összköltsége 1 530 847 702 Ft, a támogatás intenzitása a projekt
elszámolható összköltségének 100 %-a. A projektet megvalósító szervezet Budapest Főváros XV.
kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata.
A kiíró szándékai szerint integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell
megvalósítani, ahol kedvezőtlen a demográfiai helyzet, alacsony az iskolázottság, magas a tartós
munkanélküliség szintje, összességében alacsony a társadalmi státusz és erősen leromlott a fizikai
környezet. A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő
funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.
Az Önkormányzat a fent jelzett szempontrendszer figyelembevételével jelölte ki az akcióterületet és
készíttette elő a projektjavaslatot. A fejlesztési elképzelés tartalmának kidolgozása, annak helyi
elfogadtatása a széleskörű partnerségi tevékenységen alapul. Az akcióterületen belül 19 db
veszélyeztetett tömb és 10 db krízistömb található.
A Kedvezményezett elkötelezett a felhívásban meghatározott célokért, a telepszerű körülmények
között élők életkörülményeinek javításáért, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek
erősítéséért és az önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek
kialakításáért.
Összességében a beavatkozás számos tényező miatt indokolt:
•

komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások, illetve az egyszobás lakások magas aránya,

•

az akcióterület lakásállománya régi építésű, rossz műszaki állapotban lévő családi házakból és
társasházakból áll,

•

idősödő, kedvezőtlen iskolázottságú, foglalkoztatottságú az akcióterület,

•

jellemzően alacsonyabb jövedelemszinttel rendelkeznek az itt lakók.
8
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Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a társadalmi, fizikai, gazdasági leszakadás megállítása, a
kedvezőtlen folyamatok visszafordítása. A fő cél olyan fizikai és szociális környezet megteremtése,
ahol a rendezett közterületek és közösségi terek, a minőségi lakásállomány, valamint a komplex,
különböző célcsoportok igényeit szolgáló programok lehetővé teszik a helyi lakosság integrációját és
életminőségük javulását.
Az előkészítés során kiemelt feladat volt a lakossági igényfelmérés, amely alapján meghatározásra
kerültek a tevékenységek, így az infrastrukturális fejlesztések, valamint a szoft programok egy
széleskörű társadalmasítási folyamatra (támogatói csoport, vezető döntéshozók, továbbá az
önkormányzat és a konzorciumi partnerek szakmai vezetői javaslataira) támaszkodnak. A tervezett
fejlesztések összhangban vannak a felhívás céljaival, a fejlesztések a felhívásban szereplő célokat
teljesítik, illetve azokhoz járulnak hozzá.
Jelen városrehabilitációs projekt és részelemei szorosan illeszkednek a releváns városi és szakpolitikai
koncepcióban megfogalmazott célrendszerekhez, illetve az ahhoz kapcsolódó programokhoz és
akciókhoz.
A beruházásban foglalt fő tartalmi elemek:
Lakófunkciós beruházás - 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, illetve társasházi
homlokzat szigetelések.
Közterületi beruházás
•

Istvántelek P+R parkoló kialakítása

•

Karácsony Benő park felújítás

•

Út, járda, zöldsáv felújítás

Közösségi funkciós beruházás
Közösségi terek kialakítása
•

Rädda Barnen u. 37.

•

Dugonics u. 10.

•

Dugonics u. 22.

•

12 db térfigyelő kamera telepítése

Szoft programok megvalósítása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési programcsomag,
Kisebbségek integrációját segítő programcsomag,
Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programcsomag,
Képzési programcsomag,
Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése programcsomag,
Egészségügyi programcsomag,
Gyerekek iskolai felzárkózását segítő programcsomag,
Közbiztonsági és bűnmegelőzést elősegítő programcsomag,
Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása 672 főre.
Szoft szakértői feladatok -
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Tevékenység típusa

Tevékenység megnevezése

Felelős

Rädda B. u. 37.
Beller Imre u. 117. bontás helyett felújítás
Pázmány Péter. u. 106/a.
Kinizsi u. 90.
Pázmány Péter. u. 18/b.
Kinizsi u. 42.
Szerencs u. 10
Pázmány Péter. u. 86.
A) Lakófunkciót erősítő
Önkormányzati lakások összesen
tevékenységek
Beller Imre utca 87. Társasház
Pázmány Péter utca 108. Társasház
Kinizsi utca 102. Társasház
Bethlen Gábor utca 103. Társasház
Pázmány Péter utca 98. Társasház
Palánk utca 119 Társasház
Konzorciumi lakások összesen
Lakások összesen
Közterületi beruházás (Önállóan P+R parkoló kialakítása (45 gépjármű számára)
nem támogatható, választható Karácsony Benő park rendezése
tevékenység; D) Egyéb kapcsolódó Út, járda, zöldsáv felújítások
tevékenységek)
Közösségi terek kialakítása összesen
Rädda Barnen u. 37.
Dugonics u. 10.
Közösségi funkciós beruházás
Arany J. u. 22 helyett Dugonics u. 22.
(Önállóan nem támogatható,
Közösségi funkciók kialakítása összesen
választható tevékenység; A)
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Közösségi és szociális funkciót
Közösségi és közbiztonsági funkció összesen
szolgáló tevékenységek, B)
Önállóan támogatható tevékenység - építés - összesen
Közbiztonsági funkció)
Önállóan nem támogatható, választható tevékenység -építés - összesen
Lakófunkció, Közterületi beruházás és Közösségi funkció összesen
Előzetes tanulmányok
Műszaki dokumentációk
Projekt előkészítés
Közbeszerzési költségek
Egyéb projektelőkészítési költségek
Projekt előkészítés összesen
Ingatlanvásárlás
P+R parkoló telek megvásárlása
Projektmenedzsment
Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakmai szolgáltatás
Műszaki ellenőr
Mérnöki szakértő
Szakmai szolgáltatások
Nyilvánosság biztosítása
Szakmai szolgáltatások összesen
Szoft projektek (Önkormányzat) összesen
Szoft projektek
Szoft projektek
Szoft szolgáltatások
Szoft projektek
Szoft projektek
Szoft projektek (Konzorciumi partnerek) összesen
Szoft projektek összesen
Önkormányzat összesen
MINDÖSSZESEN
Konzorciumi partnerek összesen
Projekt összesen

1.táblázat A projekt fő pénzügyi adatai

2. táblázat A projekt megvalósításának időbeni ütemezése
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Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Palota Holding
Palota Holding
Palota Holding
Palota Holding
Palota Holding
Palota Holding

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

CSKK
Palota-15
ESZI
Egészségügyi Intézmény

Nettó
34 662 193
19 666 493
24 779 781
49 362 897
25 517 274
34 662 193
19 174 830
64 591 484
272 417 145
39 529 650
45 626 263
20 551 485
31 417 222
30 581 396
7 866 597
175 572 613
447 989 758
50 000 000
35 000 000
108 625 055
193 625 055
9 450 000
13 485 000
16 923 000
39 858 000
45 759 843
85 617 843
447 989 758
279 242 898
727 232 656
3 188 976
39 011 362
12 477 010
2 440 946
57 118 294
15 748 032
29 527 559
11 811 024
1 181 102
1 578 740
14 570 866
239 851 996
31 244 095
29 171 038
36 809 525
25 984 252
123 208 910
363 060 906
892 985 859
314 272 452
1 207 258 312

Költség
Áfa
9 358 792
5 309 953
6 690 541
13 327 982
6 889 664
9 358 792
5 177 204
17 439 701
73 552 629
10 673 006
12 319 091
5 548 901
8 482 650
8 256 977
2 123 981
47 404 606
120 957 235
13 500 000
9 450 000
29 328 765
52 278 765
2 551 500
3 640 950
4 569 210
10 761 660
12 355 158
23 116 818
120 957 235
75 395 582
196 352 817
861 024
10 533 068
2 831 465
659 055
14 884 612
4 251 969
7 972 441
3 188 976
318 898
426 260
3 934 134
62 927 009
8 435 906
7 876 180
9 938 572
7 015 748
33 266 406
96 193 415
238 866 263
84 723 127
323 589 389

Bruttó
44 020 985
24 976 446
31 470 322
62 690 879
32 406 938
44 020 985
24 352 034
82 031 185
345 969 774
50 202 656
57 945 354
26 100 386
39 899 872
38 838 373
9 990 578
222 977 219
568 946 993
63 500 000
44 450 000
137 953 820
245 903 820
12 001 500
17 125 950
21 492 210
50 619 660
58 115 001
108 734 661
568 946 993
354 638 482
923 585 474
4 050 000
49 544 430
15 308 475
3 100 001
72 002 906
20 000 001
37 500 000
15 000 000
1 500 000
2 005 000
18 505 000
302 779 005
39 680 001
37 047 218
46 748 097
33 000 000
156 475 316
459 254 321
1 131 852 123
398 995 579
1 530 847 702
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Változások a projekt műszaki tartalmában1:
A Támogatási Szerződés keretén belül a Kedvezményezett összesen 2595 m2 területen 76 db lakás
felújítását és 8 db lakás elbontását vállalta. A támogatási kérelem benyújtása óta eltelt időben
lakásösszevonások, bontások, eladások következtében a projektbe bevont ingatlanokon 15 darabbal
csökkent az önkormányzati tulajdonú lakások száma. A projekt szakmai tartalmának megtartása
érdekében Kedvezményezett a műszaki tartalom módosítását javasolta Irányító Hatóságnak, amely
az 1. számú TSZ módosításban jóváhagyásra is került.
1. Beller Imre u. 117. szám alatti 8 db lakás elbontása helyett azok felújításra kerülnek. Ezzel a
megoldással összesen 69 db lakás, 2720,705 m2 alapterületen kerül felújításra. A bekövetkezett
módosításokkal megvalósuló fejlesztés műszaki szakmai tartalma egyenértékű a támogatási igény
műszaki szakmai tartalmával. A módosítással a felújítandó lakás-alapterület 125,705 m2-rel növekszik,
a homlokzati hőszigetelés minden tervezett helyen megvalósul.
2. A közösségi funkció keretében a pályázatba bevont Arany János utca 26. üzlethelyiség a pályázat
benyújtását követően a Down Alapítványnak bérbeadásra került, és azt az Alapítvány felújította. A
helyiség pótlására a Dugonics u. 22. szám alatti, 123 m2 alapterületű, volt országgyűlési képviselői
iroda került bevonásra a projektbe. A módosítással megvalósuló fejlesztés műszaki szakmai tartalma
egyenértékű a támogatási igény műszaki szakmai tartalmával.
3. Közterületi funkció keretében parkolóhelyek számának módosítása. Az Istvántelek P+R parkoló a
80134 helyrajzi számú, 900 m2-es területen valósul meg. A pályázatban a területen 45 férőhelyes
gépkocsi parkoló és fedett kerékpár-tároló kialakítása volt tervezve. Az engedélyezési és kiviteli
tervekben szereplő konkrét számítások szerint azonban csak 34 szgk. parkolóhelye fér el a
rendelkezésre álló területen. A P+R parkoló kapacitása így is képes kiszolgálni a vele szemben
támasztott igényeket (jelenleg ott parkoló gépkocsik száma kb. 15-20 db).
4. Szoft elemek változása
A Megvalósíthatósági Tanulmányhoz (MT) tervezendő szoft elemek kidolgozása során cél volt, hogy a
Projekt Előkészítő Tanulmányban (PET) betervezett szoft tevékenységek tartalma ne változzon, csak
mélyüljön, illetve néhány újabb elemmel bővültek, amelyek a benyújtástól eltelt két évben
bekövetkezett gazdasági és munkaerőpiaci körülményekhez igazította a projekt fókuszát. A képzés és
oktatás sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, ezáltal megpróbálva megcélozni a területen élők
életminőségének javítását.

1

A műszaki tartalom változásának részletes bemutatását lásd a 4.3. fejezetben!

11

Megvalósíthatósági tanulmány

VEKOP-6.2.1- 15-2016-00005

Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja

2. HELYZETELEMZÉS2
A XV. kerület Budapest Főváros északi részén helyezkedik el, az elővárosi zónát alkotó
peremkerületek közé tartozik, közvetlen kapcsolatot alkotva az északi agglomerációval, a főváros fő
központi térségétől távol. A kerületet elhelyezkedésénél fogva Budapest „észak-keleti kapujaként” is
lehet nevezni, helyzetéből adódóan jelentős átmenő forgalommal rendelkezik. Több fontosabb
közlekedési útvonal, vasút és autópálya is érinti, köztük az akcióterületet is érintő M3 autópálya,
illetve a Budapest-Szob vasútvonal. A XV. kerület 1950 óta része Budapestnek, történetileg jól
elkülöníthető, három területegység összevonásával jött létre.
A három, egykor önálló település: Rákospalota, Pestújhely és Újpalota. Ezek a városrészek sem
építészeti szempontból, sem az ott élők társadalmi és szociális helyzetét figyelembe véve nem
tekinthetők teljesen homogénnek. Újpalota városrész tipikus nagyvárosi lakótelep, fénykorában 16
ezer lakásban 60 ezren éltek, 1990-ben ez jelentősen, 45 ezer főre lecsökkent. A rákospalotai
területen 1968-tól épült fel a lakótelep Újpalota néven, egyik legnagyobb értéke a hatalmas
zöldfelülete, amely azonban az úszótelkes kialakítás miatt teljes egészében közpark. Rákospalotán
1990-ben 50 ezren, Pestújhelyen kb. 7 ezren éltek, ezzel szemben ma a teljes kerületben kb. 80 000
fő él.
Homogenitással Rákospalotát sem lehet jellemezni, ugyanis sok különböző időszakban épült
településrész alkotja. A családi házas, kertvárosias lakóövezet (Rákospalota-kertváros) és a régi
építésű parasztházas terület (Öregfalu) mellett a településrészen található újonnan épült lakótelepi,
társasházas rész is. Az elmúlt években Rákospalotán felélénkültek az építkezések, több kisebbnagyobb épület, társasház épült és épül folyamatosan, mely szintén fokozza a terület sokszínűségét.
Pestújhely térsége - családi házas, villaszerű épületekkel beépített településrészként – a
leghomogénebb rész a XV. kerületet alkotó három városrész közül.
A három egymástól jól elkülöníthető településrész mellett említést kell tenni egy másik részről, az
egykori laktanya helyén kialakított, jellemzően új építésű tömbökből álló Szilas-parki lakótelepről,
mely Újpalota mellett található, de több szempontból is elkülöníthető tőle. A Szilas-parki lakótelepen
élők statisztikai adatai nagy arányban eltérnek a többi kerületrészek lakóinak jellemzőitől, a lakosok
jobb társadalmi státusszal rendelkeznek. Az itt élők átlagéletkora alacsonyabb, foglalkoztatottsági
mutatóik jobbak, átlagos iskolai végzettségük magasabb az Újpalotán lakókétól.
A kerület elhelyezkedésénél fogva a főváros északkeleti városkapuja, jelentős közlekedési
csomópontok és útvonalak haladnak át a területén. Az M3-as autópálya bevezető szakasza, az M0-ás
észak-északkeleti vonala, a M2-es út városi szakaszai vonzóvá tették a kerületet a kereskedelmi
beruházások számára. Számos bevásárlóközpont és áruház található a kerületben, köztük a Pólus

2

Forrás: Budapest XV. kerület Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) és Helyi

Esélyegyenlőségi Programja (HEP)
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Center, ami megépülésekor Közép-Kelet-Európa legnagyobb bevásárlóközpontja volt, a Metro,
Praktiker, Gulliver és számos autót forgalmazó cég (Opel, Skoda, Citroen, Peugeot), az Ázsia Center.
A kerület területe: 26,95 km2. Belterületi közúti hálózata: 137 km, ebből burkolt: 119 km.
Csatornahálózat hossza: 139 km. A kerületi lakott lakások száma: 2001-ben 34 616, 2011-ben 38 361
volt. 2011-ben 12 lakóépületben, 3 296 m2-en 35 lakást építettek. Számos közösségi közlekedéssel
érintett útvonal felújítása történt meg az elmúlt években a fővárosi önkormányzat által. A szilárd
burkolatú saját utak és járdák szükséges felújítása tervben van, jelen projekt keretében a Bethlen G.
utca - Wysoczki és Szerencs utca közötti szakasz krízistömb felőli járda és zöldsáv felújítása, a Bocskai
utca - Szerencs és Rädda Barnen utca közötti szakasz teljes szélességben úttest, járda, zöldsáv
felújítása valósul meg.
A közműhálózatot jelentős lakossági önerő bevonásával sikerült fejleszteni az elmúlt években, mára
teljesnek mondható a vezetékes földgáz és a közcsatorna hálózat is. Az újpalotai lakótelepen teljes
körűen kiépítésre került a távhő hálózat, azonban életkora miatt szükséges a felújítása, esetenként
cseréje. A kerület csapadékvíz elvezetése több helyen és helyenként a szennyvízelvezetése is
felújításra szorul. Internet, kábeltévé és telefonhálózatok tekintetében a kerület lefedettsége jónak
mondható.
A kerület környezeti állapota javul, sokáig a főváros egyik legszennyezettebb levegőjű kerülete volt a
XV. kerület, melyhez főként az M3 autópálya bevezető szakasza és a szemétégető járult hozzá. A XV.
kerület legmeghatározóbb alapadottságát a zöld jelleg és főváros centrumába való bejutás
gyorsasága adja. A zöld jelleg egyrészt a mezőgazdasági, kertvárosi hagyomány, másrészt Újpalota
negyven éves növényállománya, a gazdag fa és cserjeállomány, és az újpalotai kiserdő jelenti. A
környezet állapotának javításához és a zöld jelleg erősítéséhez jelen projekt keretében hozzájárulnak
a növénytelepítések, a Karácsonyi Benő park rendezése során a faállomány rekultivációja, cseréje. A
kerületen folyó vizek, a Szilas és Csömöri patakok szennyezettsége a fő folyamok szennyezettségétől
függ. Súlyosabb probléma pedig a kerület lakosai tekintetében, a közlekedésből adódó zajterhelés,
ami miatt fontos célkitűzése az Önkormányzatnak a zajvédőfal építése. Az autópálya melletti
zajvédőfal teljes kiépítése jelentősen mérsékelné az akcióterületre jutó zajhatást.
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3. A CÉLTERÜLETEK ELEMZÉSE
A projekt kiinduló helyzete és a megvalósítás indokoltsága a projektfejlesztés időszakában nem
változott, ezért a PET egyes részei változtatás nélkül érvényben maradtak. A Támogatási Szerződés 1.
számú módosítása és jelen Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmazza a projekt műszaki tartalmának
és egyes szoft elemeinek változásait.

3.1. Akcióterület kijelölése3
Budapest XV. kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) 2009-ben, az ÖTM által kiadott
Kézikönyv módszertanának megfelelően, és tartalommal készült el. Az IVS-ben meghatározásra
kerültek a 7-8 éves, 15-20 éves időszakra vonatkozó városfejlesztési irányok, a fő célok és az
akcióterületek. Az IVS készítése óta eltelt időszakban a projektek közül számos megvalósításra került.
2009 óta azonban olyan jelentős változások következtek be, mind a gazdasági, társadalmi
folyamatokban, jogszabályi környezetben, illetve az önkormányzati feladatok és hatáskörök
átalakítása kapcsán, melyek indokolttá tették az IVS felülvizsgálatát, módosítását.
2012-ben a Magyar Kormány rendeletet alkotott a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési

stratégiáról

és

a

településrendezési

eszközökről,

valamint

egyes

településrendezési sajátos jogintézményekről (314/2012.(XI.8) korm. rendelet). A XV. kerületi
városvezetés fontosnak tartotta a kerületi stratégia új rendelet szerinti naprakész felülvizsgálatát a
legfrissebb (2011-es) KSH népszámlálási adatok felhasználásával. A kerület felülvizsgált Integrált
Településfejlesztési Stratégiáját a Pro Régió Ügynökség készítette el összhangban a meglévő
Településfejlesztési Koncepcióval, figyelembe véve és integrálva a kerület már meglévő stratégiai
dokumentumainak célkitűzéseit.
Az ITS a korábbi IVS elképzeléseire alapozva, a korábbi fejlesztési irányokkal összhangban, új
rendszerbe

foglalva

–

a

314/2012.

(XI.8.)

Korm.

rendeletben

meghatározott

tartalmi

követelményekkel kiegészítve – határozza meg a kerület középtávú fejlesztési célkitűzéseit, és az
azok megvalósításához szükséges stratégiai beavatkozásokat.
A Budapest kerületeire elkészített „Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program –
Krízisterületek lehatárolása Budapesten” c. dokumentum (2014) a XV. kerületben lehatárol
társadalmi és fizikai mutatók alapján hátrányos helyzetű krízistömböket és a társadalmi és fizikai

3

Tartalma azonos a PET 1.1 fejezetével
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mutatók alapján nem a leghátrányosabb helyzetű, de további romlás lehetőségét magukban hordozó
veszélyeztetett tömböket. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia ezen sajátos tömbök mentén
kijelölte
elölte azt az akcióterületet, melyen belül a leromlott településrészen élő alacsony státuszú
lakosság életkörülményeinek javítását társadalmi és fizikai rehabilitációját kívánja elvégezni szociális
városrehabilitáció keretében. Az akcióterület tehát krízis-és
krízis és veszélyeztetett tömbökből és az azokat
körülvevő tömbökből az önkormányzat által kijelölt összefüggő terület, melyet a XV. kerület Integrált
Településfejlesztési Stratégiája konkrétan nevesít, elemez, célokat és feladatokat rendel hozzá.

1.. ábra: A tömbök legrosszabb 10%-ának
10% ának lehatárolásával kijelölt krízistömbök a XV. kerületben (2011)
Forrás: Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program – Krízisterületek lehatárolása Budapesten (2014)
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2.. ábra: A tömbök legrosszabb 20%-ának
20% ának lehatárolásával kijelölt krízistömbök a XV. kerületben (2011)
Forrás: Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program – Krízisterületek lehatárolása Budapesten (2014)

A XV. kerületi Önkormányzat egyrészt a Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program –
Krízisterületek lehatárolása Budapesten (2014) c. dokumentum eredményei, másrészt saját
tapasztalatai alapján döntött a Rákospalotán koncentráltan megjelenő kríziskrízis és veszélyeztetett
tömbök területi elhelyezkedése alapján az akcióterület kijelöléséről a kerület Integrált
Településfejlesztési Stratégiájában. A krízisterületeket olyan tömbök alkotják, ahol a társadalmi
problémák koncentrációja magas.
A kijelölt akcióterület (3. ábra) Rákospalota városrészben található, közvetlenül kapcsolódik a
városközponthoz. A szociális városrehabilitáció akcióterülete olyan terület, mely számos kríziskrízis és
veszélyeztetett tömböt tartalmaz, a megvalósítandó beavatkozások az itt élő lakosság problémáinak
megoldására, helyzetük javítására reagálnak.
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3.. ábra: A krízistömbök és veszélyeztetett tömbök alkotta akcióterület
Forrás: RUP 15 Városfejlesztési Kft. 2016.

Az akcióterület határai a kerületen belül:
Kerülethatár (vasúti sínpálya) – Tóth István u. – Patyolat u. - Wysocki u.– Rákos út – Dugonics u. –
Klapka György u. – Arany János u. – Baksay Sándor utca – Tompa Mihály utca – Csákberény utca –
Szentmihályi út - lllyés Gyula u. – Deák u. – Fő út (3. ábra)
Az akcióterületen belül 19 db veszélyeztetett tömb és 10 db krízistömb található. Az egyes tömbök
sorszámát és lehatárolását az alábbi táblázatok részletezik:
Veszélyeztetett

Lehatárolása utcák szintjén

tömb

V1

Bácska utca – Bethlen Gábor utca – Dobó utca – Pázmány Péter utca

V2

Rädda Barnen
Bar
utca – Bethlen Gábor utca – Dobó utca – Pázmány Péter
utca

V3

Rädda
dda Barnen
Bar
utca – Dobó utca – Beller Imre utca – Palánk utca

V4

Rädda
dda Barnen
Bar
utca – Palánk utca – Oroszlán utca – Dobó utca
17
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V5

Rädda Barnen utca – Oroszlán utca – Palotás utca – Kinizsi utca

V6

Galgó utca – Kinizsi utca – Palotás utca – Rákos út

V7

Rákos út – Szentmihályi út – Csákberény utca

V8

Szerencs utca – vasút – Pázmány Péter utca – gyalogos felüljáró

V9

Arany János utca – Eötvös utca – Rädda Barnen utca – Bocskai utca

V10

Arany János utca – Palánk utca – Rädda Barnen utca – Oroszlán utca

V11

Arany János utca – Kinizsi utca – Rädda Barnen utca – Rákos út

V12

Szerencs utca – Pázmány Péter utca – Arany János utca – Bethlen Gábor
utca

V13

Szerencs utca – Palánk utca – Arany János utca – Oroszlán utca

V14

Szerencs utca – Oroszlán utca – Arany János utca – Kinizsi utca

V15

Dugonics utca – Palánk utca – Szerencs utca – Oroszlán utca

V16

Dugonics utca – Oroszlán utca – Szerencs utca – Kinizsi utca

V17

Szerencs utca – Bezerédi utca – Dessewffy Arisztid utca – Arany János
utca

V18

Szerencs utca – Dessewffy Arisztid utca – Arany János utca – Klapka
György utca

V19

Rákosi út – Bezerédi utca – Szerencs utca – Dessewffy Arisztid utca

3. táblázat: Az akcióterületen található krízis- és veszélyeztetett tömbök utca szintű lehatárolása
(Forrás: PET 12.o.)

Krízis tömb

Lehatárolása utcák szintjén

K1

Dobó utca – Bethlen Gábor utca – Hubay Jenő tér – Eötvös utca

K2

Radda Barmen utca – Kinizsi utca – Galgó utca – Rákos út

K3

Arany János utca – Bocskai utca – Radda Barmen utca – Beller Imre utca

K4

Szerencs utca – Bocskai utca – Arany János utca – Beller Imre utca

K5

Dugonics utca – Kinizsi utca – Arany János utca – Rákos út

K6

Dugonics utca – Pázmány Péter utca – Szerencs utca – Bethlen Gábor utca

K7

Dugonics utca – Beller Imre utca – Szerencs utca – Palánk utca

K8

Dugonics utca – Kinizsi utca – Szerencs utca - Rákos út

K9

Dembinszky utca – Pázmány Péter utca – Dugonics utca – Bethlen Gábor utca

K10

Beller Imre utca – Dugonics utca – Palotás tér – Nyári Pál utca

4. táblázat: Az akcióterületen található krízis- és veszélyeztetett tömbök utca szintű lehatárolása
(Forrás: PET 12.o.)
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3.2.

Beavatkozási helyszín (ek) kijelölése

A projekt keretein belül az akcióterületről nem lesz kiköltöztetés, ezért beavatkozási helyszínek nem
kerültek kijelölésre. A felújítási munkálatok idején a bérlők ebből a célból felújított, ideiglenes
lakhatást szolgáló lakásokba történő átköltöztetéséről az Önkormányzat gondoskodik. A kihelyezésre
kerülő családok tekintetében (57 család) a lehetőségekhez mérten hasonló adottságú ideiglenes
lakhatási megoldásokra törekszik az Önkormányzat. Az átmeneti költöztetés három szakaszban
valósul meg, e célra 20 db felújítandó önkormányzati lakás áll rendelkezésre. A lakások felújításával
hosszú távon az önkormányzat növelni tudja a bérbe adható lakásai számát. A projekt végrehajtása
érdekében a lakófunkciós tevékenység keretében felújítandó lakásokban élő lakók ki és
visszaköltöztetési, továbbá az átmenetileg biztosítandó lakhatási feltételeket nyújtó önkormányzati
bérlakások felújítási feladataival a Palota Holding Zrt-t bízza meg.
A benyújtott pályázat nem számolt a lakófunkciós tevékenység keretében felújítandó lakásokban élő
lakók ki és visszaköltöztetési, továbbá az átmenetileg biztosítandó lakhatási feltételeket nyújtó
önkormányzati bérlakások felújításának költségeivel, ennek eredményeként az elnyert támogatás
azokra nem nyújt fedezetet.
Az ütemezésre való tekintettel a költségek számításánál figyelembe vették, hogy egy lakásban
többször kell elhelyezni családokat, így a tisztasági festésekkel, valamint a szükséges lakás
berendezési tárgyak pótlásával is kalkuláltak. Figyelembe kellett venni azt a problémát is, hogy a
rendelkezésre álló 20 darab lakás rossz általános műszaki állapotú épületben van, így a
fenntarthatóság érdekében a vízszigetelési munkákat is el kell végezni.

3.3.

Jogosultság igazolása

„A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása,
társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” pályázatra, a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 kódszámú,
„Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja” című projektre elnyert támogatás
felhasználása érdekében a Képviselő-testület 793/2017. (XI. 28.) határozatának felhatalmazása
alapján a Támogatási Szerződés 2017. december 4-én aláírásra került a Nemzetgazdasági
Minisztérium és Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata között, majd a Támogatási Szerződés
1. számú módosítása 2018. 06. 12-én a Pénzügyminisztérium és az Önkormányzat között. A
támogatási döntés dátuma: 2017.10.18., a projektre megítélt ERFA forrás összege 1 530 847 702 Ft,
100% támogatási aránnyal. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.12.02., fizikai
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befejezésének tervezett napja: 2020.12.31., a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:
2021.12.31.
A támogatás jogcímét tekintve, a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására
vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.1 0.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a Támogatási
Szerződés alapján nyújtott támogatásból 49 094 042 Ft, azaz negyvenkilencmillió-kilencvennégyezernegyvenkettő forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 140712013/EU
(HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély
összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 49 094 042 Ft), amely a
jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak
megfelelően nyújtható.
1 481 753 660 Ft, azaz egymilliárd-négyszáznyolcvanegymillió hétszázötvenháromezer-hatszázhatvan
forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december
20-i 2012/21 /EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján közszolgáltatásért járó
ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 1 481 753 660 Ft), amely a jogcímrendelet
18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően
nyújtható.

3.4.

Célok

Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a társadalmi, fizikai, gazdasági leszakadás megállítása, a
kedvezőtlen folyamatok visszafordítása. A fő cél olyan fizikai és szociális környezet megteremtése,
ahol a rendezett közterületek és közösségi terek, a minőségi lakásállomány, valamint a komplex,
különböző célcsoportok igényeit szolgáló programok lehetővé teszik a helyi lakosság integrációját és
életminőségük javulását.
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Átfogó cél és specifikus célok
Átfogó cél
Az akcióterületen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi – fizikai - gazdasági
problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának
elősegítése érdekében.
Specifikus célok
-

Csökkenjen a komfort nélküli, szubstandard lakások száma,
javuljanak a lakhatási körülmények, ezzel az ott lakók
életminősége javuljon.

-

Az önkormányzati bérleményekben élők lakáskörülményei
javuljanak, az üresen álló önkormányzati lakások a felújítást
követően a rászoruló réteg számára bérbe adhatók legyenek.

-

A vasúti közlekedés kihasználtságának növelése a belváros
könnyebb elérhetősége érdekében.

-

Növekedjen az akcióterületen a rendezett zöldfelület nagysága,
a lakókörnyezet és településkép minősége javuljon.

-

Javuljanak a biztonságos közlekedés infrastrukturális feltételei
és a parkolási körülmények.

-

Legyenek olyan könnyen elérhető helyszínek az akcióterületen,
melyek a terület közösségszervezési életében jelentős szerepet
játszhatnak.

-

Érezhetően növekedjen az akcióterületen élők identitástudata,
ismerjék meg, szeressék, gondozzák a környezetüket.

-

Csökkenjen

az

eltérő

identitásból

eredő

feszültség

az

akcióterületen.
-

Növekedjen az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság
munkaerő piaci integrációja a képzettségi szint emelésén,
felzárkóztató, készségfejlesztő programokon keresztül.

-

Hatékony szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások
alakuljanak ki.

-

Az

akcióterületen

élők

egészségi

állapota

javuljon,

egészségtudatosságuk növekedjen.
-

Csökkenjen

az

iskoláskorú

gyermekek

lemaradása

a

tanulmányaik során, emelkedjen az iskolázottság.
-

Növekedjen a közbiztonság az akcióterületen az ott lakók
megelégedésére.

-

Csökkenjen a képzetlenek és a munkanélküliek aránya az aktív
korúak között.
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Az elmúlt 2-2,5 évben mind a munkaerőpiaci környezet, mind pedig az
önkormányzat és konzorciumi partnereinek helyzete változott, a pályázat
4

benyújtásának pillanatához képest szervezeti átalakulások történtek . Ezen
változások, új körülmények, valamint a munkaerő kérdésének és képzettségének
figyelembe vételével fentieken túl a szoft elemeken belül célként kerültek
megfogalmazásra az alábbiak:
-

A munkaerőpiaci körülmények újragondolása a munkavállalók
és munkáltatók szempontjából is. - Az OKJ-s képzések és egyéb
ismereteket adó képzések a helyi igényekhez illeszkedjenek és a
tényleges szükségleteket pótolják. Kiemelten fontossá válik a
munkáltatói igények kiszolgálása a projekt adta kereteken belül.

-

Az infokommunikációs akadálymentesítés. - A kerületben
meglévő és elérhető, jól működő szolgáltatásokat elérhetővé
tenni a célcsoport számára.

-

A szemléletformálás a falakon kívül. – Jótékonysági és
adományozási eseményeken keresztül a kerületi döntéshozókat
közelebb hozni az akcióterülethez, valamint a célcsoporthoz.
Kiemelni a kerületi értékeket, és az értékteremtő embereket.

5. táblázat Átfogó és specifikus célok

3.5. Az akcióterület és a beavatkozási helyszín(ek) szabályozási tervének
áttekintése valamint a releváns jogszabályi környezet bemutatása
(lakásrendelet)
3.5.1 A területre vonatkozó előírások, szabályozások
A hatályos építésjogi követelményeket Budapest XV. kerület területére, így a tárgyi ingatlanra és
környezetére a 17/2018. (VI. 26.) ök. rendelettel jóváhagyott Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Építési Szabályzata (KÉSZ)

határozza meg. A KÉSZ együtt

alkalmazandó

az Országos

Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel (OTÉK).

A környezetbe illeszkedés és városképi megjelenés tekintetében a Budapest XV. kerület
településképének védelméről szóló 21/2017. (IX.29.) ök. településképi rendelet (Tkr.) rendelkezései is
betartandók.

4

Forrás: Önkormányzat adatszolgáltatása, 2018. szeptember
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A fejlesztés illeszkedik a hatályos településrendezési követelményeknek, módosításuk nem
szükséges.

A projektre vonatkozó releváns jogszabályi környezet bemutatása, lakásrendelet:
A jogszabályi környezet vizsgálatához tartozik a kerületi önkormányzat szociális bérlakásokra
vonatkozó rendelete, a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (VI.30.) ök. rendelete, a lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről.
A rendelet 59. § értelmében „Szociális bérlakás: változó komfortfokozatú, önkormányzati tulajdonú
bérlakás, melyet az e rendelet 4/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott jövedelmi és
vagyoni helyzetben élők kaphatnak e rendeletben szabályozott jogcímeken.”.
A fenti rendelet szerint a lakások feletti bérbeadói jogokat és kötelezettségeket a Képviselő-testület,
az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság és a polgármester gyakorolhatja. Ahol a
rendelet külön nem rögzíti a bérbeadói jogokat, illetve kötelezettségeket gyakorló szervet, ott
ezeknek a jogoknak és kötelezettségeknek gyakorlója a polgármester. A bérbeadói jogok és
kötelezettségek teljesítése során a Palota-Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, mint a bérbeadó tulajdonában álló lakások és helyiségek vagyonkezelője (a
továbbiakban: vagyonkezelő) a Képviselő- testülettel kötött megállapodás alapján e rendeletben
meghatározott módon a Képviselő-testület megbízottjaként közreműködik.
A 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet 2/A. §-a szerint „a vagyonkezelő biztosítja, hogy a lakásbérleti
pályázat kiírását, illetve pályázaton kívüli bérbeadás esetén a bérleti szerződés megkötését
megelőzően a lakás bérbeadásra alkalmas állapotban legyen. A lakás akkor tekinthető bérbeadásra
alkalmasnak, ha az az Ltv. 7. § (2) bekezdése szerint rendeltetésszerű használatra alkalmas, és a
szerződésben foglalt határnappal birtokba adható.”A bérbeadó csak az üres és fenti paragrafusnak
megfelelő lakás bérbeadásáról hozhat döntést.
A 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet 4. § leírja, hogy a lakást pályázat útján vagy pályázaton kívül lehet
bérbe adni, a pályázat útján megvalósuló bérbeadás: szociális alapon rászorultság szerint,
költségelven, vagy Piaci viszonyok alapján történhet. Pályázaton kívüli bérbeadás, az e rendeletben
meghatározott közérdekű feladatok, célok megvalósítása érdekében; lakáscsere jogcímén;
megállapodáson alapuló elhelyezési – másik lakás bérbeadási kötelezettség jogcíme alapján; a
bérlőkijelölési és bérlő-kiválasztási jog alapján; kényszerbérlők elhelyezése jogcímén; jogszabályon
alapuló elhelyezési kötelezettség jogcíme alapján; méltányosság alapján; lakásgazdálkodási érdek
alapján; adósságátvállalás alapján; a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok
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lakáshelyzetének a rendezése érdekében; ismételt bérbeadás (hosszabbítás) alapján; a lakásbérleti
jogviszony rendezése érdekében történhet.
A 26/2003. (VI.30.) ök. rendelet 4/A. §-ban az szerepel, hogy „Szociális helyzet alapján bérbe adott
lakásra az jogosult, aki
a) és a vele együtt költöző személy nem rendelkezik más beköltözhető ingatlan tulajdonjogával,
haszonélvezeti jogával vagy bérleti jogával, és
b) háztartásában élők igazolt jövedelme nem haladja meg
ba) egyedülállónál a havi nettó 85.000,-Ft-ot,
bb) több tagú háztartás esetében az egy főre eső havi nettó 75.000,-Ft-ot.”
„A szociális helyzet alapján, valamint a költségelven bérbe adott lakás bérlőjének jogosultágát a
vagyonkezelő minden év október 31-éig felülvizsgálja. Ennek érdekében a bérlő köteles minden év
június 30-áig benyújtani a vagyonkezelőnek a jövedelmi kimutatásokat, valamint írásban nyilatkozni
a lakásban élők számáról és az ott lakás jogcíméről.”
(5) Amennyiben a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a bérlő már nem jogosult szociális vagy költségelvű
bér fizetésére, a polgármester tulajdonosi nyilatkozattal megállapítja az új bért, és azt a bérlővel
írásban, haladéktalanul közli.
(6) A költségelvű lakbérrel bérbe vehető lakás bérleti jogára az jogosult, aki a jövedelmi és vagyoni
helyzete alapján szociális bérű lakást nem bérelhet, és háztartásában élők igazolt jövedelme
a) egyedülállónál havi nettó 85.000 forintnál magasabb, de a 130.000,-Ft-ot nem haladja meg,
b) több tagú háztartás esetében az egy főre eső havi nettó 75.000,- forintnál magasabb, de a
110.000,-Ft-ot nem haladja meg.
(7) A szociális helyzet alapján, illetve a költségelven bérbe adott lakások esetén a bérlő a
vagyonkezelő felé tizenöt napon belül írásban köteles bejelenteni és igazolni a jövedelmi és vagyoni
helyzetében bekövetkezett változást.
4/B. §
(1) A bérbeadás feltétele, hogy a pályázat benyújtásakor, illetve pályázaton kívüli bérbeadás esetén a
bérleti szerződés megkötésekor a bérlő rendelkezzen a lakás fenntartásához elégséges, igazolt
jövedelemmel, kivéve ismételt bérbeadás és jogviszony rendezése.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a bérlő a lakás fenntartásához elégséges jövedelemmel
rendelkezik, ha a háztartásában élők igazolt jövedelme
a) egyedülálló bérlő esetében a havi nettó 50.000,-Ft-ot,
b) több tagú háztartás esetében az egy főre eső havi nettó 35.000,-Ft-ot
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meghaladja.
(3) Bérlőtársak esetében a bérlőtársak együttes jövedelmének kell elérnie a (2) bekezdésben
meghatározott, a lakás fenntartásához elégséges jövedelmet.
5. §
(2) Szociális helyzet alapján, valamint költségelven történő bérbeadás esetén a jelen rendelet 1.
mellékletében meghatározottak szerinti, a lakásigény mértékét meg nem haladó szoba számú lakás
adható bérbe.
(3) A lakásigény mértékének megállapításánál figyelembe kell venni:
a) a pályázót,
b) kiskorú gyermekét (gyermekeit) és vele – a pályázat benyújtását megelőző három év óta életvitelszerűen együttlakó azon személyeket, akik az Ltv. 21. § (2) bekezdés
alapján a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatóak be a lakásba,
c) akik öröklés útján jutottak nem beköltözhető lakásra vonatkozó tulajdonjoghoz.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén sem adható bérbe lakás, ha:
a) a pályázó a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét nem töltötte be, kivéve,
ha házasságkötés útján vált nagykorúvá,
b) öt éven belül volt beköltözhető önálló lakása, tulajdonjoga vagy eredményes pályázat útján
bérbevételre lehetősége volt, amit önhibájából nem kötött meg. (6)i Szociális helyzet alapján,
valamint költségelven történő bérbeadás esetén –amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik –
a bérbeadói jogokat az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság gyakorolja.
(7) A határozott idő lejártával, változatlanul fennálló szociális rászorultság esetén kérelemre, az
Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság döntése alapján, a bérlővel újabb – legfeljebb öt
évre szóló - bérleti szerződést lehet kötni.

A rendelet Méltányosság, valamint szociális helyzetben bekövetkezett változás alapján történő
bérbeadásról szóló 13. § szerint:
(1) A polgármester javaslatára méltányosságból, kivételesen pályázaton kívül bérlakás biztosítható
annak a személynek,
a) akinek szociális helyzete vagy egészségi állapota indokolttá teszi és
b) aki szociális alapú lakáspályázaton legalább 2 alkalommal érvényesen, de eredménytelenül vett
részt a Budapest XV. kerületben, és méltányossági kérelme benyújtását megelőzően legalább 5 éve a
Budapest XV. kerületben lakik életvitelszerűen.
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(2) A polgármester javaslatára különösen indokolt esetben, méltányosságból, kivételesen pályázaton
kívül bérlakás adható. Különösen indokolt esetnek minősül a bérbeadás:
a) ha a kérelmező lakása természeti vagy egyéb katasztrófa következtében megsemmisült vagy
helyrehozhatatlanul megrongálódott,
b) többes gyermekáldás (ikerszülés) esetén
c) ha a kerületben lakó család a Szociális és Rehabilitációs Alapítványnál nyert átmeneti elhelyezést és
rászorultsága bizonyított,
d) ha a kérelmező családi, munkahelyi vagy egészségügyi körülménye a lakásjuttatást indokolttá teszi,
szociális, költségelvű vagy piaci bérű lakásra méltányosságból kijelölhető.
(3) A különösen indokolt méltányosságból történő elbírálás esetén a kérelmezőnek vállalnia kell a
számára kijelölt bérlakás felújításának, illetőleg felújított lakás esetében a felújítási költségeknek
Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság által meghatározott részét.
(5) Ha a bérlő piaci alapú bérlakását szociális helyzete miatt nem tudja ismételten piaci alapon bérbe
venni, de a bérleti idő lejárta előtt kéri szociális jogcímen történő elhelyezését, bizonyítja szociális
helyzetének romlását és szociális bérlakásra való rászorultságát, akkor a továbbiakban szociális alapú
lakbért kell fizetnie.

3.6.

Megelőző település-rehabilitációs és felzárkóztató tevékenységek
bemutatása

3.6.1.
Az elmúlt 10 év társadalmi integrációs folyamatainak
5
bemutatása
Budapest XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete 627/2007. (XII.19.) sz. határozatával öt évre
szólóan elfogadta a kerület Esélyegyenlőségi Programját (HEP). A Képviselő-testület minden évben
megtárgyalta és elfogadta az intézkedési tervbe foglaltakat, a program felülvizsgálatára legutóbb
2012-ben került sor, melynek megfelelően az aktuális dokumentum 2013 és 2018 közötti időszakra
érvényes.
A HEP-ben a nők és férfiak esélyegyenlőségének, a mélyszegénységben élők és a romák
esélyegyenlőtlenségének,

a

halmozottan

hátrányos

helyzetű

gyerekek

közoktatási

esélyegyenlőségének, valamint a fogyatékos személyek esélyegyenlőtlenségének megteremtésére

5

Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program
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irányulnak az intézkedések. A XV. kerületi Önkormányzat célul tűzte ki, hogy erősödjön az
esélyegyenlőség a fizikai környezetben, a kulturális életben, a lakhatás lehetőségekben, a közlekedési
eszközök használatában, a szociális és egészségügyi ellátásban, az iskoláztatásban és a
munkaerőpiacon, a sport és a szórakozás területén is. Az Önkormányzat folyamatosan érvényesíti az
esélyegyenlőségi szempontokat a kerület működését, fejlesztését meghatározó alapvető
dokumentumaiban is.
A HEP 2013-2018 célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést
és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely az állam, az
önkormányzatok és ezek intézményei, a civil szervezetek és a magánszemélyek feladata. A helyi
esélyegyenlőségi csoportok helyzetének felmérése, problémáik beazonosítása folyamatosan történik
a kerületben, melyek hatására már történtek közpolitikai intézkedések, fejlesztések a humán
infrastruktúrában. Az elért eredmények mellett a HEP 2013-2018 megfogalmazza a jövőbeli
intézkedések körét is, a bevonható lehetséges partnerek megnevezésével.
A XV. kerület főbb társadalmi problémái között lehet felsorolni a hajléktalanság jelenlétét. 2011-ben
a XV. kerületi Önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az Újpalotai Családsegítő Szolgálat
segítségével kidolgozott egy programot, mely az újpalotai kiserdőben elhanyagolt, szemetes
kolóniaszerű, telepeken élő hajléktalan emberek élethelyzetén hivatott javítani. A kiserdőben
tartózkodók közül 45 fővel elindult a szociális munka, a hajléktalanok 70 %-a férfi (32 fő), 30 %-a nő
(14 fő) volt. A program befejezésekor a résztvevők közül 15 fő nem kívánt élni a felajánlott
lehetőségekkel, továbbra is az utcán kívántak élni, szintén 15 fő a hajléktalan ellátás valamely szállást
nyújtó formáját választotta, 8 fő albérletbe költözött, 4 fő sajáttulajdonú vidéki ingatlanba költözött a
Máltai Szeretetszolgálat segítségével, aki két ingatlant vásárolt Pilis és Nagyrábé községben („first in
haus” stratégia), 3 fő pedig visszaköltözött vidéki rokonaihoz. A program során elért sikerek azt
mutatják, hogy a szociális munkának ez az iránya hatékonynak bizonyulhat, a kapcsolatvesztésnek, a
társtalanságnak, a szeretet hiányának a visszaállítása alapvető fontosságú a hajléktalanság
problémájának a kezelésében.

3.6.2. Az elmúlt 10 év releváns fejlesztéseinek bemutatása az akcióterületen
és a kerületben
A kerületben, kiemelten Újpalotán az elmúlt években számos pályázati forrásból megvalósult
fejlesztés történt, melyek hozzájárulnak többek között a helyi identitástudat erősödéséhez, az élhető
város feltételeinek javításához és a társadalmi integrációhoz. A városfejlesztéshez kötődő
beruházások, befejezett projektek, fejlesztések közvetlenül és közvetetten egyaránt azt szolgálják,
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hogy a kerületi lakosság életminősége javuljon, kötődésük a helyi közösséghez erősödjön (pl.:
Pestújhelyi és Rákospalotai Emlékfasor, Város-Emlék-Képek, Életfa program, Miénk a tér! pályázat).
Az elmúlt évek fontosabb, részben önkormányzati, részben állami támogatás felhasználásával
megvalósult kerületi projektjei közé tartozik az új mentőállomás építése a volt Észak-pesti Kórház
területén (2012); az Újpalotai piac fejlesztése (I. ütem 2014); az Ifjúsági Közösségi Tér létrehozása
(három ütemben 2013-tól); közterületi fejlesztések (2011-től pl. zöldfelületek, játszóterek
fejlesztése); műfüves pályák kialakítása (2012-től több iskolában is). Az Európai Uniós pályázati
forrásból megvalósult

projektek

többsége

akadálymentesítésre,

közterület-fejlesztésre,

és

infrastruktúra-fejlesztésre irányult. Ezek a fejlesztések közvetetten érintik a rákospalotai akcióterület
lakosait is.
Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” témában kiírt KMOP4.5.3-09-2009-0024 számú pályázat keretében valósult meg a XV. kerületi Fejlesztő Gondozó Központ
akadálymentesítése az esélyegyenlőség jegyében. Az Önkormányzat a pályázaton 15 millió forint
Európai Uniós támogatást nyert a projekt megvalósításához. A 77 %-ban támogatott beruházás során
sor került a rossz állapotú nyílászárók cseréjére és az elnyert támogatásnak köszönhetően az
intézmény öt foglalkoztatóra bővült, a hozzátartozó korszerűen felszerelt, akadálymentes
infrastruktúrával, mely lehetővé tette a szakmai programban szereplő tevékenységek teljes körű
ellátását. A fejlesztés teljes költsége 19,3 millió forint volt. A megújult épület 2010. szeptember 20-án
ünnepélyes keretek között került átadásra.
A KMOP-4.5.3-2007-0012 számú pályázat keretében valósult meg a XV. kerületi Száraznád NevelésiOktatási Központ teljes körű akadálymentesítése. Az Önkormányzat a pályázaton 25 millió forint
Európai Uniós támogatást nyert a projekt megvalósításához. A 67,2 %-ban támogatott beruházás
során az iskola bejárata előtt akadálymentes parkoló lett kialakítva. Az épületben lift épült,
szintenként egy-egy akadálymentes mosdót alakítottak ki. A hallássérültekkel való kommunikáció
elősegítésre indukciós készüléket szereztek be és az aulában Braille felirattal is ellátott tábla segíti az
épületben való tájékozódást. A fejlesztés teljes költsége 37,2 millió forint volt. A megújult épület
2009. március 26-án ünnepélyes keretek között került átadásra.6
Újpalotán, az ipari technológiával épült lakótelep egyes panelházai felújításra kerültek, de ezek közül
is kiemelkedik a Zsókavár utcában megvalósult „Zsókavár-projekt”, melynek egyik eleme a 2012-ben
átadott és felújított Háziorvosi Rendelő volt. A XV. kerületi Önkormányzat további jelentős
fejlesztéseket tervez a háziorvosi rendelők felújításával kapcsolatban. A Zsókavár-projekt keretein

6

Forrás: www.bpxv.hu
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belül felújított Háziorvosi Rendelő mellett, a tervek szerint a Deák utcai felnőtt háziorvosi rendelő és
a Sződliget utcai gyermekorvosi rendelő összevonásra kerül és az új rendelő kialakítására az
akcióterületen lévő Karácsony Benő park mellett kerülhet sor. 2017-ben került átadásra az Őrjárat
utca 1-5. szám alatt, a volt Észak-Pesti Kórház területen kialakított új háziorvosi rendelő,
tüdőgyógyászatai szakrendelés és Tüdőgondozó, amely több rossz állapotú orvosi rendelő kiváltására
jött létre.

4. ábra: A Zsókavár utcai fejlesztések akcióterülete
Forrás: HEP

A Zsókavár projekt nagyberuházás 2011-ben kezdődött meg az Újpalotai városrészen a Zsókavár utcai
akcióterületen. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata társfinanszírozásával valósult meg, az „Ipari
technológiával épület lakótelepek rehabilitációja” (KMOP-2007-5.1.1/C) pályázat keretein belül. A
beruházás keretében megvalósított fontosabb beavatkozások: pl. közterek újjáalakítása, új
zöldfelületek létrehozása, lakóépületek komplex rekonstrukciója, orvosi rendelő teljes megújítása. A
projekt ESZA-programokat is tartalmazott, hasonlóan a Rákospalota Városrehabilitációja projektben
tervezettekhez, melyek célja volt a közösségfejlesztés (pl. klubok működtetése), a munkaerő-piaci
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integráció elősegítése (pl. tanfolyamok), „reszocializációs” mentális támogatás megteremtése (pl.
hajléktalanok számára)7.
A Zsókavár projekt három ütemének rövid tartalmát, célját, és a fejlesztés hatásait az alábbi
táblázatok foglalják össze:
1.

Beavatkozás megnevezése

„Budapest XV. kerületben az ipari technológiával épült újpalotai
lakótelep, Zsókavár utcai akcióterületén lakó- és középület felújítása,
korszerűsítése és a kapcsolódó közterületek rehabilitációja" (Zsókavár I.
ütem)

Beavatkozás célja

Iparosított technológiával épült lakótelepek leromlását okozó folyamatok
megállítása és megfordítása több eszköz együttes, integrált alkalmazása
során. A helyi hátrányos helyzetű lakosság életminősége és esélyei
javuljanak, mind az épített környezet, mind a társadalmi helyzet
tekintetében.

Rövid tartalom

Projektelemek:
- orvosi rendelő felújítás és berendezés
- Zsókavár szervizút
- Játszótéri berendezések
- Zsókavár u. 2. Társasház felújítás
- szoft tevékenységek

Teljes bekerülés költség (Ft)

575.339.342,-

Támogatás forrása

Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozás

Fejlesztés hatásai

Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj különdíjában részesített, minden
igényt kielégítő, modern orvosi rendelő jött létre. Egy társasház
energetikai korszerűsítése megtörtént. A megújult környezet és a szoft
programok

megteremtették

a

közösségi

kapcsolatok

új

szintre

helyezését.

6. táblázat: Zsókavár projekt I. ütemének rövid bemutatása
Forrás: saját szerkesztés

2.

Beavatkozás megnevezése

„Az újpalotai lakótelepen a Zsókavár utcai akcióterület II. ütemű
fejlesztése” Zsókavár II. ütem - Szociális célú városrehabilitáció

Beavatkozás célja

Iparosított technológiával épült lakótelepeken a helyi hátrányos helyzetű
lakosság életminősége és esélyei javuljanak, az épített környezete

7

Forrás: www.bpxv.hu
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minőségi változáson menjen át, a program gazdája az adott városrészben
valósítson meg felzárkóztató programokat a társadalmi helyzet javítása
érdekében.
Rövid tartalom

Projektelemek:
- Zsókavár u. 4. felújítás
- Zsókavár u. 6. felújítás
- Zsókavár u. 12-22. felújítás
- Zsókavár u. 28. felújítás
- Zsókavár u. 32-38. felújítás
- Árendás óvoda felújítás
- Zsókavár u. 2-4-6. közterület felújítás
- szoft tevékenységek

Teljes bekerülés költség (Ft)

651.786.112,-

Támogatás forrása

Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar
Köztársaság költségvetése társfinanszírozás

Fejlesztés hatásai

Lakóingatlanok és egy óvoda energetikai korszerűsítése megtörtént. A
lakótelepi környezet tovább szépült. A szoft tevékenységek hatására a
közösségépítésben és a társadalmi felzárkóztatásban további eredményt
értünk el.

7. táblázat: Zsókavár projekt II. ütemének rövid bemutatása
Forrás: saját szerkesztés

3.

Beavatkozás megnevezése

"A Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú
városrehabilitáció témában"

Beavatkozás célja

Iparosított technológiával épült lakótelepek leromlását okozó folyamatok
megállítása és megfordítása több eszköz együttes, integrált alkalmazása
során. Az alacsony státuszú lakosság bevonásra kerüljön a lakókörnyezet
megújítása és rendben tartása során.

Rövid tartalom

Projektelemek:
- Kőrakás park 1-8. Szobabérlők Háza felújítása
- Zsókavár u. 24-26. Spirálház épület és közterület felújítása
- Zöldterület, közterület felújítások
- Kamerarendszer kiépítés
- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár felújítása
- Pajtás Étterem felújítása
- Hartyán Általános Iskola felújítása
- Kőrakás park 37. Társasház felújítása
- Zsókavár u. 46-62. Társasház felújítása
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- szoft tevékenységek
Teljes bekerülés költség (Ft)

1.652.169.067,-

Támogatás forrása

Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozás

Fejlesztés hatásai

Lakóingatlanok és egy iskola energetikai korszerűsítése megtörtént. A
hajléktalansággal fenyegetett lakosság lakhatását szolgáló épület és
környezete felújításra került. A lakótelepi környezet tovább szépült és a
kamerarendszernek köszönhetően biztonságosabb lett. Létrejött a Spirál
Humán Központ, amelyben a családsegítő szolgálat, a munkanélküli
fiatalok tanácsadója, szociális varroda és mosoda, könyvtár és közösségi
étkezde kapott helyet. A közösségépítő programok nemcsak az
újpalotaiakat, hanem a többi településrész lakosságát is meg tudták
szólítani.

8. táblázat: Zsókavár projekt III. ütemének rövid bemutatása
Forrás: saját szerkesztés

3.7.

Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszakifizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák
feltárása

3.7.1. Az akcióterület társadalmi és gazdasági jellemzőinek bemutatása8
Az akcióterületen él a XV. kerületi lakosság (79645 fő) 12,6%-a, vagyis összesen 10.017 fő. A helyi
lakosság korösszetételében 66%-ot az aktív korúak, 14%-ot a fiatalok, és 20%-ot az idősek teszik ki. A
14 év alattiak aránya kismértékben meghaladja a kerületi átlagokat, míg a 60 év felettiek aránya 5
százalékponttal elmarad attól. Ennek következménye, hogy viszonylag fiatalos az akcióterület
összetétele, de ennek ellenére a fiatalok arányát meghaladja az idősek aránya, vagyis az idősödés
folyamata itt is releváns demográfiai jelenség. A 15-59 év közötti korcsoport aránya közel 4
százalékponttal magasabb az akcióterületen, mint a kerület egészében, vagyis az aktív korú népesség
kismértékben felülprezentált az akcióterületen.
A statisztikai mutatók egy része az akcióterületen élő népesség kedvezőtlenebb munkaerő-piaci
pozíciójáról tanúskodik. Az aktív korúakon belül az alacsony iskolai végzettségűek aránya (12%)

8

Tartalma azonos a PET 1.1.2 fejezetével.
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meghaladja a kerületi átlagot. Szintén az aktív korúak között a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők a kerületi átlagnak felelnek meg, de ez viszonylag magas értéknek tekinthető (34%).
Közülük 7,2% alacsonyan képzett: azok, akik foglalkoztatottként alacsony iskolai végzettséggel
rendelkeznek, többségükben alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban dolgoznak.
Az akcióterület lakónépességének 48%-a gazdaságilag nem aktív. A munkanélküliségi arány 11,8%,
ezen belül 7% tartós munkanélküli. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 32%.
Az igényfelmérés során a megkérdezettek közel 30%-a nevezte meg a munkanélküliséget olyan
társadalmi problémának, mely az ő közvetlen közelében jelentkezik és változtatna rajta. Ez az érték
egybeesik a hivatalos statisztikai adatokkal. Érdekes viszont, hogy ugyanezen kérdéskörön belül,
vagyis, hogy „Tapasztal-e olyan társadalmi problémákat a lakókörnyezetében, amelyeken szíves
változtatna?” a hajléktalanok jelenlétéből adódó konfliktusokat a megkérdezettek 35%-a emelte ki,
tehát a munkanélküliséggel együtt komoly problémának tartják a hajléktalanokat, illetve a „lézengő”
személyeket a lakókörnyezetük közelében.
Az

akcióterületi

lakásállomány

összesen

4.821

lakóingatlanból

áll,

amely

XV.

kerület

lakásállományának 13%-a. A lakások egyötöde egyszobás, amely a kerületi átlag több mint
háromszorosa. Az akcióterületen található lakások 7,5%-a alacsony komfort fokozatú, amely a
kerületi átlag duplája. Komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon
belül 6,3%, amely szintén kétszerese a XV. kerületi átlagszintnek.
Mutató megnevezése

Budapest XV.

Krízis- és veszélyeztetett

kerület

tömbök alkotta

összesen*

akcióterület

79.645

10.017

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya %

12,4

13,9

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya %

62,0

65,8

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya %

25,7

20,3

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők

10,2

11,9

21,4

23,7

37.158

4821

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya %

3,2

7,5

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a

2,5

6,3

Lakónépesség száma

aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül %
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában %
Lakásállomány (db)
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lakott lakásokon belül %
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül %

8,4

25,6

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya

32,6

34,0

5,9

7,2

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül %

63,0

62,4

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya %

35,5

32,0

csoportokban

26,8

27,4

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen

50,0

48,1

11,8

11,8

7,1

7,1

az aktív korúakon (15-59 évesek) belül %
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül %

Alacsony

presztízsű

foglalkoztatási

foglalkoztatottak aránya %

belül %
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) %
Tartós

munkanélküliek

aránya

(legalább

360

napos

munkanélküliek aránya) %

9. táblázat: Demográfiai és szociális helyzet fő statisztikai adatai
Forrás: KSH adatszolgáltatás

A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján 10.017 fő él a krízis- és veszélyeztetett tömbök alkotta
akcióterületen, ahol összesen 4.821 lakóingatlan található. Az akcióterületen a kerület általános
társadalmi jellemzőihez képest koncentráltan jelentkeznek szociális problémák, amelyek főként az
alacsony iskolai végzettségből, a hátrányos munkaerő-piaci helyzetből, a rosszabb jövedelmi
viszonyokból, és így a szegénység különböző formáiból adódnak. Az akcióterületen él a XV.
kerületben található roma népesség jelentősebb hányada. A 2011. népszámlálás alapján 1.063 fő
vallotta magát a cigány nemzetiséghez tartozónak a kerületben, de a kerületi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat tapasztalatai alapján számuk 3-4.000 fő is lehet a XV. kerületben. A kerületi cigány
lakosság kb. 20%-a él az akcióterületen: nagyobbrészt a Bocskai u., Bethlen G. u., Eötvös u., Palánk u.,
Szerencs u., Rädda Barnen u. területén. A kisebbség a többségi társadalommal történő
együttélésében súlyos problémák mutatkoznak, melyek a lakókörnyezet és a közbiztonság, valamint
a társadalmi problémák elmélyülését okozzák. Megoldásukhoz komplex programok megvalósítására
lenne szükség, ennek hatékony eszköze lehet a szociális városrehabilitáció, annak beruházási és ESZA
típusú

tevékenységei.

Nagy

szükség

mutatkozik

a

helyi

identitást

erősítő

közösségi,

közösségszervezési programokra és a kisebbségek integrációját segítő programokra. A két program
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típus és azok elemei szorosan összefüggnek egymással, végső céljuk pedig a nyugodt együttélés,
megóvott környezetben, biztonságban.
A XV. kerülethez és Rákospalotához képest az akcióterületen legmagasabb a fiatalkorúak aránya (5.
ábra). Az aktív korúak aránya szintén meghaladja a kerületi és kerületrészi átlagokat, ugyanakkor az
időskorúak aránya azok alatt marad. Egyrészről fontos, hogy az akcióterületen nagy számban élnek
fiatalkorúak, másrészről pedig mivel az időskorúak aránya meghaladja a fiatalkorúak arányát, ezért az
idősödés is jellemző az akcióterületre. A háztartások jövedelmi helyzete miatt fontos, hogy az
akcióterületen magas arányú az aktív korú népesség jelenléte. Az akcióterület népességének
kedvezőtlen az iskolai végzettsége, mert a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya 2-3 százalékponttal magasabb, mint a kerület egészében és Rákospalotán (6. ábra). A
diplomások aránya a rákospalotai átlaghoz hasonló (24%), arányuk tehát kétszerese az általános
iskolai végzettségűeknek. A 15-64 évesek között a foglalkoztatottak aránya kismértékben
alacsonyabb a kerülethez és Rákospalotához képest, közülük 27,4% alacsony presztízsű
foglalkoztatási csoportban dolgozik. Ez kismértékben rosszabbul alakul az akcióterületen, mint a
kerületben és Rákospalotán (3. táblázat). A munkanélküliek és a tartós munkanélküliek aránya az
akcióterületen a XV. kerületi átlagszint körül alakul, de mindenféleképpen információhordozó, hogy
az akcióterületen élő munkanélküliek nagy része legalább egy évig nem talál munkát (4. táblázat).
A munkaerő-piacról hosszabb kimaradók elhelyezkedési aránya jelentősen romlik, így ez az adat
súlyos problémákat mutat, mely túlburjánzik és súlyosan kihat az akcióterület közbiztonsági
helyzetére és a környezeti állapotokra egyaránt. A munkaerőpiacra való visszatérést jelentősen
tudják segíteni a piacorientált felnőttképzések, melyek az előző szoft programok legsikeresebb
elemei voltak. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya néhány százalékponttal alacsonyabb a
kerületi és kerületrészi átlagnál, de 32%-os arányuk számottevő, és az akcióterületi háztartások
legalább harmadának hátrányos helyzetét okozzák (7. ábra). Erre a problémára reagál több
programelem, mint a munkaerő-piaci felzárkóztató képzés, a kívül-belül megújulás program, a védett
munkahelyen való képzés, a nyelvi-, számítástechnikai és OKJ-s képzések mentorálással kiegészülve.
Az igényfelmérés során a kérdezőbiztosok rákérdezek arra, hogy mivel segíthető elő a helyi
gyermekek nevelés, iskolán kívüli oktatása. A kérdezőbiztosok elmondása alapján ez népszerű
kérdésnek bizonyult és sok ötlet is érkezett hozzá. A válaszadók többsége szerint a különböző
tanfolyamok, szakkörök, illetve sportprogramok elősegíthetik a gyerekek jobb teljesítményét az
iskolákban. Ezek mellett fontosak a tanoda jellegű programok, a felzárkóztatás és tehetséggondozás
már óvodás kórtól, a korrepetálások és a közösségépítés, jó minták közvetítése a diákok számára.
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5. ábra: Az akcióterület, az ahhoz tartozó kerületrész (Rákospalota) és a XV. kerület lakónépessége
korcsoportos összetétele (2011) (%)
Forrás: KSH adatszolgáltatás

6. ábra: Az akcióterület, az ahhoz tartozó kerületrész (Rákospalota) és a XV. kerület lakónépessége
iskolai végzettsége (2011) (%)
Forrás: KSH adatszolgáltatás

Mutató megnevezése

Budapest

XV.

kerület

Rákospalota

összesen
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Foglalkoztatottak aránya a
15-64

éves

63,0

63,5

62,4

25,2

27,4

népességen

belül
Alacsony

presztízsű

26,8

foglalkoztatási
csoportokban
foglalkoztatottak aránya

10. táblázat: Foglalkoztatottsági mutatók az akcióterületen, az ahhoz tartozó kerületrészben
(Rákospalota) és a XV. kerületben (2011) (%)
Forrás: KSH adatszolgáltatás

Mutató megnevezése

Budapest

XV.

kerület

Rákospalota

Akcióterület

összesen

Munkanélküliek

aránya

11,8

10,7

11,8

7,1

6,6

7,1

(munkanélküliségi ráta)
Tartós

munkanélküliek

aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)

11. táblázat: Munkanélküliségi arány az akcióterületen, az ahhoz tartozó kerületrészben
(Rákospalota) és a XV. kerületben (2011) (%)
Forrás: KSH adatszolgáltatás
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7. ábra: Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya az akcióterületen, az ahhoz tartozó kerületrészben
(Rákospalota) és a XV. kerületben (2011) (%)
Forrás: KSH adatszolgáltatás

Az akcióterület lakosainak élethelyzetét jelentősen befolyásolja az oktatási-nevelési
oktatási nevelési intézmények
elérhetősége és hozzáférhetősége. Az akcióterület szomszédságában található a Czabán Általános
Iskola, amely iskolának a beiskolázási körzete kiterjed az akcióterületre. Az iskola az akcióterület
legtávolabbi pontjáról is kb. 15-20
20 perc gyaloglással megközelíthető. Az akcióterületen élő 14 év alatti
fiatalok legnagyobb része ebbe az iskolába jár, bár vannak családok, akik a kerület más általános
iskoláiba íratták be gyermekeiket.

Szempont

Fő

tanulói létszám:

190 fő

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma:

21 fő

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók száma:

49 fő

hátrányos helyzetű tanulók száma:

19 fő

ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló száma:

6 fő

évfolyamismétlő:

25 fő

magántanuló:

6 (ebből SNI: 3) fő

12. táblázat:: A Czabán Általános Iskolában tanulók megoszlása a 2015/2016. tanévben a következő
Forrás: oktatas.hu

A Czabán Általános Iskolába járó diákok között jelentős számban megjelenik a hátrányos és
halmozottan hátrányos szociális helyzet. A tanulók 25%-a
25% beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzd, 13%-aa évfolyamismétlő, 11%-a
11% a integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanuló,
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10%-a pedig hátrányos helyzetű. Az iskolában koncentráltan megjelenő szociális problémákra az
iskola oktatásprogramja elsősorban a kooperatív tanulási módszerek előtérbe helyezésével reagál,
azonban nemzetiségi oktatás vagy egyéb készség- és képességfejlesztő módszer nem jelenik meg a
helyi tananyagban. Az akcióterületen jelentősebb iskolán kívüli felzárkóztató, fejlesztő program nem
érhető el az ott lakók számára, ezért erre kiemelt hangsúlyt fektettünk a jelen programban.
Az akcióterület hátrányos helyzetének fontos információhordozója az adott területen önkormányzati
támogatásokban részesülő lakosság aránya. Az alábbi mutatók 2011-2013 közötti átlagos értékei
elfogadottak a krízis- és veszélyeztetett tömbök alkotta akcióterületek lehatárolásában Szociális
Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program – Krízisterületek lehatárolása Budapesten (2014) c.
alapján. Ezeknek a mutatóknak a 2011-2013 közötti átlagos értékei az akcióterületen a következők:

Statisztikai mutató

db

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

208

háztartások száma:
közgyógyellátásban

részesülő

taggal

rendelkező

472

aktív korúak ellátásában részesülő taggal rendelkező

191

háztartások száma:

háztartások száma

13. táblázat: A krízis- és veszélyeztetett tömbök alkotta akcióterületek lehatárolásában használatos statisztikai
mutatók értékei az akcióterületen
(Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás)

Az eredmények bizonyítják az akcióterület kedvezőtlen társadalmi helyzetét, amely jelentős hatással
van a helyi ellátórendszerre, annak nagyobb arányú igénybevételére. Az akcióterületen élő időskorú
népesség jelenléte miatt meghatározó a gyógyszertámogatásban (közgyógyellátásban) részesülők
aránya. Az időskori elszegényedés egyik velejárója, hogy egyre kevesebben tudják igénybe venni a
térítésköteles házi segítségnyújtás különböző formáit. A halmozottan hátrányos helyzetű családok
egyszerre több rizikótényezővel is szembenéznek (pl. munkanélküliség, alacsony jövedelem,
közműdíj-tartozás, rossz egészségi állapot, szociális problémák), amely növeli az akcióterületen a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő háztartások számát.
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A KSH 2011-es népszámlálása alapján a krízis- és veszélyeztetett tömbök körülhatárolásában vizsgált
statisztikai mutatók a következők:9
-

legfeljebb 8 osztály végzettségűek aránya a 15-59 népességben,

-

munkanélküliek aránya az aktívakon belül,

-

felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya,

-

túlzsúfolt lakások aránya az összes lakáson belül,

-

szubstandard lakások aránya az összes lakáson belül,

-

önkormányzati bérlakások aránya az összes lakáson belül.

Ezek alapján is a kerületi lakosság hátrányos helyzete elsősorban Rákospalotán és az akcióterületen
figyelhető meg, amely alapján különíthetők el a krízis- és veszélyeztetett tömbök. Ezek a tömbök
leginkább összefüggően az Integrált Településfejlesztési Stratégiában az Önkormányzat által
körülhatárolt akcióterületen koncentrálódnak. Tehát a krízis- és veszélyeztetett tömbök
definiálásához

és

körülhatárolásához

szükséges

társadalmi

mutatók

önmagukban

információhordozók az akcióterületen élő lakosság társadalmi hátrányairól, kedvezőtlenebb szociális
helyzetétől. Ezt részletesebben bizonyították az előzőekben bemutatott demográfiai, háztartási,
iskolai végzettségre és gazdasági aktivitásra vonatkozó statisztikai mutatók.
A 2015. évi önkormányzati támogatások száma alapján is megállapítható az akcióterületen élők
hátrányos helyzete. (6. táblázat) Az akcióterületen több mint 200 alkalommal nyújtott az
Önkormányzat Lakásfenntartási támogatást 2015-ben. Emellett magas volt 2015. első két
hónapjában a Rendszeres szociális segélyben és a Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők száma az akcióterület lakosai között. 2015. év folyamán a Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben 145 család részesült.
A kerületi önkormányzati adatok alapján, az akcióterületen 2011-2013 között átlagosan 235-ször
vették igénybe a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, míg ugyanezen időszakban átlagosan
555-en részesültek közgyógyellátásban, illetve az aktív korúak ellátására átlagosan 222 alkalommal
került sor.10

9

Forrás: Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program – Krízisterületek lehatárolása Budapesten

2014
10

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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Önkormányzati támogatások

Akcióterület
Lakások száma**: 4821 db

LFT-ben* részesülők aránya a lakások számához

5,0% (242 db)

viszonyítva
Rendszeres szociális segélyben részesülők aránya a

2015. 01. 01.-2015. 02. 28. között folyósítva: 0,64%

lakások számához viszonyítva

(31 db)
(2015. március 1-ével a járási kormányhivatal
folyósítja és tartja nyilván.)

Foglalkozást helyettesítő támogatásban részesülők

2015. 01. 01.-2015. 02. 28. között folyósítva: 1,22%

aránya a lakások számához viszonyítva

(59 db)
(2015. március 1-ével a járási kormányhivatal
folyósítja és tartja nyilván.)

Rendszeres

gyermekvédelmi

kedvezményben

3% (145 család)

részesülők aránya a lakások számához viszonyítva
14. táblázat: Segélyezési adatok a krízis- és veszélyeztetett tömbök alkotta akcióterületen a XV. kerületben
(2015)
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
* LFT – Lakásfenntartási támogatás, amibe beletartozik a normatív, helyi és adósságkezelési LFT egyaránt,
** Lakások száma – A KSH 2011. évi népszámlálási adatainak megfelelően.

A kerületben egyre növekszik az idős egyszemélyes háztartások száma, valamint az egyedül élő, a
különböző egészségügyi, mentális és szociális problémákkal küzdő emberek aránya. Az akcióterületen
élők egészségügyi helyzetét jelentősen befolyásolják a lakáskörülmények, a lakókörnyezet, az
iskolázottság, illetve az életkori sajátosságok. Az igényfelmérés során a kérdezőbiztosok kikérték a
lakosság véleményét arról, hogy vajon mivel segíthető elő a lakosság egészségügyi állapotának
javulása.

A válaszadók kiemelték a sportolást, sportrendezvényeket, sportolásra nevelést,

sportlétesítmények fejlesztését (kerékpárút, uszoda, focipálya, grund, stb.), ezek a válaszok döntően
a fiatalabb és a középső korosztályokból érkeztek. Ezzel szemben a rövidebb várólista (kórház és SZTK
esetében) opciót döntően az idősebb korosztály jelölte meg, szemben a legyen kórház a kerültben
válasszal, ami korcsoporttól függetlenül jelent meg. Szintén megemlítendő még a több orvos, és a
szűrések, valamint számos esetben jelent meg az egészséges életmóddal kapcsolatos (legyen az
étkezés, életvitel, stb.) programok, tájékoztatók esete, hasonlóan a prevenció (főként a káros
szenvedélyek területén) megjelöléséhez. Mindezen igényekre válaszul a szoft programban
egészségnapokat, életmód napokat tervezünk, melyek során a megelőzés, szűrések és az
egészségügyi szolgáltatások hatékonyabb igénybevételére lesz lehetőség, sportprogramok széles
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köre lesz elérhető és prevenciós előadásokat, klubfoglalkozásokat szervezünk. Jól látszik tehát, hogy
igény mutatkozik az egészségmegőrzés területén olyan programokra, melyeket kerületi, illetve
illet
akcióterületi, helyi szinten lehet megvalósítani. Az igényfelmérés egyik összefoglaló kérdése azt
firtatta, hogy az akcióterületen élők szerint mi szükséges az általános életminőség javításához a
területen. A válaszok összesítéséből kiderült, hogy 66% számára
számára a „szebb, ápoltabb környezet”, a
zöldfelületek, parkok, játszóterek megléte alapvető fontosságú. Ezt az igényt elégíti ki a
növénytelepítés, valamint az épített környezet közösségi akciók során történő karbantartása:
szemétszedés és közterület szépítés
szépí során.

3.7.2. Az akcióterületen elhelyezkedő kríziskrízis és veszélyeztetett tömbökben
élők demográfiai helyzete, iskolázottsága és foglalkoztatottsági jellemzői11
Az akcióterületen belüli krízis- és veszélyeztettet tömbök lakónépessége 51 fő és 333 fő közötti
értékeket
ékeket mutat. A legkevesebben laknak a V15 veszélyeztetett tömbben, legtöbben pedig a K6
krízistömbben.

Lakónépesség száma (fő)
333

167

V15
V6
V10
K2
V13
V7
K5
V5
V11
V16
V18
V14
V19
K3
V9
V3
V1
V17
K9
V4
K7+K10
V8+V12
K8
K1
K4
V2
K6

51

8.. ábra: Lakónépesség száma az akcióterületen lévő kríziskrízis és veszélyeztetett tömbökben
Forrás: KSH adatszolgáltatás

A lakónépesség korösszetétele az egyes tömbökben csak néhány százalék mentén ingadozik. A 15.
számú ábrán látványos a 15-59
59 éves korosztály magas aránya a népességben.

11

Tartalma megegyezik a PET 1.2.1.2; 1.2.1.3;
1.2.
1.2.1.4 fejezeteivel
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Legmagasabb az idős korosztály aránya a V7 és V19 tömbökben (23%), legalacsonyabb pedig a V1
tömbben, ahol egyúttal a gyerekek aránya a legmagasabb az összes többi tömb közül. A 64 évesnél
idősebbek aránya a kerületi átlaghoz viszonyítva csak három tömb esetében magasabb. A kerületi
átlaghoz képest a gyerekek korosztályát képviselők aránya a tömbök túlnyomó részében magasabb,
sőt a V1 tömbben közel a kétszerese a kerületi átlagnak.

Lakónépesség korosztályi megoszlása az egyes tömbökön belül
7 13 14 8 10 12

65

70 68 72 72 75

13 17 17 10 10 17 18 16 18
13 9 14 13 19 14 16 15 21
23
23 20

61 64

63 64
72 71 62
66 70 61 72 63 71 59 66 60
67 63 65
69
66

V8+V12
V9
V10
V11
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7+K10
K8
K9

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

22 14
13 17 13 13 9 11 14 16 14 11 13 16 15 13 16 9 20 18 9 15 16 17 12 17 12

Lakónépességen belül 0-14
14 évesek aránya (%)

Lakónépességen belül 15-59
59 évesek aránya (%)

Lakónépességen belül 64- X évesek aránya (%)

9.. ábra: A lakónépesség korosztályi megoszlása az egyes tömbökön belül
Forrás: KSH adatszolgáltatás

Lakónépességen belül a 64 évesnél idősebbek aránya (%)
21
15
10 10 10

12

14 14 15

17 18 18

19

23 23

XV. kerület
Akcióterület
V1
V4
V10
V5
K4
K5
V6
V2
V9
K1
V13
V15
V11
V3
V17
K8
V16
K2
K3
K6
K7+K10
K9
V14
V8+V12
V18
V19
V7

9
7 8

13 13 13 13 14

16 16 17 17

20 21

10. ábra: Lakónépességen belül a 64 évesnél idősebbek aránya
Forrás: KSH adatszolgáltatás
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Lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya (%)
22

12

14
11 11 12 12

XV. kerület
Akcióterület
V7
V19
K3
V13
V8+V12
K7+K10
K9
V3
V17
V5
V14
V6
V9
V2
V11
V16
K4
V18
V15
V10
K5
K6
K8
V4
K2
K1
V1

9 9 9

18
16 17 17 17
16
16
16
14 14 14 15 15
13 13 13 13 13

20

11. ábra: Lakónépességen belül a 0-14
0
évesek aránya
Forrás: KSH adatszolgáltatás

A legmagasabb iskolai végzettséget vizsgálva kimutatható, hogy az akcióterületen élő legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya magasabb a kerületi átlagnál, az egyes tömbök
szintjén pedig kiugróan magas értékeket tapasztalunk. A V4, V6, V10, K3, K4, K6 tömbökben az
alacsony iskolázottságú lakosság aránya
aránya több mint kétszerese a kerületi átlagnak. (18. ábra)

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező aktív korúak (15(15
59 évesek) aránya a lakónépességen belül (%)
16

13
10
8

17 17

16

15

13

13

11

11
8

11

8

11
10

9

7

6

16

10

11
9

7
5

5

4

XV. kerület
Akcióterület
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8+V12
V9
V10
V11
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7+K10
K8
K9

n.a

12.. ábra: Legfeljebb általános iskolai végzettségű aktív korúak (15-59
(15 59 évesek) aránya a
lakónépességen belül
Forrás: KSH adatszolgáltatás
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A felsőfokú végzettséggel rendelkező lakók aránya az akcióterületen belül minimálisan ugyan, de
szintén magasabb, mint a kerületi átlag. Az egyes krízis és veszélyeztetett tömbök között az arány
értéke 19% és 7% között változik. A lakónépességhez képest a legtöbb felsőfokú végzettséggel
rendelkező lakos a V9-es
es tömbben lakik. Legalacsonyabb a felsőfokú végzettségűek aránya a V19
tömbben, ahol az idős korosztály aránya is az egyik legmagasabb.

Felsőfokú végzettségűek (25 évestől idősebbek) aránya a
lakónépességen belül (%)
16

18 17

19
17

17

15
11

9 10

13

11 11

12

18

16

16
12
9 9

7

15

14 13 14

14

9 9

10

53.. ábra: Felsőfokú végzettségűek (25 évestől idősebbek) aránya a lakónépességen
lakónépességen belül
Forrás: KSH adatszolgáltatás

A lakónépességszám és a felsőfokú végzettségűek száma (fő)
350
300
250
200
150
100
50
0

Lakónépesség száma

Felsőfokú végzettségűek száma

14. ábra: A lakónépesség-szám
szám és a felsőfokú végzettségűek száma
Forrás: KSH adatszolgáltatás
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A 14.. ábra még plasztikusabban mutatja, hogy a kríziskrízis és veszélyeztetett tömbök lakónépességén
belül a felsőfokú végzettségűek száma mennyire alacsony.

Felsőfokú végzettségűek az aktív korúakon belül (fő)

221
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113

110

83

115
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73 87

94

134
133 112

69
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19 27 9 5 10 24 30 5 15 9 22 7 19 20 11 12 35 10 18 36 17 30 17 31 18
73

56
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V6
V7
V8+V12
V9
V10
V11
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7+K10
K8
K9

29

52

135

135
102

206

Felsőfokú végzettségűek száma

Lakónépességen belül a 15-59
59 évesek száma

15.. ábra: Felsőfokú végzettségűek az aktív korúakon belül
Forrás: KSH adatszolgáltatás

Az akcióterület munkanélküliségi rátája megegyezik a kerületi átlaggal. A legmagasabb
munkanélküliségi rátával a K2 tömb rendelkezik, ugyanakkor ez az egyik legkisebb lakónépességű
tömb is, jelentős szubstandard lakással. A kerületi és akcióterületi munkanélküliségi rátát meghaladó
értéket 18 tömb mutat, 9 pedig alatta van, vagy megegyezik a 6%-os
os átlag értékkel. Kerületi átlagnál
magasabb tartós munkanélküliségi arányt 14 tömb mutat. A K4, V15, V13 tömbökben a tartós
munkanélküliségi ráta duplája kerületi és az akcióterületi rátának. Ezek közül a K4 tömbben a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel
égzettséggel rendelkezők száma is kimagaslik a kerületi és az
akcióterületi átlagból.
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Munkanélküliek aránya a teljes lakónépességen belül (%)
13

6 6

8 8 8

XV. kerület
Akcióterület
V3
V10
K3
V16
K5
V11
V4
K6
V17
V7
V8+V12
V2
V14
V6
V5
V19
K8
K7+K10
V15
K9
V18
V1
K1
V13
K4
V9
K2

4 4

7
6 6 6 7
5 5 5 5

11 11
10 10 11
10
10
10
10
9 9 9

16.. ábra: Munkanélküliek aránya a teljes lakónépességen belül
Forrás: KSH adatszolgáltatás

Tartós munkanélküliek (legalább 360 napos munkanélküliek) aránya a
lakónépességen belül (%)

4 4
2

5 5
4 4
4
4
3 3 4
3 3 3 3

5 5
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6 7 7 7

7 7

8
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XV. kerület
Akcióterület
V3
V2
V8+V12
V19
K5
V4
V7
V11
K3
K6
V5
V16
V14
V17
K7+K10
K8
V6
K9
K1
V1
V18
K2
V9
K4
V15
V13
V10

n.a

17.. ábra: Tartós munkanélküliek (legalább 360 napos munkanélküliek) aránya a lakónépességen belül
Forrás: KSH adatszolgáltatás

Az alacsonypresztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak statisztikai adataiból jól kitűnik,
hogy a V6 tömbben dolgoznak a lakónépességhez képest arányaiban a legtöbben
legtöbben ilyen munkakörben.
Erre a tömbre jellemző a szubstandard, az egyszobás, túlzsúfolt lakások magas aránya is.
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Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak
aránya a lakónépességen belül (%)
29

XV. kerület
Akcióterület
V18
V14
V3
V17
V4
V2
V15
V1
V19
K1
V13
V9
V16
V8+V12
V7
K4
K5
K2
K9
K7+K10
V10
K3
V11
K8
V5
K6
V6

18 19 19 19 19
17 17 17 17
15
13 14 14 14 14 14
12 13
12 12 13 13
11
10 10
8 9 10

18.. ábra: Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya a lakónépességen
belül
Forrás: KSH adatszolgáltatás

3.7.3. Az akcióterület környezeti,
jellemzőinek bemutatása12

műszaki fizikai,
műszaki-fizikai,

infrastrukturális

A Víz, szennyvíz, elektromos áram és gáz ellátás tekintetében az akcióterület közterületei
gerincvezetékekkel kiépültek. A közműszolgáltatások használata és a közműbekötések igénylése a
fővárosi

közműszolgáltatók

mindenkor

aktuális

szabályzata

alapján

történ
történik.

A

lakások

közműellátottságát a felmérési tervek tartalmazzák.

Az Önkormányzat adatszolgáltatása alapján, az akcióterületen van vezetékes víz, áram, szennyvízszennyvíz
csatorna, közvilágítás, gázszolgáltatás. Az akcióterületen a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésében
üzemelte
lévő vezetékek közül a kor, anyag, illetve meghibásodási statisztika alapján, középtávon (5 éves
távlatban) felújításra javasolt vezetékek a következők:
Utca

Baksay Sándor

12

Szakasz határ

Üzembe helyezés éve

Átmérő

Csőszakasz anyaga

Tompa Mihály utca – Rákos út

1950

80

azbesztcement

Tartalma a 2. bekezdéstől megegyezik
gegyezik a PET 1.1.3 fejezetével
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Bethlen Gábor

Dugonics utca – Szerencs utca

1949

80

azbesztcement

Szerencs utca – Arany János utca

1950

80

azbesztcement

Bocskai

Wysocki utca – Dugonics utca

1949

150

azbesztcement

Bocskai

Dobó utca – Illyés Gyula utca

1948

150

azbesztcement

Illyés Gyula

Hubay Jenő tér – Bocskai utca

1950

80

azbesztcement

Oroszlán

Rädda Barnen utca – Régi tér

1949

80

azbesztcement

Oroszlán

Dugonics utca – Szerencs utca

1949

80

azbesztcement

Oroszlán

Szerencs utca – Arany János utca

1949

80

azbesztcement

Palánk

Dobó utca – Régi Palotai utca

1949

80

azbesztcement

Pázmány Péter

Wysocki utca – Dugonics utca

1948

200

öntöttvas

Wysocki

Pázmány Péter utca – Rákos út

1948

175

azbesztcement

Bezerédi Pál

15. táblázat: Az akcióterületen lévő 5 éven belül felújítandó vízvezetékek.
Forrás: Fővárosi Vízművek Zrt. adatszolgáltatása

19.. ábra: Az akcióterületen lévő 5 éven belül felújítandó vízvezetékek elhelyezkedése
Forrás: RUP 15 Városfejlesztési
tési Kft. 2016.

Az öt éven belül felújítandó vízvezetékek ismerete azért fontos, mert a programban nem lehet ezen
útszakaszokra infrastrukturális felújításokat tervezni.
A XV. kerület életében az agglomerációval kapcsolatos átmenő forgalom rendkívül jelentős, ami
környezeti
ti teherrel jár. Az igényfelmérés során is kiderült, hogy a megkérdezettek a legfőbb
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környezeti problémák között a második helyen emelték ki a főutak zajosságát. Az átmenő forgalom
megállítása a városhatáron, kiemelt közlekedési cél, ez azonban jelenleg megfelelő infrastruktúra
hiányában nem lehetséges, hiányoznak a megfelelő méretű P+R parkolók, az eszközváltó
csomópontok, a kapacitív közösségi közlekedési hálózatok a város illetve a kerület határán. Az
akcióterületet ez a forgalmi hatás jelentősen érinti, kiugró példa erre a Szerencs utca, ahol komoly
torlódás tapasztalható minden nap. A kerület főút hálózatán és az akcióterületen is a kétoldali járda,
a lakó utcákon a minimum egyoldali járda megléte általában biztosított. A járdák szélessége,
burkolatuk minősége azonban már kevésbé megfelelő, sok helyen akadálymentesítés sem biztosított.
Általános probléma az akcióterületen is, hogy a járdafelületeken autók parkolnak akadályozva ezáltal
a gyalogosforgalmat és tovább rongálva azok felületét. Az akcióterületen élők véleményének kikérése
során a megkérdezettek 41 %-a (205 fő) említette a balesetveszélyes járdákat és 25 %-uk a rossz
állapotú közutakat. Közel 20 %-a válaszadóknak a megoldatlan parkolási gondokat nehezményezte.
Sokan kiemelték ennek kapcsán a Rákos út környékét.
További problémát jelent a kereskedelmi funkciók megjelenéséből adódó parkolási igény biztosítása.
Pl. a Rákos út környezetében a földszintes épületek sorában a lakó funkcióból kereskedelmi funkció
kialakulása, olyan forgalmi terhelést eredményezett, ami a közterületen egyre nehezebben kezelhető
(Dugonics utca – Szerencs utca közti szakasz).
A közösségi közlekedés megállóhelyeinél, a vasútállomások, vasúti megállóhelyek környékén, az
autóbusz és villamos végállomásoknál jelenleg sehol nem épült parkoló.
A buszmegállók közelében fontos lenne, hogy legyen gyalogátkelőhely, mert itt a gyalogosok a
viszonylag távol lévő gyalogátkelők helyett, az úttesten átrohanva érik el a megállókat. Az iskolák
környékén az egyedül közlekedő gyermekek közlekedése nem biztonságos, a gépjárművek sebessége
miatt. Erre a problémára a Polgárőrség kíván reagálni a szoft programok keretében.
Minden lakos számára érezhető problémája az akcióterületnek, hogy nincsen megfelelő számú
parkoló, a közintézmények gépjárművel való megközelítése ezért sok esetben korlátolt. A
kertvárosias, családi házas beépítésű lakóterületeken előírás a parkolás telken belül való megoldása,
mely bizonyos esetekben nem lehetséges, vagy, mert a zártsorú beépítés ezt nem teszi lehetővé,
vagy nincs minden telken elegendő hely a járművek tárolására. A szűk keresztmetszetű utcákban az
út menti parkolás mellett, a kétirányú forgalom sokszor nehezen tud lebonyolódni, az úton történő
parkolás pedig mind az autóst, mind a közösségi közlekedést megnehezíti.
Hosszú idő óta fennálló jelentős igénye lenne az akcióterületi lakosoknak a belváros elérhetősége a
közvetlen közelükben futó vasúton keresztül. A parkolási gondokon is részben segítene és a vasút
elérhetőségét, azaz a belváros megközelítését is nagyban segítené az akcióterület közvetlen
szomszédságában lévő Istvántelek vasúti megállóhoz építendő, de az akcióterületen kialakított P+R
parkoló. Ha a helyiek igénybe tudnák venni a vonatközlekedést, akkor a Nyugati pályaudvar az
akcióterületről 15-20 perc alatt elérhetővé válna számukra. Ez már csak azért is indokolt, mert a NIF
Zrt. kiemelt projektjének következő ütemében várhatóan felújítják a Rákospalota-ÚjpestVeresegyház-Vác vasútvonalat. A beruházás keretében a Nyugati pályaudvartól a RákospalotaÚjpestig terjedő szakaszon megújul Istvántelek és Rákospalota-Újpest állomás, továbbá a jelenleg
50

Megvalósíthatósági tanulmány

VEKOP-6.2.1- 15-2016-00005

Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja

kielégítő városi kapcsolatokkal nem rendelkező Rákosrendező állomás utasforgalmát a tervek szerint
a Hungária körút térségében létesülő új megállóhely veszi át. Ez a projekt azonban az állomások
környezetére nem terjed ki, azok megközelíthetőségére nem jelent megoldást.
A vasút rendkívül kedvező, közvetlen belvárosi kapcsolatot jelent az akcióterület számára: Istvántelek
megállóhelyről a Nyugati pályaudvar mindössze 8 perc alatt érhető. A vonatok gyakorisága
megfelelőnek mondható: a reggeli csúcsidő táján (06:00 óra és 09:00 között) átlagosan 10 perc körüli
követési időköz figyelhető meg, a délutáni csúcsidő környékén (15:00 óra és 18:00 óra között) a
követés kedvezőtlenebb, átlagosan 20 perc körül mozog, de a NIF Zrt. beruházását követően ez
javulhat.

3.7.4. A közszolgáltatások elérhetősége13
Az akcióterület Rákospalota központjának közvetlen közelében található. Emiatt az akcióterület
távolabbi pontjától is kb. 15-20 perces gyalogútra az összes közszolgáltatás megközelíthető.
Tömegközlekedés (busz) érinti az akcióterületet több megállóhellyel is.
Az akcióterületen található a Rákos úti járóbeteg-szakrendelő. Az intézmény alapfeladatként ellátja a
járó betegek orvosi, szakorvosi, gondozó intézeti ellátását, a háziorvosi (felnőtt, gyermek, ügyelet) és
fogorvosi ellátást, a foglalkozás-egészségügyi feladatokat, a védőnői szolgáltatást, az anya-gyermek
és csecsemővédelmi (iskola egészségügyi) feladatokat és egyéb humán egészségügyi tevékenységet.
A XV. kerületi Önkormányzat jelentős fejlesztéseket tervez a háziorvosi rendelők felújításával
kapcsolatban. Ennek az első lépése a Zsókavár utcai háziorvosi rendelő teljes körű felújítása,
korszerűsítése volt 2012-ben. A fejlesztési tervek alapján a Képviselő-testület 2013. márciusi ülésén
úgy döntött, hogy a Deák utcai felnőtt háziorvosi rendelőt és a Sződliget utcai gyermekorvosi
rendelőt egy felújított épületben összevonja. Az új rendelő kialakítására az akcióterületen lévő
Karácsony Benő park mellett kerülhet sor. 2017-ben került átadásra az Őrjárat utca 1-5. szám alatt, a
volt Észak-Pesti Kórház területen kialakított új háziorvosi rendelő, tüdőgyógyászatai szakrendelés és
Tüdőgondozó, amely több rossz állapotú orvosi rendelő kiváltására jött létre.
Az elérhetőség szempontjából fontos további intézmények a területen: az egyik kerületi Idősek Klubja
(Arany J. u.), a Bocskai utcai óvoda és a Csokonai Művelődési Ház. Az akcióterület közvetlen
szomszédságában áll a Polgármesteri Hivatal és a Rendőrkapitányság. Az Egyesített Szociális
Intézmény központja Újpalotán van, ez azonban nem befolyásolja az akcióterület ellátását. Szintén a
közelben elérhetők különféle sportpályák. Az akcióterületről néhány perc távolságra található
bölcsőde (Fő úti Bölcsőde), és általános iskola (Czabán Általános Iskola). Az akcióterületen belül van a
Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, míg az akcióterület mellett van pár percre a
Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola.

13

Tartalma megegyezik a PET 1.1.4 fejezetével
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3.8.

A beavatkozási helyszínek társadalmi, gazdasági környezeti, valamint
műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés

A projekt keretein belül az akcióterületről nem lesz kiköltöztetés, ezért beavatkozási helyszínek nem
kerültek kijelölésre.

3.9.

A tulajdonviszonyok értékelése,
állapotának értékelése

az

érintett

épületállomány

Csak a fejlesztéssel érintett ingatlanok vonatkozásában rendelkezünk részletes adatokkal, ezek közül
is az önkormányzati tulajdonú bérlakások tekintetében van információnk. A veszélyeztetett és
krízistömbökben, vagy az akcióterület más tömbjeiben lévő, fejlesztéssel nem érintett önkormányzati
tulajdonú ingatlanok adatai nem nyújtanak valós képet az akcióterület épületállományáról, hiszen a
többségben

lévő

magántulajdonokról

információval

nem

rendelkezünk.

Az

akcióterület

önkormányzati tulajdonú ingatlanjait az alábbi ábra mutatja be (ITS, 2016).

Az akcióterület tulajdonviszonyai
Önkormányzati
akcióterületen:

20. ábra: Önkormányzati tulajdon az akcióterületen
Forrás: ITS (2016)
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3.9.1. Az
akcióterület,
a
épületállományának elemzése14

krízis
krízis-

és

veszélyeztetett

tömbök

Az akcióterületen belül összesen 4821 db lakás található. A Krízis és veszélyeztetett tömbök területén
1973 db lakást tartanak nyilván. A lakásállomány számát vizsgálva azt látjuk, hogy a V2 (V =
veszélyeztetett tömb) és a K6 (K = krízis tömb) tömbök területén a legmagasabb a lakások száma.
Ugyanakkor a K6 krízis tömbben a legmagasabb a túlzsúfolt lakások aránya (39%),
(39%), a kerületi átlagnak
is több mint a kétszerese az akcióterület többi tömbjéhez viszonyítva, aminek egyik kiváltó oka, hogy
itt a legmagasabb az egyszobás lakások aránya a tömbben lévő lakások számához viszonyítva (50%)
és a lakónépesség is itt a legmagasabb
legmagasabb (333 fő). A K6 tömbben veszik igénybe a legtöbben valamely
önkormányzati segélyt. Legkevesebb lakás a V10, V6, K2 tömbökben található.
Lakásállomány (db) növekvő sorrendben
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20
V10
V6
K2
V13
V15
V7
K5
V11
V5
V14
V18
V16
V19
K3
V1
V17
V4
V3
K9
K7+K10
V9
V8+V12
K8
K4
K1
K6
V2

0

21.. ábra: Az akcióterületen elhelyezkedő kríziskrízis és veszélyeztetett tömbök lakásállománya
Forrás: KSH adatszolgáltatás

Túlzsúfolt lakásnak tekintjük azt az esetet, ahol egy főre kevesebb,
kevesebb mint 10 m2, vagy kevesebb mint
fél szoba jut. Budapesten a lakások 13,9 %-ában
% ában élnek zsúfoltan, a XV. kerületben ez az arány 15%, az
akcióterületen 19%. Hat tömb kivételével
kivételével a többi tömb mind az akcióterületi átlag feletti értékeket

14

Tartalma megegyezik a PET 1.2.1.1 fejezetével
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mutatja a túlzsúfolt lakások arányát nézve az adott tömb lakásállományához viszonyítva. Legrosszabb
a helyzet a K6 tömbben, ahol ez az érték 39%.
A kerületben a szubstandard lakások, azaz az alapvető komfortfeltételekkel nem rendelkező lakások
aránya 3%. Ez jobb érték, mint Budapest egészére nézve, ami 4,3%. Az akcióterület lakásai esetében
azonban ez az érték már 7%, ami a budapesti átlagnál is rosszabb, de hat tömb esetében kirívóan
magas a megfelelő lakás hiánya, ahol a háztartás társadalmilag nem elfogadható lakáskörülmények
között él. Ilyen tömbök a V15, V5, V3, K5, V6, V4, K7+K10. Az akcióterületi átlagtól néhány százalékkal
mutat rosszabb értéket a V2, K3, K4, K6, K9, V14, V16, V19, V9, V17 tömbök. A statisztikát rontanák
még annak az öt tömbnek az adatai, melyekre adatvédelmi korlátok miatt a KSH nem adhat ki
adatokat.
A szubstandard és túlzsúfolt lakások magas területi koncentrációja a terület leromlását jelzik.

Túlzsúfolt lakások aránya az összes lakáson belül (%) növekvő sorrendben
39

29 29
24 24 25
23 23 24 24 24 24 24 24
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21 21 21
19 19
17 18 18
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V18
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V16
K9
Akcióterület
V17
V8+V12
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V19
V7
V14
K5
V1
V13
K8
K1
V6
K2
V9
K3
K7+K10
K4
V4
V5
K6

15 15 16

31

6.. ábra: Túlzsúfolt lakások aránya az összes lakáson belül
Forrás: KSH adatszolgáltatás
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Szubstandard lakások aránya az összes lakáson belül (%) növekvő sorrendben
29
26
22
16
12
11 11
10
8 9
7 8 8 8 8
6
5 5 6 6

17

19

13

3

XV. kerület
V8+V12
V18
V1
K8
K1
Akcióterület
K3
K9
K6
K4
V2
V14
V16
V19
V9
V17
K7+K10
V4
V6
K5
V3
V5
V15
V7
V10
V11
V13
K2

n.a n.a n.a n.a n.a

23.. ábra: Szubstandard lakások aránya az összes lakáson belül
Forrás: KSH adatszolgáltatás

Az egyszobás lakások aránya az akcióterületen (23%) közel háromszorosa a kerületi átlagnak (8%). Az
akcióterület 17 veszélyeztetett- és krízis tömbje haladja meg az akcióterületi átlagot. A legrosszabb
értéket a K6 tömb adja, ahol a lakások 50%-a
50% egyszobás.
Egyszobás lakások aránya a lakásállományon belül (%) növekvő sorrendben
50

20

35 35

40

XV. kerület
V10
V18
K2
V14
V11
V3
V4
V2
V16
V8+V12
Akcióterület
V1
V19
V7
V17
K5
K9
K1
V15
V5
K3
V6
K7+K10
K8
V13
V9
K4
K6

8

14
11 12

18
16 17

26
24 24 25 25
22 23 23 23

32
30 30 31
28 29 29

37

74.. ábra: Egyszobás lakások aránya a lakásállományon belül
Forrás: KSH adatszolgáltatás
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Ha az egyszobás, túlzsúfolt és szubstandard lakások arányait egyszerre vizsgáljuk az adott tömbre,
akkor hat olyan tömböt kapunk eredményül az akcióterületen
akcióterületen belül, ahol mind a három tényező
együttesen mutat magas értéket. Ezek a V3, V4, K5, V15, V5, V6. A többi esetben maximum két
tényező lesz kimagasló a harmadikkal szemben.

Azz egyszobás, túlzsúfolt és szubstandard lakások arányai az egyes tömbök
esetében (%) az egyszobás lakások arányának növekvő sorrendjében

XV. kerület
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K9
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V6
K7+K10
K8
V13
V9
K4
K6
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45
40
35
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25
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15
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5
0

Túlzsúfolt lakások aránya az összes lakáson belül (%)
Szubstandard lakások aránya az összes lakáson belül (%)
Egyszobás lakások aránya a lakásállományon belül (%)

25.. ábra: Az egyszobás, túlzsúfolt és szubstandard lakások
lakások arányai az egyes tömbök esetében
Forrás: KSH adatszolgáltatás

3.9.2. Az akcióterületen érintett épületállomány elemzése
A projekt során a krízis- vagy veszélyeztetett tömbben elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú
ingatlanok felújítása valósul meg. A felújítandó lakófunkciójú lakások legnagyobb része a
krízistömbökben helyezkedik el, összesen 49 db lakás, a veszélyeztetett tömbökben összesen 20 db
lakás felújítására kerül sor. Eredetileg 76 db önkormányzati tulajdonú lakás felújítása szerepel a
pályázati
ti anyagban és a Támogatási Szerződésben, de a téves helyiség beszámítások, lakáseladások
és lakás felújítások után a végleges 69 db felújítandó lakás a Támogatási Szerződés 1. számú
módosításában már helyesen szerepel. Az 1. számú TSZ módosítás szerint az összes felújítandó
alapterület 2720,71 m2. A 69 db önkormányzati lakásból a Palánk u. 119. szám alá tartozó 2 db
önkormányzati lakásnak csak a homlokzati szigetelését tartalmazza a projekt, a belső felújítását nem.
A felújítással érintett 69 db önkormányzati tulajdonú lakáson kívül a projekt érint
érin 20 db
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magántulajdonnal rendelkező társasházi lakást is, ahol homlokzatszigetelés lesz. A társasházak, ahol
nem 100%-os az önkormányzati tulajdon, konzorciumi partnerként vesznek részt a fejlesztésekben. A
69 db lakófunkciós céllal felújítandó ingatlan mellett 3 db ingatlan felújítása valósul meg közösségi
funkciós céllal. Ezek is a krízis és veszélyeztetett tömbökben helyezkednek el, mindhárom ingatlan
önkormányzati tulajdonú, jelenleg kihasználatlan és erősen felújításra szorul.
A projekt során fejlesztéssel érintett lakóépületek, közösségi célú épületek, közterületek és a
kiépítendő térfigyelő kamerák akcióterületen belüli elhelyezkedését a 26. sz. ábra mutatja be. A
térképen fekete színnel jelöltük a 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanokat és szürke színnel a
társasházakat, ahol nem 100%-os az önkormányzati tulajdon, kék színnel a közösségi funkció
kialakítására szolgáló ingatlanokat. Zöld színnel ábrázoltuk a projekt során felújításra kerülő
közterületeket, köztük az Istvántelek P+R parkoló kialakításának területét, a Karácsony Benő park
parkkorszerűsítésének területét, a Bethlen G. utca - Wysocki és Szerencs utca közötti szakaszának a
krízistömb felöli járda és zöldsáv felújítását és a Bocskai utca - Szerencs és Rädda Barnen utca közötti
szakasz teljes szélességben úttest, járda, zöldsáv felújítását. A felújítással érintett, a térképen ábrázolt
épületállomány felmérésének eredményeit táblázat formájában is összefoglaltuk. A táblázatokban
bemutatásra kerülnek az egyes ingatlanokhoz tartozó helyrajzi számok, tulajdoni viszony, ott lakók
száma és az ott lakás státusza, per- teher és igényterheltség léte és az épület állapota, valamint a
további hasznosítási elképzelések is feltüntetésre kerültek.
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26. ábra: Budapest XV. kerület Rákospalota városrehabilitációja
Forrás: Önkormányzat adatközlése
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Tömb jele

Cím (utca, házszám)

Helyrajzi szám

Tulajdonviszony

Életvitelszerűen

Ott lakás jogi

ott élők száma

státusza

Ingatlan jogi státusza

Épület

További hasznosítási

állapota

elképzelések

V2

Pázmány P. u. 18/b. fsz/1-2.

87343

Önkormányzati

2

bérlő

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V2

Pázmány P. u. 18/b. fsz/3.

87343

Önkormányzati

3

bérlő

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V2

Pázmány P. u. 18/b. fsz/4.

87343

Önkormányzati

4

bérlő

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V2

Pázmány P. u. 18/b. fsz/5.

87343

Önkormányzati

üres

-

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V2

Pázmány P. u. 18/b. fsz/6.

87343

Önkormányzati

2

bérlő

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V11

Kinizsi u. 42. fsz/1.

86531

Önkormányzati

2

bérlő

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V11

Kinizsi u. 42. fsz/2.

86531

Önkormányzati

3

bérlő

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V11

Kinizsi u. 42. fsz/3.

86531

Önkormányzati

1

bérlő

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V11

Kinizsi u. 42. fsz/4.

86531

Önkormányzati

3

bérlő

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V12

Pázmány P. u. 86. fsz/1.

87029/0/A/1

Önkormányzati

7

bérlő

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V12

Pázmány P. u. 86. fsz/1/a. (2)

87029/0/A/2

Önkormányzati

1

bérlő

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V12

Pázmány P. u. 86. fsz/2-3. (5)

87029/0/A/3

Önkormányzati

üres

-

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V12

Pázmány P. u. 86. fsz/4. (3)

87029/0/A/5

Önkormányzati

1

bérlő

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V12

Pázmány P. u. 86. I/6.

87029/0/A/6

Önkormányzati

2

bérlő

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V12

Pázmány P. u. 86. I/7. (9)

87029/0/A/9

Önkormányzati

2

bérlő

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V12

Pázmány P. u. 86. I/8.

87029/0/A/8

Önkormányzati

6

bérlő

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V12

Pázmány P. u. 86. I/10. (7)

87029/0/A/7

Önkormányzati

1

bérlő

per, teher és igénymentesség

felújítandó

bérbeadás

V12

Szerencs u. 10. fsz/1.

87015

Önkormányzati

2

bérlő

per, tehermentesség, ELMŰ

felújítandó

bérbeadás

59

Megvalósíthatósági tanulmány

VEKOP-6.2.1- 15-2016-00005

Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja

V12

Szerencs u. 10. fsz/2.

87015

Önkormányzati

2

bérlő

V12

Szerencs u. 10. fsz/3.

87015

Önkormányzati

1

bérlő

Hálózati Kft. vezetékjog

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

16. táblázat: A veszélyeztetett tömbök érintett épületállomány felmérésének eredménye
Forrás: Önkormányzat adatközlése

Tömb

Cím

Helyrajzi

Tulajdonvisz

Életvitelszer

Ott lakás jogi

jele

(utca,

szám

ony

űen ott élők

státusza

házszá

Ingatlan jogi státusza

Épület

További hasznosítási

állapota

elképzelések

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

átmeneti szállás

száma

m)
K3

Rädda

87197/0/A/

Önkormányz

B. u.

2

ati

37.

87197/0/A/

fsz/2. -

6

Üres

-

per, teher és
igénymentesség

6.
K3

Rädda

87197/0/A/

Önkormányz

B. u.

3

ati

Rädda

87197/0/A/

Önkormányz

B. u.

4

ati

Rädda

87197/0/A/

Önkormányz

B. u.

5

ati

5

bérlő

per, teher és
igénymentesség

37.
fsz/3.
K3

Üres

-

per, teher és
igénymentesség

37.
fsz/4.
K3

Üres

-

per, teher és
igénymentesség
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37.
fsz/5.
K3

Beller I.

87188/0/A/

Önkormányz

u. 87.

2

ati

Beller I.

87188/0/A/

Önkormányz

u. 87.

3

ati

Beller I.

87188/0/A/

Önkormányz

u. 87.

4

ati

fsz/4-

87188/0/A/

5.*

5

Beller I.

87188/0/A/

Önkormányz

u. 87.

7

ati

Beller I.

87188/0/A/

Önkormányz

u. 87.

9

ati

Beller I.

87188/0/A/

Önkormányz

u. 87.

10

ati

Beller I.

87188/0/A/

Önkormányz

u. 87.

11

ati

1

bérlő

per, teher és

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

igénymentesség

fsz/2.
K3

Üres

-

per, teher és
igénymentesség

fsz/3.
K3

K3

2

bérlő

per, teher és
igénymentesség

1

bérlő

per, teher és
igénymentesség

fsz/7.
K3

2

bérlő

per, teher és
igénymentesség

fsz/9.
K3

Üres

-

per, teher és
igénymentesség

fsz/10.
K3

1

bérlő

per, teher és
igénymentesség

fsz/11.
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17. táblázat: A K3 krízistömbben érintett épületállomány felmérésének eredménye
Forrás: Önkormányzat adatközlése

Tömb

Cím

Helyrajzi

Tulajdonvisz

Életvitelszer

Ott lakás jogi

jele

(utca,

szám

ony

űen ott élők

státusza

házszá

Ingatlan jogi státusza

Épület

További hasznosítási

állapota

elképzelések

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

száma

m)
K4

Beller

87143/0/A

Önkormányz

I. u.

/1

ati

Beller

87143/0/A

Önkormányz

I. u.

/2

ati

Beller

87143/0/A

Önkormányz

I. u.

/3

ati

Beller

87143/0/A

Önkormányz

I. u.

/4

ati

3

bérlő

per, teher és
igénymentesség

117.
fsz/1.
K4

4

bérlő

per, teher és
igénymentesség

117.
fsz/2.
K4

2

bérlő

per, teher és
igénymentesség

117.
fsz/3.
K4

Üres

-

per, teher és
igénymentesség

117.
fsz/4.
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K4

Beller

87143/0/B

Önkormányz

I. u.

/1

ati

Beller

87143/0/B

Önkormányz

I. u.

/2

ati

Beller

87143/0/B

Önkormányz

I. u.

/3

ati

Beller

87143/0/B

Önkormányz

I. u.

/4

ati

3

bérlő

per, teher és

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

értelmi fogyatékosok lakhatási

igénymentesség

117.
fsz/5.
K4

6

bérlő

per, teher és
igénymentesség

117.
fsz/6.
K4

3

bérlő

per, teher és
igénymentesség

támogatása

117.
fsz/7.
K4

Üres

-

per, teher és

felújítandó

értelmi fogyatékosok lakhatási

igénymentesség

támogatása

117.
fsz/8.
18. táblázat: A K4 krízistömbben érintett épületállomány felmérésének eredménye
Forrás: Önkormányzat adatközlése

Tömb

Cím (utca, házszám)

jele

Helyrajzi

Tulajdonvis

Életvitelsze

Ott lakás jogi

szám

zony

rűen ott

státusza

Ingatlan jogi státusza

Épület

További hasznosítási

állapota

elképzelések

felújítandó

bérbeadás

élők száma
K6

Pázmány P. u. 98.

86969/0/

Önkormány

fsz/1.

A/1

zati

5

bérlő

per, teher és
igénymentesség
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K6
K6

Pázmány P. u. 98.

86969/0/

Önkormány

fsz/3.

A/3

zati

Pázmány P. u.

86978

Önkormány

106/a. fsz/1.
K6

Pázmány P. u.
Pázmány P. u.

86978

Pázmány P. u.

86978

Pázmány P. u.

86978

K6
K6
K6
K6
K6

-

Önkormány
Önkormány

86978

Önkormány

4

bérlő

86980/0/

Önkormány

fsz/1.

A/1

zati

Pázmány P. u. 108.

86980/0/

Önkormány

fsz/5.

A/5

zati

Pázmány P. u. 108.

86980/0/

Önkormány

fsz/6.

A/6

zati

Pázmány P. u. 108.

86980/0/

Önkormány

fsz/9.

B/9

zati

Pázmány P. u. 108.

86980/0/

Önkormány

fsz/10.

B/10

zati

Pázmány P. u. 108.

86980/0/

Önkormány

bérbeadás

per, teher és

felújítandó

bérbeadás

per, teher és

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

igénymentesség
3

bérlő

per, teher és
igénymentesség

3

bérlő

per, teher és
igénymentesség

1

bérlő

zati

Pázmány P. u. 108.

felújítandó

igénymentesség

zati

106/a. fszt. 7.
K6

Üres

zati

106/a. fsz/5-6.
K6

Önkormány

per, teher és
igénymentesség

zati

106/a. fsz/3-4.
K6

-

zati

106/a. fsz/2.
K6

Üres

per, teher és
igénymentesség

1

bérlő

per, teher és
igénymentesség

1

bérlő

per, teher és
igénymentesség

1

bérlő

per, teher és
igénymentesség

1

bérlő

per, teher és
igénymentesség

1

bérlő

per, teher és
igénymentesség

1

bérlő
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K6
K6
K6

fsz/11.

B/11

zati

Bethlen G. u. 103.

86972/0/

Önkormány

fsz/1.

A/1

zati

Bethlen G. u. 103.

86972/0/

Önkormány

fsz/2.

A/2

zati

Bethlen G. u. 103.

86972/0/

Önkormány

fsz/5-6.*

B/5

zati

igénymentesség
3

bérlő

per, teher és

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

Épület

További hasznosítási

állapota

elképzelések

igénymentesség
4

bérlő

per, teher és
igénymentesség

5

bérlő

per, teher és
igénymentesség

86972/0/
B/6
K6
K6
K6

Bethlen G. u. 103.

86972/0/

Önkormány

fsz/10.

B/10

zati

Palánk u. 119. fsz/1.

86830/0/

Önkormány

A/1

zati

86830/0/

Önkormány

A/5

zati

Palánk u. 119. fsz/5.

Üres

-

per, teher és
igénymentesség

2

bérlő

per, teher és
igénymentesség

1

bérlő

per, teher és
igénymentesség

19. táblázat: A K6 krízistömbben érintett épületállomány felmérésének eredménye
Forrás: Önkormányzat adatközlése

Tömb

Cím

Helyrajzi

Tulajdonvis

Életvitelszerűen ott

Ott lakás jogi

jele

(utca,

szám

zony

élők száma

státusza

házszá
m)
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K8

Kinizsi

86722/0/

Önkormány

u. 90.

A/1

zati

fsz/1-

86722/0/

2-3.

A/2

4

bérlő

per, teher és

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

igénymentesség

86722/0/
A/3
K8

Kinizsi

86722/0/

Önkormány

u. 90.

A/4

zati

Kinizsi

86722/0/

Önkormány

u. 90.

A/5

zati

Kinizsi

86722/0/

Önkormány

u. 90.

A/6

zati

Kinizsi

86722/0/

Önkormány

u. 90.

A/7

zati

Kinizsi

86722/0/

Önkormány

u. 90.

A/8

zati

Kinizsi

86722/0/

Önkormány

u. 90.

A/9

zati

fsz/9-

86722/0/

3

bérlő

per, teher és
igénymentesség

fsz/4.
K8

5

bérlő

per, teher és
igénymentesség

fsz/5.
K8

2

bérlő

per, teher és
igénymentesség

fsz/6.
K8

1

bérlő

per, teher és
igénymentesség

fsz/7.
K8

2

bérlő

per, teher és
igénymentesség

fsz/8.
K8

5

bérlő

per, teher és
igénymentesség
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K8

10.

A/10

Kinizsi

86722/0/

Önkormány

u. 90.

A/11

zati

Kinizsi

86722/0/

Önkormány

u. 90.

A/12

zati

Kinizsi

86734/0/

Önkormány

u. 102.

A/2

zati

Kinizsi

86734/0/

Önkormány

u. 102.

A/3

zati

4

bérlő

per, teher és

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

felújítandó

bérbeadás

igénymentesség

fsz/11.
K8

3

bérlő

per, teher és
igénymentesség

fsz/12.
K8

5

bérlő

per, teher és
igénymentesség

fsz/2.
K8

1

bérlő

per, teher és
igénymentesség

fsz/3.
20. táblázat: A K8 krízistömbben érintett épületállomány felmérésének eredménye
Forrás: Önkormányzat adatközlése
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3.10.

A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata

A projekt során a krízis- vagy veszélyeztetett tömbben elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban lévő
lakások felújítása valósul meg, további lakófunkciós ingatlan vásárlása nem része a projektnek. A
városrehabilitációs program keretében a kijelölt akcióterületen belül a lakófunkciós felújítások és
közterület felújítások mellett három helyszínen valósul meg közösségi funkció kialakítása. A közösségi
funkciók

létrehozása

alapvetően

szükséges

a tervezett

ESZA típusú,

szoft

programok

megvalósíthatósága szempontjából, a tevékenységek meghatározó része ezekben valósul meg,
hosszabb távon pedig a kerület és az akcióterület közösségi és kulturális és sport életét gazdagítják.
A városrehabilitációs program keretében megvalósítandó ESZA típusú programok az akcióterületen
élő célcsoportok számára és azok bevonásával lesznek megvalósítva.
A programok, tevékenységek az egyes társadalmi csoportok elkülönüléséből fakadó feszültségek
oldására, az egészségügyi, szociális, oktatási, munkaerő-piaci, lakhatási, együttélési, városképi és
bűnügyi-közbiztonsági területeken felmerült problémák megoldására, az akcióterületen élő lakosság
társadalmi integrációjára irányulnak.
A szoft programcsomagok tevékenységeinek végrehajtásában konzorciumi partnerként, a kerületi
közintézmények közül a Csokonai Kulturális Központ, az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI),
Budapest XV. ker. Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézménye és a Palota-15
Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. szakemberei, szakmában jártas
munkatársai vesznek részt.
A közösségi funkciós épületek szakértői üzemeltetési hátterét a Csokonai Kulturális Központ és az
Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) fogják biztosítani. Az ESZI általános alaptevékenysége, hogy a
kerületben élők számára biztosítja a jogszabályban meghatározott szociális és gyermekjóléti
alapellátási és egyes szociális szakosított ellátási formákat, szervezi a kerületben a fogyatékkal élők
nappali ellátását és számukra az intézményen belüli szociális foglalkoztatást. Az idős korosztály
számára elérhető szolgáltatások között megtalálható a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, idősek
átmeneti otthoni ellátása. Biztosítják a családok, a gyermekek és fiatal felnőttek számára a család- és
gyermekjóléti szolgáltatásokat, valamint a hajléktalanok körében utcai szociális munkát végeznek,
nappali melegedőt működtetnek.
A Csokonai Kulturális Központ számtalan kulturális, közösségépítő rendezvényt, tanfolyamot,
mozgásos-sport programot valósít meg több telephelyen és a kerület több szabadtéri helyszínén.
Hosszú lenne szakmai tevékenységüket bemutatni, egyet példaként kiemelnénk: Az itteni
szakemberek ötlete és kezdeményezése alapján indult évekkel ezelőtt a RÖFI, azaz rövid film szemle,
melynek keretében önkormányzati forrásból valósulhatnak meg a kiválasztott forgatókönyvek
alapján kisfilmek, többek között az Újratervezés c. kisfilm, mely csúcs nézettséget és több díjat is
kapott az elmúlt években. Ezzel támogatja az önkormányzat a fiatal filmes művészeket. A példa jól
mutatja, hogy a kultúra és a közművelődés minden ágában magas szakmai értéket képvisel ez az
intézményünk.
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2016. április 22-én került megrendezésre a projekthez kapcsolódó Támogatói Csoport alakuló ülése,
ahol az Önkormányzat felkérte a meghívott résztvevőket a pályázat céljait segítő Támogatói
Csoportban való részvételre. A meghívott szervezetek képviselői nyilatkozat formájában
együttműködési szándékukat fejezték ki a projekt előkészítési és megvalósítási tevékenységei során.
2018. november 15-én került sor a Támogatói Csoport második ülésére (részletesen lásd a 4.5.2.
fejezetben!).
Az akcióterület fejlesztéssel nem érintett ingatlanjainak tulajdonosai közül többen jelezték, hogy
közreműködnének

a

felújításokban,

azonban

nem

rendelkeznek

anyagi

erőforrással

a

lebonyolításhoz.

3.11. Piaci igények, lehetőségek felmérése
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
26/2003. (VI.30) ök. rendelete alapján – (hatályos: 2018.05.15.-től):
-

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzata a tulajdonában lévő üres lakások
bérbeadását elsősorban lakáspályázatok kiírásával teszi lehetővé. A pályázatokon szerzett
tapasztalatok, valamint az Önkormányzathoz beérkező kérelmek alapján számos az
érdeklődés lakások bérbeadása iránt, és elsősorban a szociális alapon bérlehető lakások iránt.
Ennek mindössze annyi az oka, hogy nagy számban élnek a kerületben olyan családok, akik
több gyermekesek és alacsony jövedelemmel rendelkeznek. Nem ritka a fiatal pároktól
beérkező kérelmek is, akiknek úgy alakult az életük, hogy lakhatásuk megoldatlan, az albérleti
díjat, amelyben élnek nem tudják megfizetni, a családjuknál szűkös a hely, több generáció is
él egy lakásban, és nem rendelkeznek olyan összegű anyagi fedezettel, amelyből lakást
tudnának vásárolni, ezért szükséges az ilyen típusú pályázatokat kiírni, hogy új életet
kezdhessenek, családot alapíthassanak.

Az Önkormányzat évente 1-2 szociális alapú lakáspályázatot tud kiírni üres, eltérő mértékben
felújításra szoruló lakásokra. Ezen lakások 1, 2, ritkán 3 lakószobásak komfortos, vagy
összkomfortosak régi, hagyományos építésűek, ritkán panellakások. Azért kevesebb a panellakások
kiírása pályázaton, mert a szociálisan rászorulók anyagi helyzete nem teszi lehetővé a panel
épületekben lévő bérlemények fenntartásával járó költségek megfizetését.
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2014. I.

2014. III.

2015. I.

2015. III.

2016. II.

2017.

2018.

évben

évében

évében

évében

évében

évben

évben

173 db

142 db

167 db

161 db

85 db

86 db

-

21. táblázat Évenkénti szociális alapú pályázatra kiírt lakásokra beérkező pályázatok száma (20142018. év között időszakban)

Az évente csökkenő beérkezett pályázatok számát az is indokolja, hogy a kiírásra került bérlemények
között több volt az alacsonyabb szobaszámú, 1-1,5 szobás lakások, amelyek a beköltözhető
személyek számát tekintve a nagy családosokat „kizárta”, azaz a kis szobaszámú bérlakásokra nem
tudtak benyújtani pályázatot.
-

Továbbá a hatályos helyi rendelet értelmében lehetőség van pályázaton kívül, méltányossági
jogcímen bérlakás bérbeadására, akinek szociális helyzete vagy egészségügyi állapota
indokolttá teszi, aki szociális alapú lakáspályázaton legalább 2 alkalommal érvényesen, de
eredménytelenül vett részt a Budapest XV. kerületben, és méltányossági kérelme benyújtását
megelőzően legalább 5 éve a Budapest XV. kerületben lakik életvitelszerűen.

-

A

fentebb

részletezetteken

kívül

lehetőség

van

különösen

indokolt

esetben,

méltányosságból, pályázaton kívül bérlakás bérbe adására. Ebben az esetben különösen
indokolt eset:
-

több gyermekáldás (ikerszülés);

-

ha a kerületben lakó család a kerületben lévő Szociális és Rehabilitációs Alapítványnál
(Budapest XV. kerület, Aporháza u. 63.) nyert átmeneti elhelyezést és rászorultsága
bizonyított,

-

ha a kérelmező családi, munkahelyi, vagy egészségügyi körülménye a lakásjuttatást
indokolttá teszi szociális alapú bérlakásra kijelölhető.

A méltányossági kérelmek száma évről, évre magasabb, csak 2017. augusztus hónaptól 2018.
augusztus hónapig beérkezett kérelmek száma jóval meghaladta a 100 benyújtott igényt. A
kérelmekben szereplő kérések, igények bérlakás bérbeadása 1 vagy 2 szobás lakásokra vonatkozik,
akár kertkapcsolatos, sok esetben az igény az, hogy ne panel lakás legyen. Az Önkormányzat szűkös
üres lakásállománya miatt, a pályázaton kívüli, méltányossági lakáskérelmeket nem minden esetben
tudja kielégíteni - lényegesen több az igénylő, mint az üres bérlakás- lakáspályázatokon való
részvételre hívjuk fel a kérelmezők figyelmét.
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4. AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA
4.1. Az akcióterület beavatkozásai
A jelen VEKOP finanszírozású akcióterületen belüli fejlesztéseken túl, azokhoz kapcsolódva és
egymást támogatóan Kedvezményezett további jelentős fejlesztéseket tervez az AT1. Szociális
városrehabilitációs Akcióterületen. A releváns időszakban tervezett fejlesztések összefoglalása a
kerület ITS-ben került megjelenítésre.
A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek (AT1)
Projek
t
száma

Projekt neve

AT1.1

Szociális bérlakások
korszerűsítése

AT1.2

AT1.3

AT1.4

Projekt rövid leírása

Indikatív
keretössze
g (bruttó,
mFt)

Megvalósítá
s várható
ideje

Előkészítettsé
g foka (%)

100%-os
önkormányzati
tulajdonban lévő
épületek
korszerűsítése

*

2016-2020

10

Lakóépületek
korszerűsítése

Társasházi,
lakásszövetkezeti
tulajdonban lévő
lakóépületek
energiahatékonyságg
al egybekötött
korszerűsítése

*

2016-2020

0

Közbiztonság
javítása

Térfigyelő rendszer
korszerűsítése,
fejlesztése

10
2016-2020

0

Közterületrehabilitáció

Biztonságos
közlekedést segítő
rendszerek tervezése,
telepítése

*

2016-2018

0

Forgalomtechnikai
beavatkozások
(egyirányúsítás,
utcaszakaszokat
rendezése, felújítása,
parkolók
kialakításával)

*

2016-2018

0

Közterek, parkok,
játszóterek, települési
zöldfelületek
felújítása, bővítése

*

2016-2018

0

71

Megvalósíthatósági tanulmány

VEKOP-6.2.1- 15-2016-00005

Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja

AT1.5

Közlekedési- és
közlekedésbiztonsá
gi fejlesztések
(Járdák, kerékpáros
sávok felújítása,
gyalogos zónák,
forgalomcsillapított
utcák kialakítása,
önkormányzati
közúthálózat
felújítása.)

AT1.6

Soft típusú
tevékenységek

Istvántelek P+R vasúti *
megálló
rehabilitációja, mini
intermodális
csomópont kialakítása

2016-2020

20

Pázmány Péter u. –
Szerencs u.
csomópontjának
megoldása

*

2016-2020

0

Érintett lakosság
bevonását,
beilleszkedését segítő
programok.

*

2016-2020

0

A munka világába
való visszatérés
segítése,
felzárkóztatási
programok, képzések
lebonyolítása

*

2016-2020

0

Egészségügyi
programok
szervezése

*

2016-2020

0

*

2016-2020

0

AT1.7

Illegális
hulladéklerakók
felszámolása

Utcai hulladékgyűjtők
kihelyezése a
közterületek komfort
fokozatának növelése
érdekében

AT1.8

Önkormányzati
tulajdonú
középületek
energetikai
korszerűsítése

Rákos úti szakrendelő, 72
Csokonai Kulturális és
Sportközpont
energetikai
korszerűsítése

2016-2020

20

AT1.9

Alulhasznosított,
önkormányzati
tulajdonban lévő
épületek szociális
célú hasznosítása

Nem lakás célú
önkormányzati
helyiségek közösségi
hasznosítása, szociális
inkubátorházak
kialakítása

*

2016-2020

0

AT1.10 A vasút – Szerencs
A terület közösségi és
u. – Pázmány Péter rekreációs jellegű
u. – Wysocki u. közti fejlesztése
terület fejlesztése

*

2016-2020

10

AT1.11 Rákospalota-Újpest

*

2016-2020

10

A vasútállomás
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vasútállomás és a
volt Novák Piac
területének
rendezése,
környezetének
fejlesztése

környezetének
rehabilitálása, a vasúti
megálló közelében
kisvárosias léptékű, a
közösségi
közlekedéshez
kapcsolódó
funkciókat magába
foglaló intermodális
csomópont, P+R
parkoló kiépítése, a
terület
tulajdonviszonyainak
rendezése

AT1.12 A Csokonai
Kulturális és
Sportközpont és a
Hubay Jenő
Zeneiskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola összekötése

A két intézmény
összekötésével
kulturálisközművelődési
tengely létesítése

*

2016-2020

0

AT1.13 A volt Bőrgyár
területének
fejlesztése

a Bőrgyár területén
barnamezős
fejlesztésének
preferálása

*

2016-2020

10

AT1.14 Karácsony Benő
park fejlesztése

• Összevont orvosi
rendelő építése a
Fő utca Deák utca
sarkán
• Park terület
rekonstrukciójána
k folytatása
• Szabadtéri
rendezvények
megtartására
alkalmas terület
kialakítása
• Felüljáró felőli
zajvédelem
megoldása

815

2016-2020

80

*a tervezés jelenlegi fázisában nem becsülhető
22. táblázat A fejlesztési akció keretén belül tervezett projektek
Forrás: XV. kerület ITS
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27. ábra Az AT1. Szociális városrehabilitációs Akcióterületen 2018 évben tervezett aktuális
fejlesztések
Forrás: Önkormányzat adatközlése
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4.2.
Beavat-

Beavatkozás típusok
Projekt neve

kozás típusa

Projekt

Melyik specifikus

Megvalósí-

gazda

célhoz kapcso-

tás feltétele

megneve-

lódik

2017

2018

.

2019

2020

2021

zése
VEKOP

1.

Budapest

A leromlott

VEKOP

2017.

támogatás-

Budapest XV.

Főváros

településrészeken

támogatás

12.02

sal

ker.

XV. ker.

élő alacsony

biztosítása

megvaló-

Rákospalota

Önkorm.

státuszú lakosság

suló

Város-

életkörülményein

fejlesztés

rehabilitációja

ek javítása,

2020.
12.31.

társadalmi és
fizikai
rehabilitációja
Közszféra

2.

Budapest

Közösségi célú

Támogatási

2019.

2021.

fejlesztése

TÉR-KÖZ

Főváros

városrehabilitáció

Szerződés

01.01

12.15.

akcióterület

2016. Város-

XV. ker.

fejlesztés

rehabilitáció

Önkorm.

hatásaként

pályázat /

aláírása

Rákos út terei
Közszféra

3.

Budapest

fejlesztése

Karácsony

akcióterület

Városfejlesztés

Kiviteli

2019.

Főváros

tervek

március

Benő park

XV. ker.

elkészülése

- 2019.

fejlesztés

önerős

Önkorm.

hatásaként

korszerűsítése

december

23. táblázat Az akcióterületi fejlesztés kapcsán tervezett beavatkozások beavatkozási típusra bontás
szerint
Forrás: saját szerkesztés

A tervezett beavatkozások közötti logikai kapcsolatok
A VEKOP és TÉR-KÖZ 2016 pályázat támogatási kérelme 2016-ben került benyújtásra. A pályázatok
akcióterülete a Rákos úton ér össze. Cél volt, hogy a két fejlesztés erősítse egymást, hiszen a Rákos út
„Rákospalota fő utcája”, a VEKOP pályázat célcsoportja állandó közlekedési és bevásárlási útvonala.
Itt található a VEKOP konzorciumi partner Dr. Vass László EGI központja, a Rákos úti Szakrendelő,
amely számos egészségügyi szoft program helyszínéül szolgál majd. A szakrendelő energetikai
felújítása 2017-ben valósult meg, a TÉR-KÖZ 2016 projekt keretében megújul a szakrendelő előtti tér
is, mozgáskorlátozottak számára új parkolók és mentőbeálló kerül kialakításra.
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A Karácsony Benő park önerős korszerűsítését a VEKOP pályázat kiegészítéseként, azzal
párhuzamosan

tervezzük

megvalósítani.

A

két

projekt

eredményeként

a

teljes

park

rekonstrukciójának nagy része megtörténik.

A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések térképvázlaton történő bemutatását lásd 4.1. fejezet!
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4.3. A településrehabilitációs célú pályázat tartalma
Jelen fejezet teljes körűen tartalmazza a VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosító számú pályázat
műszaki tartalmának bemutatását, a PET-ben megjelenített információk bázisán, az azóta
bekövetkezett tartalom változtatások bemutatásával és indoklásával együtt.

A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 pályázat fő tevékenységei a 2018. május 8-i önkormányzati
előterjesztés anyaga alapján, a szoft projekteket érintő 2018. októberi változások átvezetésével
(utóbbi módosult tételek szürkítéssel jelölve)
Önkormányzat költségvetése
Tevékenység megnevezése
Projekt előkészítés

Ingatlan vásárlás
Lakófunkciós beruházás

Bruttó költség
56.101.123 Ft

20.000.001 Ft
345.969.774 Ft

Tevékenység leírása
Előzetes tanulmányok,
Műszaki dokumentációk,
Közbeszerzési költségek
Egyéb projektelőkészítési ktg.
P+R parkoló telek megvásárlása

100%

önkormányzati

tulajdonú

ingatlanok

felújítása:
Rädda B. u. 37.
Beller Imre u. 117. bontás helyett
felújítás
Pázmány Péter. u. 106/a.
Kinizsi u. 90.
Pázmány Péter. u. 18/b.
Kinizsi u. 42.
Szerencs u. 10
Közterületi beruházás

245.903.820 Ft

Közösségi funkciós beruházás

108.734.660 Ft

Projektmenedzsment

37.500.000 Ft

Szakmai szolgáltatások

14.863.740 Ft

Szoft programok

302.779.005 Ft

Pázmány Péter. u. 86.
Istvántelek P+R parkoló kialakítása
Karácsony Benő park felújítás
Út, járda, zöldsáv felújítás
Közösségi terek kialakítása
Rädda Barnen u. 37.
Dugonics u. 10.
Arany J. u. 22 helyett Dugonics u. 22.
12 db térfigyelő kamera telepítése
Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakmai
szolgáltatás díja
Műszaki ellenőr
Mérnöki szakértő
Nyilvánosság biztosítása
Programok:
Közösségi identitást erősítő
Kisebbségek integrációját segítő
Munkaerő piaci beilleszkedést segítő
Képzési
Szociális, családsegítő, gyermekjóléti
Egészségügyi
Gyerekek iskolai felzárkózását segítő
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Közbiztonsági
1.131.852.123 Ft

Önkormányzat összesen:

24. táblázat A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 pályázat fő tevékenységei és költségvetése Önkormányzat
Forrás: saját szerkesztés

Konzorciumi tagok költségvetése15
Konzorciumi tag megnevezése
Csokonai Kulturális és Sport
Központ
Dr. Vass László Egészségügyi
Intézmény
Egyesített Szociális Intézmény
Palota-15 Kft.
Beller Imre utca 87. Társasház

Bruttó költség
39.680.001 Ft
33.000.000 Ft

Szoft programok

46.748.097 Ft
37.047.218 Ft
54.576.399 Ft

Szoft programok
Szoft programok
7 db önkormányzati lakás felújítása
Homlokzat szigetelés
6 db önkormányzati lakás felújítása
Homlokzat szigetelés
4 db önkormányzati lakás felújítása
Homlokzat szigetelés
2 db önkormányzati lakás felújítása
Homlokzat szigetelés
1 db önkormányzati lakás felújítása
Homlokzat szigetelés
Homlokzat szigetelés

Pázmány Péter u.
Társasház
Bethlen
Gábor
u.
Társasház
Kinizsi u. 102. Társasház

108.

62.982.085 Ft

103.

43.391.409 Ft

Pázmány
Péter
u.
Társasház
Palánk u. 119. Társasház
Konzorcium összesen:

98.

Projekt összesen:

Tevékenység megnevezése
Szoft programok

28.410.305 Ft
42.239.018 Ft
10.921.047 Ft
398.995.579 Ft
1.530.847.702 Ft

25. táblázat A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 pályázat fő tevékenységei és költségvetése - Konzorcium
Forrás: 2018. május 8-i Képviselő-testületi előterjesztés alapján saját szerkesztés

A Támogatási Szerződés keretén belül a Kedvezményezett összesen 2595 m2 területen 76 db lakás
felújítását és 8 db lakás elbontását vállalta. A támogatási kérelem benyújtása óta eltelt időben
lakásösszevonások, bontások, eladások következtében a projektbe bevont ingatlanokon 15 darabbal
csökkent az önkormányzati tulajdonú lakások száma. A projekt szakmai tartalmának megtartása
érdekében Kedvezményezett a műszaki tartalom módosítását javasolta Irányító Hatóságnak, amely
az 1. számú TSZ módosításban jóváhagyásra is került.

15

A Konzorciumi tagok költségvetési tételei a beruházáson túl magukban foglalnak előkészítési, műszaki

ellenőri és közbeszerzési költségeket is
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4.3.1. A beruházásra vonatkozó műszaki tartalom változások
1. Beller Imre u. 117. szám alatti 8 db lakás elbontása helyett azok felújításra kerülnek. Ezzel a
megoldással összesen 69 db lakás, 2720,705 m2 alapterületen kerül felújításra. Az alábbi táblázat
részletezve tartalmazza a lakásszám és alapterület változását ingatlanonként. Az összesítésből
kiolvasható, hogy a bekövetkezett módosításokkal megvalósuló fejlesztés műszaki szakmai tartalma
egyenértékű a támogatási igény műszaki szakmai tartalmával. A módosítással a felújítandó lakásalapterület 125,705 m2-rel növekszik, a homlokzati hőszigetelés minden tervezett helyen megvalósul.
Ezen kívül a kiviteli terv és szigetelési szakvélemény ismeretében, igény szerint (a felújításra kerülő
lakások állapotának hosszú távú fenntartása érdekében) plusz műszaki tartalom megvalósítását is
tervezzük pl. utólagos talajnedvesség elleni szigetelés aljzaton, homlokzati és belső főfalakon,
ereszcsatorna javítása vagy cseréje.

2. A közösségi funkció keretében a pályázatba bevont Arany János utca 26. üzlethelyiség a pályázat
benyújtását követően a Down Alapítványnak bérbeadásra került, és azt az Alapítvány felújította. A
helyiség pótlására a Dugonics u. 22. szám alatti, 123 m2 alapterületű, volt országgyűlési képviselői
iroda került bevonásra a projektbe. Az előző ciklus országgyűlési képviselőjének mandátuma
megszűnt, az Országgyűlési Képviselői Hivatal megszűntette a bérleti szerződést, mert a
megválasztott új képviselő nem tartott igényt az irodára. A módosítással megvalósuló fejlesztés
műszaki szakmai tartalma egyenértékű a támogatási igény műszaki szakmai tartalmával.

3. Közterületi funkció keretében parkolóhelyek számának módosítása
Az Istvántelek P+R parkoló a 80134 helyrajzi számú, 900 m2 -es területen valósul meg. A pályázatban
a területen 45 férőhelyes gépkocsi parkoló és fedett kerékpár-tároló kialakítása volt tervezve. Az
engedélyezési és kiviteli tervekben szereplő konkrét számítások szerint azonban csak 34 szgk.
parkolóhelye fér el a rendelkezésre álló területen. A P+R parkoló kapacitása így is képes kiszolgálni a
vele szemben támasztott igényeket (jelenleg ott parkoló gépkocsik száma kb. 15-20 db).
A szoft projekteket érintő tartalom változásokat lásd a 4.3.3. fejezetben!
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Lakásszám és alapterület változása
Ingatlan címe

TSZ
szerinti
lakás-szám

TSZ
szerinti
alapterület

1. sz. TSZ
módosítás
szerinti
lakásszám
db

1. sz. TSZ
módosítás
szerinti
alapterület
m

Változás oka

2

Rädda B. u. 37.

5

235

4

175,7

Lakásszám változás: 1 db bontás; Alapterület változás: közösségi funkciós helyiség téves beleszámítása

Beller I. u. 117.

0

0

8

370,93

Bontás helyett 8 db lakás felújítás

Pázmány P. u. 106/a.

6

168

5

168

Kinizsi u. 90.

12

308

9

306,57

Lakásösszevonás
Lakásszám változás: 3+2 lakás összevonása; Alapterület változás: felmérés eredménye

Pázmány P. u. 18/b

6

173

5

177,01

2 lakás összevonása; Alapterület változás: felmérés eredménye

Kinizsi u. 42.

4

235

4

235

Szerencs u. 10.

3

130

3

134,51

Alapterület változás: felmérés eredménye

Pázmány P. u. 86.

9

411

8

454,44

Lakásszám változás:2 lakás összevonása; Alapterület változás: felmérés eredménye

Beller I. u. 87.

8

196

7

202,75

Pázmány P. u. 108.

8

256

6

195

2 db lakás eladása

Kinizsi u. 102.

3

106

2

68

1 db lakás eladása

Bethlen G. u. 103.

7

193

4

162

- 2 lakás összevonása- 1 db lakás eladása- 1 db lakás téves adatszolgáltatás miae

Pázmány P. u. 98.

2

184

2

70,8

Alapterület változás: üzlethelyiség téves beleszámítása

Palánk u. 119.

3

0

2

0

Mindösszesen

76

2595

69

2720,71

Lakásszám változás:2 lakás összevonása; Alapterület változás: felmérés eredménye

1 db lakás eladás

26. táblázat A beruházási tevékenységekben eszközölt műszaki tartalom változások összefoglalása a
TSZ 1. számú módosítása alapján (2018. november)
Forrás: Önkormányzat adatközlése

4.3.2. A beruházási tevékenységek bemutatása
Az 1. számú TSZ módosításban módosuló tevékenységek teljes bemutatása (beruházás)
Tevékenység neve

Tevékenység
megnevezése

Lakófunkciót erősítő tevékenységek
tulajdonú ingatlanok felújítása

- 100% önkormányzati

gazdájának 100%-os önkormányzati tulajdonú épületek esetében: Budapest
Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata
Társasházak esetében: Palota Holding, mint közös képviselet

Illeszkedés a felhívásban 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
meghatározott támogatható A) Lakófunkciót erősítő tevékenységek:
tevékenységekhez
I. Krízis- vagy veszélyeztetett tömb területén:
b) A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása
érdekében önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú
önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató
kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként
kizárólagos
tulajdonába
kerülő
szociális
bérlakások
korszerűsítésének keretében energiahatékonyság javítással
egybekötve támogathatóak az alábbi tevékenységek:
•
•
•

homlokzati
nyílászárók
energiahatékonyság-javulást
eredményező cseréje;
tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek
felújítása, szigetelése;
fűtési rendszerek felújítása, kialakítása a belső
vezetékrendszerek (víz, csatorna, elektromos, gáz) kiépítése
és/vagy cseréje;
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•
•
•
•

komfortosítás;
belső falak bontása, áthelyezése, festése, burkolása;
burkolatok cseréje;
beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és
szerelvények beszerzése;
• bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás,
tárolás, tanulás, étkezés, valamint műszaki cikkek esetében
élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és ruhatisztításra
alkalmas berendezés.
• melléképületek felújítása, amennyiben a lakófunkcióhoz
kapcsolódó hasznosítása bemutatott;
• telken belüli hiányzó közművek kiépítése;
• kártyás közüzemi mérőórák felszerelése, amennyiben azok
az önkormányzat (ide értve a 100%-os tulajdonú
önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit
szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülnek.
Célcsoportok:
•
•
•

A krízis- vagy veszélyeztetett tömbök területének lakossága
Az akcióterület lakossága
Közvetetten a XV. kerület teljes lakónépessége
Tevékenység helyszíne
Rädda B. u. 37.
Beller Imre u. 117. bontás helyett felújítás
Pázmány Péter. u. 106/a.
Kinizsi u. 90.
Pázmány Péter. u. 18/b.
Kinizsi u. 42.
Szerencs u. 10
Pázmány Péter. u. 86.
Tevékenység
célja, Projekt releváns specifikus céljai:
célcsoportja
• Csökkenjen a komfort nélküli, szubstandard lakások száma,
•

Tevékenység szakmai leírása

javuljanak a lakhatási körülmények, ezzel az ott lakók
életminősége javuljon
Az önkormányzati bérleményekben élők lakáskörülményei
javuljanak, az üresen álló önkormányzati lakások a felújítást
követően a rászoruló réteg számára bérbe adhatók
legyenek

A projekt keretében a krízis- vagy veszélyeztetett tömbben
elhelyezkedő önkormányzati tulajdonban lévő lakások felújítása
valósul meg. A tevékenység célja, hogy csökkenjen a komfort
nélküli, szubstandard lakások száma, az önkormányzati
bérleményekben élők lakáskörülményei javuljanak. A tevékenység a
Támogatási szerződés 1. sz. módosítása alapján 14 helyszínt érint
összesen, 69 lakás és 3 helyiség lesz felújítva, összesen 2720,705 m2
alapterületen.
A felújítandó lakások legnagyobb része a krízistömbökben
helyezkedik el, összesen 49 db lakás. A veszélyeztetett tömbökben
összesen 20 lakást érint a felújítás. Legnagyobb arányú lakásfelújítás
a K6-os tömbben valósul meg, összesen 19 db lakás és egy helységet
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bevonva. A K6 tömb a statisztikai elemzések során a legmagasabb
értékeket mutatja a túlzsúfolt lakások, az egyszobás lakások és a
lakónépesség számát illetően.
A társasházak, vagyis, ahol nem 100%-os az önkormányzati
tulajdon, konzorciumi partnerként vesznek részt a fejlesztésekben.
A lakófunkciós tevékenység során 3 lakás szociális célra lesz
felújítva. Az egyik átmeneti szállás lesz a hajléktalanságból való
kivezetéshez, a másik kettő pedig értelmi fogyatékosok lakhatási
támogatását fogja szolgálni. Itt kapcsolódik a lakófunkciós
tevékenység a szoft programokhoz.
A tevékenység során a beruházásokat meg kell előzze a műszaki
tervek elkészítése, valamint a közbeszereztetések lefolytatása,
illetve egyes esetekben meg kell oldani a bérlők ideiglenes
átköltöztetését másik ingatlanba a felújítási munkálatok idejére.
Az elvégzett lakásfelmérések során feltárásra került, hogy a lakások
zömének vízszigetelési és lábazatszigetelési hiányosságai vannak. A
támogatás a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú lakóépületek
esetében teljes belső felújítást (esetleges homlokzati nyílászáró
cserékkel együtt) és homlokzati hőszigetelést tartalmaz. A
vízszigetelési munkák elvégzése a homlokzati és padlástéri
hőszigetelési feladatok megvalósítása előtt elengedhetetlenül
fontosak. Ezek hiányában rövid időn belül a felújított épületekben,
lakásokban állagromlás következik be, melynek eredményeként a
TSZ-ben vállalt öt éves fenntartási időszak alatt komoly műszaki
beavatkozásokat kell végrehajtani a megfelelő állapot megőrzése
érdekében. Az utólagos vízszigetelés kivitelezését meg kell előzze a
kiviteli terv (tételes költségvetés kiírással) elkészítése.
A támogatott tevékenységek közül kimaradt felújítások:
•
•
•
•
•
•
•
•

utólagos talajnedvesség elleni szigetelés homlokzati és
belső főfalakon;
utólagos talajnedvesség elleni szigetelés aljzaton (talajon
fekvő padlóknál);
kiegészítő lábazati vízszigetelés;
tetőhéjazat alatti vízszigetelés (átszellőztetett fóliázás);
átázott, korhadt szerkezetek cseréje;
megelőző szárítási munkák (teljes vakolatleverés; szárítási
folyamat;
átszellőztetett szerkezetek kialakítása;
gépészeti kiegészítő megoldások a szellőzésre.

Tevékenység iránti igény A felújítandó épületek kiválasztásának alapja és indoka, hogy:
bemutatása, indokoltsága
• krízis, vagy veszélyeztetett tömbben helyezkednek el,
•
•

•

az önkormányzati tulajdon magasabb, mint 50%,
a felmért műszaki állapotok maximálisan indokolják az
azonnali beavatkozást
A tevékenységgel csökken a komfort nélküli, szubstandard
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•

lakások száma
Az igény egyrészről az önkormányzat részéről érkezik, mert
ezek az ingatlanok vannak a legrosszabb állapotban
valamennyi felmért ingatlan közül. Másrészt az igényt a
lakók, bérlők maguk is kifejezték az igényfelmérés
fázisában, amikor a kérdezőbiztosok személyesen
felkeresték őket.

Kapcsolódás egyéb tevékenységekhez:
•

Megvalósítás
kezdete

A lakófunkciós tevékenység során 3 lakás szociális célra lesz
felújítva. Az egyik átmeneti szállás lesz a hajléktalanságból
való kivezetéshez, a másik kettő pedig fogyatékkal élők
lakhatási támogatását fogja szolgálni. Itt kapcsolódik a
lakófunkciós tevékenység a szoft programokhoz.
• TÉR-KÖZ pályázat a Rákos úti szakrendelő környezetének
megújítására
• A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Kft. reintegrációs programja, mellyel álláskereső
megváltozott munkaképességű személyek betanítását,
munkaszocializálását
segítik
elő.
Kapcsolódik
a
hajléktalanságból kivezető szoft tevékenységhez.
• XV. kerület Szociális Városrehabilitáció Programja I.-II.-III.
ütem
• Kerületi Társasházi Pályázati Rendszer
• Kerületi családi házak felújítási pályázatai
• Ablakcsere pályázat az M3 mentén
• Kerületi Értékvédelmi Pályázatok
tervezett 2019.06.01

Megvalósítás tervezett vége

2020.06.30

Tevékenység
megvalósításának
költsége (Ft)

bruttó 568 946 993 Ft
becsült

27. táblázat: Lakófunkció tevékenység bemutatása
Forrás: saját szerkesztés
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28. ábra: Lakhatási körülmények a projekt helyszíneken
(Forrás: saját szerk.)
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Bp. XV. ker. Rákospalota Város-rehabilitációja - VEKOP - Lakófunkciót erősítő tevékenységek (módosított projekt tartalom 1. sz. TSZ
módosítás szerint)
Cím

Tulajdonviszony

Tulajdoni arányok

Összes
lakás
alapterület
(m2)

Bruttó
költség
összesen
(millió Ft)

Tervezett beavatkozás

K3

Rädda B.
u. 37.

Önkormányza
ti

100 %-os Önkormányzati
tulajdon, 4 lakás

175,7

44,02

felújítás, részleges bontás, 1 db lakás
bontása

K4

Beller I.
u. 117.

Önkormányza
ti

100 %-os Önkormányzati
tulajdon, 8 lakás

370,93

24,97

Felújítás

K6

Pázmány
P. u.
106/a.

Önkormányza
ti

100%-os Önkormányzati
tulajdon, 5 lakás

168

31,47

Felújítás lakás-összevonással
(1 lakás összevonása)

K8

Kinizsi u.
90.

Önkormányza
ti

100 %-os Önkormányzati
tulajdon, 9 lakás

306,57

62,69

Felújítás lakás-összevonással
(3+2 lakás összevonása)

V2

Pázmány
P. u.
18/b.

Önkormányza
ti

100 %-os Önkormányzati
tulajdon, 5 lakás

177,01

32,4

Felújítás lakás-összevonással

V11

Kinizsi u.
42.

Önkormányza
ti

100%-os önkormányzati
tulajdon, 4 lakásból 4
önkormányzati / 3 helyiségből 3
önkormányzati

235

44

Felújítás

V12

Szerencs
u. 10

Önkormányza
ti

100 %-os Önkormányzati
tulajdon, 3 lakás

134,51

24,35

Felújítás

V12

Pázmány
P. u. 86.

Önkormányza
ti

100%-os Önkormányzati
tulajdon, 8 lakás

454,44

82,0

Felújítás lakás-összevonással

K3

Beller I.
u. 87.

Társasház

11 lakásból 7 önkormányzati
tulajdon

202,75

50, 2

Homlokzat és 7 lakás felújítása,
lakás-összevonással

Tömb
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K6

Pázmány
P. u. 108.

Társasház

11 lakásból 6 önkormányzati
tulajdon

195

57,94

Felújítás lakás-összevonással, 2 db
lakás eladása

K8

Kinizsi u.
102.

Társasház

5 lakásból 2 önkormányzati

68

26,1

Homlokzat és lakásfelújítás, 1 db
lakás eladása

K6

Bethlen
G. u.
103.

Társasház

11 lakásból 4 önkormányzati

162

39,9

Felújítás lakás-összevonással, 1 db
lakás eladása

K6

Pázmány
P. u. 98.

Társasház

4 lakásból 2 önkormányzati / 1
önkormányzati helyiség

70,8

38,83

Felújítás

K7

Palánk u.
119.

Társasház

6 lakásból 2 önkormányzati / 1
helyiségből 1 önkormányzati

0

9,99

Homlokzat felújítás, 1 db lakás
eladása

28. táblázat: Lakófunkciót erősítő tevékenységek – az érintett lakások és a projekt tartalma
Forrás: Önkormányzati adatközlés alapján saját szerkesztés
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A további beruházási tevékenységek bemutatása
Tevékenység neve

Istvántelek P+R parkoló kialakítása

Tevékenység gazdájának megnevezése

XV. kerületi Önkormányzat

Tevékenység tervezett helyszíne

Istvántelek vasútállomás

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

f) Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések,
amennyiben a hátrányos helyzetű lakosság számára célzott
közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit segítik
elő:
- járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros
közlekedésre alkalmas műtárgyak felújítása, kialakítása;
- biztonságos közlekedést segítő rendszerek tervezése,
telepítése
g) Barnamezős területek közösségi célú rehabilitációja:
közterületek kialakítása végleges és átmeneti hasznosítás
céljából egyaránt,

Tevékenység szakmai leírása

Az Istvántelek vasútmegálló mellett, az akcióterületen, a
80134 helyrajzi számú, 900 m2-es területen 34 db gépjármű
számára alkalmas P+R parkoló kerül kialakításra. A területen
egyéb zöldfelület kialakítása, cserjésítés, valamint egy fedett
kerékpártároló is megvalósul.
A korábbi MÁV tulajdonú területet az Önkormányzat 2017-ben
a P+R parkoló létrehozásának céljából megvásárolta, ma az az
Önkormányzat tulajdonában áll.
A beruházási munkák előkészítéséhez a tervezési program
elkészült, melyben a műszaki követelmények meghatározására
került sor. A tervezési feladat elvégzési határideje 2019.
február 15. engedéllyel.

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

Az akcióterületről a belváros elérhetősége bonyolult,
nehézkes, 45-60 perc. Ugyanakkor az akcióterület határában
közlekedő vonat közvetlen kapcsolatot biztosíthat a lakók
számára a Nyugati pályaudvarhoz, így a belvároshoz. Ha a
helyiek igénybe tudnák venni a vonatközlekedést, akkor a
Nyugati pályaudvar az akcióterületről 15-20 perc alatt
elérhetővé válna számukra. Jelenleg kevesen élnek ezzel a
lehetőséggel, mert a megálló nehezen megközelíthető,
parkolásra pedig elenyésző a lehetőség. Az igényfelmérésből is
kiderül, illetve mindenki tapasztalhatja, aki az akcióterületen
jár, hogy a parkolás nagyon nehézkes. A P+R parkoló
kialakítása a parkolási gondokon is segítene túl azon, hogy a
vasút elérhetőségét, azaz a belváros megközelítését is
nagyban segítené.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. 3. negyedév

Megvalósítás tervezett vége

2019.11.30.

Kapcsolódás egyéb tevékenységekhez

A MÁV tervezi az Isvántelki állomásnál egy akadálymentesített
aluljáró építését, mely az állomás akcióterületről történő
megközelítését még könnyebbé tenné.

Tevékenység megvalósításának becsült költsége
(Ft) bruttó

63.500.000 Ft

29. táblázat - Istvántelek P+R parkoló kialakítása
Forrás: PET

87

Megvalósíthatósági tanulmány

VEKOP-6.2.1- 15-2016-00005

Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációja

Tevékenység neve

Karácsony Benő park rendezése

Tevékenység gazdájának megnevezése

XV. kerületi Önkormányzat

Tevékenység tervezett helyszíne

Karácsony Benő Park

Illeszkedés a felhívásban meghatározott
támogatható tevékenységekhez

D) Egyéb kapcsolódó tevékenységek
d) Közterek, parkok, játszóterek, települési zöldfelületek
felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok
elhelyezése, kapcsolódó eszközbeszerzés.

Tevékenység szakmai leírása

A parkban megvalósul a faállomány cseréje, a fasor
rekultivációja. Kialakításra kerül egy sétány, valamint
elbontásra kerül az elavult és veszélyes betonszínpad.
Az XV. kerületi Önkormányzat és az Újirány Tájépítész Kft.
között parképítési terv elkészítésére 557/2017. számon
tervezési szerződés jött létre 2017. október 06-án, 89/2018.
számon 2018. március 8-án és 595/2018. számon 2018. június
18-án tervezési szerződés módosítása került aláírásra.
A 2018. október 31-én elkészült kiviteli tervdokumentáció
alapján az alábbi elemek kerülnek megvalósításra:

Tevékenység iránti igény bemutatása,
indokoltsága

-

a jelenlegi beton színpad elbontása, hely biztosítása mobil
színpad/nézőtér részére

-

új közlekedési irányok, sétányok betervezése a parkba

-

buszmegálló környezetének rendezése

-

közvilágítás napelemes kialakítása

-

fasor rekultiváció

-

közösségi kert kialakítása

A park területén egy korábbi fejlesztés keretében már
kialakításra került a játszótér és a gördeszka-park. A terület
másik fele azonban rendezetlen, ami rontja a frekventált
helyszín megítélését. A park mellett épül a Deák utcai orvosi
rendelő, aminek a közvetlen környezetét szintén a park jelenti.
Mind a környéken lakók, mind az ide látogatók, valamint az
önkormányzat igénye is az, hogy a tér rendeződjön és az
elkészült koncepció tervnek megfelelően nyerje el végső,
rendezett arculatát, nyújtson rekreációs lehetőséget az
akcióterületen. Az igényfelmérésből kiderül, hogy a lakók az
általános életminőség javulásának egyik legfontosabb
elemének tartják az ápolt, rendezett környezetet, a parkok,
zöldfelületek jelenlétét.

Megvalósítás tervezett kezdete

2019. 1. negyedév

Megvalósítás tervezett vége

2019.08.31.

Kapcsolódás egyéb tevékenységekhez

Tevékenység megvalósításának becsült költsége
(Ft) bruttó

A park szomszédságában épül a Deák utcai orvosi rendelő.
A park területének rendezése az orvosi rendelő forgalmas
környékének rendezettségéhez is hozzájárul.
A kerület indul a Térköz pályázaton, melyben az
akcióterületet érintően a Rákos úti rendelő előtti terület
rekonstrukcióját.
Miénk a Tér! Pályázatok
Kerületi Életfa Program
44.450.000 Ft

30. táblázat - Karácsony Benő park rendezése
Forrás: PET
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29. ábra: Karácsony Benő Park tervezett állapota

Forrás: önkormányzat adatközlése
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Tevékenység neve

Út, járda, zöldsáv felújítások

Tevékenység gazdájának
megnevezése

XV. kerületi Önkormányzat

Tevékenység tervezett
helyszíne

Bethlen Gábor utca közterület felújítás a Wysocki utca és a Szerencs utca
közötti szakaszon
Bocskai utca közterület felújítás a Szerencs utca és a Rädda Barnen utca közötti
szakaszon
f) Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések, amennyiben a hátrányos
helyzetű lakosság számára célzott közszolgáltatások jobb elérhetőségének
feltételeit segítik elő:

Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez

-

- járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas
műtárgyak felújítása, kialakítása;
- gyalogos zónák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása;
- akcióterületre eső önkormányzati belterületi közúthálózat felújítása, szilárd
burkolattal történő ellátása;
Tevékenység szakmai leírása

A Bethlen Gábor utcai szakaszon járdafelújítás és zöldterület felújítás szükséges a
krízistömb felöli oldalon, míg a Bocskai utcai szakaszon a járda és a zöldterület
mellett az útburkolat felújítása is meg kell, hogy történjen teljes szélességben, az
2
utca mindkét oldalán. A járdafelújítás összesített felülete: 2650 m , a megújítandó
2
2
zöldfelület teljes nagysága: 4400 m , az útburkolat pedig 3000 m -en újulna meg. A
felújítások során az utak forgalomcsillapítottak lesznek és fasorok kialakítása is
megtörténik, a felmért igényeknek megfelelően.
Az út, járda és zöldsáv felújítási munkák előkészítéséhez a tervezési program
elkészült, melyben a műszaki követelmények meghatározására került sor. Az út és
járdaszakaszok felújításához hatósági engedélyekre nem lesz szükség. A tervezési
feladat elvégzési határideje 2018. december 7. tervdokumentáció elkészítésére,
2019.02.15. engedélyek beszerzésére.

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Az akcióterületen számos járda, zöldfelület és útszakasz felújításra szorul. A Fővárosi
Vízművek Zrt. -től kapott tájékoztatás alapján az üzemeltetésében lévő vezetékek
közül középtávon, vagyis 5 éven belül fel kell, hogy újítson az akcióterületen számos
vízvezeték szakaszt (8. ábra). Ezek pontos elhelyezkedését figyelembe véve, illetve
felmérve a többi út, járda és zöldfelület állapotát, a tevékenységben megjelölt két,
összességében 587 fm hosszú szakasz felújítása indokolt. Az akcióterületi lakosok
igényének felmérése is mutatja, hogy problémaként élik meg a járdák
balesetveszélyes állapotát, illetve a zajos, poros utakat. A felújított útszakaszok a
por és a zaj szennyezés csökkentése érdekében forgalomcsillapítottak lesznek és
mellettük fasorok kialakítása is megvalósul.

Megvalósítás tervezett
kezdete

2019. 3. negyedév

Megvalósítás tervezett vége

2020.02.28.

Kapcsolódás egyéb
tevékenységekhez

Az önkormányzati út és járda pályázat is az akcióterületre koncentrál, hogy a
közeljövőben minél több járda és útszakasz tudjon megújulni.
Tervek között szerepel az autópálya melletti zajvédőfal építése, amely az
akcióterületre jutó zajhatást is mérsékelné.
Tempo 30 övezetek kialakítása a kerületben
137.953.820 Ft

Tevékenység
megvalósításának becsült
költsége (Ft) bruttó

-

31. táblázat: Út, járda, zöldsáv felújítás bemutatása
Forrás: PET
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Tevékenység neve

Közösségi funkciók kialakítása

Tevékenység
megnevezése

gazdájának

XV. kerületi Önkormányzat

Tevékenység
helyszínei

tervezett

Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez

2

Dugonics utca 22. (123 m )
2
Rädda Barnen utca 37. (63 m )
2
Dugonics utca 10. (80m )
3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
A) Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony
társadalmi státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése,
készségfejlesztése érdekében:
b) Kifejezetten a célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra
hasznosítható épület, társasházi albetét, nyitott terület kialakítása, felújítása,
bővítése, átalakítása;

Tevékenység szakmai leírása
Az akcióterületen két nagyobb közönséget befogadni képes közösségi tér már
létezik, (Csokonai Kulturális Központ és Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola) ezek azonban ritkán szabadok, a szoft programok
megvalósításához kisebb közösségek befogadására alkalmas helységekre
rendszeresen szükség van.
A városrehabilitációs program keretében a kijelölt akcióterületen belül három
helyszínen valósul meg közösségi funkció kialakítása. Mindhárom ingatlan
önkormányzati tulajdonú, jelenleg kihasználatlan és erősen felújításra szorul. Ezek
az ingatlanok korábban üzletekként, főleg élelmiszerüzletként működtek, de mára
már kihasználatlanok és kiadásuk is lehetetlen. A választás éppen ezért esett ezekre
az ingatlanokra, mert új funkciójukban a közösséget szolgálhatnák a jelenlegi
kihasználatlan, romos, utcaképet csúfító állapotukkal szemben. A végeredmény
három olyan ingatlan lesz, melyeket az akcióterületen élők használhatnak majd és a
program ESZA típusú tevékenységei jelentős részének is ezek az épületek adnak
2
majd helyszínt. A három ingatlan összesen 266 m közösségi teret jelent. A három
felújított közösségi épület jelentős előrelépést jelent majd az akcióterület életében,
mert a lakókhoz közel hozza a civil élet mindennapos programjait, helyet biztosítva
összejöveteleknek, programoknak, kluboknak, oktatásoknak. Az új közösségi
épületek kiegészítik a kerület nagy művelődési központjának (Csokonai Kulturális
Központ) tevékenységeit.
A közösségi funkciók kialakítását a tervezés és közbeszereztetés után azonnal meg
kell kezdeni, hiszen számos szoft programnak biztosítanak helyszínt. A szoft
programok tervezése során így is figyelni kell arra, hogy az első negyedévben olyan
tevékenységek induljanak, melyek nem igénylik a 3 közösségi funkció meglétét.
Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

A közösségi funkciók létrehozása alapvetően szükséges az ESZA típusú, szoft
programok megvalósíthatósága szempontjából, a tevékenységek meghatározó része
ezekben valósul meg, hosszabb távon pedig a kerület és az akcióterület közösségi és
kulturális és sport életét gazdagítják. Az igényfelmérés során egyértelművé vált,
hogy az akcióterületen élőket zavarják a romos állapotú, utcaképet csúfító épületek,
melyek a közbiztonság csökkenésében is szerepet játszanak, például illegális
lakásfoglalók által, de közegészségügyi szempontból is ártalmasak. Ezen épületek új
funkcióban történő „életre keltése” lakossági és önkormányzati igény is egyben.

Megvalósítás
kezdete

2019. 3. negyedév

tervezett

Megvalósítás tervezett vége

2019.11.30.

Kapcsolódás
tevékenységekhez

A tevékenység az alábbi szoft programcsomagokhoz kapcsolódik, mint lehetséges
helyszínek:

egyéb

1.
2.
3.

A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési program
Kisebbségek integrációját segítő program
Munkaerő piaci beilleszkedést segítő program
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tevékenység
megvalósításának
költsége (Ft) Bruttó

Képzési program
Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése program
Egészségügyi program
Gyerekek iskolai felzárkózását segítő program
Közbiztonsági és bűnmegelőzést elősegítő program
Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása krízis tömbben élő 240
főre
50.619.660 Ft

becsült

12. táblázat: Közösségi funkció kialakításának bemutatása
Forrás: PET
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2

Dugonics utca 10. (80m )

2

Arany János utca 26. (113 m )

2

Dugonics utca 10. (80m )

2

Rädda Barnen utca 37. (63 m )
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30. ábra Az akcióterületen a VEKOP projekt keretében megvalósuló fejlesztések
Forrás: Önkormányzat adatközlése
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Tevékenység neve

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (12 db+
központ és hálózat bővítés)

Tevékenység gazdájának megnevezése

XV. kerületi Önkormányzat

Tevékenység tervezett helyszíne

A térfigyelő kamerák elhelyezése
csomópontjában történik.

Illeszkedés
a
felhívásban
támogatható tevékenységekhez

meghatározott

az

akcióterület

12

Önállóan nem támogatható tevékenység
B) Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés
eredményeinek megőrzését szolgáló tevékenységek:
b) Közterületeken biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer
fejlesztése, telepítése.

Tevékenység szakmai leírása

Tevékenység
indokoltsága

iránti

igény

Térfigyelő kamerák kihelyezése történik az akcióterület 12
releváns csomópontjában a krízis és veszélyeztetett tömbök
közvetlen közelében. Az intézkedés keretében a központi
rendszer fejlesztése is megtörténik, hogy az adatátviteli és
tárolási kapacitásigényeket kezelni tudja. A közbiztonság
javítása érdekében ez a tevékenység kapcsolódik a
Közbiztonság javítása programcsomag szoft tevékenységeihez.
bemutatása,

Megvalósítás tervezett kezdete
Megvalósítás tervezett vége
Kapcsolódás egyéb tevékenységekhez

A kijelölt akcióterület a közbiztonság szempontjából a kerület
egyik beavatkozásra érett területe. Az igényfelmérés
eredményeiből is kiderül, hogy a lakók fontosnak tartják olyan
intézkedések meghozatalát, ami a biztonságérzetük
fokozásához járul hozzá. A kérdőív közbiztonságot firtató
kérdéseire adott válaszokból egyértelműen kiderül, hogy az
utcákon elhelyezett biztonsági berendezések, térfigyelő
kamerák már a jelenlétükkel is hozzájárulnának a helyiek
biztonságérzetének
növeléséhez.
500
megkérdezett
akcióterületi lakosból 400 igényelné a közterületek kamerákkal
történő megfigyelését. Ugyanennyien fontosnak tartják a
polgárőrség és rendőrség aktivitásának növelését is s
környéken.
2019.2. negyedév
2019.11.30.
-

A közbiztonság javítása érdekében ez a tevékenység
kapcsolódik a Közbiztonság javítása programcsomag
szoft tevékenységeihez.
Eddig már 4 ütemben volt térfigyelő kamerarendszer
fejlesztése, kiépítése a kerületben – köztük szociális
városrehabilitáció keretében, valamint saját
forrásból is megvalósult egy ütem. Ez a fejlesztés
ebbe a sorba szervesen illeszkedik.
58.115.000 Ft

-

Tevékenység megvalósításának becsült költsége
(Ft) bruttó

33. táblázat: Térfigyelő kamerarendszer kiépítésének bemutatása
Forrás: PET
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31. ábra Az akcióterület térfigyelő kamerarendszerének elemei
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4.3.3.

Szoft projektek végleges szakmai tartalma

A támogatási szerződés megkötése után 2018-ban a szoft programok továbbfejlesztésének és
részletes kidolgozása történt meg a 2016-ban lefektetett elvek mentén. E feladatsort a megbízott
CarUrbis Településfejlesztési és Menedzsment Kft. végezte szoros együttműködésben, rendszeres
egyeztetések formájában az Önkormányzattal és annak konzorciumi partnereivel, amelyek a
következők:
− Csokonai Kulturális Központ,
− Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye,
− Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény,
− Palota–15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Az alábbi szoft tevékenységek a leszakadással veszélyeztetett akcióterületen, koncentráltan
megnyilvánuló szociális, gazdasági, foglalkoztatási problémák komplex kezelését valósítják meg:
1.A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési programcsomag,
2.Kisebbségek integrációját segítő programcsomag,
3.Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programcsomag,
4.Képzési programcsomag,
5.Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése programcsomag,
6.Egészségügyi programcsomag,
7.Gyerekek iskolai felzárkózását segítő programcsomag,
8.Közbiztonsági és bűnmegelőzést elősegítő programcsomag,
9.Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása 672 főre.
A Megvalósíthatósági Tanulmányhoz (MT) tervezendő szoft elemek kidolgozása során fontos
szempont volt, hogy a Projekt Előkészítő Tanulmányban (PET) betervezett szoft tevékenységek
tartalma ne változzon, csak mélyüljön, illetve néhány újabb elemmel bővültek, amelyek a
benyújtástól eltelt két évben bekövetkezett gazdasági és munkaerőpiaci körülményekhez igazította a
projekt fókuszát. A képzés és oktatás sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, ezáltal megpróbálva
megcélozni a területen élők életminőségének javítását. Ennek érdekében az egyes szoft
tevékenységek részletes kidolgozásra kerültek a fenti programcsomagok (1-9.), illetve az MT készítési
útmutató formai és tartalmi iránymutatásai szerint.
Módosítások, változások a PET-hez képest:
• A véglegesítés során felülvizsgálatra kerültek a PET-ben jelzett, egyes szoft programokban
tervezett résztvevők számadatai és azok reálisabban tervezve csökkentésre kerültek a
teljesíthetőség érdekében. Erősen kétséges a különböző eseményeken összességében az
akcióterület lakosságszámánál magasabb résztvevői létszámot elérni a 2 év során, még akkor
is, ha természetesen egy személy több rendezvényen is részt vehet. Az MT-ben kiemelten
fontos, hogy reálisan vállalható, végrehajtható és dokumentálható látogatói számok
kerüljenek kialakításra. A résztvevők létszáma tehát a projektfejlesztés során kialakított és
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•

•

•

•

•

véglegesített tevékenységekkel és az azokhoz rendelhető költségvetésekkel összhangban
került meghatározásra.
A programcsomagok véglegesítése során részleteiben kidolgozásra kerültek az egyes
alprogramok, altevékenységek, logikusan alpontokba szedve. Az egyes programok alcímeket
kaptak, ezzel is pontosítva lettek az eredeti elgondolásban megfogalmazottak az
egyértelműség, érthetőség érdekében.
A teljes projekt, így a szoft elemek is újraütemezésre kerültek, tekintettel arra, hogy az
Önkormányzat a projektet 24 hónap alatt kívánja (2019. január és 2020. december)
megvalósítani (lásd alább, Szoft projektek megvalósításának ütemezése!).
A PET-ben tévesen szereplő egyéni fejlesztési tervek számának megváltoztatása, növelése
240 főről 672 főre. A krízistömbök összes és 16-54 éves korú lakónépességének figyelembe
vételével (a Közreműködő Szervezet projektfejlesztés során kiadott állásfoglalása
alapjánnövekszik az egyéni fejlesztési tervek száma.
Az összes szoft program betervezett és ütemezett költséggel rendelkezik, amely szerint az
EPTK költség modulja feltölthető. Egy tevékenység került elhagyásra: Charity Shop és Ability
Café, mivel ez a tevékenység önálló kezdeményezésben már megvalósult a kerületben, így
végrehajtása indokolatlanná vált a projekten belül. Az itt felszabaduló támogatás oktatási
anyagok kidolgozására és képzési anyagok elkészítésére került betervezésre. A mediációs
tevékenység roma lakosság részére tevékenység átalakításra került a Csokonai Kulturális
Központ javaslatára egy olyan korcsoport részére, amely sokkal aktívabban és hasznosabban
képes a rá fordított időt és lehetőséget kihasználni a pályázat adta lehetőségek keretein
belül. A párkapcsolati labirintus c. tevékenységet az ESZI feladatként végzi, így az megvalósul
a pályázaton kívül.
A szegregátumok integrálását szolgáló programok száma, PO622 indikátor TSZ-ben vállalt
értéke 60 db helyett, 58 db programelem kerül megvalósításra. Az egyenértékűség a 2 db-os
programelem csökkenés ellenére biztosított, hiszen a PET-ben vállalt programcsomagok nem
változnak, az új tevékenységektől és tartalom-módosításoktól pedig a társadalmi és
munkaerő-piaci környezet változására reagálva, a projekt eredményességének javulása
várható.

6 db új tevékenységgel lett viszont kibővítve a szoft programok köre az alábbiak szerint:
•

1.10. Digitális

akadálymentesítés

tevékenység,

amelynek

célja,

hogy a modern

kommunikációs eszközök és egy nagyon fejlett applikáció segítségével a projekt még
sikeresebbé, és a későbbiekben is fenntarthatóvá, a smart megoldások révén eredményessé
és jövőbe mutatóvá váljon. (1. A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési
programcsomagba került beemelésre)
•

3.5. Munkaerőpiaci környezet elemzése - kerületi program kidolgozása, munkáltatói
adatbázis építése, valamint a munkáltatói és munkavállalói igények közelítése program:
illeszkedik az 1.10-es tevékenységhez, mivel a felkeresendő munkáltatók is ezen a platformon
keresztül keresnének munkavállalókat, továbbá a kártyaprogramba is ezen a fórumon
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keresztül kerülnének bevonásra, (3. Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programcsomagon
belül került beemelésre és kidolgozásra)

A 4. Képzési programcsomagon belül három tevékenység is kidolgozásra és fejlesztésre került:
•

4.5. Okos eszközök használatára felkészítő képzés és tananyag fejlesztése, okos jövőbe
mutató megoldásokkal. A kerületben élők körében egyre inkább fontossá vált és kezelendő
kérdés a modern kommunikációs eszközök használata, ezek alkalmazása a mindennapokban.
Az okos eszközök használatát és a bennük rejlő lehetőségeket kívánjuk megtanítani és
bemutatni a kerületi lakosság számára úgy, hogy a tananyagok és képzések a későbbiekben is
rendszeresen elérhetőek legyenek az állampolgárok számára.

•

4.6. Képzési oktatási anyagok különböző témákban – a legszükségesebb és legfontosabb
gazdálkodási ismereteket, valamint alapvető vállalkozási ismereteket kívánunk átadni ezen a
tevékenységen keresztül. Mindezen ismeretek segítenek megelőzni az eladósodást, konkrét
példákon keresztül világítanak rá, hogy hogyan kell tervezni egy család, vagy egy egyén havi,
éves vagy akár távolabbi időintervallumra vonatkozó pénzügyeit, gazdálkodását. Projekt
szemléletet tanít, és pénzügyi tudatosságra nevel, preventív módon segít az adósság spirálba
történő bekerülés megelőzésében,

•

4.7. Vállalkozói formák és atipikus munkavállalási lehetőségek tananyag és oktatási program
kidolgozása és oktatások megvalósítása, az egyik legfontosabb új tevékenység. Ebben komoly
potenciált várnak a szakmai vezetők a munkaerőhiány részbeni megoldására, továbbá
segítenek a jelenleg hiányos ismeretekkel rendelkező állampolgároknak és döntéshozóknak
egyaránt abban, hogy merjenek az új típusú megoldások felé, akár az atipikus, vagy
családbarát foglalkoztatási formák felé is nyitni rugalmasabb vagy akár részmunkaidővel.

•

6.10. Meridián torna szépkorúaknak keretein belül mintegy 100 fő részére meridián torna
kerül megszervezésre a tevékenység alatt, az egészségügyi programcsomagon belül.
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Az új és módosított programcsomagok beépítését, valamint az egyes tevékenységek szakmai
alapokon történt véglegesítését követően16 az új partnerenkénti támogatás a szoft elemek
vonatkozásában az alábbiak szerint változott:
Felelős

Költségvetés
Módosított költségvetés
CSKK
Eredeti költségvetés
Különbség
Módosított költségvetés
Palota-15
Eredeti költségvetés
Különbség
Módosított költségvetés
ESZI
Eredeti költségvetés
Különbség
Módosított költségvetés
EGI
Eredeti költségvetés
Különbség
Konzorcium módosított
Konzorcium
Konzorcium eredeti
összesen
Különbözet
Önkormányzat módosított
Önkormányzat Önkormányzat eredeti
Különbözet
Szoft tevékenység módosított
Szoft
tevékenység Szoft tevékenység eredeti
összesen
Különbözet

Nettó
31 244 095
17 803 151
13 440 944
29 171 038
34 156 796
-4 985 758
36 809 525
55 714 917
-18 905 392
25 984 252
31 926 378
-5 942 126
123 208 910
139 601 242
16 392 332
239 851 996
241 511 831
1 659 835
363 060 906
381 113 073
18 052 167

Áfa
8 435 906
4 671 849
3 764 057
7 876 180
4 206 739
3 669 441
9 938 572
2 980 844
6 957 728
7 015 748
1 073 622
5 942 126
33 266 406
12 933 054
-20 333 352
62 927 009
65 208 194
2 281 185
96 193 415
78 141 248
-18 052 167

Bruttó
39 680 001
22 475 000
17 205 001
37 047 218
38 363 535
-1 316 317
46 748 097
58 695 761
-11 947 664
33 000 000
33 000 000
0
156 475 316
152 534 296
-3 941 020
302 779 005
306 720 025
3 941 020
459 254 321
459 254 321
0

34. táblázat Szoft tevékenységek költségvetésének változása és a jelenleg (2018. november) érvényes
fő szoft tevékenység költségvetési tételek
Forrás: önkormányzati adatközlés alapján saját szerkesztés

16

2018. november 18.
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A szoft szolgáltatások részletes tevékenységei, felelősei és költségvetései
Tevékenység
1.10. Digitális akadálymentesítés program
1.11. Önkéntesség népszerűsítése
2.6. Egyházak cigánypasztorációja
3.5. Munkaerőpiaci környezet elemzése - kerületi
program kidolgozása, munkáltatói adatbázis építése,
valamint a munkáltatói és munkavállalói igények
közelítése program
4.4. OKJ-s képzések (több szakmacsoport képzései)
4.6. Képzési, oktatási anyagok kidolgozása és képzés
megvalósítása
4.7. Vállalkozói formák és atipikus munkavállalási
lehetőségek tananyag és oktatási program kidolgozása
és oktatások megvalósítása
5.4. Szoc.munkások szupervíziója
5.8. Átmeneti lakás hajléktalanságból való
kivezetéshez (kapcsolódó lakófunkciós tev.)
5.9.A jogcím nélküli lakók helyzetének kezelése
jogszerű mederbe történő tereléssel
8.1. Polgárőrség bizalomerősítő programjai
8.2. SZEM (szomszédok egymásért mozgalom) elindítása
és mentorálása
8.3. Önvédelmi képzés gyerekeknek, nőknek, időseknek
8.4. Biztonságos háztartás (elméleti és gyakorlati
képzések)
8.5. Helyi bűnmegelőzési stratégia elkészítése
(illetékes szervek + lakosság bevonása)
9. Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása 672
főre
10. Szoft szakértői feladatok - projektelőkészítés
részeként
Módosított költségvetés

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Önkormányzat
Nettó
Áfa
Bruttó
Résztvevők száma
25 590 551
6 909 449
32 500 000
1000 fő ÖNK
78 740
21 260
100 000
100 fő ÖNK
157 480
42 520
200 000
200 fő ÖNK
12 598 425

3 401 575

16 000 000

34 094 488

9 205 512

43 300 000

50 fő ÖNK

5 259 842

1 420 157

6 680 000

100 fő ÖNK

6 789 000

0

6 789 000

100 fő ÖNK

6 898 980

1 862 725

8 761 705

23 fő ÖNK

255 118

1 200 000

3 fő ÖNK

944 882

min. 30 vállalkozás Önkormányzati tevékenység

0

0

0

6 614 173

1 785 827

8 400 000

280 fő ÖNK

4 409 449

1 190 551

5 600 000

300 fő ÖNK

3 149 606

850 394

4 000 000

80 fő ÖNK

3 149 606

850 394

4 000 000

1000 fő ÖNK

2 362 205

637 795

3 000 000

100 fő ÖNK

120 264 567

32 471 433

152 736 000

672 fő ÖNK

7 490 000

2 022 300

239 851 996

62 927 009

20 fő Önkormányzat lakásosztálya

9 512 300 4 konzorciumi partner ÖNK
302 779 005

35. táblázat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat – szoft tevékenységek
Forrás: önkormányzati adatközlés alapján saját szerkesztés
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Tevékenység
1.1. Közösségi kert kialakítása hozzá kapcsolódó
programok szervezésével - Karácsony Benő park
1.2. Biokertész kör - helyszíneket újra ki kell jelölni
1.5. Bevonás a kultúra eszközeivel, Közösségi
(film)színház, film és fotó pályázat, flashmob
1.6. Helyi identitást erősítő, múlt idéző előadás,
kiadvány az akcióterületről
1.8. Szomszédünnep (közös főzés, koncertek,
felolvasások, sport stb.) / TÉRZENE
1.9. Szomszédsági munka keretében közösségi igények
összegyűjtése és megoldása
2.1. Tematikus integrációs napok (rendezvények,
vetélkedők, játékok, előadások stb.)
2.2. Kisebbségi kultúrát bemutató rendezvények
(színház, tánc, koncert stb.) / Nemzetiségi nap,
nemzetiségi kultúra
4.1. Számítástechnikai képzés - Felzárkóztató
prezentációs és készségfejlesztési képzés
4.2. Alap felzárkóztató munkába elhelyezkedést segítő
képzés
4.3. Újrakezdő nyelvi képzés (angol)
4.5. Okos eszközök használatára felkészítő képzés és
tananyag fejlesztése, okos jövőbe mutató
megoldásokkal
5.6. Babaruha börze és használt cikk piac szervezése
6.3. Prevenciós előadások iskolákban - Tematikus
előadások főleg drog témában
6.5. Tematikus sportprogramok (6.5.1. családi sportnap,
6.5.2. grundfoci,6.5.3. futó-kocogó)
6.6. Tematikus kirándulások, táborok az
egészségmegőrzés jegyében (2 korcsolya, 2 úszás, 1
barlang látogás)
6.8. Szabadidős programok hátrányos helyzetű
gyerekeknek.
6.10. Mediációs tevékenység Szépkorúaknak Csokonai meridián torna
7.2. Tehetségprogram óvodásoknak
7.3. Fejlesztő és tanoda jellegű programok
Módosított költségvetés

Nettó

Csokonai Kulturális Központ (CSKK)
Áfa
Bruttó

1 968 504

531 496

Résztvevők száma

2 500 000

Felelős

300-500 fő Csokonai Kulturális Központ

393 701

106 299

500 000

300 fő Csokonai Kulturális Központ

3 543 307

956 693

4 500 000

500 fő Csokonai Kulturális Központ

1 653 543

446 457

2 100 000

500-700 fő Csokonai Kulturális Központ

870 000

234 900

1 104 900

300-500 fő Csokonai Kulturális Központ

1 102 362

297 638

1 400 000

500-700 fő Csokonai Kulturális Központ

2 559 055

690 945

3 250 000

300-500 fő Csokonai Kulturális Központ

1 181 102

318 898

1 500 000

200-300 fő Csokonai Kulturális Központ

1 259 843

340 157

1 600 000

50-100 fő Csokonai Kulturális Központ

2 519 685

680 315

3 200 000

50-100 Csokonai Kulturális Központ

1 692 913

457 087

2 150 000

50-101 Csokonai Kulturális Központ

4 960 630

1 339 370

6 300 000

50 Csokonai Kulturális Központ

39 370

10 630

50 000

1 275 591

344 409

1 620 000

500-700 fő Csokonai Kulturális Központ
Egészségügyi Intézmény, 6.7-el egyben
kidolgozott szakmai program

1 791 418

483 683

2 275 101

3000-5000 fő Csokonai Kulturális Központ

448 819

121 181

570 000

100-200 fő Csokonai Kulturális Központ

283 465

76 535

360 000

200-300 fő Csokonai Kulturális Központ

200-500 fő

157 480

42 520

200 000

100 fő Csokonai Kulturális Központ

787 402
2 755 906
31 244 095

212 598
744 094
8 435 906

1 000 000
3 500 000
39 680 001

100-200 fő Csokonai Kulturális Központ
100 fő Csokonai Kulturális Központ

36. táblázat Csokonai Kulturális Központ (CSKK) – szoft tevékenységek
Forrás: önkormányzati adatközlés alapján saját szerkesztés

Tevékenység
1.3. Akcióterület zöldítése növényültetéssel,
gondozással közösségi programként 1.4. Közterület szépítése közösségi munkaként
rendezvényekkel
3.4. Munkáltatók érzékenyítése
4.8. Képzés védett foglalkoztatónál, (új
munkaállomások létesítésével és kompetencia
fejlesztéssel)
Módosított költségvetés

Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Nettó
Áfa
Bruttó
Résztvevők száma
4 259 357

1 150 027

5 409 384

100 fő PALOTA-15

2 257 330

609 479

2 866 809

200 fő PALOTA-15

5 106 299

1 378 701

6 485 000

30 fő PALOTA-15

17 548 051

4 737 974

22 286 025

38 fő PALOTA-15

29 171 038

7 876 180

37 047 218

Felelős

37. táblázat Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. – szoft
tevékenységek
Forrás: önkormányzati adatközlés alapján saját szerkesztés
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Tevékenység
1.7. Idősek klubjának szépítése + rendezvények az
idősek számára (Arany János utcai idősek klubja)
2.3. Főzőklub - egymás gasztro kulturájának
megismerése (Egészséges főzőklub kisebbségi és nem
kisebbségi asszonyoknak )
2.5. Előadássorozat a lakosság érzékenyítése céljából
3.1. Álláskereső tréningek (pl. önéletrajzírás,
állásinterjúra való felkészülés, prezentációs technikák,
és eszközök felzárkóztató képzés, stb.)
3.2. Állásbörzék és képzési börzék szervezés pályaorientációs képzés
3.3. "Kívül belül megújulás program" készség és
megjelenés szintű felkészítés állásinterjúra
5.1. Támogatott lakhatás értelmi fogyatékosoknak
(kapcsolódó lakófunkciós tev.)
5.3. Adósságkezelési szolgáltatás, háztartások vezetése,
gazdálkodási ismeretek oktatás, csoportfoglalkozások
5.5. Fogyatékkal vagy fejlődési rendellenességgel élő
gyermekek szüleinek támogató programok
5.7. Nehéz helyzetben lévő családok rendszeres
családlátogatása
5.10. ÉNO (értelmi sérült felnőttek napközi otthona)
akkreditáció folytatása, melynek során a kialakított
tananyag alapján képzést szerveznek fogyatékkal
élőkkel foglalkozó szakembereknek
7.1. Iskolai tanterven kívüli korrepetálások
Módosított költségvetés

Nettó

Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)
Áfa
Bruttó

Résztvevők száma

3 651 406

985 879

4 637 285

100 fő ESZI

1 627 483

439 421

2 066 904

200 fő ESZI

472 441

127 559

600 000

40 fő ESZI

693 358

187 207

880 565

100 fő ESZI

588 435

158 877

747 312

350 fő ESZI

986 157

266 263

1 252 420

100 fő ESZI

21 621 287

5 837 747

27 459 034

4 fő ESZI

626 340

169 112

795 452

50 fő ESZI

629 921

170 079

800 000

20 fő ESZI

826 772

223 228

1 050 000

20 fő ESZI

1 857 906

501 634

2 359 540

25 fő ESZI

3 228 020
36 809 525

871 565
9 938 572

4 099 585
46 748 097

50 fő ESZI

Felelős

38. táblázat Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) – szoft tevékenységek
Forrás: önkormányzati adatközlés alapján saját szerkesztés

Tevékenység
5.2.Szexuális, családtervezési felvilágosító
tevékenységek önállóan és más programokhoz
kapcsolva is
6.1.Tematikus egészségnapok felnőtteknek
6.2. Tematikus egészségnapok, életmódnapok
gyerekeknek
6.4. Egészségügyi állapotfelmérés, cselekvési terv
készítése
6.7. Klubfoglalkozás szenvedélybetegek hozzátartozói
részére
6.9. Életmódnapok felnőtteknek (EGI + Csokonai)
Módosított költségvetés

Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (EGI)
Nettó
Áfa
Bruttó

Résztvevők száma

Felelős

5 698 328

1 538 548

7 236 876

100 fő Egészségügyi Intézmény

6 766 992

1 827 088

8 594 080

300 fő Egészségügyi Intézmény

2 600 553

702 149

3 302 702

300 fő Egészségügyi Intézmény

3 564 096

962 306

4 526 402

672 fő Egészségügyi Intézmény

3 635 756

981 654

4 617 410

3 718 528
25 984 252

1 004 002
7 015 748

4 722 530
33 000 000

Egészségügyi Intézmény 6.3-al egyben
kidolgozott szakmai program
300 fő Egészségügyi Intézmény
100 fő

39. táblázat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (EGI) – szoft tevékenységek
Forrás: önkormányzati adatközlés alapján saját szerkesztés

A szoft tevékenységek részletes bemutatását lásd az 1. sz. mellékletben!
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SZOFT tevékenységek ütemezése
2019
1

1. A helyi identitást erősítő közösségi,
közösségszervezési programcsomag
1.1. Közösségi kert kialakítása hozzá kapcsolódó
programok szervezésével - Karácsony Benő park
1.2. Biokertész kör
1.3. Akcióterület zöldítése növényültetéssel,
gondozással közösségi programként 1.4. Közterület szépítése közösségi munkaként
rendezvényekkel
1.5. Bevonás a kultúra eszközeivel, Közösségi
(film)színház, film és fotó pályázat, flashmob
1.6. Helyi identitást erősítő, múlt idéző előadás,
kiadvány az akcióterületről
1.7. Idősek klubjának szépítése + rendezvények az
idősek számára (Arany János utcai idősek klubja)
1.8. Szomszédünnep (közös főzés, koncertek,
felolvasások, sport stb.) / TÉRZENE
1.9. Szomszédsági munka keretében közösségi
igények összegyűjtése és megoldása
1.10. Digitális akadálymentesítés program
1.11. Önkéntesség népszerűsítése
2. Kisebbségek integrációját segítő programcsomag
2.1. Tematikus integrációs napok (rendezvények,
vetélkedők, játékok, előadások stb.)
2.2. Kisebbségi kultúrát bemutató rendezvények
(színház, tánc, koncert stb.) / Nemzetiségi nap,
nemzetiségi kultúra
2.3. Főzőklub - egymás gasztro kulturájának
megismerése (Egészséges főzőklub kisebbségi és
nem kisebbségi asszonyoknak )
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4.8. Képzés védett foglalkoztatónál, (új
munkaállomások létesítésével és kompetencia
fejlesztéssel)
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2.4. Előadássorozat a lakosság érzékenyítése céljából
2.5. Egyházak cigánypasztorációja
3. Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő
programcsomag
3.1. Álláskereső tréningek (pl. önéletrajzírás,
állásinterjúra való felkészülés, prezentációs
technikák, és eszközök felzárkóztató képzés, stb.)
3.2. Állásbörzék és képzési börzék szervezése
3.3. "Kívül belül megújulás program" készség és
megjelenés szintű felkészítés állásinterjúra
3.4. Munkáltatók érzékenyítése
3.5. Munkaerőpiaci környezet elemzése - kerületi
program kidolgozása, munkáltatói adatbázis építése,
valamint a munkáltatói és munkavállalói igények
közelítése program
4. Képzési programcsomag
4.1. Számítástechnikai képzés - Felzárkóztató
prezentációs és készségfejlesztési képzés
4.2. Alap felzárkóztató munkába elhelyezkedést
segítő képzés
4.3. Újrakezdő nyelvi képzés (angol)
4.4. OKJ-s képzések (több szakmacsoport képzései)
4.5. Okos eszközök használatára felkészítő képzés és
tananyag fejlesztése, okos jövőbe mutató
megoldásokkal
4.6. Képzési, oktatási anyagok kidolgozása és képzés
megvalósítása
4.7. Vállalkozói formák és atipikus munkavállalási
lehetőségek tananyag és oktatási program
kidolgozása és oktatások megvalósítása
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5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
kiterjesztése programcsomag
5.1. Támogatott lakhatás értelmi fogyatékosoknak
(kapcsolódó lakófunkciós tev.)
5.2.Szexuális, családtervezési felvilágosító
tevékenységek önállóan és más programokhoz
kapcsolva is
5.3. Adósságkezelési szolgáltatás, háztartások
vezetése, gazdálkodási ismeretek oktatás,
csoportfoglalkozások
5.4. Szoc.munkások szupervíziója
5.5. Fogyatékkal vagy fejlődési rendellenességgel élő
gyermekek szüleinek támogató programok
5.6. Használt cikk piac szervezése
5.7. Nehéz helyzetben lévő családok rendszeres
családlátogatása
5.8. Átmeneti lakás hajléktalanságból való
kivezetéshez (kapcsolódó lakófunkciós tev.)
5.9.A jogcím nélküli lakók helyzetének kezelése
jogszerű mederbe történő tereléssel
5.10. ÉNO (értelmi sérült felnőttek napközi otthona)
akkreditáció folytatása, melynek során a kialakított
tananyag alapján képzést szerveznek fogyatékkal
élőkkel foglalkozó szakembereknek
6. Egészségügyi programcsomag
6.1.Tematikus egészségnapok felnőtteknek
6.2. Tematikus egészségnapok, életmódnapok
gyerekeknek
6.3. Prevenciós előadások iskolákban - Tematikus
előadások főleg drog témában
6.4. Egészségügyi állapotfelmérés, cselekvési terv
készítése
6.5. Tematikus sportprogramok (6.5.1. családi
sportnap, 6.5.2. grundfoci,6.5.3. futó-kocogó)
6.6. Tematikus kirándulások, táborozád az
egészségmegőrzés jegyében (2 korcsolya, 2 úszás, 1
barlang látogás)
6.7. Klubfoglalkozás szenvedélybetegek hozzátartozói
részére
6.8. Szabadidős programok hátrányos helyzetű
gyerekeknek.
6.9. Életmódnapok felnőtteknek (EGI + Csokonai)
6.10. Meridián torna szépkorúaknak
7. Gyerekek iskolai felzárkózását segítő
programcsomag
7.1. Iskolai tanterven kívüli korrepetálások
7.2. Tehetségprogram óvodásoknak
7.3. Fejlesztő és tanoda jellegű programok - KOMA
8. Közbiztonsági és bűnmegelőzést elősegítő
programcsomag
8.1. Polgárőrség bizalomerősítő programjai
8.2. SZEM (szomszédok egymásért mozgalom)
elindítása és mentorálása
8.3. Önvédelmi képzés gyerekeknek, nőknek,
időseknek
8.4. Biztonságos háztartás (elméleti és gyakorlati
képzések)
8.5. Helyi bűnmegelőzési stratégia elkészítése
(illetékes szervek + lakosság bevonása)
9. Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása
672 főre
9.1. Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása
672 főre
10. szoft szakértői feladatok - projektelőkészítés
részeként - 2018. III. és IV. negyedév
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40. táblázat Szoft tevékenységek ütemezése
Forrás: önkormányzat adatközlése
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4.4. Szinergia vizsgálat
Jelen fejezet tartalmazza a projektben tervezett beavatkozások közötti fő összefüggéseket, a köztük
fellépő szinergikus hatásokat a megelőző település-rehabilitációs beavatkozásokkal, és a jelen
projekttel párhuzamosan zajló fejlesztésekkel és a tervezett projektekkel. Magában foglalja a
beavatkozások térbeli összefüggéseit, illetve, hogy hogyan épülnek egymásra az akcióterületen
tervezett egyes beavatkozások, hogyan járulnak hozzá azok együttesen a fejlesztéshez, és melyek
azok a hatások, amelyek önmagukban egyedi projektként nem lennének elérhetőek.
A korábbi évek városrehabilitációs beavatkozásai a kerület más részén, Újpalotán valósultak meg,
azonban a Zsókavár III. ütem keretében, 2015-ben megnyílt Spirál Humán Központ a kerület teljes
lakosságát szolgálja. A Spirál Humán Központban családsegítő szolgálat, munkanélküli fiatalok
tanácsadója, szociális varroda és mosoda, könyvtár és közösségi étkezde valósult meg, melyeket
főként a VEKOP pályázat által is segíteni kívánt társadalmi csoport vesz igénybe.
A VEKOP projekttel részben egy időben tervezett a TÉR-KÖZ 2016 pályázat keretében a Rákos úti
Szakrendelő előtti tér megújításának megvalósítása. A két projekt akcióterülete a Rákos úton ér
össze. Cél, hogy a két fejlesztés erősítse egymást, hiszen itt található a VEKOP konzorciumi partner
EGI központja, a Rákos úti Szakrendelő, amely számos egészségügyi szoft program helyszínéül szolgál
majd. A szakrendelő energetikai felújítása 2017-ben valósult meg, a TÉR-KÖZ 2016 projekt keretében
megújul a szakrendelő környezete is.
A Karácsony Benő park önerős korszerűsítését a VEKOP pályázat kiegészítéseként, azzal
párhuzamosan tervezi a kedvezményezett megvalósítani. A két projekt eredményeként a teljes park
rekonstrukciójának 1-2 üteme megtörténik.

A VEKOP projekt pozitív szinergiái
A VEKOP projekt beruházási tevékenységei és szoft elemei szorosan egymásra épülnek térben és
funkcióban egyaránt. Az egyes elemek külön-külön is támogatják mind a kerületfejlesztési, mind a
releváns szakpolitikai, mind pedig a projekt saját célrendszerében megfogalmazottakat. Ugyanakkor
e rendkívül komplex projekt az egyes fejlesztések egymásra hatása révén jóval nagyobb mértékben
lesz képes a célok megvalósításához hozzájárulni, mintha csak egyes pontszerű, egymáshoz nem
kapcsolódó projektek valósulnának meg. A minőségében megújuló lakásállomány mellé
rendezettebb közterületek, jobb közlekedési elérhetőség, a civil társadalom fejlődését szolgáló
közösségi terek jönnek létre, szervezve, támogatva ezáltal a krízis és veszélyeztetett tömbökben élő
hátrányos helyzetű lakosság identitásának erősödését, munkaerőpiaci esélyeinek növekedését,
közösségi aktivitását.
A VEKOP projekt tevékenységei a szociális rehabilitációs akcióterületen valósulnak meg, ezért a
térbeli kapcsolódások, összefüggések támogatják a projektelemek közötti szinergiák kialakulását. A
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közterületek, közösségi terek és a lakófunkciót erősítő fejlesztések térben is kapcsolódnak, és pozitív
hatásaikat kölcsönösen erősítik.

4.5. Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés
érdekében
4.5.1. Partnerek bemutatása
A konzorciumi partnerek és támogató csoporttagok bemutatása
Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő

Partner neve:

Zrt.

A partner gazdálkodási/jogi formája:

Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)

cca. 140.000.000,-

Igényelt támogatás összege (Ft)

-

Biztosít-e önerőt?

-

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)

-

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt
a projektben?

Lakófunkciót erősítő tevékenység (100%os önkormányzati tulajdonú és társasházi
ingatlanok)
Javaslattétel

Partner szerepe a tervezésben:

a

fejlesztéssel

érintett

ingatlanok kiválasztásában
Társasházak

közös

önkormányzati

képviselete,
ingatlanok

vagyonkezelése, felmérési dokumentációk
elkészíttetése,

Partner szerepe a végrehajtásban:

szolgáló

lakások

ideiglenes

lakhatást

felújíttatása,

lakók

ideiglenes költöztetésének lebonyolítása,
ingóságok raktároztatása.
Vagyonkezelés,

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:

közös

képviselet,

karbantartás, bérleti díjak beszedése.

41. táblázat Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.
Forrás: önkormányzat adatközlése
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Palota-15

Partner neve:

Rehabilitációs

és

Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Kft.
A partner gazdálkodási/jogi formája:

Közhasznú Nonprofit Kft.

A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)

37.047.218,-

Igényelt támogatás összege (Ft)

37.047.218,-

Biztosít-e önerőt?

nem

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)

-

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt
a projektben?

- Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő
tevékenységek, szükséges felzárkóztató
képzés megszervezése, OKJ-s képzések
- Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
kiterjesztése, bővítése a helyszínen
valamint a kötelező önkormányzati
feladatellátáson túli szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása
- Foglalkoztatók felkészítést célzó
programok, az előítéletek csökkentése és
a célcsoport elhelyezkedésének segítése
érdekében.
- Az akcióterületen található illegális
hulladéklerakók felszámolása
- Közterek, parkok, játszóterek, települési
zöldfelületek felújítása, bővítése,
kialakítása, minőségi utcabútorok
elhelyezése, kapcsolódó eszközbeszerzés.
Általa

Partner szerepe a tervezésben:

megvalósítandó

programok

és

költségvetés tervezése
Általa

Partner szerepe a végrehajtásban:

megvalósítandó

programok

lebonyolítása, eszközök beszerzése
Védett rehabilitációs és közfoglalkoztatási

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:

munkahely biztosítása, mentorálás.

42. táblázat Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Forrás: önkormányzat adatközlése

Budapest

Partner neve:

Főváros

Rákospalota,

kerület

Pestújhely,

Újpalota

Csokonai

Kulturális

Önkormányzata
Központ
A partner gazdálkodási/jogi formája:

Költségvetési szerv

A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)

39.680.001,-
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Igényelt támogatás összege (Ft)

39.680.001,-

Biztosít-e önerőt?

nem

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)

- Munkaerő piaci beilleszkedést segítő
tevékenységek
- Felzárkóztató képzés
- A helyi identitást erősítő közösségi,
közösségszervezési program
- Egészségügyi program

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt
a projektben?

Általa

Partner szerepe a tervezésben:

megvalósítandó

programok

és

költségvetés tervezése
Általa

Partner szerepe a végrehajtásban:

megvalósítandó

programok

lebonyolítása, eszközök beszerzése
Létrejövő közösségi terek működtetése.

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:

43. táblázat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata Csokonai Kulturális Központ
Forrás: önkormányzat adatközlése

Budapest

Partner neve:

Főváros

Önkormányzat

Dr.

XV.
Vass

kerület
László

Egészségügyi Intézménye
A partner gazdálkodási/jogi formája:

Költségvetési szerv

A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)

33.000.000,-

Igényelt támogatás összege (Ft)

33.000.000,-

Biztosít-e önerőt?

nem

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)

- Egészségügyi programok
- hozzáférés biztosítása a preventív jellegű
szolgáltatásokhoz
- pénzügyi, családszervezési és életvezetési
tanácsadások

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt
a projektben?

Általa

Partner szerepe a tervezésben:

megvalósítandó

programok

és

költségvetés megtervezése
Általa

Partner szerepe a végrehajtásban:

megvalósítandó

programok

lebonyolítása, eszközök beszerzése
-

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:

44. táblázat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézménye
Forrás: Önkormányzat adatközlése
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Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Partner neve:

Egyesített Szociális Intézménye
A partner gazdálkodási/jogi formája:

Költségvetési szerv

A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)

46.748.097,-

Igényelt támogatás összege (Ft)

46.748.097,-

Biztosít-e önerőt?

nem

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)

-

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt
a projektben?

- egészségügyi programok
- érintett lakosság bevonását, a
beilleszkedést segítő programok, akciók
- az akcióterület lakosságának társadalmi
integrációját segítő programok
- munkaerő piaci beilleszkedést segítő
tevékenységek
- családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
kiterjesztése
- gyerekek iskolai felzárkózását segítő
programok
- adósságkezelési szolgáltatás
Általa

Partner szerepe a tervezésben:

megvalósítandó

programok

és

költségvetés megtervezése
Általa

Partner szerepe a végrehajtásban:

megvalósítandó

programok

lebonyolítása, eszközök beszerzése
Támogatott lakhatás esetén az ellátottak

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:

segítése, gondozása

45. táblázat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye
Forrás: Önkormányzat adatközlése

A támogatói csoport tagjai tekintetében még nem állnak rendelkezésre konkrét adatok.

4.5.2. A Támogatói Csoport bemutatása és partneri kapcsolatok építése

A Támogatói Csoport megalapítása
A Támogatói Csoport megalapítására 2016. április 22-én került sor, a XV. kerület Önkormányzat
Dísztermében (1153 Budapest, Bocskai út 1-3). Az alakuló ülésről jegyzőkönyv készült (lásd 3. sz.
melléklet!). Az ülést dr. Pintér Gábor alpolgármester vezette és részt vett rajta László Tamás
országgyűlési képviselő is. A Támogatói Csoportba meghívottak tájékoztatást kaptak a projektről és
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fejlesztési javaslataikat kérték. A jegyzőkönyv részeként tizenhat szervezet írta alá a részvételi
nyilatkozatot.
A Támogatói Csoport 2. ülése (2018.11.15.)
A Projektgazda Önkormányzat szervezésében 2018.11.15-én sor került a Támogatói Csoport 2.
ülésére, ahol jegyzőkönyv, jelenléti ív, támogatói nyilatkozatok készültek. Fontos kiemelni, hogy a
mostani szakmai tartalom véglegesítése a konzorciumi partnerek napi munkája során szerzett
tapasztalatán, valamint a lakossággal nap mint nap találkozó szakmai vezetéssel együttműködésben
került kidolgozásra. A projekt eredményességét és a visszajelzéseket a megvalósítás során
folyamatosan mérni és elemezni kívánja az Önkormányzat.
A Projektgazda a támogatói nyilatkozat megújítását tervezte a megvalósításban részt vevő
szervezetek számának növelésével, amit az ülésen sikerült megvalósítani. A Projektgazda nevében
Reiszné Naszádi Magdolna köszöntötte a megjelenteket. Szép Károly, a szoft projektek
kidolgozásának szakértője tájékoztatást adott a szoft projektekről. Tóth Ágnes projekt asszisztens a
projekt felújításra vonatkozó részéről adott tájékoztatást (a Támogatói Csoport 2. ülésének
jegyzőkönyvét lásd a 4. sz. mellékletben!).

A Támogatói Csoport 2. ülésén részt vevő szervezetek (2018. november):
1. XV. kerület Önkormányzat
2. XV. Kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
3. Közösségfejlesztők Egyesülete
4. Otthon segítünk alapítvány
5. KOMA Bázis Kft.
6. Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)
7. Újpalotai Összevont Óvoda
8. Rákospalotai Összevont Óvoda
9. Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány
10. Média a Családért Alapítvány
11. BRFK. XV. Kerületi Rendőrkapitányság
12. Palota-15 Kft.
13. REAC-Sportiskola SE
14. Újpalota Sportegyesület
15. Palota Holding Zrt.
16. Szociális és Rehabilitációs Alapítvány (SZÉRA)
17. Palota Tehetségfejlesztő Egyesület
18. Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes
19. MBE Rákospalotai Baptista Gyülekezet
20. Rákospalotai Örökségünk Egyesület
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21. KÖSZI Egyesület
22. XV. Média Kft.
23. Czabán Általános Iskola

Az érintett civil szervezetek, intézményi szereplők és további intézmények bevonása a folyamatos
partneri egyeztetéseken keresztül (lásd 4.12. fejezet), illetve a Támogatói Csoportba történő
bevonáson keresztül valósul meg, és folyamatos, interaktív formában zajlik. Ezáltal a projekt tartalma
– kiemelten a szoft tevékenységek – folyamatosan pontosodik, és egyre inkább idomul a helyi
igényekhez, miközben magas színvonalú szakmai tartalmat képvisel.
A lakosság folyamatos bevonása a projekt megvalósításba fontos projekt kommunikációs feladat. A
Projektgazda a szociális munkások és egyéni fejlesztési terv segítségével kívánja felmérni a lakosok
végzettségét, szakértelmét, a szociális munkások és kommunikációs eszközök által kívánja a lakosság
bevonását biztosítani. Jogi és közbeszerzési szempontok alapján a konzorciumi tag, Palota-15
Közhasznú Nonprofit Kft-nél van lehetőség védett munkahelyeket biztosítani az arra rászorulóknak.
Az Önkormányzat lakossági és intézményi, valamint a helyi gazdálkodó szervezetek irányában
kifejtett kommunikációja a Kommunikációs tervben foglaltaknak megfelelően történik.
A fenntartási időszakban a projekt eredményeinek fenntartását az arra hivatott intézményi hálózat
professzionális módon biztosítja és működteti. Ez vonatkozik a közszféra és közösségi fejlesztésekre,
az önkormányzati bérlakás állomány fenntartására és a szoft projektek szakmai megvalósítására
egyaránt.
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4.6.

A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok

Az adott feladat
tevékenységekhez

ellátásának

kapcsolódása

a Önkormányzati
Társasházi
Helyiségek
tulajdonú lakások lakások felújítása felújítása
felújítása

A szükséges ingatlanok megszerzésével kapcsolatos
feladatok

P+R
parkoló Park rendezés
kialakítása

Út, járda, zöldsáv Közösségi
felújítások
kialakítása

funkciók Térfigyelő
kamerarendszer
kiépítése

X

Terület-előkészítési feladatok
Az
akcióterületen
belüli
közlekedési-,
és
közműhálózat felújításával, illetve fejlesztésével
kapcsolatos feladatok

X

X

Az akcióterületet feltáró út- és közműhálózat
(infrastruktúra) felújításával, illetve fejlesztésével
kapcsolatos feladatok
A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok

X

X

X

A kármentesítési tevékenység
Közösségi
szolgáltatásokat
nyújtó
közcélú
létesítmények rehabilitációjával, fejlesztésével
kapcsolatos feladatok
Önkormányzati
rehabilitációja

tulajdonú

lakóépületek

Építési, telekalakítási feladatok
Akadálymentesítés
az
Kormányrendelet) szerint

X

X
X

OTÉK

(253/1997.

X
X

X

X

X

X

X
X

Azbesztmentesítés az akcióterületen fejlesztéssel
érintett középületek vonatkozásában
Energiahatékonysági korszerűsítés az akcióterületen
fejlesztéssel érintett középületek vonatkozásában

X

X

46. Táblázat Önkormányzati feladatok
Forrás: önkormányzat adatközlése
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4.7.

Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra
fejlesztései nyomán

Nem releváns.

4.8.

Kapcsolódó fejlesztések – A projekten kívül a közszféra által
megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen.

Tervezett és lehetséges projektek (a táblázat sokszorosítható)

Projekt neve

Karácsony Benő park önerős korszerűsítése

Projekt rövid leírása

Növénytelepítés, , , sétányok, új közlekedési irányok betervezése, , új
utcabútorok (padok, asztalok, hulladékgyűjtők) telepítése, buszmegálló
környezetének rendezése, közvilágítás napelemes kialakítása

Projekt helyszíne

Bp. XV. kerület 87607/8 hrsz. ingatlan

Projekt gazda

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata

Előkészítettség

kiviteli terv szerződés szerint 2018. november 15-én elkészült

Tervezett összköltség

76.200.000,-

Megvalósítás lehetséges

2019. március-2019. december

kezdete és vége

47. táblázat Karácsony Benő park önerős korszerűsítése
Forrás: önkormányzat adatközlése

Projekt neve

Rákos út terei

Projekt rövid leírása

1.Szakorvosi rendelőintézet környezetének revitalizációja: a köztér arculatának
átalakítása, komfortosabbá tétele új burkolatokkal, utcabútorokkal, fa- és
cserjetelepítéssel, kertészeti arculat átalakításával a tér zöldebbé tétele,
mozgáskorlátozottak részére új parkolók és mentőbeálló kialakításával.
2.Wesselényi utca Rákos út és Vásárcsarnok közti szakasza: őstermelői piac
bővítése, járdafelület kiszélesítése, új árusítóhelyek és parkolóhelyek kialakítása, a
köztér

arculatának

átalakítása,

komfortosabbá

tétele

új

burkolatokkal,

utcabútorokkal, fa- és cserjetelepítéssel, kertészeti arculat átalakításával a tér
zöldebbé tétele.
Projekt helyszíne

Bp. XV. Rákos út 77/a szakrendelő előtti tér,
Bp. XV. Wesselényi utca Rákos út és Vásárcsarnok közti őstermelői piac és a
Dessewffy utcai torkolat határvonaláig terjedő közterület

Projekt gazda

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata
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Előkészítettség

kiviteli tervkészítés

Tervezett összköltség

bruttó 215 mFt

Megvalósítás lehetséges

2019.01.01-2021.12.15.

kezdete és vége

48. táblázat Rákos út terei
Forrás: önkormányzat adatközlése

4.9.

A projekt várható hatásai

Társadalmi-gazdasági hatások
•
•
•
•

az üresen álló önkormányzati lakások bérbe adhatók lesznek,csökken a komfort nélküli,
szubstandard lakások száma,
közösségszervezésre alkalmas helyszínek létesülnek az akcióterületen,
hatékony szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások alakulnak ki
csökken a munkaerőhiány a konzorciumi tagoknál, a kerületi intézményeknél és
vállalkozásoknál

Esélyegyenlőségi hatások
•
•
•
•
•
•
•

javulnak a lakhatási körülmények és ezzel az ott lakók életminősége,
érezhetően növekedik az akcióterületen élők identitástudata,
csökken az eltérő identitásból eredő feszültség az akcióterületen
növekedik az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság munkaerő piaci integrációja
javul az akcióterületen élők egészségi állapota
emelkedik az iskolázottság
növekedik a közbiztonság

Környezeti hatások
•

növekedik az akcióterületen a rendezett zöldfelület nagysága

Közlekedési hatások
•
•

vasúti közlekedés kihasználtsága növekszik
javulnak a biztonságos közlekedés infrastrukturális feltételei és a parkolási körülmények

Környezetminőségi hatások
•

javul a lakókörnyezet és településkép minősége
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Zöldfelület-gazdálkodást érintő hatások
•
•
•

4.10.

a Karácsony Benő park területén faállománycsere, fasor rekultiváció történik, sétány és
közösségi levendula kert kerül kialakításra,
Az Istvántelek vasútmegálló mellett a közterületen fák ültetésére és egyéb zöldfelület
kialakítására kerül sor,
A felújításra kerülő útszakaszok mellett fasorok kialakítása történik.

Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása

A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) célrendszerében megfogalmazottak teljes mértékben
illeszkednek jelen projekt releváns, a Felhívásban meghatározott céljaihoz, és hozzájárulnak a
horizontális célok eléréséhez.
Az Esélyegyenlőség tekintetében a projekt és a HEP céljai egyeznek és az esélyegyenlőség javulását
eredményezik:
•

A helyi társadalmi kohézió erősítésére rendelkezésre állnak vagy a tervezett fejlesztéssel
létrehozásra kerülnek ehhez szükséges és alkalmas terek, létesítmények.

•

A fejlesztés nem jár az alacsony státuszú lakosság kiszorításával a terület felértékelődése
következtében.

•

A projekt fő célcsoportját az akcióterületen élő, jellemzően a munkaerőpiacról kiszoruló,
alacsony jövedelmű és alacsony iskolai végzettségű társadalmi csoportok, kiemelten a
szegregált körülmények között élők jelentik.

A Budapest XV. kerületi Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja:
„A Program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és
elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely az állam, az
önkormányzatok és ezek intézményei, a civil szervezetek és magánszemélyek feladata.”

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának célja, hogy a XV. kerület olyan településsé váljon,
ahol senki nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen, vagy közvetett formáját védett
tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint
biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz.
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával
érvényesíteni kívánja:
a) az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
b) a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
c) a diszkriminációmentességet,
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d) a szegregációmentességet,
e) a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket, A
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A horizontális szempontok érvényre juttatásának részletes módját lásd a Projektgazda Helyi
Esélyegyenlőségi Programjában!17

4.11. Kockázatok elemzése
Kockázat
megnevezése

Valószínűsé
g
(1-7)*

Hatás
(1-7)*

Műszaki (tervezés,
engedélyezés,
kivitelezés)
kockázatok

5

4

Jogi (jogszabályi
környezet, építési
előírások) kockázatok

3

7

Társadalmi (lakossági
ellenállás) kockázat

4

6

Pénzügyi-gazdasági
fenntarthatósági
kockázat

2

3

A kockázat kezelésének
módja
•

Tervező,
kivitelező építési beruházások
kiválasztására irányuló
közbeszerzés részvételi
feltételeinek, értékelési
szempontjainak gondos
meghatározása,
megfelelő
határidők
megállapítása,
szerződéses
biztosítékok kikötése,
• Szakmailag szükséges
beavatkozások
elvégzése
Jogszabályok,
előírások építési beruházások,
előkészítésének
nyomon szoft elemek
követése,
esetleges
szigorúbb
feltételek
alkalmazása
Szakszerű, aktív, folyamatos lakó funkció, szoft
szociális munka, bizalom elemek
kialakítása, ösztönzés.
•
•
•

17

Projekt/tevékenysé
g, amire a kockázat
vonatkozik

Bérleti díjak szinten lakó funkció
tartása
Kártyás
közműórák
felszerelése
Családfenntartó
munkához juttatása

http://www.bpxv.hu/r4wf434rf/uploads/2015/10/xv_eselyegyenlosegi_program_2013-20181.pdf
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Intézményi kockázat

1

2

Teljes körű átadás-átvétel, teljes projekt
folyamatos
munkamenet
biztosítása

Pénzügyi kockázat

7

7

•
•

Humán erőforrás
kockázat

7

7

•
•
•

Megfelelő
szám teljes projekt
ajánlattevő felkérése
IH-val közös megoldások
keresése
egyéni fejlesztési
folyamatos pályáztatás
meglévő munkatársak terv készítése
megbízása
másodállásban
külső
szolgáltató
megbízása

* 1 – leggyengébb, 7 – legerősebb
49. táblázat A projekt kockázata és azok kezelésére javasolt intézkedések
Forrás: saját szerkesztés

A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005
00005 azonosítószámú, Budapest XV. Ker. Rákospalota Városrehabilitációja
projekt megvalósításának ütemterve

50. táblázat A projekt megvalósításának ütemezése
Forrás: önkormányzat adatközlése

4.12. A projekt elkészítése
elkészítés és végrehajtása során lezajlott partnerségi
egyeztetések
A projekt előkészítés és a partnerség építésének első, és egyik legfontosabb eleme a pályázat és a
PET alapját képező, 2016-ban
ban elvégzett igényfelmérés volt. Az igényfelmérés feladata, hogy felmérje
az akcióterületen élő lakosság viszonyulását a mindennapi környezetükhöz, életkörülményeikhez,
problémáik, társadalmi-gazdasági
gazdasági helyzetük szubjektív értékelését bemutassa, illetve felmérje az
elvárásaikat, melyek mentén a szociális városrehabilitációs program elemeit fel lehet építeni és
releváns tartalommal meg lehet tölteni.
Az igényfelmérés során, az akcióterületen élő lakosság, valamint az itt működő intézmények,
szervezetek lettek megkeresve, többféle módszer együttes alkalmazásával:
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1.

A kerületben, illetve az akcióterületen releváns szervezetek vezetőivel személyes interjúk

keretében, a RUP-15 Városfejlesztési Kft. vezetésével kerül sor a program tervezet ismertetésére,
részvételi szándékuk, illetve konkrét vállalt feladataik megismerésére. Az elkötelezett szervezetekkel
a megbeszélések több körben zajlottak a projektelemek pontos meghatározása és kidolgozása
érdekében. (Emlékeztetők a PET-ben mellékelve, 3. melléklet.)
2.

Az igényfelmérés az akcióterületen élők közvetlen személyes megkeresésével történt,

kérdezőbiztosok bevonásával. A kérdezőbiztosok 500 embert kerestek fel az akcióterületi krízis- és
veszélyeztetett tömbökön belül, valamint ezeken kívül és közvetlen lakásonkénti kérdőíves
adatfelvételt végeztek. Az akcióterület lakosságát egy a programra specifikált kérdőív segítségével
interjúvolták meg, hogy a problémáik, igényeik, elvárásaik világosan megjelenhessenek a tervezési
fázisban. (Kérdőív a PET-ben mellékelve, 2. melléklet.)
A kérdőíves igényfelmérés az akcióterület határain belül zajlott, 2016. június 8. és június 25.-e között
az időszak minden napján, változatos napszakokban. Helyszíntől függően, leginkább a kora reggeli (fél
7-től nagyjából 10-11-ig), valamint a késő délutáni (du. 4-5 órától kezdődően) időszakok voltak a
legsikeresebbek, a várakozásoknak megfelelően.
A kérdőívezés fix helyszínei:
•

Wesselényi utcánál lévő őstermelői standok előtti terület, valamint a piac területe,

•

Hubay Jenő tér,

•

Rákos út frekventáltabb, nagyobb kereszteződései (mint az Illyés Gyula utca, és az ott lévő
lakótelep),

•

Karácsony Benő park (és az ott lévő játszótér),

•

Tompa Mihály utcai játszótér,

•

Rákos úti SZTK,

•

Istvántelek vasútállomás,

•

Frekventált buszmegállók,

•

Dózsa György Gimnázium, ahol az iskolával egyeztetve került sor kérdőívezésre,

•

Bocskai utcai Hubay Zeneiskola,

•

Csokonai Művelődési Központ.

A fix helyszínek mellett a kérdőívezés a krízis- és veszélyeztetett tömbök területén lakásról lakásra
történő becsöngetéses módszerrel történt. A kérdőívezés eredményeként megállapítható, hogy
megközelítőleg sikerült reprezentatív mintát lekérdezni az akcióterületen élők közül.
A kérdőívek elektronikus bevitele a Google által is használt kérdőíves formulát követve történt
Microsoft Office Excel 2007 programba. Innen a kereszttábla analízis bizonyos formai és formátumi
előkészítés után SPSS programban valósult meg, aminek a kiértékelése és ábrázolása, hasonlóan az
összes többi elemzéshez, ismételten Excelben, míg maga a szöveges értékelés, és diagramok
beszúrása Microsoft Office Word 2007 programban került kidolgozásra.
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Szervezetek

Dátum és helyszín

Résztvevők

Budapest Főváros XV.
kerület Önkormányzat

2018.08.01.

Horváth
Nikolett
pénzügyi szakértő

Önkormányzat Dr. Vass
László
Egészségügyi
Intézménye (EGI)

EGI Irodája Bp. Rákos út
77/A

2018.09.10.

Reiszné
Magdolna

Egyesített

NIF Főosztály Bp. Bocskai
út 1-3

Gráczer Irma

Intézmény (ESZI)

-

Naszádi

VEKOP Szoft projektek és
költségvetés
véglegesítése

dr Paréj-Varga Sára
Szögi Andrea

Palota-15 Nonprofit Kft.

Urbán Szilvia

Dr.

Balázsné Donáth Aranka

Vass

VEKOP
EGI
szoft
projektek és költségvetés
egyeztetése

Szép Károly - szoft
tevékenység szakértő

Budapest Főváros XV.
kerület Önkormányzat
Szociális

Téma

László

Egészségügyi Intézmény

Horváth Nikolett

(EGI)

Rácz Erika
dr. Zsidei Kinga
Szép Károly - szoft
tevékenység szakértő

Budapest Főváros XV.
kerület Önkormányzat

2018.07.19.
2018.08.10.

Szép Károly - szoft
tevékenység szakértő

VEKOP Szoft projektek
egyeztetése

2018.09.03.
Egyesített

Intézmény képviselői

Szociális

Intézmény (ESZI)
Budapest Főváros XV.
kerület Önkormányzat

2018.07.19.
2018.08.15.

Szép Károly - szoft
tevékenység szakértő

VEKOP Szoft projektek
egyeztetése

2018.08.16.
Szögi Andrea, K. Szabó
Dóra

Palota-15 Nonprofit Kft.
Budapest Főváros XV.
kerület Önkormányzat

Dr.

Vass

2018.07.19.
2018.08.01.

László

Rádics
András
–
gazdasági
igazgató,
Horváth
Nikolett
pénzügyi előadó,
Rácz Erika - pénzügyi
előadó,

Egészségügyi Intézmény

Szép Károly
szakértő

(EGI)
Budapest Főváros XV.
kerület Önkormányzat

VEKOP Szoft projektek
egyeztetése

2018.08.01.
2018.08.14.

–

szoft

Szép Károly - szoft
tevékenység szakértő

VEKOP Szoft projektek
egyeztetése

2018.08.15.
Csokonai
Központ

Kulturális

Budapest Főváros XV.
kerület Önkormányzat

Urbán Szilvia,
Andrea
2018.07.19.
2018.07.30.

Kuczkó

Szép Károly - szoft
tevékenység szakértő

2018.08.31.
Konzorcium

és

2018.08.06.

Önkormányzat képviselői
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főosztályvezetői
egyeztetések
Budapest Főváros XV.
kerület Önkormányzat
Konzorcium

2018.10.18.
NIF Főosztály Bp. Bocskai
út 1-3

Reiszné
Naszádi
Magoldna,
Benedekné
Bagyinszki Márta, Százné
Orosz
Krisztina,
Némethné
Varga
Viktória,
Katonáné
Jordán Ildikó, Dr. ParéjVarga Sára, Szögi Andrea,
Balázsné Donáth Aranka,
Horváth Nikolett, Rácz
Erika, Bicskai Attila, K.
Szabó
Dóra,
Duna
Angéla, Lovász Márta,
Tuba Zsófia

VEKOP Szoft projektek és
költségvetés
véglegesítése

Szép Károly - szoft
tevékenység szakértő
Budapest Főváros XV.
kerület Önkormányzat
Konzorcium

Budapest Főváros XV.
kerület Önkormányzat
Konzorcium
Budapest Főváros XV.
kerület Önkormányzat

2018.09.24.

Reiszné
Naszádi
Magoldna,
Benedekné
Bagyinszki
Márta,
Gráczer Irma, Százné
Orosz
Krisztina,
Némethné
Varga
Viktória,
Katonáné
Jordán Ildikó, Szabóné
Busi Juliánna, Dr. ParéjVarga Sára, Szögi Andrea,
Rudolf József, Bezerédi
Erika, Sz. Urbán Szilvia,
Balázsné Donáth Aranka,
Horváth Nikolett, Rácz
Erika, Dr. Zsidei Kinga, Dr.
Kovács Imre, Tóth Ágnes,
Herczku Éva, Beke Károly,
Szép Károly

VEKOP Szoft projektek és
költségvetés
véglegesítése

Gráczer Irma, Dr. Varga
Sára,
Szögi
Andrea,
Urbán Szilvia, Balázsné
Donáth Aranka, Horváth
Nikolett, Rácz Erika, Szép
Károly

VEKOP Szoft projektek és
költségvetés
véglegesítése

2018.10.24.

Gráczer Irma, Százné
Orosz Krisztina, Szabóné
Busi Juliánna, Némethné
Varga Viktória, Katonáné
Jordáki Ildikó, Duna
Angéla, Szép Károly,
Homonnai Ferenc

VEKOP Szoft ESZI-t érintő
szoft programjainak és
tevékenységének
összeállításáról

2018.08.15.

Urbán
Szilvia,
Szögi
Andrea, Szép Károly

VEKOP
érintő

Polgármesteri
hivatal,
házasságkötő
terem
(1153 Budapest, Bocskai
utca 1-3.)

2018.09.10.
NIF Főosztály Bp. Bocskai
út 1-3

Egyesített
Szociális
Intézmény (ESZI)
Budapest Főváros XV.
kerület Önkormányzat
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Csokonai
Központ

programjainak
tevékenységének
összeállításáról

Kulturális

Budapest Főváros XV.
kerület Önkormányzat

2018.07.19.

Konzorcium

Polgármesteri
hivatal,
házasságkötő
terem
(1153 Budapest, Bocskai
utca 1-3.)

Budapest Főváros XV.
kerület Önkormányzat

2018.08.10.

Újpalotai Család- És
Gyermekjóléti Központ
Budapest Főváros XV.
kerület Önkormányzat
Egyesített
Szociális
Intézmény (ESZI)

VEKOP Szoft projekt
tervezés - a partnerek
egységes kommunikációs
megjelenésének
megteremtése

Orosz Krisztina,

Budapest, Zsókavár u.
24-26, Újpalotai CsaládÉs Gyermekjóléti Központ

és

Szép Károly - szoft
tevékenység szakértő

2018.07.19.

Gráczer
intézményvezető,

Irma

ESZI – 1157 Budapest,
Árendás köz 4-6.

Szép Károly
szakértő

szoft

–

VEKOP Szoft ESZI-t érintő
szoft programjainak és
tevékenységének
összeállításáról
Szoft elemek kidolgozása,
ESZI
szempontú
egyeztetése

51. táblázat: Szoft elemek véglegesítésének egyeztetése - Partnerségi egyeztetések listája (2018)
Forrás: saját szerkesztés
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5. MEGFIZETHETŐSÉGI ÉS MOBILITÁSI TERV
5.1. Nem legális lakhatással rendelkező személyek

Lakcím

Életvitelszerűen
ott élők
száma

Lakás
alapterüle
t (m2)

Szob
aszá
m

Kinizsi u. 5
90. fsz. 910.

52

Bethlen G. 3
u. 103. fsz.
1.

30

Komfort
fokozat

Státusz

Utolsó
bérleti
jogviszony

1 + összkomfortos
2x1/
2

lakáshasznál
ó

2015.11.01 Tartozás:
133.360 Ft
2017.10.31.

1

lakáshasznál
ó

2015.04.01 Nincs bérleti
díj tartozás
2016.03.31.

komfort
nélküli

Tartozás

52. táblázat Az akcióterületen lévő önkormányzati lakásokban nem legális lakhatással rendelkező
személyek száma és jelenlegi helyzete
Forrás: önkormányzat adatközlése

5.2. Költözéssel érintettek bemutatása (amennyiben a projekt során költözés
is megvalósul)
Nem releváns.

5.3. Megfizethetőség bemutatása
A beruházás hatására minden lakásban összkomfort szintre emelkedik a komfort fokozat, ennek
megfelelően 300 Ft/m2 lesz a bérleti díj a szociális kategóriánál. A mellékelt táblázat (lásd 2. sz
melléklet!) tartalmazza a megemelkedett bérleti díjak összegét, a lakásban lakók összes nettó
jövedelmét (az utoljára benyújtott jövedelemigazolások /nyilatkozatok alapján) és a bérleti díj
jövedelemhez viszonyított arányát. Ezekből a számadatokból következtethető, hogy a magasabb
költségekkel járó szociális bérlakások bérlői várhatóan képesek lesznek viselni a magasabb bérleti
díjakat, mivel a lakásban együtt lakók összes jövedelmének maximum 14%-át teszi ki a bérleti díj.
Annak érdekében, hogy a bérlők képesek legyenek a megemelkedett díjakat hosszútávon tartani,
kijelöléskor olyan családok kerülnek a felújított lakásokba, akik a lakhatáshoz szükséges rendszeres
jövedelemmel rendelkeznek.
A közmű díjak értékei költségbecslésnek számítanak, kevés tényadaton alapulnak.
A XV. kerület Önkormányzata szociális bérlakás állománya 479 db lakásból áll, amelyekre a fenti
megállapítások vonatkoznak.
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5.4. Kötelező szempontok érvényesítése
A projekt által érintett lakásállományba költöző/felújítással érintett bérlőknek meg kell ismernie a
Felhívás és a projekt feltételeit és célját. Amikor a magánszemélyek ismertté válnak, a vagyonkezelő
Palota Holding Zrt. külön nyilatkoztatja őket arról, hogy a felhívás feltételeit és célját megismerte, ez
lesz a feltétele a projektben való részt vételnek. A nyilatkozó magánszemélyeknek vállalnia kell az
együttműködést az integráció céljának elérésében az önkormányzattal, konzorciumi partnerekkel és
a szociális munkással. A vagyonkezelő Palota Holding Zrt. szintén külön nyilatkozatot írat alá ezen
együttműködés vállalásáról.
Költözés esetén nem köthető olyan bérleti szerződés, amely eredményeként a költözők a fenntartási
időszak alatt kiszorulnak a projektben létrehozott/felújított szociális bérlakásból. Ezen feltételt a
vagyonkezelő Palota Holding Zrt-vel megkötendő lakásbérleti szerződés fogja tartalmazni.
Mivel a költözők/felújítással érintettek személye még bizonytalan, az MT Útmutatóban foglaltak
szerint elfogadható az is, ha a megvalósító nyilatkozik arról, hogy az adott szempontok miként
kerülnek érvényesítésre.
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6. PÉNZÜGYI TERV
Az MT Útmutató 6. Pénzügyi terv fejezete alapján „A pénzügyi terv része a felhívás mellékleteként
kiadott útmutató alapján elkészített költség-haszon elemzés.„
Jelen projekt pénzügyi elemzése az Útmutatóban foglaltaknak megfelelően a releváns KHEútmutatóban („Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez”) foglaltaknak megfelelően
készült, az "A költség-haszon elemzés dokumentum sablon - "Projekttípus 2: 1 mEUR feletti nem
nagyprojekt, közcélú, nettó bevételt nem termelő " c. releváns dokumentum sablonban foglaltaknak
megfelelően (a továbbiakban: KHE-útmutató-sablon), a szükségesnek tartott területeken ahhoz
képest kiegészítésekkel.
A hivatkozott sablonban foglaltaknak megfelelően, a projekttípusra vonatkozó előírások szerint
egyszerűsített pénzügy és közgazdasági elemzés elkészítése szükséges.
A

KHE-útmutató-sablonban

meghatározott

fejezetek

jelen

megvalósíthatósági

tanulmány

dokumentum releváns fejezeteiben találhatók, a Felhívásban megfogalmazottaknak megfelelően. 18

6.1. Módszer, általános feltételezések
Az Útmutató szerint általános feltételezések között megadandó módszertani fogalmak:
•
•
•
•
•

•

18

Az elemzés kezdő éve: 2018.
Vizsgált időtáv: A projekt tervezett fizikai befejezésének időpontját (2020.12.31.) követő 5 év
(2025.12.31.).19
Árak: a projekt elemzése során változatlan árakon készültek a számítások (a kezdő évre
inflációval kiigazított, a kezdő évhez rögzített áron).
Reálértéken történő tervezés: az elemzések a KHE-útmutatóban foglaltak szerint készültek.
Konszolidált megközelítés: A KHE-útmutató alapján a pénzügyi elemzés általánosságban az
infrastruktúra tulajdonosának szempontjából került elvégzésre (ami különbözhet a
szolgáltatás üzemeltetőjétől).
ÁFA: az ÁFA költségek elszámolhatósága jelen tanulmányban a megvalósításban részt vevő
szervezetenként bemutatásra került.

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások c. fejezet 37) pontja szerint:

„Amennyiben megvalósíthatósági tanulmány is készül, a megvalósíthatósági-tanulmány és a költség-haszon elemzés közös
fejezeteit a megvalósíthatósági tanulmányban szükséges szerepeltetni.”
19

Forrás: Támogatási szerződés
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6.2. Beruházási költségek
Megnevezés

Összesen

1. év 2018

2. év 2019

1. Előkészítés összesen

57 118 293

45 201 283

1.1. Projekt
előkészítés
tanulmányok és műszaki tervezés

42 200 338

42 200 338

2 440 945

2 440 945

1.2. Egyéb előkészítés
1.3. Közbeszerzés
2. Kivitelezés összesen
2.1. Ingatlanvásárlás és kapcsolódó
költségek
2.2. Építés
3. Szolgáltatások összesen

3. év 2020

5 958 505

5 958 505

12 477 010

560 000

5 958 505

5 958 505

742 980 688

15 748 032

363 616 328

363 616 328

15 748 032

15 748 032
363 616 328

363 616 328

727 232 656

22 049 213

22 049 213

3.1. Műszaki ellenőr

11 811 024

5 905 512

5 905 512

3.2. Projektmenedzsment

29 527 559

14 763 780

14 763 780

3.3. Nyilvánosság

1 578 740

789 370

789 370

3.4. Egyéb szolgáltatás
4. SZoft elemek

1 181 102

590 551

590 551

363 060 906

181 530 453

181 530 453

4.1. Szoft szolgáltatások

346 776 328

173 388 164

173 388 164

16 284 578

8 142 289

8 142 289

4.2. Eszközbeszerzés
5. Beruházás nettó elszámolható
költségei összesen

44 098 425

0

0

1 207 258 312

60 949 315

573 154 498

573 154 498

6. Nem visszaigényelhető ÁFA

323 589 389

16 305 115

153 642 136

153 642 136

7. Teljes elszámolható költség

1 530 847 702

77 254 430

726 796 634

726 796 634

8. Projekt teljes költsége

1 530 847 702

77 254 430

726 796 634

726 796 634

52. táblázat A teljes beruházás fő tételei és azok időbeni fölmerülésének előzetes ütemezése
Forrás: saját szerkesztés

A projekt összköltsége és egyben a beruházás összes elszámolható költsége bruttó 1 530 847 702 Ft,
ami megegyezik a pályázati támogatás összegével. Ez nettó 1 207 258 312 Ft-nak felel meg, az Áfa
összege 323 589 389 Ft20.
Az építés teljes elszámolható költsége nettó 742 980 688 Ft + ÁFA, azaz bruttó 943 585 474 Ft, amely
magában foglalja a szükséges ingatlanvásárlás költségét is, bruttó 20 000 001 Ft értékben.
Az építés költsége 2019-ben és 2020-ban kerül felhasználásra. A megvalósításhoz kapcsolódó
előkészítés (tervezés, tanulmányok, közbeszerzés) összege nettó 57 118 293 Ft + ÁFA, azaz bruttó
72 002 905 Ft.
A projektmenedzsment nettó 29 527 559 Ft + ÁFA, azaz bruttó 37 500 000 Ft. A műszaki ellenőr
költsége nettó 11 811 024 Ft + ÁFA, azaz bruttó 15 000 000 Ft, a kötelező nyilvánosság költsége nettó
1 578 740 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2 005 000 Ft.

20

A pályázat tevékenységeinek nem mindegyike tartozik a 27%-os Áfa hatálya alá.
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A projekthez kapcsolódó szoft elemek megvalósítása – amely magában foglalja a bruttó 20 681 414 Ft
értékű eszközbeszerzést is – összesen nettó 363 060 906 Ft + ÁFA, azaz bruttó 459 254 323 Ft.

Megnevezés
1.
Projekt
közbeszerzés
2. Építés

előkészítés

Teljes költség
és

2.1. Főtevékenység kivitelezése
2.2. Önállóan nem támogatható,
választható tevékenység kivitelezési
költsége
3. Projektmenedzsment

Nem elszámolható
költség

57 118 293

0

742 980 688

Elszámolható
költség

Nem elszámolható
költség aránya (%)

57 118 293

0%

742 980 688

0%

463 377 982

0

463 377 982

0%

279 602 706

0

279 602 706

0%

29 527 559

0

29 527 559

0%

4.

Nyilvánosság

1 578 740

0

1 578 740

0%

5.

Műszaki felügyelet

11 811 024

0

11 811 024

0%

6.

Egyéb szolgáltatás

1 181 102

0

1 181 102

0%

7.

Szoft elemek és eszközbeszerzés

363 060 906

0

363 060 906

0%

1 207 258 312

0

1 207 258 312

0%

323 589 389

0

323 589 389

1 530 847 701

0

1 530 847 701

8. Részösszeg
9. ÁFA
10. Összes elszámolható költség

0%

53. táblázat: A projekt tevékenységeinek teljes költségei elszámolhatóság szerinti bontásban (Ft)
Forrás: saját szerkesztés

A beruházás teljes költsége és elszámolható költsége megegyezik.
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Tevékenység típusa

Tevékenység megnevezése

Rädda B. u. 37.
Beller Imre u. 117. bontás helyett felújítás
Pázmány Péter. u. 106/a.
Kinizsi u. 90.
Pázmány Péter. u. 18/b.
Kinizsi u. 42.
Szerencs u. 10
Pázmány Péter. u. 86.
A) Lakófunkciót erősítő
Önkormányzati lakások összesen
tevékenységek
Beller Imre utca 87. Társasház
Pázmány Péter utca 108. Társasház
Kinizsi utca 102. Társasház
Bethlen Gábor utca 103. Társasház
Pázmány Péter utca 98. Társasház
Palánk utca 119 Társasház
Konzorciumi lakások összesen
Lakások összesen
Közterületi beruházás (Önállóan P+R parkoló kialakítása (45 gépjármű számára)
nem támogatható, választható Karácsony Benő park rendezése
tevékenység; D) Egyéb kapcsolódó Út, járda, zöldsáv felújítások
Közösségi terek kialakítása összesen
tevékenységek)
Rädda Barnen u. 37.
Dugonics u. 10.
Közösségi funkciós beruházás
Arany J. u. 22 helyett Dugonics u. 22.
(Önállóan nem támogatható,
Közösségi funkciók kialakítása összesen
választható tevékenység; A)
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Közösségi és szociális funkciót
Közösségi és közbiztonsági funkció összesen
szolgáló tevékenységek, B)
Önállóan támogatható tevékenység - építés - összesen
Közbiztonsági funkció)
Önállóan nem támogatható, választható tevékenység -építés - összesen
Lakófunkció, Közterületi beruházás és Közösségi funkció összesen
Előzetes tanulmányok
Műszaki dokumentációk
Projekt előkészítés
Közbeszerzési költségek
Egyéb projektelőkészítési költségek
Projekt előkészítés összesen
Ingatlanvásárlás
P+R parkoló telek megvásárlása
Projektmenedzsment
Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakmai szolgáltatás
Műszaki ellenőr
Mérnöki szakértő
Szakmai szolgáltatások
Nyilvánosság biztosítása
Szakmai szolgáltatások összesen
Szoft projektek (Önkormányzat) összesen
Szoft projektek
Szoft projektek
Szoft szolgáltatások
Szoft projektek
Szoft projektek
Szoft projektek (Konzorciumi partnerek) összesen
Szoft projektek összesen
Önkormányzat összesen
MINDÖSSZESEN
Konzorciumi partnerek összesen
Projekt összesen

Felelős
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Palota Holding
Palota Holding
Palota Holding
Palota Holding
Palota Holding
Palota Holding

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

CSKK
Palota-15
ESZI
Egészségügyi Intézmény

Nettó
34 662 193
19 666 493
24 779 781
49 362 897
25 517 274
34 662 193
19 174 830
64 591 484
272 417 145
39 529 650
45 626 263
20 551 485
31 417 222
30 581 396
7 866 597
175 572 613
447 989 758
50 000 000
35 000 000
108 625 055
193 625 055
9 450 000
13 485 000
16 923 000
39 858 000
45 759 843
85 617 843
447 989 758
279 242 898
727 232 656
3 188 976
39 011 362
12 477 010
2 440 946
57 118 294
15 748 032
29 527 559
11 811 024
1 181 102
1 578 740
14 570 866
239 851 996
31 244 095
29 171 038
36 809 525
25 984 252
123 208 910
363 060 906
892 985 859
314 272 452
1 207 258 312

Költség
Áfa
9 358 792
5 309 953
6 690 541
13 327 982
6 889 664
9 358 792
5 177 204
17 439 701
73 552 629
10 673 006
12 319 091
5 548 901
8 482 650
8 256 977
2 123 981
47 404 606
120 957 235
13 500 000
9 450 000
29 328 765
52 278 765
2 551 500
3 640 950
4 569 210
10 761 660
12 355 158
23 116 818
120 957 235
75 395 582
196 352 817
861 024
10 533 068
2 831 465
659 055
14 884 612
4 251 969
7 972 441
3 188 976
318 898
426 260
3 934 134
62 927 009
8 435 906
7 876 180
9 938 572
7 015 748
33 266 406
96 193 415
238 866 263
84 723 127
323 589 389

Bruttó
44 020 985
24 976 446
31 470 322
62 690 879
32 406 938
44 020 985
24 352 034
82 031 185
345 969 774
50 202 656
57 945 354
26 100 386
39 899 872
38 838 373
9 990 578
222 977 219
568 946 993
63 500 000
44 450 000
137 953 820
245 903 820
12 001 500
17 125 950
21 492 210
50 619 660
58 115 001
108 734 661
568 946 993
354 638 482
923 585 474
4 050 000
49 544 430
15 308 475
3 100 001
72 002 906
20 000 001
37 500 000
15 000 000
1 500 000
2 005 000
18 505 000
302 779 005
39 680 001
37 047 218
46 748 097
33 000 000
156 475 316
459 254 321
1 131 852 123
398 995 579
1 530 847 702

54. táblázat A projekt részletes költségvetése
Forrás: saját szerkesztés

6.3. Működési költség
Fajlagos költségek bemutatása
Az Útmutatóban foglaltaknak megfelelően lehetőség van arra, hogy amennyiben az üzemeltetési és
karbantartási költségek nem különíthetők el egymástól, azok egybeszámítva legyenek bemutatva.
Továbbá, a KHE-útmutató-sablon szerint: "Egyszerűsített CBA tartalom szükséges a pénzügyi
fenntarthatóság bemutatásához, így a fejezet kifejtése szövegesen is elegendő, az alábbi
sablontáblázatok használata opcionális."
Jelen projekt esetében a működési költségeket mindössze a közterületek fenntartása jelenti. Ezen
költségeket Budapest XV. Kerület Rákospalota – Pestújhely – Újpalota Önkormányzata biztosítja.
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6.4. Pótlási költség
Nem releváns.

6.5. Maradványérték
A KHE-útmutató-sablon szerint maradványérték számítás "Csak akkor szükséges, ha az eszközök
értékesítésre kerülnek."
Jelen projekt eredményei és eszközei nem kerülnek értékesítésre, ezért maradványérték számítás
elvégzése nem szükséges.

6.6. Bevételek
A KHE-útmutató-sablon szerint "Egyszerűsített CBA tartalom szükséges a pénzügyi fenntarthatóság
bemutatásához, így a fejezet kifejtése szövegesen is elegendő, az alábbi sablontáblázatok használata
opcionális."
A projekt keretében megvalósuló fejlesztéshez nem kapcsolódnak működési bevételek.

6.7. A pénzügyi teljesítménymutatók
Megnevezés
1. Beruházási költség

FPV

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1 400 942 503

77 254 430

726 796 634

726 796 634

2. Működési költség

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1. Üzemeltetési és karbantartási költség

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2. Pótlási költség

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Maradványérték

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Összes költség (1+2+3)

1 244 719 269

77 254 430

726 796 634

726 796 634

-

-

-

-

-

5. Pénzügyi bevételek

1 244 719 269

77 254 430

726 796 634

726 796 634

-

-

-

-

-

6. Nettó cash-flow (5-4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV)

-

Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR)

nem értelmezhető

55. táblázat A pénzügyi költségek és bevételek összegzése (Ft)
Forrás: saját szerkesztés

A fenti táblázatból látható, hogy a jelen projektben foglalt fejlesztésekhez a projekt beruházási
költsége támogatásán túl nem köthetők sem működési költségek, sem bevételek.
Az FNPV értéke 0, valójában nem értelmezhető. Az FRR nem értelmezhető. A projekt nettó bevételt
nem termel.

6.8. A megítélhető támogatási összeg meghatározása
A projekt megítélt és szerződésben rögzített támogatási összegét a Támogatási szerződés 4.4. A
támogatás összege és intenzitása c. fejezete tartalmazza. Ennek értelmében:
"A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 1 530 847
702 Ft".
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6.9. Pénzügyi fenntarthatóság
A szükséges mértékű saját erő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat csatolása jelen projekt
esetében nem releváns, mivel az összes elszámolható költségre vetített támogatási intenzitás 100%.
A pályázó gazdálkodása stabil, a megfelelő források rendelkezésre állnak, a fejlesztés biztonsággal
megvalósítható és a projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított.

6.10. Közgazdasági elemzés
Az Útmutatóban hivatkozott KHE-útmutató-sablon szerint:
"Projekt szinten közgazdasági elemzés kifejtése szükséges, ahol támogatási stratégia ezt a logikát
nem adja meg. Ahol megadja, ott projekt szinten külön elemzés nem szükséges, csak a stratégiának
való megfelelés igazolása."
A VEKOP-6.2.1-15 kódszámú Felhívás „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" címen a támogatási
stratégia logikáját megadja, az alábbiaknak megfelelően:
"A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a telepszerű körülmények között élők
életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítését
(lehetővé téve foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdan munkaerőpiaci részvételüket) és
az önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és térségi közösségek kialakítását. A cél
elérését a Kormány az önkormányzatok és társadalmi partnereik együttműködésével tervezi
megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
•

a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.

•

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 100 millió Ft – 2000 millió Ft közötti vissza nem
térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

•

Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projektre
megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 500 millió Ft összegű
előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
•

projektjük megvalósításával hozzájárulnak a leromlott városi területek rehabilitációja és az
ott élő lakosság felzárkózása cél eléréséhez.

•

a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

•

a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt fenntartását a fenntartási
időszakban.

Jelen projekt a fenti Felhívásban szereplő támogatási stratégiának megfelel:
•

a kerületben az Önkormányzat célja a telepszerű körülmények között élők életfeltételeinek,
lakhatási feltételeinek javítása, a közterületek rendezése, közösségi terek kialakítása, a
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•

közlekedési elérhetőségi feltételek javítása, mindezek révén a hátrányos helyzetűek
életesélyeinek, munkaerőpiaci integrációjának elősegítése.
a támogatási kérelmet benyújtó szervezetek a projekt megvalósításával vállalják a
foglalkoztatás és a szociális helyzet előmozdításához való hozzájárulást, és a projekt
megvalósításához szükséges szakmai és eszközerőforrások biztosítását.

A fentieknek megfelelően külön projekt szinten közgazdasági elemzés kifejtése nem szükséges.

6.11. Érzékenységvizsgálat
Az Útmutató szerint "Az érzékenységvizsgálat során azt vizsgáljuk, hogy a költségeket és hasznok
feltételezett változásai mekkora hatást gyakorolnak a teljesítménymutatókra."Jelen projekt esetében
ugyanakkor pénzügyi hasznok nem képződnek a busz állomás felújítással kapcsolatosan, a beruházás
összes költségét pedig lefedi a 100%-os támogatási intenzitású támogatás. A "kritikus változók"
és"küszöbértékek" meghatározása nem értelmezhető. A fejezet kidolgozása ezen okokból nem
releváns.

6.12. Kockázatelemzés
Jelen projekt esetében tartalék nem kerül beállításra, ezért jelen fejezet kidolgozása nem releváns21.

21

A projekt egészére vonatkozó kockázatelemzést lásd a 4.11. sz. fejezetben!
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7. MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE
7.1. A menedzsment szervezet bemutatása
A

VEKOP-6.2.1-15-2016-00005

azonosító

számú

„Budapest

XV.

kerület

Rákospalota

Városrehabilitációja” című projekt megvalósításának céljából, a korábban létrejött „Rákospalotáért”
konzorcium a felelős. A konzorcium tagjai az alábbi szervezetek:
-

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

-

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai
Kulturális Központ

-

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

-

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

-

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

-

XV. ker. Beller Imre u. 87. szám alatti Társasház

-

Társasház 1153 Budapest XV., Bethlen G. u. 103.

-

Társasház 1152 Budapest XV., Palánk u. 119.

-

Budapest XV. kerület Kinizsi utca 102 szám társasház

-

Társasház 1153 Budapest XV., Pázmány P. u. 98.

-

XV. kerület Pázmány Péter u. 108. szám alatti Társasház

A társasházak aláírásra jogosult képviselője a Palota Holding Zrt. vezérigazgatója. A Palota Holding
Zrt. a XV. kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakásokat és a nem-lakás célú bérleményeket
kezelő társaság.
A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016.08.12-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás
támogatási kérelem benyújtására" dokumentum alapján a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely,

Újpalota

Önkormányzata

Tagot

választották

a

Konzorcium

vezetőjévé.

A

Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. sz. módosításának 3. fejezete értelmében a projekt
megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek elvégzését vállalják, a
Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve a
költségvetéssel összhangban:
•

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata: - Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt
lakófunkciót erősítő tevékenységek; - Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft
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típusú tevékenységek, - Felhívás 3.1.2 pont A), B) C) pontjában felsorolt tevékenységek, Felhívás 3.1.2 pont D) alpontban felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek
•

Csokonai Kulturális Központ: - Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú
tevékenységek

•

PALOTA-15 Nonprofit Kft.: - Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú
tevékenységek

•

Egyesített Szociális Intézmény: - Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú
tevékenységek

•

Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény: - Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft
típusú tevékenységek

•

Beller Imre u. 87. Társasház: - Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót
erősítő tevékenységek

•

Bethlen Gábor u. 103. Társasház: - Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót
erősítő tevékenységek

•

Kinizsi utca 102. Társasház: - Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót
erősítő tevékenységek

•

Palánk utca 119. Társasház: - Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót
erősítő tevékenységek

•

Pázmány Péter utca 108. Társasház: - Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt
lakófunkciót erősítő tevékenységek

•

Pázmány Péter utca 98 Társasház: - Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt
lakófunkciót erősítő tevékenységek

A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló
információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási
jelentéseket a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs
rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. A Tagok a Megállapodás, valamint a
támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kijelölt
kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen
megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli
egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze és arról emlékeztetőt készít,
melyet az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartói részére.
A Konzorciumot a Támogató és más, harmadik személy felé is a Konzorciumvezető képviseli.
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A projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsment szervezet, kulcs-szakemberek:
A projekt során az érintett szakterületek és szervezeti egységek, tevékenységek integrációjára is
szükség van ezért egy, a különböző részlegek szakembereiből álló ideiglenes szervezetet, projektteamet hoztak létre a projekt célok, feladatok megvalósítására. A projekt megvalósításáért felelős
projektmenedzsment szervezetet, a megvalósításban szerepet játszó kulcs- szakembereket és az
érintettek közötti kapcsolatot az alábbi ábra mutatja be.

32. ábra: VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „Budapest XV. kerület Rákospalota Városrehabilitációs
program” projekt team
Forrás: önkormányzat adatközlése

A projekt megvalósításának felelőssége az érintett kerületi önkormányzaté, a projekt team kijelölését
a Jegyző Asszony elvégezte (32. sz.ábra), melynek tagjai a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei,
valamint az érintett konzorciumi partnerek tagjai. A feladatok előkészítéséhez szükséges szakmai
egyeztetések a konzorciumi partnerekkel folyamatosan zajlanak. A projekt team eljárásrendje és a
projekt ütemterve elkészült, továbbá kiadásra került az Európai Uniós, a Magyarországi és az egyéb
pályázati források felhasználásának eljárási rendjéről szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasítás.
A projektért felelős team vezető egysége az Önkormányzat Városgazdálkodási Főosztály, a projekt
team vezetője Benedekné Bagyinszki Márta főosztályvezető. A főosztály szakmailag előkészíti a
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feladatkörével összefüggő, a polgármester vagy a jegyző által rábízott Képviselő-testület
rendeleteinek tervezetét, testületi előterjesztéseket, beszámolókat, tájékoztatókat, határozati
javaslatokat, valamint szervezi azok végrehajtását és részt vesz azok ellenőrzésében.
A fejlesztési munka és a team irányításáért, koordinálásáért a projektmenedzser, Balázsné Donáth
Aranka a Városgazdálkodási Főosztály Beruházási Osztályának osztályvezetője felelős. Balázsné
Donáth Aranka mélyépítő- és közgazdasági szakokleveles üzemmérnök, 40 év szakmai tapasztalattal.
Az osztályvezető

számos

kisebb és

nagyobb költségvetésű projektben látott

már el

projektmenedzseri feladatokat, köztük az alábbi, főbb projektekben:
-

ISPA Kohéziós Alap pályázat, szennyvíz csatornázási program, támogatás mértéke: 11 Mrd Ft

-

GVOP pályázat autóbusz pályaudvar építés, támogatás mértéke: kb. 800 M Ft

-

KMOP intézmény felújítás, támogatás: kb. 400 M Ft

-

KEHOP intézmény felújítások: kb. 1,2 Mrd Ft.

A projektmenedzser közvetlen munkatársaival, a team tagok segítségével végzi munkáját. A
menedzser mellett a projekt asszisztensi feladatokat Tóth Ágnes, 29 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező kereskedelmi közgazdász és Tóth Epifánia Patrícia a Beruházási Osztály pályázati
referensei látják el. Főbb projekt, melyben Tóth Ágnes projekt asszisztensi feladatokat látott el:
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002, Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális város
rehabilitáció témában. A támogatási összeg: 1,687 Mrd Ft volt.
A projekt szakmai vezetője a Városüzemeltetési Osztály közmű- és közterület fejlesztésekért felelős
munkatársa, Porcsalmy Lászlóné. Porcsalmy Lászlóné gépészmérnök, 34 éves szakmai tapasztalattal
rendelkezik. Főbb projektjei, melyekben szakmai vezetői feladatokat látott el:
-

Móra Ferenc Általános Iskola épületének energetikai felújítása, EGT Alapból, HU02-0006-A12013, kb. 221 M Ft

-

Mályva Óvoda és Bölcsőde épületének energetikai felújítása, KEHOP-5.2.9, kb. 174 M Ft

-

Mogyoródi úti sportpavilon építése, kb. 188 M Ft.

A projekt szakmai vezető helyettese Kósa István, a Beruházási Osztály gépész- és elektromos műszaki
ellenőre.
A projekt teamben az útfelújítások koordinálásáért Lénárt Csaba a Városüzemeltetési Osztály útügyi,
közlekedési és közterületfejlesztési ügyintézője felel, a közterületi felújításokért Kuzmann Zsóka, a
Városgazdálkodás kommunális ügyintézője felelős, a lakás felújításokat pedig Fűrész Tamás a
Beruházási Osztály projekt irányító koordinálja.
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A projekt pénzügyi koordinálását a Közgazdasági Főosztály látja el Hőrich Szilvia főosztályvezető
irányításával, közvetlen kapcsolattal a Team vezető Városgazdálkodási Főosztállyal. A projekt
pénzügyi vezetője Horváth Györgyné 39 év szakmai tapasztalattal rendelkező mérlegképes könyvelő.
Főbb projektek, melyekben Horváth Györgyné pénzügyi vezetői feladatokat látott el:
-

TIOP 2.3.4/09/2 Mentésirányítási rendszer fejlesztése

-

KMOP-2009-4.3.3/B Közép-magyarországi Régió egészségügyi informatikai fejlesztése, a
támogatás mértéke: 16 Mrd Ft.

A pénzügyi asszisztensi feladatokat a Pénzügyi és Számviteli Csoport pénzügyi ügyintézője, Varga
Brigitta látja el.
A Team vezető Főosztállyal tartott közvetlen kapcsolattal, a szoft elemek koordinálásáért az
Önkormányzat Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztálya felel. A szoft elemek vezetője dr. Kovács
Imre a Lakásosztály osztályvezetője, a koordinátora Reiszné Nászadi Magdolna főosztályvezető. A
szoft elemek koordinálásáért felelős Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztállyal állnak közvetlen
kapcsolatban a projekt szoft tevékenységeihez bekapcsolódó konzorciumi partnerek, a Csokonai
Kulturális Központ, az Egyesített Szociális Intézmény, az EGI (Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)
és a Palota – 15 NKft. A Csokonai Kulturális Központ projekt elemeinek pénzügyi koordinálását a
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági
Működtetési Központja a GMK végzi. A GMK, mint költségvetési szerv alaptevékenysége, a Budapest
Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat által fenntartott köznevelési,
gyermekvédelmi és szociális intézményei részére, gazdasági-, pénzügyi- és műszaki feladatok ellátása.
A szoft elemek koordinálásáért és a team vezetéséért felelős Főosztályokkal közvetlen kapcsolattal
veszt részt a projektben, a lakás projektrész előkészítő vagyon- és ingatlankezelő Palota Holding Zrt..
A Társaság 1992. január 1-jétől kezeli az önkormányzati lakásokat és nem-lakás bérleményeket. Az
önkormányzati költségvetés előirányzata alapján a Palota Holding Zrt. a kezelésében lévő
ingatlanokon felújítási és karbantartási tevékenységet lát el. Ennek keretén belül elvégzi az épületek
tető-felújítását, csatorna- és vízbekötését, elektromos fővezetékek cseréjét, kémények átépítését,
lakások teljes körű felújítását, fűtéskorszerűsítését.
Előbbi Főosztályokkal szintén közvetlen kapcsolattal végzi tevékenységét a projekt kommunikációs
koordinálásáért felelős, Polgármesteri Kabinet, Társadalmi Kapcsolatok Csoportja Beke Károly
vezetésével, valamint a közbiztonsági feladatok koordinálásáért felelős Hatósági Főosztály, melynek
vezetője dr. Zsidai Kinga.
A Team vezető Városgazdálkodási Főosztály és a szoft elemek koordinálásáért felelős Népjóléti és
Intézményfelügyeleti Főosztállyal együttműködve végzi közbeszerzési koordinátori feladatát a
projektben, a Jogi és Szervezési Osztály, Jogi és Közbeszerzési csoportja, dr. Trinn Miklós vezetésével.
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7.2. Üzemeltetés, működtetés
A XV. kerület városrehabilitációs programja a fejlesztések tekintetében négy nagyobb elemből áll:
lakófunkciós beavatkozások; infrastrukturális fejlesztések; közösségi funkciók kialakítása és ESZA
típusú (szoft) programok. Az egyes projektelemek üzemeltetését és működtetését ellátó
szervezeteket a 4.5.1. fejezet foglalja össze.
A lakófunkciós tevékenység célcsoportja az önkormányzati tulajdonú szociális alapon bérlakásokban
élők (főként hátrányos helyzetű családok), illetve, akik majd a felújított lakásokat bérelni fogják. A
felújított lakások fenntartási költségeit a bérleti díjak, illetve az önkormányzati hozzájárulások fedezik
majd. A bérlakások bérbeadása szociális elvek alapján működik. Előnyt élveznek a kerületi lakosok,
ezen belül is a hátrányos helyzetű családok. A lakbér összege is a célcsoporthoz igazított. A projekt
során felújított ingatlanok és bérlakások üzemeltetését, működtetését a XV. kerületi önkormányzat,
lakásokat és a nem-lakás célú bérleményeket kezelő társasága, a Palota Holding Ingatlan- és
Vagyonkezelő Zrt. végzi a társasházakkal közösen.
Az infrastrukturális fejlesztéseket, az Istvánteleki P+R parkoló kialakítását és tereprendezését; az út-,
járda- és zöldfelület felújításokat és a Karácsony Benő Park felújítását; rendezését az Önkormányzat
fogja a költségvetésének terhére fenntartani. A fenntartási tevékenységeket az Önkormányzat
település-üzemeltetési cége a RÉPSZOLG Nonprofit Kft. fogja elvégezni. A cég tevékenységi körébe
tartoznak az alábbi tevékenységek: utak, járdák építése és fenntartása, településtisztasági
szolgáltatások,

hibaelhárítások,

közcélú foglalkoztatás,

zöldfelület

fenntartása,

játszóterek

üzemeltetése.
A térfigyelő kamerarendszer telepítése projektelem során kiépített rendszer, a technikai eszközök és
szoftverek üzemeltetéséért és működtetéséért a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Hatósági Főosztály, Rendészeti Osztály,
Közterület-felügyelete felelős.
Az ESZA típusú tevékenységek helyszínéül szolgáló, közösségi funkciót ellátó, a pályázat keretein belül felújított
ingatlanok folyamatos kihasználtság alatt lesznek, fenntartásukat az önkormányzat a költségvetésének terhére
biztosítja. A közösségi funkciós épületek szakértői üzemeltetési hátterét főként a Csokonai Művelődési Központ
és az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) fogják biztosítani. A közösségi funkciók fenntartási költségét a
hasonló intézmények ismert fenntartási költségeiből kalkulálva 1.600.000 Ft/év/ 3 épület összegben került
tervezésre. Ez az összeg nem jelent túlzott megterhelést az önkormányzat költségvetésére.
A szoft programcsomagok tevékenységeinek végrehajtásában az alábbi konzorciumi partnerek szakemberei
vesznek részt, teljesítve ezzel a legalább 3 éves elvárt szakterületi tapasztalatokat és civil részvételt:
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•

Csokonai Kulturális és Sportközpont: A kerület kulturális, közösségi és sport életében hangsúlyos
szerepet vállaló intézmény, melynek szerteágazó programjai és törekvései a soft programok magas
szakmai színvonalát biztosítja.

•

Egyesített Szociális Intézmény (ESZI): A családsegítés és szociális gondoskodás fő eszköze a kerületben,
a szociális városrehabilitáció fontos megvalósítója, szolgáltatásainak minőségi javulása az
akcióterületen élők társadalmi és gazdasági integrációjának kulcsa.

•

Budapest XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye: Az egészségügyi ellátás alap intézménye a
kerületben, számos kedvelt és hatékony program megvalósítója.

•

Palota–15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.: Összetett munkaerő-piaci
tevékenységével a munkából kiszorulók integrációjáért küzd, e mellett évek óta környezetvédelmi,
kerület szépítő programok gazdája (PET (2016; 127. o.).

Lakófunkciós beavatkozások:

Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. és
társasházak

Infrastrukturális fejlesztések:

RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási
Nonprofit Közhasznú Kft.

Térfigyelő kamerarendszer:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely,
Újpalota

Önkormányzat

Polgármesteri

Hivatal,

Hatósági Főosztály, Rendészeti Osztály, Közterületfelügyelet
Közösségi funkciók kialakítása és ESZA Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely,
típusú (szoft) programok:

Újpalota Önkormányzata Csokonai Kulturális Központ;
Budapest

Főváros

XV.

kerületi

Önkormányzat

Egyesített Szociális Intézménye; Budapest Főváros XV.
kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi
Intézmény;

Palota–15

Rehabilitációs

Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
56. táblázat: Az egyes projektelemek üzemeltetését és működtetését ellátó szervezetek
Forrás: saját szerkesztés
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8. MELLÉKLETEK
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8.1.

1. SZ. MELLÉKLET - Szoft projektek részletes tartalma

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Tevékenységcsomag száma, neve

1. A HELYI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ KÖZÖSSÉGI,
KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSI PROGRAMCSOMAG

egyes 1.10. Digitális akadálymentesítés - XV. kártya - kerületi applikáció
elemeinek sorszáma, megnevezése 1. XV. kártya – megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv elkészítése
2. XV. kártya – szolgáltatásainak bevezetése a meghatározott célterületen
3. Komplex kerületi applikáció bevezetése
Tevékenységcsomag

Tevékenységelem/ek
megvalósításáért

felelős

partnerszervezet neve;

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Önkormányzata Reiszné Naszádi Magdolna

Pestújhely,

Újpalota

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

A mobilapplikáció és a városkártya elsősorban a helyi identitás erősítését,
identitástudat kialakulását, az integrációt, valamint a nyílt kommunikációt
(nyilvánosság biztosítása) támogatja a digitális térben.

Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók;
az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata fejlesztési célkitűzései között szerepel a felhasználóbarát
kerület létrehozása, a VEKOP 6.2.1-15 projekt kapcsán a szegregáció
felszámolása, esélyegyenlőség növelése, a helyi identitástudat, helyi
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közösség erősítése, befogadó, inkluzív közösség létrehozása.
Jelen modulok fejlesztésének eredményeképp minden kerületi lakos,
vállalkozó vagy átutazó a lehető legegyszerűbben és leghatékonyabban lesz
képes igénybe venni a kerületben elérhető szolgáltatásokat vagy megtalálni
azokat az információkat, amelyek megkönnyítik napi teendői, dolgai
ellátását. Ezen felül számos szolgáltatás elérhetővé válik egy felületen.
A megvalósítandó elemek nagyban támogatják egy fenntartható, szolgáltatói
szemléletű modell elérését az önkormányzat oldalán.
• Együttműködést dinamizáló, fenntartható folyamatok megvalósítása Mobilapp, hírlevél
•

Részvételi

fórumok

megvalósítása

- digitális

formában

mobilapplikáción keresztül
•

A digitális platform lehetővé teszi a széleskörű bevonást, digitális
esélyegyenlőség mentén: azok a rétegek is mobilizálhatóak, akik
egyébként a fórumokra, a szervezett, fizikai jelenlétet igénylő
eseményekre egyébként nem mennének el! A digitális platform
nagyságrendekkel

hatékonyabb

költségek,

erőforrások

felhasználásának tekintetében, mint a hagyományos megoldások
infokommunikációs szempontból akadálymentesített megoldás
Közösségi információs pont kialakítása és működtetése - Folyamatos
tájékoztatás a közösségfejlesztési folyamatról
Közösségi információs portál és applikáció kialakítása (WCAG 2.0 szabvány
szerinti „A” szintű akadálymentesített megoldás) – biztosítja a folyamatos
tájékoztatást, interakciót; valamint támogatja számos -virtuális- közösség
építés szempontjából rendkívül hatékony modul, megoldás megvalósítását.
A technológia és a kapcsolódó képzési programok segítségével
felszámolható, de legalábbis jelentősen csökkenthető a digitális írástudás
hiányából fakadó társadalmi szakadék a különböző korosztályok, csoportok
között.
•
•
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Szoft programelemek:
1. A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési
programcsomag
2. Kisebbségek integrációját segítő programcsomag

Közvetlen célkitűzés/ek

Közvetlenül érintett célcsoport
Közvetetten érintett célcsoport
Tevékenység
leírása

részletes

Jelen tevékenységcsomag megvalósítása, nagyban támogatja az 1-es és 2es pontokban felsorolt célkitűzések elérését, a helyi identitás megerősítését,
valamint a kisebbségek integrációját, egy befogadóbb, nyitottabb
társadalom létrejöttét.
Egyik oldalon támogatja az információ szabad áramlását, a digitális írástudás
elterjedését, másik oldalon közösség építő erejét célszerű kihasználni.
Különböző funkcionalitásainak párhuzamos bevezetésével számtalan
területen tudja segíteni a VEKOP projekt célkitűzéseinek elérését.
Akcióterület lakossága
A teljes kerület lakossága, önkormányzat, önkormányzati intézmények,
valamint helyben működő jogi személyek.

szakmai Jelen tevékenység eredményeképp két különböző szolgáltatáselem kerül
bevezetésre, az együttes működésben rejlő lehetséges szinergiákat
maximálisan kihasználva.
XV. kártyarendszer
A különböző városkártya rendszereket általában azért vezetik be az
önkormányzatok, mert a helyiek lojalitását, nagyobb integritást szeretnének
elérni, még erősebb, összetartóbb közösséget kovácsolni. Az eddigi
rendszerek azonban nagyrészt nem, vagy csak átmenetileg tudták elérni a
kitűzött célokat. Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy a telepített
infrastruktúrákkal nem volt lehetőség a visszamérésre, folyamatos
kapcsolattartásra, rentábilis működtetésre, így a kezdeti lendület hamar
elveszett, a tartalom, elérhető szolgáltatások köre egyre szűkült.
A jelen projekt keretében, a korábbi rendszerek hibáit kiküszöbölve, a
mobilapplikációval integráns módon, egy visszamérhető, mindenki számára
elérhető és kellő mennyiségű ösztönzővel ellátott, helyi ökoszisztéma
bevezetése a cél, mely a szolgáltatások széles, ámde áttekinthető tárházát
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biztosítja.
Ennek első lépéseként elkészítésre kerül egy XV. kártya megvalósíthatósági
tanulmány és üzleti terv (lásd részletesen mellékletben). Ebben részletesen
rögzítésre kerül, hogy a VEKOP közvetlen és közvetett célcsoportjai számára
milyen szolgáltatásokat képes nyújtani a rendszer (pl. segélyek célhoz kötött
felhasználása, helyi gazdaságösztönző modell felépítése, integrációt segítő
megoldások stb.). Kidolgozzuk a hazai nagy rendszerekhez (Nemzeti
Egységes Kártyarendszer; eSzemélyi; közlekedési jegyrendszerek) történő
csatlakozás, integrálás lehetőségét.
A XV. kártyarendszer második ütemében végrehajtásra kerül az első
ütemben megszületett megvalósíthatósági tanulmány cselekvési terve.
Bevezetjük a rendszert, a célterület érintett lakosságának megtartjuk a
kapcsolódó képzéseket. Kommunikáljuk a kerület teljes lakossága felé a
kártyarendszer elindítását, annak előnyeit, szolgáltatásait.
Mobilapplikáció.
Egy olyan komplex mobilapplikációt valósítunk meg, mely a digitális térben
technológiai platformot ad a kártyarendszernek (részben így biztosítva a
korábbi kártyarendszerek hiányosságainak kiküszöbölését), de ezen felül
számos az érintett akcióterület célközönségének, valamint a kerület
lakosságának egyaránt elérhető szolgáltatásokat nyújt (lásd részletesen
mellékletben).
Budapest XV. Kerület önkormányzati portálját, a „Budapest XV” mobil
applikációt, valamint a kerületben elérhető egyéb városi szolgáltatások
elérését integráló mobilalkalmazás fejlesztése úgy, hogy egyetlen mobil
platform biztosítson minden, a városi élethez és a napi teendők intézéséhez
szükséges információt, szolgáltatást, és tegye lehetővé a helyi szereplők,
lakosok és turisták számára a különféle szolgáltatások egyszerűbb,
praktikusabb bevezetését és használatát.
Az alkalmazás bevezetésének egyik fő célja a helyi közösség, identitástudat
erősítése az interakciót minden helyzetben lehetővé tevő megoldásként, az
okos kerület, szolgáltató kerület imázs erősítése, minél több szolgáltatás,
tartalom integrálásával.
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Mobilapplikáció releváns funkciói:
közösségi interakciót lehetővé tevő modulok (helyi nyilvánosság,
részvétel, tájékoztatás)
o

bejelentő modul,

o

Szavazás, véleménynyilvánítás,

o

Helyzetérzékeny (aktuális (GPS) vagy földrajzi adatok (pl.
lakcím alapján)) üzenetek kiküldése

o

Közösségiépítő modul - digitális fórum;

Helyi események szervezése
o

Rendezvénynaptár,

o

Időpontfoglalás, bejelentkezés

o

Jegyvásárlás funkció

Helyi információk, adatok,
hírek, hírlevél
Helyi piactér funkció
Virtuális időutazás, helyi értékek
1. XV. kártya – megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv – 1 db
2. XV. kártya – rendszer elindítása, kapcsolódó oktatások, kommunikációs
tevékenység elvégzése – 1 db
3. XV. kerület mobilapplikáció bevezetése.

Várt konkrét eredmények
-tevékenységelemenként

Ütemezés:

az

tevékenységelemek
időtartama, gyakorisága

1. XV. kártya – megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv (tevékenység
megkezdésétől számított 6 hónap)
egyes
2. XV. kártya – rendszer elindítása, kapcsolódó oktatások, kommunikációs
össz
tevékenység elvégzése (RMT ütem (1.) lezárásától számított 6 hónap)
3. XV. kerület mobilapplikáció bevezetése. (1. ponttal párhuzamosan, a
tevékenység megkezdésétől számított 5 hónap)

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január 01.
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Megvalósításuk tervezett vége

2020. december 31.

Tevékenység/résztevékenységek

Csokonai Kulturális Központ,
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Önkormányzata egyes telephelyei,
Egyesített Szociális Intézmény egyes helyszínei

tervezett helyszíne/i

Tevékenység

össz

költségigénye

(Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

projekttevékenységhez

Pestújhely,

Újpalota

32.500.000,-

többi 1.1; 1.5; 1.6; 1.8; 1.9;2.1; 2.2; 4.1; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 5.2; 5.3;
5.6; 5.9; 5.10; teljes 6,7,8 programcsomag

Releváns változtatások a PET-hez Új programelem, amelyet a helyi vezetőkkel történt egyeztetések során
képest indoklással

megfogalmazott igények hívtak életre
Applikáció

Kapcsolódó Szakmai Melléklet

koncepció,

városkártya

magvalósíthatósági

tanulmány

minimálisan elvárt tartalmi elemei

Tevékenységcsomag száma, neve

1. A HELYI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ KÖZÖSSÉGI,
KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSI PROGRAMCSOMAG

Tevékenységcsomag

egyes

elemeinek sorszáma, megnevezése

1.11.Önkéntesség népszerűsítése

Tevékenységelem/ek
megvalósításáért

felelős Budapest Főváros XV.
Önkormányzata,
partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy Reiszné Naszádi Magdolna
neve, beosztása
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Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

az önkéntesség a helyi identitás erősítését, identitástudat kialakulását, az
integrációt,

valamint

a

nyílt

kommunikációt

támogatja

a

projekt

megvalósulása során
Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

tevékenységekhez

az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók;
az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,

A tevékenység/elemek indokoltsága

erősítendő helyi identitás

Közvetlen célkitűzés/ek

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen az önkéntes tevékenység iránt nyitott lakosság bevonása a
kerületi önkéntes munkába, akár az egyházak tevékenységei, illetve a
kerületben tevékenykedő önkéntes tevékenységet végző civil szervezetek
feladataiba
akcióterület lakossága

Közvetetten érintett célcsoport

akcióterület lakossága

Tevékenység
leírása

részletes

szakmai Önkéntesség népszerűsítése, önkéntes programok részletes bemutatása a
kerületi médiában. Kerületi újság, önkormányzat honlapja, az elkészülést
követően az kerületi kártya felületein is.
Az alábbi témákban tervezünk megjelenést:
gyerekekkel, fiatalokkal való foglalkozás;
speciális igényű személyek segítése;
idősekkel való foglalkozás;
tanítás, oktatás;
polgári és katasztrófa védelem;
környezetvédelem;
állatokkal való foglalkozás;
egyházi tevékenység,
szabadidős tevékenység;
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szociális és jótékonysági tevékenység;
stb…
Várt konkrét eredmények

A kerületben az önkéntességet végzők száma növekszik, tevékenységük
révén sokkal több önkéntes feladatot végző személyt vonnak be.

-tevékenységelemenként
Ütemezés:

az

egyes
össz Rendszeresen (minimum negyedévente) jelenik meg újságcikk, illetve

tevékenységelemek
időtartama, gyakorisága

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. február

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek

Csokonai KK, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rädda B. u.
37. az újonnan létrehozott közösségi funkciók (3 helyszín)
releváns helyszínek

tervezett helyszíne/i
Tevékenység

össz

költségigénye

(Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

projekttevékenységhez

a

100.000,-

többi 1.1
1.8

Releváns változtatások a PET-hez
képest indoklással

Tevékenységcsomag száma, neve
Tevékenységcsomag

egyes

elemeinek sorszáma, megnevezése

2. Kisebbségek integrációját segítő programcsomag
a.

Egyházak cigánypasztorációja,

család és közösségi pasztoráció
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Tevékenységelem/ek
megvalósításáért

felelős Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Önkormányzata, egyházakkal foglalkozó referens

partnerszervezet neve;

Pestújhely,

Újpalota

- A megvalósításért felelős személy Helyi együttműködő egyházak
neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

A leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan
megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való
kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése.

Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban

-

támogatható

az

akcióterület

lakosságának

társadalmi

integrációját

segítő

programok,

tevékenységekhez

-

mediációs, antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő
programok,

A tevékenység/elemek indokoltsága

Az

akcióterületen

elszigetelődése

és

is
az

probléma

a

közösségi élet

elmagányosodás.

Sokan

hiánya,

magukra,

a

családok

illetve

szűk

családjukra maradnak lelki eredetű problémáikkal, szükség van családok
kiemelésére, a közösségek kohéziójára, ápolására, megtartására. Mindezen
problémák felismerése, megoldása nem anyagi természetű.
Közvetlen célkitűzés/ek

a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése, lelki gondozása

Közvetlenül érintett célcsoport

akcióterületen élő roma lakosság, 200-300 fő
Családok, fiatalok, idősek, hátrányos helyzetű emberek

Közvetetten érintett célcsoport
Tevékenység
leírása

részletes

Minden korosztály

szakmai Az egyházak cigánypasztorációja a lelki élet elmélyítése mellett a számtalan
módon tevőlegesen részt vállal a cigányság hátrányos helyzetű csoportjainak
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társadalmi felzárkóztatásában, egzisztenciális helyzetük javításában.
Az egyházak cigánypasztorációja a lelki élet elmélyítése mellett a számtalan
módon tevőlegesen részt vállal a cigányság hátrányos helyzetű csoportjainak
társadalmi
Karitatív

felzárkóztatásában,
adomány-osztás,

egzisztenciális

gyermek-

és

helyzetük

felnőtt

oktatási

javításában.
programok,

átképzések, munkahelyteremtés, idősek és betegek szociális gondozása
tartozhat ebbe a tevékenységbe.
Lelki vezetés és segítségnyújtás a helyi egyházak részéről minden érdeklődő
és rászoruló, valamint a családok és a közösségek részére. Egyéni
beszélgetések és közösségi alkalmak, együttlétek szervezése, amely során
az egyéni és közösségi lelki vezetés, segítségnyújtás, valamint a közösségek
megtartása, fejlesztése kerül előtérbe.
Várt konkrét eredmények
200 fő részvétele (min. 15 alkalom)
Ütemezés:

egyes legalább 15 alkalom

az

tevékenységelemek

össz 2019. 10 alkalom

időtartama, gyakorisága

2020. 5 alkalom

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. február

Megvalósításuk tervezett vége

2021. május

Tevékenység/résztevékenységek

-

helyi egyházi szervezetek közösségi helyiségei;

tervezett helyszíne/i

-

2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rädda B. u. 37.

Tevékenység
(Ft)

össz

költségigénye
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Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez

A tervezett tevékenység a legtöbb szoft tevékenységgel kapcsolatban áll,
elsődlegesen összefügg a szociális segítő tevékenységekkel és a társadalmi
integrációt erősítő elemekkel. 1.4, 5.8 és 9.1 tevékenységek

Tevékenységcsomag száma, neve

3. Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programcsomag

egyes 3.5. Munkaerőpiaci környezet elemzése - kerületi program kidolgozása,
munkáltatói adatbázis építése, valamint a munkáltatói és munkavállalói
elemeinek sorszáma, megnevezése
igények közelítése program
Tevékenységelem/ek
Tevékenységcsomag

megvalósításáért

felelős

partnerszervezet neve;

Budapest XV. kerület Önkormányzata,
Reiszné Naszádi Magdolna

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása
a munkaerőhiány enyhítése, munkaerő képzettségének feltérképezése,
munkaerő-piaci környezet pontos felmérése, életminőség javítása
képzésekhez történő adatok gyűjtésével, valamint a gyorsabb egymásra
találás érdekében kapcsolódás a kerületi kártya programhoz
felhívásban a munkaerőpiaci beilleszkedés programcsomagba illeszkedik a munkáltatók
és munkavállalók közelítése, amelyben adatbázis építéssel és más
támogatható
tevékenységekhez történő szinergikus kapcsolódással illeszkedik a
felhívásban rögzített támogatható tevékenységekhez.

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Illeszkedés

a

meghatározott
tevékenységekhez

A tevékenység/elemek indokoltsága

a kerületi munkaerőpiaci helyzet jelentősen átalakult az utóbbi években, a
Polus center miatt rengetek kkv ment csődbe, került felszámolás alá. Az így
keletkezett űrt kívánjuk a tevékenységgel betölteni és az azóta kialakult
hiányt pótolni a munkáltatók és a munkavállalók között, akik közül sok a
vállalkozói szférából került ki.
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Közvetlen célkitűzés/ek

Gyorsabb munkáltatói igények megjelenése, gyorsabb munkavállalói
megjelenés, életszínvonal javulás az akcióterületen belül, gyorsabb
egymásra találás

Közvetlenül érintett célcsoport

akcióterületen élők

Közvetetten érintett célcsoport

akcióterületen élők közvetlen családi környezete

Tevékenység

részletes

leírása

Várt konkrét eredmények
-tevékenységelemenként

Ütemezés:

az

szakmai I. negyedév – vállalkozói adatbázis építése, adatok és igények egyeztetése,
munkavállalói/munkáltatói kérdőív készítése – online, nyomtatott formában,
amelynek célja a helyi jelentős vállalkozások feltérképezése, valamint a
munkavállalói és a munkáltatói igényeket átfogó kérdőív elkészítése
II. negyedév – kérdőívezés, kapcsolatfelvétel más konzorciumi partnerekkel,
ügyfélkörük részére a kérdések eljuttatása, kerületi nagyvállalkozások
felkeresése, igényeik feltárása, továbbá a belső igényekből fakadó további
javaslatok összegyűjtése
III. IV. negyedév – kiértékelés, program alapelvek kidolgozása;
V. negyedév – kapcsolódás a kerületi Kártya programhoz, adatbázisokkal, a
kérdőív kitöltőinek újbóli megkeresése a jogszabályi keretek megtartása
mellett, visszaellenőrzés és a tendenciák feltérképezése.
VI. negyedév- kerületi munkaerő-piaci beilleszkedést támogató program
kidolgozása és elfogadtatása
VII-VIII. negyedév – a tevékenység sikerességének visszamérése,
vállalkozói
körökkel
történő
újabb
egyeztetés,
további
irányok
meghatározása
Zárás
A képzések kapcsán az akcióterületen egyre több állampolgár kerül tisztába
lehetőségeivel és jogaival, valamint ismereteket szerez.
pénzügyi tudatosság növekszik az akcióterületen,
gazdálkodási ismeretek bővülnek,
munkavállalói pályázaton való induláskor sikeresebb fellépés,
Magabiztosság erősödése
egyes I. negyedév – vállalkozói adatbázis építése, adatok és igények egyeztetése,
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össz munkavállalói/munkáltatói kérdőív készítése – online, nyomtatott
II. negyedév – kérdőívezés, kapcsolatfelvétel más konzorciumi partnerekkel,
ügyfélkörük részére a kérdések eljuttatása
III. IV. negyedév – kiértékelés, program alapelvek kidolgozása;
V. negyedév – kapcsolódás a kerületi Kártya programhoz, adatbázisokkal, a
kérdőív kitöltőinek újbóli megkeresése a jogszabályi keretek megtartása
mellett
VI. negyedév- kerületi vállalkozásfejlesztési program kidolgozása és
elfogadtatása
VII-VIII. negyedév – a tevékenység sikerességének visszamérése,
vállalkozói körökkel történő újabb egyeztetés
Zárás

tevékenységelemek
időtartama, gyakorisága

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek

Csokonai Kulturális Központ, ESZI és telephelyei, Palota 15 Nonprofit Kft.
telephelyei, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rädda B. u. 37.

tervezett helyszíne/i
Tevékenység

össz

költségigénye

(Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez
Releváns változtatások a PET-hez
képest indoklással
Tevékenységcsomag száma, neve
Tevékenységcsomag

16.000.000,-

4.1.; 4.2.; 4.5; 3.4; 4.9; 3.1; 3.2; 3.3; 1.10; 4.4; 4.6; 4.7; 9.1;
Új tevékenység, a kerületben megjelenő igények alapján került beemelésre.

4.4. OKJ-s képzések (több szakma képzései)

egyes 4.4. OKJ-s képzések (több szakma képzései)
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elemeinek sorszáma, megnevezése
Tevékenységelem/ek
megvalósításáért

felelős Budapest

partnerszervezet neve;

Főváros

XV.

kerület

Rákospalota,

Pestújhely,

Újpalota

Önkormányzata

- A megvalósításért felelős személy Reiszné Naszádi Magdolna
neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

A

helyi

lakosság

szükségleteire

épülve,

társadalmi-munkaerőpiaci

integrációjuk elősegítése
Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban
támogatható Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő OKJ-s képzések

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

A

szakirányú

végzettség

megszerzésével

lehetőséget

lehet

adni

a

munkaerőpiaci elhelyezkedésben. A különböző szakmák képzései során
lehetőséget lehet biztosítani a munkába álláshoz. A mai munkaerőpiaci
környezetben szükség van a lentiekben felsorolt szakmákra, a piacon ezek a
szakmák

bizonyítottan

versenyképesek.

Az

egyéni

fejlesztési

tervek

elkészülte és folyamatos felülvizsgálata után lehet pontosítani az egyes
képzések típusát, bármelyik képzési területen:
1 Oktatás,
2 Humán tudományok és művészetek,
3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések,
4 Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományos képzések,
5 Műszaki, ipari és építőipari képzések,
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6 Mezőgazdaság,
7 Egészségügy és szociális gondoskodás,
8 Szolgáltatások.
Közvetlen célkitűzés/ek

A képzési program célja hogy az akcióterület munkaképes lakosságát
megerősítse

a

munkaerőpiaci

szempontból

előnyös

tudással.

Az

akcióterületen élő aktív korú lakosok munkaerőpiaci beilleszkedése
Közvetlenül érintett célcsoport

16-54 éves aktív korosztály az krízistömbökből

Közvetetten érintett célcsoport

16-54 éves aktív korosztály a teljes akcióterületről

Tevékenység

Munkakerőpiaci

leírása

részletes

szakmai

integrációt

elősegítő

akkreditált

felnőttképzések

megvalósítása
Az Országos Képzési Jegyzék (röviden OKJ) tartalmazza a Magyarországon
államilag elismert szakképesítések listáját, leírja a szakképesítések szintjét,
tanulmányi

területét,

és

ágazatba

sorolását.

Az

OKJ-ben

továbbá

megjelennek a szakképesítés megszerzésének módjai (iskolarendszerben
vagy iskolarendszeren kívüli oktatásban szerezhető-e meg) és ideje, illetve
hogy milyen munkarend típusokban tanulható a szakképesítés (nappali, esti,
levelező, stb.)
Az alábbi képzések javasoltak, azonban az egyéni fejlesztési tervek
természetesen másfajta szakmák képzéseit is tartalmazhatják:
-

kőműves, burkoló, szobafestő, hegesztő, bolti eladó, stb.

A szociális munkásokon keresztül az akcióterületi lakosság személyes
megkeresése, által történő jelentkezés után egyéni beszélgetés keretében a
legmegfelelőbb

szakma
154

kiválasztása,

összhangban

a

fejlesztési

terv

Megvalósíthatósági tanulmány
„Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja”

VEKOP-6.2.1- 15-2016-00005

célkitűzéseivel.
Várt konkrét eredmények

Lemorzsolódás elkerülése, sikeres vizsga, ezáltal oklevél, piacképes szakmai
végzettség megszerzése, illetve munkaerőpiaci beilleszkedés.
2019: 25 fő; 2020 év: 25 fő részvétele a képzéseken

Ütemezés:

egyes 2019.01. – 2019.06.

az

tevékenységelemek

össz 2019.09. – 2020.06.

időtartama, gyakorisága

2020.09. – 2020.12.

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek

Lehetőség szerint XV. kerületi oktatási helyszín:

tervezett helyszíne/i

-

Tevékenység

össz

költségigénye

(Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez

Tevékenységcsomag száma, neve

Újonnan létrehozott közösségi funkció: Dugonics utca 10., 22, illetve
Rädda B. u. 37., amely az oktatási és közösségi jellegű programok
állandó bázispontja
Csokonai Kulturális Központ és telephelyei

43.300.000,1.10., 3.1., 3.2., 3.5., 4.6., 4.7., 4.9.

4. Képzési programcsomag

Tevékenységcsomag

egyes 4.6. Képzési, oktatási anyagok kidolgozása és képzés megvalósítása –
elemeinek sorszáma, megnevezése Pénzügyi tudatosság fejlesztése és életvezetési, feladatszervezési készségek
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fejlesztése képzési program
Tevékenységelem/ek
megvalósításáért

felelős
Budapest

partnerszervezet neve;

Főváros

XV.

kerület

Rákospalota,

Pestújhely,

Újpalota

Önkormányzata
- A megvalósításért felelős személy

Reiszné Naszádi Magdolna

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez
Illeszkedés

a

meghatározott

akcióterületen

élők

képzése

elősegítése,

valamint

a

munkaerőhiány

enyhítése

felhívásban
támogatható képzési programok, munkaerőpiaci felzárkózás

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

pénzügyi

tudatosság

növelése,

gazdálkodási

Közvetlen célkitűzés/ek

-

a havi bevételek és kiadások tervezési módszereinek átadása az
akcióterületen élők számára
a hitelekkel kapcsolatos alapvető tudnivalók átadása, az indokolatlan
hitelfelvétel visszaszorítása

Közvetlenül érintett célcsoport

akcióterületen élők

Közvetetten érintett célcsoport

akcióterületen élők közvetlen családi környezete

leírása

részletes

bővítése,

megszerzése
-

Tevékenység

ismeretek

szakmai A

különböző

képzési és

oktatási anyagok

kidolgozása

és

keretében

elsajátítandó témakörök esetében az alábbi képzések kerülnek kidolgozásra
és megszervezésre:
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1. Családi költségvetés: bevételek és kiadások egyensúlya
- Hitelek fogalma, fajtái, hitel visszafizetése, pénzügyi intézmények szerepe
- Fogyasztóvédelem és kapcsolódó ismeretek – milyen lehetőségeink
vannak, kik tudnak segíteni, mire kell odafigyelni vásárlás, vagy nagyobb
beruházás előtt?
-

Elérhető

támogatások

és

kedvezmények,

különböző

kedvezmények

elérésének módja, kerületi kártya program bemutatása
2. Eladósodás elleni védelem – mit, hogyan, kitől?
Milyen fontos kérdéseket kell végiggondolni egy-egy nagyobb beruházás,
vagy

eszköz

vételekor,

mivel

kell

számolni

ezekben

az

esetekben?

Egyáltalán fontos az az eszköz, beruházás számunkra?
Hogyan tervezzünk, hogy a havi részletek ne terheljék meg a család/egyén
havi gazdálkodását.
Kik azok, akik az eladósodás ellen segíteni tudnak? Milyen legális és illegális
eladósodási esetek vannak? Van-e kiút az eladósodásból? Kik segíthetnek
konkrétan és hogyan? Mit kell tennünk, ha egy ilyen spirálba kerülünk?
Ezekre a kérdésekre adunk választ a képzésen résztvevők számára.
3. Gazdálkodási és vállalkozási alapismeretek
A napi alapismereteket adjuk át közérthető módon, amelyben a különböző
pénzügyi intézetek, bankok, hitelező cégek szerepét ismertetjük.
Cash-flow tervezésről, éves és hosszútávú pénzügyi tervezésről adunk át
ismereteket,
Vállalkozási alapismeretek a 2019-es évtől életbelépő szabályok mellett a
vállalkozási forma előnyeit hátrányait, valós működését mutatjuk be
157

Megvalósíthatósági tanulmány
„Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja”

VEKOP-6.2.1- 15-2016-00005

példákon keresztül
4. Időbeosztás – munka és feladatszervezési alapismeretek
A hatékony időbeosztás szerepéről, időmenedzsmentről és a napi heti,
valamint a havi feladatok ütemezéséről és az ehhez esetleg kapcsolódó
programok, képzések napi/heti/havi ciklusba illesztéséről készül oktatási
anyag, példákkal segédletekkel
A módszertan: rövid előadások az egyes témákban + szituációs játékok
kiscsoportban.
A képzések kapcsán az akcióterületen egyre több állampolgár kerül tisztába
lehetőségeivel és jogaival, valamint ismereteket szerez.
Várt konkrét eredmények

pénzügyi tudatosság növekszik az akcióterületen,

-tevékenységelemenként

gazdálkodási ismeretek bővülnek,
munkavállalói pályázaton való induláskor sikeresebb fellépés,
Magabiztosság erősödése

Ütemezés:

az

egyes

tevékenységelemek

össz

4 alkalom * 2 nap, azaz mindösszesen 8 nap / képzés

időtartama, gyakorisága

gyakorisága: 4 alkalom/év/ képzés

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek

Csokonai Kulturális Központ, ESZI és telephelyei, Palota 15 Nonprofit Kft.

tervezett helyszíne/i

telephelyei, közösségi terek

Tevékenység
(Ft)

össz

költségigénye

6.680.000,158
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Álláskeresés a XXI. században – előadás és szituációs játékok, smart
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

eszközök szerepe az álláskeresésben
A képzésre ráépítve további szakmai képzések valósulnak meg, melyek a

projekttevékenységhez

helyi munkáltatók és a környező kerületeken munkaerőhiánnyal küzdők
igényeinek feltérképezése alapján kerülnek kiválasztásra.
Releváns változtatások a PET-hez
képest indoklással

Tevékenységcsomag száma, neve

Új tevékenység, a kerületben megjelenő igények alapján került beemelésre.

4. Képzési programcsomag

Tevékenységcsomag

egyes 4.7. Vállalkozói formák és atipikus munkavállalási lehetőségek tananyag és
elemeinek sorszáma, megnevezése oktatási program kidolgozása és oktatások megvalósítása, pályázati
ismeretek átadása
Tevékenységelem/ek
megvalósításáért

felelős Budapest

partnerszervezet neve;

Főváros

XV.

kerület

Rákospalota,

Pestújhely,

Újpalota

Önkormányzata

- A megvalósításért felelős személy Reiszné Naszádi Magdolna
neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

akcióterületen élők képzésének elősegítése, valamint a munkaerőhiány
enyhítése, a helyi vállalkozási kedv javítása, munkába állás elősegítése a
részmunkaidős foglalkoztatások népszerűsítésével

Illeszkedés

a

meghatározott
tevékenységekhez

felhívásban
támogatható

képzési programok, munkaerőpiaci felzárkózás elősegítése, másodlagos
munkaerőpiacon lévő személyek munkába állítása

159

Megvalósíthatósági tanulmány
„Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja”

VEKOP-6.2.1- 15-2016-00005

A tevékenység/elemek indokoltsága

akcióterületen

élők

képzésének

elősegítése

a

vállalkozási

ismeretek

bővítésével, valamint a másodlagos munkaerőpiacon elérhető személyek
bevonása a munka világába az atipikus és részmunkaidős foglalkoztatási
formák elterjedésének elősegítése
Közvetlen célkitűzés/ek

képzési programok kidolgozása, munkaerőpiaci felzárkózás elősegítése,
vállalkozói szemlélet kiterjesztése, alapvető vállalkozási ismeretek bővítése,
megszerzése, pályázati lehetőségek bemutatása, hogyan pályázzak?

Közvetlenül érintett célcsoport

akcióterületen élők

Közvetetten érintett célcsoport

akcióterületen élők közvetlen családi környezete

Tevékenység

A vállalkozási formák és atipikus munkavállalási lehetőségek tananyag és

leírása

részletes

szakmai

oktatási program kidolgozása tevékenység az 2019. első negyedévében
történik meg.
Az oktatások megvalósítása ezután

következik, elsősorban az egyes

konzorciumi partnerek adatbázisában fellelhető személyek bevonásával,
továbbá az addig elért személyek bevonásával, valamint az önkormányzati
média felültek felhasználásával.
Az akcióterületen élők képzésének elősegítése a vállalkozási ismeretek
bővítésével, valamint a másodlagos munkaerőpiacon elérhető személyek
bevonása elsősorban a kismamákat, valamint a fiatalokat célozza meg, akik
még vállalkozói kedvvel rendelkeznek, de nem tudják, hogyha van egy
ötletük, akkor azzal miként induljanak el. Ehhez kapnak segítséget a
negyedévente induló képzésekkel, amelyeket a Csokonai Kulturális Központ
telephelyein, valamint az új közösségi helyszíneken kívánunk megvalósítani.
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Az

atipikus

és

részmunkaidős

foglalkoztatási

formák

elterjedésének

elősegítését szintén az ismeretek átadásával, a távmunkát illetve a
részmunkát támogató foglalkoztatók bemutatásával kívánjuk átadni. Ez a
képzési program szintén negyedévente kerül elindításra és megvalósításra.

A pályázati ismeretek elsősorban az ötlettel rendelkező, de azt megvalósítani
nem tudó magánszemélyek részére tervezett. Ezt a tevékenységet fél
évente kívánjuk megszervezni.
Várt konkrét eredmények

A képzések kapcsán az akcióterületen egyre több állampolgár kerül tisztába
lehetőségeivel és jogaival, valamint ismereteket szerez a létező vállalkozási
formákról, továbbá pályázati alapismereteket szerezhet.
vállalkozási formák és atipikus munkavállalási lehetőségek negyedévente

Ütemezés:

egyes 2019. II. félévtől, 4 alkalom * 2 nap, azaz mindösszesen 8 nap / képzés

az

tevékenységelemek

össz

időtartama, gyakorisága

pályázati ismeretek és gyakorlati oktatások 2019. II. félévtől összesen 3
alkalommal, gyakorisága: 2 alkalom/év/ képzés

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek

Csokonai Kulturális Központ, ESZI és telephelyei, Palota 15 Nonprofit Kft.

tervezett helyszíne/i

telephelyei, közösségi terek

Tevékenység
(Ft)

össz

költségigénye

6.789.000,161
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Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez

3.5; 4.1.; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6.;

Kapcsolódó Szakmai Melléklet

Tevékenységcsomag
neve
Tevékenységcsomag

száma, 5. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
KITERJESZTÉSE PROGRAMCSOMAG
egyes

elemeinek sorszáma, megnevezése

5.4. Szociális munkások szupervíziója

Tevékenységelem/ek
megvalósításáért

felelős Budapest

partnerszervezet neve;

Főváros

XV.

kerület

Rákospalota,

Pestújhely,

Újpalota

Önkormányzata

- A megvalósításért felelős személy Reiszné Naszádi Magdolna
neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

az

akcióterületen

fellelhető

konfliktusok,

problémák

interkulturális különbségek csökkentése.
Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban
támogatható Folyamatos szociális munka, szociális munkások szupervíziója

tevékenységekhez
162

enyhítése,

az

Megvalósíthatósági tanulmány
„Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja”

VEKOP-6.2.1- 15-2016-00005

A tevékenység/elemek indokoltsága

A szociális munkások szupervíziója megvalósítását indokolja a segítő
szakemberek „kiégésének”, ezáltal motiválatlanná

válásának veszélye,

amely a program alapvető céljának elérését csorbítaná. A teljes projekt
eredményességéhez nélkülözhetetlen programelem. A szociális rehabilitációs
projektben résztvevő szakemberek munkájuk során folyamatosan ki vannak
téve stresszhelyzeteknek, amely következtében gyakori a burn out vagy a
pályaelhagyás. A projekt során alapvető a céloknak megfelelő felkészülés,
amelyet biztosítani tud a szupervíziós tevékenység.
Közvetlen célkitűzés/ek

A projektben résztvevő szociális szakemberek számára megfelelő támogatás
biztosítása, a munkához elengedhetetlen szakmai kompetenciák erősítése, a
hatékonyság fejlesztése az egyéni, a csoportmunka folyamatában.

Közvetlenül érintett célcsoport

A programot megvalósító szociális szakemberek

Közvetetten érintett célcsoport

16-54 éves korosztály nagy része a teljes akcióterületről

Tevékenység

A szociális munka szupervíziójának tárgya a szociális munka sajátosságai,

leírása

részletes

szakmai

mint speciális segítési folyamat a kliens reális életterében, amely egy
meghatározott társadalmi feltételrendszerben helyezkedik el. A szociális
munka és annak szupervíziója nem leszűkíthető az egyén (segítő és segített)
pszichológiai

megközelítésére.

A

szociális

munka

szupervizorának

rendelkeznie kell multikulturális tapasztalatokkal, különböző értékrendek
megjelenési formáinak és működési hatásainak ismeretével. A szociális
munka szupervizora részéről elengedhetetlen a szociális munka területén
szerzett gyakorlat. A szociális munka szupervizorának rálátással kell
rendelkeznie a szociális munkás összetett munkamódjára, amelyben az élet
reális tereiben egy bonyolult kapcsolati - intézményi - politikai közegben
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dolgozik a szociális munkás. A szinteket váltogatva és azok egymást segítő
mozzanatait

felhasználva

indirekt

és

direkt

formában

valósítja

meg

tevékenységét a szociális munkás. E teljes folyamatról áttekintő képpel és
ennek megfelelő szupervíziós módszertannal kell rendelkeznie a szociális
munka szupervizorának.
Feladata az egyéni fejlesztési tervet készítő szakmai szervezet tagjainak
szupervizióval történő támogatása, az esetfeldolgozások elvégzések, a terepi
munkát végzők szakmai támogatása.
Várt konkrét eredmények

Szupervíziós csoportos megbeszélések és egyéni konzultációk a szociális
szakemberek kiégésének megelőzésére

Ütemezés:

az

egyes

tevékenységelemek

össz

Havonta legalább 1 alkalommal több csoportban, 24 hónapon keresztül

időtartama, gyakorisága

illetve egyénileg is igény szerint, akár több alkalommal

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i
Tevékenység

össz

költségigénye

(Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

ESZI telephelyei,

8.761.705,-

többi 9.1. Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása 672 főre

projekttevékenységhez
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Tevékenységcsomag száma, neve

5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése
programcsomag

Tevékenységcsomag

egyes 5.8. Átmeneti lakás hajléktalanságból való kivezetéshez
elemeinek sorszáma, megnevezése (kapcsolódó lakófunkciós tev.)
Tevékenységelem/ek
megvalósításáért

felelős

partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Reiszné Naszádi Magdolna

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

A

helyi

lakosság

szükségleteire

épülve,

társadalmi-munkaerőpiaci

integrációjuk elősegítése
Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban g) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a
támogatható helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális,

tevékenységekhez

gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása

A tevékenység/elemek indokoltsága

A

jogcím

nélküli

lakók

helyzetének

megoldatlansága,

hajléktalanság

csökkenti a biztonságérzetet
Közvetlen célkitűzés/ek

A program célja a jogcím nélküli lakók helyzetének jogszerű kezelése

Közvetlenül érintett célcsoport

hajléktalanok, 2-3 fő

Közvetetten érintett célcsoport

hajléktalanok közvetlen környezetében élők

Tevékenység

részletes

szakmai Átmeneti lakás hajléktalanságból való kivezetéshez: ez a tevékenység is
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fizikailag a lakófunkciós tevékenységhez tartozik, ahol a felújítások során
kialakítanak egy olyan lakást is, melyet azon hajléktalanok vehetnek
igénybe, akik felkészültek az önálló életvitelre. Támogatásukat a
tevékenység végrehajtása során mind az ESZI, mind az Önkormányzat,
mind pedig az Egészségügyi Intézmény biztosítja a megszervezett
programokhoz történő eljuttatásuk révén.
A 2-3 fő hajléktalan életkörülményei és lehetőségei javulnak. Önállóan képes
lesz saját életét irányítani az újabb lecsúszás veszélye nélkül.
Az egyéni fejlesztési tervek velük együtt végiggondolva elkészülnek, amely
lehetőséget biztosít számukra a kitörési pont megtalálására. A folyamatos
szakmai támogatás révén az egyén el fog jutni oda, hogy fizetni tudja
minimálisan saját szociális bérlakásának költségeit, illetve a rezsit.
Mindezeken felül a szociális háló nyújtotta keretek között folyamatos
támogatásban részesülnek, amennyiben vállalják képzésen vehetnek részt.
A projekt szakembereivel konzultálhatnak, akik munkaerőpiaci re-integrációs
támogatást nyújthatnak részükre.

leírása

Várt konkrét eredmények
-

tevékenységelemenként

Ütemezés:

egyes 2019. III. negyedévtől egy alkalommal, 2020 év végéig folyamatosan
össz Tervezetten 2 fő veszi igénybe a tevékenység elindulásakor. Ennek
időtartama egyéntől függ, minimum 3 fővel tervezzük a tevékenységet.

az

tevékenységelemek
időtartama, gyakorisága

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. augusztus

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek

Ez a tevékenység is fizikailag a lakófunkciós tevékenységhez tartozik, ahol a
felújítások során kialakítanak egy olyan lakást is, melyet azon hajléktalanok
vehetnek igénybe, akik felkészültek az önálló életvitelre.

tervezett helyszíne/i
Tevékenység

össz

költségigénye

(Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

projekttevékenységhez

a

1.200.000,- Ft

többi 5.9
9.1
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Releváns változtatások a PET-hez
képest indoklással

nincsenek

Kapcsolódó Szakmai Melléklet

nincs

Tevékenységcsomag száma, neve

5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése
programcsomag

Tevékenységcsomag

egyes 5.9. A jogcím nélküli lakók helyzetének kezelése jogszerű mederbe történő
elemeinek sorszáma, megnevezése tereléssel
Tevékenységelem/ek
megvalósításáért

felelős

partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Kovács Imre, osztályvezető Lakásosztály

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

A

helyi

lakosság

szükségleteire

épülve,

társadalmi-munkaerőpiaci

integrációjuk elősegítése
Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban g) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a
támogatható helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális,

tevékenységekhez

gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása

A tevékenység/elemek indokoltsága

illegális lakásfoglalók
jelentenek

Közvetlen célkitűzés/ek

csökkenjen a rendezetlen státuszú állampolgárok száma a XV. kerületben
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Közvetlenül érintett célcsoport

akcióterületen jogcím nélkül lakók, 10-20 fő

Közvetetten érintett célcsoport

az akcióterületen
hozzátartozói

dolgozó

ügyintézők

illetve

a

jogcím

nélküli

lakók

szakmai A jogcím nélküli lakók helyzetének kezelése tevékenység az akcióterületen
jogszerűtlenül lakók helyzetét rendezi és tereli jogszerű mederbe.
leírása
A tevékenység során az egyes ügyfelek számára lakás, vagy bérlakás kerül
biztosításra. Ők is partnerei, illetve résztvevői lehetnek a szoft
tevékenységek
egyes
programjainak,
amelyek
segítik
őket
a
beilleszkedésben, státuszuk rendezésében.
Bérlakásokba költözéssel csökken rendezetlen státuszú állampolgárok száma
Várt konkrét eredmények
a XV. kerületben
- tevékenységelemenként
Tevékenység

Ütemezés:

részletes

az

egyes
össz 2019. januártól folyamatos 2020. december 31-ig

tevékenységelemek
időtartama, gyakorisága

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. február

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i
Tevékenység

össz

költségigénye

(Ft)

Szinergia/

kapcsolódás

projekttevékenységhez

a

Konkrét helyszínhez nem köthető
0,-

4.1
4.2
többi 4.3
4.4
5.6
5.8
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Tevékenységcsomag száma, neve

8.

KÖZBIZTONSÁGI

ÉS

BŰNMEGELŐZÉST

ELŐSEGÍTŐ

PROGRAMCSOMAG
Tevékenységcsomag

egyes

elemeinek sorszáma, megnevezése
Tevékenységelem/ek
megvalósításáért

8.1. Polgárőrség bizalomerősítő programjai

Budapest Főváros
felelős Önkormányzata

partnerszervezet neve;

XV.

kerület

Rákospalota,

Pestújhely,

Újpalota

dr. Zsidei Kinga, főosztályvezető

- A megvalósításért felelős személy Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1157 Budapest, Hartyán
neve, beosztása
köz 3.) Vona János elnök
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

a programcsomag célja, hogy a polgárőrség aktívabb jelenlétével növelje az
akcióterületen élők biztonságérzetét, azáltal, hogy a különböző eszközök
alkalmazásával hatékonyan csökkenti a területen elkövetett bűnesetek
számát, illetve megerősíti a lakosok bizalmát.

Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban - Bűnmegelőzést elősegítő programok (bűnmegelőzés és közbiztonság
támogatható erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi

tevékenységekhez

bűnmegelőzési

stratégiák

és

cselekvési

tervek

elkészítése,

kötelező

partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi
szervek)
A tevékenység/elemek indokoltsága

A kérdőívezés során a megkérdezettek közel 80%-a (~400 fő) mondta azt,
hogy egyrészt a térfigyelő kamerák kihelyezése nagyban hozzájárulna a
biztonságérzetük

fokozásához,
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polgárőrség aktívabb fellépésének szükségét.
Az igényfelmérésbe bevont lakossági válaszadók többsége nem találja
biztonságosnak az akcióterületet. Annak érdekében, hogy a szubjektív
biztonságérzet javuljon, a polgárőrségbe vetett hitnek kell erősödnie a
lakosság részéről, ebben fontos, hogy a helyi lakosság aktívan részt vegyen
a tervezett bizalomerősítő programokon.
Közvetlen célkitűzés/ek

Rendszeres polgárőrségi bűnmegelőzési tájékoztató programok segítségével
megelőzhetővé válik az áldozattá válás, segítséget nyújthat a sértetté válás
elkerülési módjainak megismerésén keresztül a veszélyhelyzetek elkerülése,
krízishelyzetben a helyes döntések meghozatala. Kiemelt szerep jut a
sérülékenyebb társadalmi csoportok (pl. gyermekek, ifjúság, nők, idős
emberek,

stb.)

áldozattá

válásának

megelőzésére,

szubjektív

biztonságérzetük javítására.
Közvetlenül érintett célcsoport

Gyermekek, ifjúság, nők, idős emberek

Közvetetten érintett célcsoport

Minden korosztály

Tevékenység
leírása

részletes

szakmai Polgárőrség akcióinak lényege, hogy szorosabb kapcsolat épüljön ki a
polgárőrség és a lakosság között, növekedjen a kölcsönös bizalom. Világossá
kell tenni, hogy mit tehet a polgárőrség a lakosság érdekében, milyen
támaszt tud nyújtani helyi szinten. A lakosság felől igényeket lehet
megfogalmazni és ezekre közös megoldásokat kidolgozni.
A Polgárőrség a 2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri
tevékenység szabályairól szóló törvény alapján végzi a feladatát. A lakosság
általában nincsen tisztában, hogy milyen feladatai vannak e szervezeteknek,
miben lehet segítséget kérni tőlük.
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A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során hatósági jogkörrel nem
rendelkezik, a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott kényszerítő
eszközt nem alkalmazhat, valamint köteles részrehajlásmentes magatartást
tanúsítani. Új szabály, hogy a polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során
országosan egységes formaruhát visel. A formaruhán jól láthatóan fel kell
tüntetni

a

„polgárőrség”,

valamint

a

polgárőr

egyesület

működési

területének megjelölését. A formaruha jellemzőit a rendészetért felelős
miniszter állapítja meg. A polgárőr hatósági jellegre utaló, megtévesztésre
alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést nem használhat. A
polgárőri szolgálat ellátása során a polgárőr köteles magánál tartani polgárőr
igazolványát. Ha a polgárőr közterületen lát el polgárőri szolgálatot, annak
tartama alatt polgárőri igazolványát köteles a formaruhán jól látható helyen,
az egyedi azonosítót tartalmazó oldalával kifelé fordítva, kitűzve viselni. A
polgárőr egyesület polgárőri szolgálat ellátása érdekében jogosult az
egységes digitális rádió-távközlő rendszer használatára. A polgárőr a
rendőrségnél rendszeresített hatóanyag tartalmú és töltőanyag tömegű
vegyi eszközt tarthat magánál, amelyet kizárólag jogos védelmi helyzetben
használhat. A polgárőr a polgárőri szolgálat ellátása során jogosult a
szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény
abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni és a
bűncselekmény, valamint a tulajdon elleni szabálysértés elkövetésén tetten
ért személyt visszatartani. A polgárőr köteles a visszatartott személyt
haladéktalanul
szabálysértési

a

szabálysértésekről,

nyilvántartási

a

szabálysértési

rendszerről

szóló

eljárásról

törvény

és

vagy

a
a

büntetőeljárásról szóló törvény szerint eljárni jogosult hatóságnak átadni, ha
erre nincs módja, e szervet azonnal értesíteni.
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Palotai Polgárőrök napja:
A Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület a helyi önkormányzat
támogatásával „Palotai Polgárőrök napja” címmel családi rendezvényt
szervez a helyi akcióterületi lakosoknak (az Országos Polgárőr napon [jún,
27.] kívüli időpontokban). A rendezvénysorozat során az elméleti előadások
mellett gyakorlati ismereteket is prezentálnak a következő tematikák
mentén: Bűnmegelőzés-, áldozatvédelem-, személy- és vagyonvédelemi
témakörökben interaktív előadások, Egészségügyi tanácsadás, Gyermekek
biztonságos közlekedése az iskolák, buszmegállók környékén, Önvédelmi
gyakorlatok,

foglalkozások

Bűnmegelőzési
összefüggő

tanácsadás,
prezentációk,

(erre

külön

programelem

Természetvédelem,
Környezeti

is

Védett

nevelés,

készül),

élőhelyekkel

Környezetvédelmi

szabálysértések, képzett kutyás bemutatók.
Polgárőrség által nyújtott segítő tevékenységek: az akcióterületet érintő,
különböző veszélyeztetettségek indokolttá teszik, hogy minél szélesebb
körben

kerüljön

bemutatásra,

kapjon

nyilvánosságot

a

polgárőrség

tevékenysége, a lakosság biztonságérzetének fokozása érdekében az alábbi
tervezett tevékenységek mentén:
Lakossági fórumok megszervezése a biztonságosabb, élhetőbb akcióterületi
lakókörnyezet

kialakításához,

Fiatalkorúak,

idősek

és

felkészítése

az

áldozattá válás, a hétköznapokban előforduló, tipikus bűnözői trükkök
elkerülése/megelőzése

érdekében,

Közbiztonsági

lakossági

fogadóóra

működtetése a lakossággal történő rendszeres kapcsolattartás biztosítására
(közbiztonsági referens partnerségében),a polgárőrség bemutatása az egyéb
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akcióterületi

programokon,

segítő

tevékenységeik

szemléltetése,

népszerűsítése

Palotai Önkéntes Tűzoltók napja:
A Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület a helyi önkormányzat
támogatásával

„Palotai

Önkéntes

Tűzoltók

napja”

címmel

családi

rendezvényt szervez a helyi akcióterületi lakosoknak. Az önkéntes tűzoltók
katasztrófavédelemmel

és

tűzvédelemmel

kapcsolatos

veszélyek

ismertetését, megelőzését szolgáló tevékenységeket végeznek: tanácsadás
tűzmegelőzésről, tűzesetek előfordulásának veszélyeire irányuló edukációs
tevékenység különböző korcsoportoknak, tájékoztatás az akcióterületen
(illetve a közvetlen lakókörnyezetben) esetlegesen fellelhető veszélyes,
gyúlékony
viharkárok

anyagok

jelenlétére,

következtében

azok

keletkezett

kezelése

és

ártalmatlanítása,

káresemények,

megelőzések

lehetősége, a tűzoltó készülékek helyes használata.
A tevékenység keretében megvalósul prevenciós célzattal a lakosság minél
szélesebb körben történő felvilágosítása a fenti témákban.
Várt konkrét eredmények

Aktív lakossági jelenlét az előadásokon, bemutatókon, rendezvényeken. Min.
20

fő/alkalom

előadásokon;

szabadtéri

rendezvényenként

fő/alkalom.
2019. I. félév – előadások: min. 20 fő/alkalom;
Ütemezés:

az

tevékenységelemek
időtartama, gyakorisága

egyes
össz

2019. május – szabadtéri bemutató: min. 50 fő/ alkalom;
2019. szeptember – szabadtéri bemutató: min. 50 fő/ alkalom;
2019. II. félév – fórumok, tájékoztatók: min. 20 fő/alkalom;
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2020. I. félév – előadások: min. 20 fő/ alkalom;
2020. május – szabadtéri bemutató: min. 50 fő/ alkalom;
2020. szeptember – szabadtéri bemutató: min. 50 fő/alkalom;
2020. II. félév – fórumok, tájékoztatók: min. 20 fő/alkalom;
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek

-

Újonnan létrehozott közösségi funkciók, Dugonics utca 10. (89 m2);

tervezett helyszíne/i

-

Csokonai Kulturális Központ;

-

Karácsony Benő Park, illetve az akcióterület szabadterei, egyedi
helyszínek

Tevékenység

össz

költségigénye

(Ft)

8.400.000,Jelen

Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez

bűnmegelőzési

kapcsolatban

áll,

tevékenységekkel,

tevékenység

azonban
a

valamennyi

kiemelten

munkaerőpiaci

és

szoft

összefügg
társadalmi

a

tevékenységgel
szociális

segítő

integrációt

erősítő

elemekkel, valamint a szabadidős programokkal.
Kapcsolódó tevékenységcsomag sorszáma: 8.2.,8.3., 8.4., 8.5.

Tevékenységcsomag száma, neve

8.

KÖZBIZTONSÁGI

ÉS

BŰNMEGELŐZÉST

ELŐSEGÍTŐ

PROGRAMCSOMAG
Tevékenységcsomag

egyes 8.2. SZEM (szomszédok egymásért mozgalom) elindítása és mentorálása
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elemeinek sorszáma, megnevezése
Tevékenységelem/ek
megvalósításáért

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
felelős Önkormányzata, dr. Zsidei Kinga, főosztályvezető

partnerszervezet neve;

Pestújhely,

Újpalota

Együttműködő partner:

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1157 Budapest, Hartyán
köz 3.) Vona János elnök
Budapesti Polgárőr Szövetség (1077 Budapest, Király u. 71.) dr. Kardos Pál

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Illeszkedés

a

meghatározott

a
programcsomag
célja,
hogy
növelje
az
akcióterületen
élők
biztonságérzetét, azáltal, hogy közvetlen és
közvetett eszközök
alkalmazásával hatékonyan csökkenti a területen elkövetett bűnesetek
számát, illetve megerősíti a lakosok önértékelését.

felhívásban - Bűnmegelőzést elősegítő programok (bűnmegelőzés és közbiztonság
támogatható erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi

tevékenységekhez

bűnmegelőzési

stratégiák

és

cselekvési

tervek

elkészítése,

kötelező

partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi
szervek)
A tevékenység/elemek indokoltsága

Az igényfelmérés során 500 fő akcióterületen élő lakó megkérdezése során a
rossz közbiztonságot a lakók közel 20%-a említette, mint olyan társadalmi
problémát, mely a lakókörnyezetében jelentkezik. Közel 30%-a (~140 fő)
megkérdezetteknek a szomszédok egymásra figyelését fontos szempontként
értékelte.
A kérdőívezés során a „Mi javítaná az Ön biztonságérzetét” kérdésre a
megkérdezettek

28%-a

szerint

kellene

jobban

egymásra

szomszédoknak és szükség esetén segítséget nyújtaniuk.
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Közvetlen célkitűzés/ek

A

szomszédok

egymásért

mozgalom

elindításával

és

mentorálásával

nemcsak aktív közösségépítés történik, de hathatós eredményeket lehet
elérni a közbiztonság növelésében, a magányos, elesett és kiszolgáltatott
emberek, idősek és a helyi társadalom közötti szakadék csökkentése során.
A szomszédok egymásért tevékenység különösen segíti a lakóközeg, az
egymás problémáinak jobb megismerését, ezáltal egymás elfogadását.
Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő „szomszédos” lakosság

Közvetetten érintett célcsoport

Az akcióterületen élő lakosság minden korcsoportja

Tevékenység
leírása

részletes

szakmai A bűnmegelőzés civil formája külföldön az 1980-as években kezdett
kibontakozni, területi önvédelmi szerveződésként. Az egyik legismertebb
mozgalom a ”Neigbourhood Watch” (Szomszédok Egymásért Mozgalom,
SZEM)

civil

szerveződés,

amely

a

legnagyobb

hagyományokkal

Hollandiában, Angliában és az Egyesült Államokban rendelkezik. Az USA-ban
a körzeti megbízott (community police) feladata a helyi SZEM-el való
kapcsolattartás. Külföldi felmérések azt mutatják, már egy tábla kihelyezése
is komoly visszatartó erővel rendelkezik egy átlagbűnözővel szemben.
Magyarországon 1995-ben jött létre az első hivatalosan bejegyzett civil
szervezet, az ALBA SZEM Egyesület. A mozgalom célja a bűnmegelőzés és a
nyugodt életkörülmények biztosítása volt.
A

szomszédok

egymásért

mozgalom

elindításával

és

mentorálásával

nemcsak aktív közösségépítés történik, de hathatós eredményeket lehet
elérni a közbiztonság növelésében, a magányos, elesett és kiszolgáltatott
emberek, idősek és a helyi társadalom közötti szakadék csökkentése során.
Gyakorlatilag azt tanulják meg a program során a résztvevők, hogy
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lakókörnyezetükben milyen jeleket, eseményeket vegyenek észre és azokat
hogyan kezeljék a bűncselekmények megelőzésének érdekében.
A SZEM abban különbözik a polgárőrségtől, hogy elsősorban megelőző
tevékenységet
polgárőrökkel,

folytat,
akik

tehát

dinamikus

a

cselekvés

mozgást

statikus,

végeznek,

ellentétben

hiszen

nem

a

csak

lakóhelyeket védik.
A szervezetet háztömbök vagy utcasorok polgárai alakítják és tartják fenn.
Sok helyen nem hivatalos formában működik a kezdeményezés. Mivel a
szerveződés a bűnmegelőzési program része, ezért a rendőrségen belül a
bűnmegelőzési osztállyal és a polgármesteri hivatallal tartják a kapcsolatot.
A mozgalom lényege, hogy az egymás szomszédságában lakók az átlagosnál
sokkal

jobban

figyelnek,

lakókörnyezetükre,

vigyáznak

felelősséget

egymás

éreznek

értékeire

saját

és

és

közvetlen

mások

élet-és

vagyonbiztonsága iránt.
A mozgalom biztonságot nyújt az egyénnek, a családnak, akkor is, ha
bármennyi időre elhagyja otthonát. A mozgalomban részvevőknek nem
feltétlenül az a feladatuk, hogy bűnelkövetőket fogjanak el, hanem, hogy az
elsődleges és azonnali segítségnyújtást biztosítsák a rászorulóknak.
A

SZEM

célja,

hogy

akcióterületi

szinten

csökkentse

a

bűnözési

lehetőségeket, azáltal, hogy a SZEM jelenlétével elriasztja a tolvajokat,
vandálokat;
A SZEM tagjai kialakítanak egy közösségi szellemet, így a tagok kölcsönösen
hozzájárulnak egymás tulajdonainak védelméhez;
A SZEM tagjai értesítik a polgárőröket a gyanús személyekről, így a
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felderítés, elfogás esélye nagymértékben megnő;
A lakókörnyezetben gyanús ember láttán a SZEM azonnal a szomszédot,
illetve SZEM aktivistát értesít, így gyorsan terjed a polgárőrök felé az
információ.
A SZEM, mint Egyesület létrehozása egy közösségi riasztó funkciót tölt be az
akcióterületen, főként az alábbi bűnesetekre reagálva:
lopás, rongálás, vandalizmus, betörés, rablás, gépkocsi feltörés, lopás,
gyermekek molesztálása, verekedés, garázdaság, közúti baleset.

Jelen projekt keretében létrehozásra kerül egy helyi SZEM egyesület az
akcióterületen. Az egyesület létrehozásához minimum 10 fő kell, utána
csatlakoznak hozzá a „szomszédok”.
A

tevékenység

kialakulásához.

megvalósítása
Főként

nagyban

előkészítő,

hozzájárul

megalapozó

a

helyi

jelleg

SZEM-ek

jellemzi

a

tevékenységet (azonban a működtetésnél mentorálassal folyamatos fejlődés
érhető el) az alábbi előadások, fórumok, rendezvények mentén:
Toborzás,

népszerűsítés

és

jó

példák

bemutatása

a

meglévő

SZEM

Egyesületek példáján:
-

a XV. kerületi meglévő

SZEM-ek bemutatkozása, tapasztalatai,

tanácsai – előadássorozat – 5 alkalom;
-

a

SZEM-ek

létrehozásának

feltételei,

szempontjai,

javasolt

meghívandó szervezet: Fővárosi Szomszédok Egymásért Polgárőr
Egyesületek szövetsége – előadássorozat – 10 alkalom;
-

egyéb civil bűnmegelőzési egyesületek bemutatkozása, tevékenysége
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– 5 alkalom;
-

bűnmegelőzési jó gyakorlatok:
o

iskolai és iskola környéki erőszak megelőzése;

-

környezetvédelmi, közösségszépítési programok;

-

kommunikációs,

önismereti

programok,

önbecsülés

növelése,

közösségépítés, a hatékony kommunikáció technikái;
-

Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program bemutatása;

-

jogi tanácsadás az egyesületi bejegyzés kapcsán;

-

számlavezetési díj és könyvelési szolgáltatás elszámolható;

-

technikai felszerelések vásárlása annak érdekében, hogy az egyesületi
tagok megvédjék lakásaikat, lépcsőházaikat, üzletüket, gépkocsijukat

Az

a működtetés mentorálása, folyamatos fejlesztése.
létrehozás,

előkészítés,

mentorálás

kapcsán

folyamatos

szakmai

tanácsadást, segítségnyújtást biztosít a Palotai Polgárőrség és az Országos
Polgárőr Szövetség.
A

jószomszédi

viszony

kialakítása

az

nulladik

lépés

a

hatékony

bűnmegelőzés terén!
Várt konkrét eredmények

Aktív szomszédsági lakossági jelenlét az előadásokon, rendezvényeken. Min.
20 fő/alkalom

Ütemezés:

az

tevékenységelemek

egyes 2019. I-II. félév: előkészítő szakasz – előadások: min. 20 fő/alkalom;
össz 2020. I. félév: az egyesület(ek) bejegyzése, a működés első szakasza

időtartama, gyakorisága

2020. II. félév: az egyesület(ek) működése és folyamatos mentorálása

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december
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Tevékenység/résztevékenységek

Újonnan létrehozott közösségi funkcióban (Dugonics utca 10. (80 m2))

tervezett helyszíne/i

Külső helyszínek
Csokonai Kulturális Központ,
Önkormányzat és kapcsolódó oktatási intézmények termei

Tevékenység

össz

költségigénye

(Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez

Tevékenységcsomag száma, neve

5.600.000,Kapcsolódó tevékenységcsomag sorszáma: 8.1., 8.3., 8.4., 8.5.

8.

KÖZBIZTONSÁGI

ÉS

BŰNMEGELŐZÉST

ELŐSEGÍTŐ

PROGRAMCSOMAG
Tevékenységcsomag

egyes

elemeinek sorszáma, megnevezése

8.3. Önvédelmi képzés gyerekeknek, nőknek, időseknek

Tevékenységelem/ek
megvalósításáért

felelős
Budapest

partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Főváros

XV.

kerület

Rákospalota,

Pestújhely,

Újpalota

Önkormányzata - dr. Zsidei Kinga, főosztályvezető

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

a programcsomag célja, hogy az önvédelmi képzések által növelje az
akcióterületen élők biztonságérzetét

Illeszkedés

a

felhívásban Bűnmegelőzést

elősegítő
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meghatározott

támogatható erősítésével

tevékenységekhez

kapcsolatos

bűnmegelőzési

képzési,

stratégiák

és

szemléletformáló

cselekvési

tervek

programok,

elkészítése,

helyi

kötelező

partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi
szervek)
A tevékenység/elemek indokoltsága

Az igényfelmérésbe bevont lakossági válaszadók többsége nem találja
biztonságosnak az akcióterületet. Annak érdekében, hogy a szubjektív
biztonságérzet javuljon, szükséges önvédelmi „készség”, tudatosság a
lakosság részéről, ebben fontos, hogy a helyi lakosság aktívan részt vegyen
a tervezett önvédelmi képzési programokon.

Közvetlen célkitűzés/ek

Az önvédelmi képzések segítségével megelőzhetővé válik az áldozattá válás,
segítséget nyújthat a sértetté válás elkerülési módjainak megismerésén
keresztül a veszélyhelyzetek elkerülése, krízishelyzetben a helyes döntések
meghozatala. Kiemelt szerep jut a sérülékenyebb társadalmi csoportok (pl.
gyermekek,

ifjúság,

nők,

idős

emberek,

stb.)

áldozattá

válásának

megelőzésére, szubjektív biztonságérzetük javítására.
Közvetlenül érintett célcsoport

Gyermekek, ifjúság, nők, idős emberek

Közvetetten érintett célcsoport

Minden korosztály

Tevékenység
leírása

részletes

szakmai A

tevékenység

konkrét

eszközkészletet,

önbizalmat

ad

a

leginkább

kiszolgáltatott társadalmi csoportok számára, hogy elkerüljék az őket
esetlegesen érő vagy fenyegető atrocitásokat, és ne védtelenül érje őket, ha
fenyegetettség állapotába kerülnek az akcióterületen vagy a kerület bármely
pontján.
Általános önvédelmi (pl. harcművészeti) képzések azoknak szólnak, akik
elmélyülten kívánják gyakorolni a harcművészetek azon technikáit, amelyek
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az utcai önvédelemre leginkább alkalmasak, akik rendszeres, hasznos
mozgásra vágynak, illetve akik szeretnének egy jó közösséghez tartozni.
A csoportos és személyi edzéseken elsajátíthatók az önvédelem alapjai. E
képzés hatékony, célratörő és előképzettséget egyáltalán nem igényel. Ezek
életszerű és változatos, minden korosztály számára elsajátítható technikák.
A kifejezetten nőknek összeállított önvédelmi képzések olyan hölgyek
számára nyújtanak készségeket, akik szeretnék elsajátítani a női önvédelem
alapjait, akik tudatosan szeretnének felkészülni felgyorsult világunk negatív
hatásaira.
Általánosan a képzések célja a résztvevők felkészítése a mindennapok során
előforduló támadások kivédésére, a helyes mentális és fizikális hozzáállás
kialakítása. A képzések során a résztvevők megtanulják a támadások
felismerését, a lehetséges elkerülési módokat, technikákat.
Önvédelem gyermekeknek
A gyermekek játékos mozgásfejlesztés közben sajátítják el az önvédelem
alapjait, megtanulják a biztonságos, sérülésmentes eséstechnikákat, fejlődik
a koordinációs képességük, egyensúlyérzékük, koncentráló képességük.
Magabiztossá,

kiegyensúlyozottá,

fegyelmezetté

válnak.

Barátságos

közösségben, biztonságos környezetben sok játékkal, mozgással fejlődnek
készségeik, képességeik.
Krav Maga önvédelmi és közelharc rendszer:
Elsődleges célja, hogy felkészítse az embert az erőszakos helyzetek
felismerésére és azok nagyon gyors, megfelelő kezelésére. A krav maga a
több ellenfél elleni küzdelemre, késes, botos, lő- és más fegyveres
támadások elleni védekezésre, valamint a pusztakezes harcra készíti fel a
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képzésen

résztvevőket.

Nincsenek

benne

a

hagyományos

stílusokra

jellemző, szigorúan kötött mozgásformák és formagyakorlatok. A képzésre
jelentkezőnek nem egy hierarchikus rendszerben kell egyre magasabb
fokozatot elérni, hanem egy gondolkodásra serkentő fizikai és mentális
tréningen vesz részt, ahol ő van a középpontban, ahol minden róla szól.
Önvédelmi nyári napközis táborok 2019-2020:
Napi többszöri (legalább 3 db) önvédelmi edzés, ügyesség játékok,
önvédelmi

szerepjátékok,

tevékenységek:

kreatív

fegyelem

foglalkozások

és

figyelem

fejlesztése,

(szabadtéri programok,

játékok, pólófestés, stb.)
Várt konkrét eredmények
80 fő részt vesz a képzéseken (min. 15 alkalom)
Ütemezés:

egyes legalább 15 alkalom

az

tevékenységelemek

össz 2019. 7 alkalom

időtartama, gyakorisága

2020. 8 alkalom

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek

-

Újonnan létrehozott közösségi funkciók, (80 m2);

tervezett helyszíne/i

-

Karácsony Benő Park, illetve az akcióterület szabadterei

-

Csokonai Kulturális Központ,

-

Önkormányzat és kapcsolódó oktatási intézmények termei

Tevékenység
(Ft)

össz

költségigénye

4.000.000,183
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Jelen
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez

bűnmegelőzési

kapcsolatban

áll,

tevékenység

azonban

valamennyi

kiemelten

összefügg

szoft
a

tevékenységgel
szociális

segítő

tevékenységekkel, a társadalmi integrációt erősítő elemekkel, valamint a
szabadidős programokkal.
Kapcsolódó tevékenységcsomag sorszáma: 8.1., 8.2., 8.4., 8.5.

Tevékenységcsomag száma, neve

8.

KÖZBIZTONSÁGI

ÉS

BŰNMEGELŐZÉST

ELŐSEGÍTŐ

PROGRAMCSOMAG
Tevékenységcsomag

egyes

elemeinek sorszáma, megnevezése

8.4. Biztonságos háztartás

Tevékenységelem/ek
megvalósításáért

felelős
Budapest

partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Főváros

XV.

kerület

Rákospalota,

Pestújhely,

Újpalota

Önkormányzata - dr. Zsidei Kinga, főosztályvezető

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

A leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan
megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való
kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése.

Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban

-

támogatható

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés
programokat)

-

hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz

A statisztikák szerint a legtöbb baleset otthonukban éri az embereket,
azonban belül is kiemelten a kisgyermekeket és az időseket. Fontos a
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figyelemfelhívás, amellyel súlyos baleseteket lehet megelőzni.
Közvetlen célkitűzés/ek

Háztartási balesetek megelőzése

Közvetlenül érintett célcsoport

Kisgyermekek, idősek, minden lakó

Közvetetten érintett célcsoport

Minden korosztály

Tevékenység

részletes

szakmai A biztonságos háztartást promotáló videósorozat gyártása, amely 3 részben

leírása

a legveszélyeztetettebb célcsoportok (kisgyermekek, idősek és mindenki)
számára készül. Az egyenként 3-4 perces figyelemfelhívó filmrészletek közül
az 1. rész az otthoni veszélyeknek leginkább kitett gyermekes családok
számára kínál praktikus megelőzési lehetőségeket. A 2. rész az idős
generációra leselkedő kockázatokat tárgyalja. A 3. rész pedig a mindenki
számára releváns háztartási baleseti forrásokat szemléltetni olykor szellemes
formában. A videók elkészültét követően vetítések formájában jut el az
akcióterületi lakossághoz, minimum 6 alkalommal 2019-2021 folyamán,
emellett egyénileg is hozzáférhető lesz videó megosztón keresztül.

Várt konkrét eredmények
Legalább 1000 főhöz eljutás, vetítés legalább 6 alkalommal
Ütemezés:

2019. évi gyártás, majd legalább 6 alkalommal vetítés: 2019. 2 alkalom,
2020. 4 alkalom

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

-

vetítések közösségi terekben 6 alkalommal és egyéni hozzáférés
biztosítása otthoni használatra
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Tevékenység

össz

költségigénye

(Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez

3.000.000,A tervezett tevékenység több szoft tevékenységgel kapcsolatban áll,
elsődlegesen

összefügg

az

egészségügyi

programokkal,

beleértve

a

prevenciós programokat.

Tevékenységcsomag száma, neve

8.

KÖZBIZTONSÁGI

ÉS

BŰNMEGELŐZÉST

ELŐSEGÍTŐ

PROGRAMCSOMAG
Tevékenységcsomag

egyes 8.5. Helyi bűnmegelőzési stratégia elkészítése (illetékes szervek + lakosság
elemeinek sorszáma, megnevezése bevonása)
Tevékenységelem/ek
megvalósításáért

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
felelős Önkormányzata - dr. Zsidei Kinga, főosztályvezető

partnerszervezet neve;

Pestújhely,

Újpalota

Együttműködő partnerek:

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság (1152 Budapest, Széchenyi tér 5.)
Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1157 Budapest, Hartyán
köz 3.) Vona János elnök

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Illeszkedés
meghatározott

a

a szoft elem célja, hogy növelje az akcióterületen élők biztonságérzetét,
azáltal, hogy a végrehajtása következtében közvetlen és közvetett eszközök
alkalmazásával csökken az akcióterületen elkövetett bűnesetek száma

felhívásban - Bűnmegelőzést elősegítő programok (bűnmegelőzés és közbiztonság
támogatható erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi
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tevékenységekhez

bűnmegelőzési

stratégiák

és

cselekvési

tervek

elkészítése,

kötelező

partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi
szervek)
A tevékenység/elemek indokoltsága

A kerületi bűnmegelőzési koncepcióból származtathatóan szükséges konkrét
stratégia

megfogalmazása

az

akcióterületre

vonatkozóan,

illetve

egy

intézkedési terv is nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy az akcióterület
lakosság szubjektív biztonságérzete javuljon.
Közvetlen célkitűzés/ek

Középtávon iránymutatást ad kerület vezetőinek, hogy milyen jellegű
beavatkozásokat kell tenni és miért. Szükséges intézkedési tervet is
összeállítani a stratégia hatékony megvalósítása érdekében. Fontos, hogy a
projekt

többi

bűnmegelőzési

tevékenysége

reagáljon

a

stratégiában

megfogalmazottakra.
Közvetlenül érintett célcsoport

Minden egyes korosztály célcsoport, azonban kiemelt korosztályként kell
kezelni az akcióterületen élő gyermekeket, fiatal felnőtteket, illetve a 60
éves és idősebb korosztályt.

Közvetetten érintett célcsoport
Tevékenység
leírása

részletes

Az akcióterületen élő lakosság minden korcsoportja

szakmai A helyi bűnmegelőzési stratégia elkészítése egy közösségi alapú tervezés
végeredménye lesz, mely a rendőrség, a polgárőrség és a lakosság közös
gondolkodásán, partnerségén alapul.
A

Helyi

Bűnmegelőzési

dokumentumokkal

Stratégia

(koncepciókkal,

a

felsőbb

stratégiákkal),

szintű

tehát

tervezési

elsősorban

a

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közbiztonsági Koncepcióval
(2015-2020), továbbá Budapest Főváros Közbiztonsági Koncepciójával és a
nemzeti stratégiával összhangban fog készülni. A Nemzeti Bűnmegelőzési
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Stratégiát 2013-ban fogadta el a Kormány és 2023-ig hatályos. A Nemzeti
Bűnmegelőzési

Stratégiával

összefüggésben

kétévente

mindig

készül

intézkedési terv is, a helyi stratégia kidolgozása során minden esetben
felhasználandók a 2018-2019. évekre szóló terv aktuális iránymutatatásai is.
A helyi stratégia készítésekor figyelembe kell venni tehát az intézkedési
tervben meghatározott szempontokat, mint pl.
- településbiztonság: a PRE-STAT rendszer (bűnügyi adatok és a társadalmi,
gazdasági adatok egyidejű térképi megjelenítésére alkalmas program)
folyamatos monitorozása, annak érdekében, hogy naprakész információkkal
lássa el a rendőri szerveket, a bűnmegelőzési szakembereket és a
lakosságot; fokozni szükséges a lépcsőházak biztonságát a LépcsőházŐr
programmal, amely kamerarendszer telepítésével segíti a társasházakban
elkövetett

bűncselekmények

felderítését,

illetve

megelőzését;

az

eltulajdonított kerékpárok megtalálása érdekében szükséges működtetni a
BikeSafe programot; továbbá szükséges egyes prevenciós programok
lebonyolítása is.
- gyermek- és ifjúságvédelem: a bűnmegelőzési mesék, mint prevenciós
eszközök alkalmazása annak érdekében, hogy már gyermekkorban sor
kerüljön

az

információk

célzott

átadására;

az

internethasználat

elterjedésével egyre több esetben válnak a fiatalok az ún. cyberbullying
vagy

online

zaklatások

áldozatává.

Ennek

megelőzése

érdekében

médiakampányok folytatása szükséges, amelyek szisztematikusan készítik
fel a korosztályt az online térben való eligazodásra.
-

a

bűncselekmények

áldozatainak

segítése

és

az

áldozattá

válás

megelőzése: az internet által biztosított névtelenség adta lehetőségekkel a
188

Megvalósíthatósági tanulmány
„Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja”

VEKOP-6.2.1- 15-2016-00005

bűnelkövetők könnyedén megkárosíthatják áldozataikat. Szükséges a bűnös
szándék felismerésére, az azok elkerüléséhez elengedhetetlen önvédelmi
mechanizmusok kialakítása; pl. az Áldozatsegítő Szolgálat bevonásával
gondoskodni kell arról is, hogy az áldozatok a lehető legrövidebb időn belül
és a szükség szerinti mértékben szakszerű pszichés segítségnyújtásban,
traumakezelésben részesüljenek.
- intézkedések a bűnismétlés megelőzése érdekében, illetve horizontális
intézkedések (bűnmegelőzési képzések).
A

helyi

stratégiában

kiemelt

szerepet

kell

kapnia

az

egyik

legveszélyeztetettebb korosztálynak, a 60 éves-, és idősebb személyek
csoportjának, illetve a gyermekeknek, fiatalkorúaknak, kiváltképp, mert pl.
könnyen kiismerik magukat a világhálón, a szülők pedig sok esetben nem is
sejtik, hogy miféle veszélyeket rejt a az internetes világ. Csalók, zaklatók
bűvkörébe kerülhetnek teljesen óvatlanul.
Annak

érdekében,

hogy

a

szubjektív

biztonságérzet

javuljon

az

akcióterületen, a bűnmegelőzést előtérbe állító szemléletformálás is része
kell, hogy legyen a stratégiának, amely és a helyi lakosság bevonásával és
aktív közreműködésével történik.
Kiegészítésül:
Jelen

integrált

projekt

részeként

a

közbiztonság

javítása

intézkedés

megvalósítása beruházási és szoft tevékenységekkel együttesen történik.
Jelen projekt infrastrukturális fejlesztései keretében az akcióterület egy tucat
kritikus csomópontjára kerül térfigyelő kamerarendszer kiépítésre, valamint
a központi rendszer fejlesztése is megtörténik, hogy az adatátviteli és
tárolási kapacitásigényeket kezelni tudja.
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Várt konkrét eredmények

Olyan

tervezési

dokumentum

létrejötte,

amely

reális

célokat,

illetve

középtávon reálisan megvalósítható elemeket tartalmaz, annak érdekében,
hogy a szubjektív biztonságérzet javuljon az akcióterületen.
Ütemezés:

az

egyes

tevékenységelemek

össz 2019. január - 2019. június (6 hónap)

időtartama, gyakorisága
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január

Megvalósításuk tervezett vége

2019. június

Tevékenység/résztevékenységek

Csokonai Kulturális Központ,

tervezett helyszíne/i

Önkormányzat és kapcsolódó oktatási intézmények termei
ESZI

Tevékenység

össz

költségigénye

(Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez

Tevékenységcsomag száma, neve
Tevékenységcsomag

egyes

elemeinek sorszáma, megnevezése
Tevékenységelem/ek
megvalósításáért

3.000.000,Kapcsolódó tevékenységcsomag sorszámai: 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.

9. Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása 672főre
Egyéni fejlesztési terv készítése és végrehajtása 672 főre
Budapest

Főváros

felelős Önkormányzata
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partnerszervezet neve;

Reiszné Naszádi Magdolna

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Az egyes krízistömbökben és összességében az akcióterületen fellelhető
konfliktusok,

problémák

enyhítése,

az

interkulturális

különbségek

csökkentése, valamint a szubjektív biztonságérzet javítása;
Életvezetési

támogatás

a

teljes

akcióterületi

lakosság

számára

a

kisgyermekektől a nyugdíjas korosztályig, az egyes korcsoportok egyedi
igényeire alapozva
Illeszkedés

a

meghatározott
tevékenységekhez

felhívásban Folyamatos szociális munka biztosítása;
támogatható
Problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési terv készítése, megvalósítása
és folyamatos (legalább háromhavonkénti) felülvizsgálata.

A tevékenység/elemek indokoltsága

Mivel a kijelölt akcióterület több krízistömböt is tartalmaz, ezért a
folyamatos szociális munka biztosítása kötelező eleme a projektnek.

Közvetlen célkitűzés/ek

A programba bevont lakók egyéni életesélyeinek, lehetőségeinek és a
közösség

együttélésének

a

támogatása,

családszintű

fejlesztő

munka

keretében.
Közvetlenül érintett célcsoport

Krízistömbben élő 16-54 éves korú lakónépesség

Közvetetten érintett célcsoport

A szociális munka eszközeivel elért családok

Tevékenység
leírása

részletes

szakmai Az akcióterületen a szociális munka olyan szociális segítő tevékenységet
jelent,

amely

intenzív

és

folyamatos

jelenlétet

követel

meg

a

szakemberektől, mentorálással. A segítő szociális munka végigkíséri a
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projekt szakmai megvalósítását.

Az első 3 hónapban (2018. december – 2019 február) az önkormányzat
közvetlenül bízza meg a szociális szakembereket a feladat végrehajtásával,
majd az eredményes közbeszerzést követően egy szakmai megvalósító lép
be a körbe és veszi át a feladatot tőlük.

A szociális munkás egyéneknek, családoknak és közösségeknek nyújt
segítséget

az

oktatásügy,

az

egészségügy,

a

gyermekjólét

és

gyermekvédelem, az igazságügy, a menekültügy, a büntetés-végrehajtás, a
munka- és pályatanácsadás területén.
A

szociális

munkások

tevékenységének

célja,

hogy

a

rászorulók

és

környezetük támogatásával javítsák élethelyzetüket, és megoldják szociális
és egyéb jellegű problémáikat.
A szociális munkás feladatai:
az akcióterületi lakosság szociális helyzetének felmérése, a nehéz helyzetben
lévők, a veszélyeztetett csoportok feltérképezése, problémáik felismerése,
igényeik, szükségleteik feltárása;
a

szociális,

családi,

anyagi,

kapcsolatos,

egészségügyi

és

akcióterületi

ügyfelekkel,

a

elhelyezkedési,
egyéb

problémák

szükséges

lakáskörülményekkel
megbeszélése

szolgáltatás

az

típusának

meghatározása;
az akcióterületi ügyfelek közvetítése a megfelelő intézményhez, ahol anyagi
támogatást, szálláslehetőséget, jogi tanácsadást, egészségügyi kezelést
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biztosítanak számukra a válsághelyzetek megelőzése, a krízisek elhárítása
érdekében;
az akcióterületi segítségnyújtás, és egyéni vagy csoportos tanácsadás a
válságkezelést szolgáló intézmények ügyfeleinek, a veszélyeztetett, illetve
gondozásba vett gyermekeknek és családjaiknak (a gyermekek testi, lelki
egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében), a
támogatásokhoz való hozzájutás segítése, szükség esetén gyámügyi eljárás
kezdeményezése;
az akcióterületi gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a szociális
válsághelyzetben

lévő

várandós

anyák

segítése,

családok

átmeneti

otthonában az ellátáshoz való hozzájutás szervezése;
az akcióterületen kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családból
kiemelt kiskorúak törvényes képviseletével kapcsolatos ügyek intézése, a
gyermek

visszahelyezése

érdekében

a

családgondozás

biztosítása,

a

családba történő visszailleszkedés segítése (szociális utógondozó munka);
nappali

felügyelet,

gondozás,

nevelés,

foglalkoztatás

és

étkeztetés

szervezése családban élő gyermekeknek, akiknek napközbeni ellátásáról
nem tudnak gondoskodni;
életvezetési

segítségnyújtás,

információs

jellegű

tanácsadás,

családgondozás, egészségnevelés, rehabilitációs foglalkozások szervezése és
vezetése;
a

szenvedélybetegségekkel,

a

szexuális

magatartással

kapcsolatos

felvilágosítás, tájékoztatás, a veszélyeztetettség megelőzése, kezelése,
egészségmegőrző, fejlesztő, mentálhigiénés tevékenység;
közvetítés az ügyféllel kapcsolatban álló oktatási, gondozási intézmények,
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egészségügyi szolgálatok, egyházak, és más intézmények, valamint az
ügyfél és az intézmények között;
az akcióterületi ügyfelekről egyéni fejlesztési terv készítése, továbbá
naprakész dokumentáció vezetése, ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok
ellátása, szakvélemény készítése és tanácsadás a szociálpolitika területén.
A szociális munkás főbb feladatai:
-

-

az akcióterületi rászorultakkal közösen az egyéni fejlesztési tervek
kidolgozása, folyamatos és módosítása,
szociális
intézményekkel
és
szakemberekkel
(szociálpolitikus,
pszichológus, szociális segítő, hivatásos nevelőszülő, főállású anya,
szociális gondozó, szakgondozó, jelnyelvi tolmács, ifjúságsegítő) való
intenzív kapcsolattartás;
a projekt egyéb szoft elemeihez a lehetséges résztvevők toborzása,
bevonása.

Szociális munkát ellátó személyeknek a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2.
sz. melléklet II. részében a családsegítő intézményi munkakörnél felsorolt
képesítések valamelyikével szükséges rendelkezniük. Egy szociális munkás
maximum 30 fő célcsoport tagot láthat el.
Jelen

tevékenység

ellátásához

és

a

közvetlen

célcsoport

eléréséhez

szükséges humán erőforrás: 23 fő szociális munkás, illetve a tárgyi
feltételek (a megvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök)
biztosítása.

Az akcióterületi folyamatos szociális munka az alábbi tevékenység-elemeket
foglalja magában:
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-

Az

szociális és egyéb kompetenciák, készségek és képességek
fejlesztése, megerősítése,
a rászoruló családok és a szociális háló közötti kapcsolat
kialakításának és használatának segítése, megerősítése;
információnyújtás és tanácsadás.

egyéni

fejlesztési

tervekben

célként

szükséges

rögzíteni

az

alapkompetenciák fejlesztését, a hiányzó általános iskolai és/vagy OKJ-s és
magasabb szintű iskolai végzettség megszerzését, továbbá munkakör
betöltésére feljogosító „A” vagy „B” típusú szakmai képzésen való részvételt,
munkaerő-piaci szempontból adekvát szakma megszerzését.
Az egyéni fejlesztési tervekkel kapcsolatos résztevékenységek:
az egyes krízistömbökben élő 16-54 év közötti személyek beazonosítása,
meghatározott szakmai szempontok szerinti szűrése,
előre

meghatározott

kérdéssor

alapján

a

problémák

és

fejlesztendő

kompetenciák meghatározása személyes elbeszélgetés formájában,
a tervekben a releváns célok meghatározása és legalább háromhavonkénti
felülvizsgálat.
Várt konkrét eredmények

672

db

egyéni

fejlesztési

terv

elkészítése

23 fő szakemberrel való kapcsolatfelvétel és együttműködés az egyéni
fejlesztési tervekben foglaltak megvalósítása érdekében
Ütemezés:

az

tevékenységelemek
időtartama, gyakorisága

egyes Folyamatos tevékenység végigkövetve a projekt megvalósítását
össz 2018. december-2019 február;
Az első 3 hónapban (2018. december – 2019 február) az önkormányzat
195

Megvalósíthatósági tanulmány
„Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja”

VEKOP-6.2.1- 15-2016-00005

közvetlenül bízza meg a szociális szakembereket a feladat végrehajtásával.
2019. június – 2020 december
Majd az eredményes közbeszerzést követően egy szakmai megvalósító lép
be a körbe és veszi át a feladatot tőlük. (3+18 hónapra számolva a
tevékenység)
Megvalósításuk tervezett kezdete

2018. december

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i
Tevékenység

össz

költségigénye

(Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez

Tevékenységcsomag száma, neve
Tevékenységcsomag

egyes

elemeinek sorszáma, megnevezése
Tevékenységelem/ek
megvalósításáért

felelős

partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

A projekt teljes akcióterülete
152.736.000,Minden projekttevékenységhez kapcsolódik

10. Projekt előkészítés részeként
10. szoft szakértői feladatok
Budapest

Főváros

XV.

Önkormányzata
Benedekné Bagyinszki Márta,
Reiszné Naszádi Magdolna
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Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

A

helyi

lakosság

szükségleteire

épülve,

társadalmi-munkaerőpiaci

integrációjuk elősegítése
Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban összefoglalóan az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő
támogatható programok, akciók, az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját

tevékenységekhez

segítő programok kidolgozása az MT részeként,

A tevékenység/elemek indokoltsága

A projektfejlesztési szakaszban a PET-et követően a részletes szakmai
tartalom kidolgozása a projekt előkészítő fázisában

Közvetlen célkitűzés/ek

A program célja a szoft programok hatékony megvalósítása és lebonyolítása
és ezen előkészületek megfelelő szakmai színvonalon történő előkészítése

Közvetlenül érintett célcsoport

minden korosztály az krízistömbökből

Közvetetten érintett célcsoport

minden korosztály a teljes akcióterületről

Tevékenység

A projektfejlesztési szakaszban a PET-et követően a részletes szakmai

leírása

részletes

szakmai

tartalom kidolgozása a projekt előkészítő fázisában, 2018. június – 2018
október hónapokban
A tanulmány tartalmával kapcsolatos követelmények:
alkalmazott módszertan leírása,
helyzetelemzés,
célok meghatározása (célrendszer, célfa felállításával), célok
levezetése a projekt-kiválasztási folyamatban a szakmai
értékeléshez,
a
tervezett,
végleges
szoft
tevékenység
bemutatása
(tevékenységek leírása, tevékenységgazda megnevezése,
indikatív költség meghatározása) helyi sajátosságok, célcsoport
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és
munkaadói
igények
figyelembevételével
komplett,
részletesen
kidolgozott
programcsomagok
alternatívák
állításával, hogy a döntéskor szűrhető legyen.
a programcsomagok témájának és a programok számának
meg kell egyezniük a Felhívásban és a PET-ben vállaltakkal. A
programcsomagok elemei indokolt esetben változtathatóak.
a programelemek részletes kidolgozásának tartalmaznia kell a
program ismertetését, a célcsoportot, a célcsoport elérésének
módját,
a
megvalósítók
humánerőforrás
igényét,
a
megvalósítás helyszínét, időtartamát, eszközigényét, a
tevékenység indokoltságát, várható kihasználtságát, becsült
költségét.
a tervezett, végleges tevékenységek illeszkedése a stratégiai
dokumentumokhoz (ITS, ASZP, HEP, megyei TFP)
Várt konkrét eredmények
A szoft programok megvalósulása legalább 90 százalékban.
Ütemezés:

az

egyes

tevékenységelemek

össz 2018. III és 2018 IV. negyedév

időtartama, gyakorisága
Megvalósításuk tervezett kezdete

2018. június

Megvalósításuk tervezett vége

2018. november 30

Tevékenység/résztevékenységek

Csokonai Kulturális Központ, ESZI és telephelyei, Palota 15 Nonprofit Kft.
telephelyei, közösségi terek, Önkormányzat

tervezett helyszíne/i
Tevékenység
(Ft)

össz

költségigénye

9.512.300,198
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Szinergia/

kapcsolódás

projekttevékenységhez

a

többi

Minden szoft tevékenység
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Csokonai Kulturális Központ
Tevékenységcsomag száma, neve

1. A helyi identitást
programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek

1.1.
-

sorszáma, megnevezése

erősítő

Közösségi kert kialakítása
a
Karácsony
Benő
parkban,
megszervezése

közösségi,

valamint

a

közösségszervezési

kapcsolódó

programok

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.)

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

Barta Ildikó, művelődésszervező

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

A helyi kisközösség igényeire és szükségleteire épülő szociális-közösségiszomszédsági tevékenységek végrehajtása, a társadalmi, edukációs integrációjuk
elősegítése érdekében.
A közösségformálást és -építést szolgáló terek, helyszínek helyreállítása és
létrehozása, azok ápolása

Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

felhívásban
támogatható

- Közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolítása és
kapcsolódó szükséges

eszközbeszerzés (A

termesztett

növények kizárólag a

foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnek értékesítésre.);
- A helyi kisközösség bevonását, a beilleszkedését segítő programok, akciók;
- Az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok;
- A gyermekek, fiatal felnőttek iskolai felzárkózását/ismeretterjesztését szolgáló és
készségfejlesztési programok
A tevékenység/elemek indokoltsága

Az akcióterület legnagyobb zöldfelületet tartalmazó terület, a Karácsony Benő park,
rendezése a projekt főtevékenységeinek egyike. A faállomány cseréje, a fasor
rekultivációja mellett a közösségi kertek mintájára olyan közösségi tér kialakítására
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is sor kerül, ahová pl: levendulát, egyéb gyógynövényeket lehet ültetni, majd
ezekhez

kapcsolódóan

tematikus

rendezvények

szervezhetők.

A

problémák,

amelyekre a szoft tevékenység reagál:
-

Közvetlen célkitűzés/ek

közösségi terek hiánya;
kevés zöldfelület;
közösségek hiánya.

- A bevont helyi lakosság tagjai kisközösséggé váljanak;
- A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése;
- Ismeretterjesztés, edukáció; rendezett környezet.

Közvetlenül érintett célcsoport

Krízistömbök lakossága

Közvetetten érintett célcsoport

Az akcióterület teljes lakossága

Tevékenység részletes szakmai leírása

A

kert

kialakítása

közösségi

térként,

találkozási

pontként,

ahol

a

növénytermesztésen keresztül közösségek, barátságok, partnerségek alakulnak ki.
A szoft program az alábbi főbb elemeket tartalmazza:
- A program 8 hónapos időtartamra szól, 2020 tavaszától őszéig. Két alkalommal
ismeretterjesztő előadásokkal, ill. interaktív workshopokon, valamint közösségépítő
programokon vehetnek részt az érdeklő lakosok, melyeket képzett szakemberek
tartanak.
- a rendezvényeken a részvevők a szakmai program mellett közösségi, családi
programokon vehetnek részt.

A projekt során az előadáson hallottak hasznosítása, a megszerzett tudás gyakorlati
alkalmazása a projekt keretében beszerzett kerti eszközök megfelelő használata, a
lakóterületen közösségi élet kialakulása.

Várt konkrét eredmények

Ütemezés:

az

egyes

8 hónap
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tevékenységelemek
gyakorisága

össz

időtartama,

Megvalósításuk tervezett kezdete

2020. március

Megvalósításuk tervezett vége

2020. október

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Karácsony Benő park

Tevékenység össz költségigénye (Ft)

2.500.000,-

Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.9.

Releváns változtatások
képest indoklással

a
a

többi
PET-hez

A tevékenység megvalósítása 2020. márciusa
megvalósításra a projekt felülvizsgálata miatt
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Tevékenységcsomag száma, neve

1. A helyi identitást
programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése
Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

erősítő

közösségi,

közösségszervezési

1.2. Biokertész kör

Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.)

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

Barta Ildikó, művelődésszervező

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

A helyi kisközösség igényeire és szükségleteire épülő szociális-közösségiszomszédsági tevékenységek végrehajtása, a társadalmi, edukációs integrációjuk
elősegítése érdekében.

Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

- A helyi kisközösség bevonását, a beilleszkedését segítő programok, akciók;

felhívásban
támogatható

- Az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok;
- A gyermekek, fiatal felnőttek iskolai felzárkózását/ismeretterjesztését szolgáló és
készségfejlesztési programok

A tevékenység/elemek indokoltsága

Zöldség, gyümölcstermesztés bio módszerekkel

Közvetlen célkitűzés/ek

Akcióterületen élők megismertetése különböző bio módszerekkel

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen, kertes házban élő családok

Közvetetten érintett célcsoport

A XV. kerületben, kertes és más típusú otthonokban élő családok

Tevékenység részletes szakmai leírása

Az akcióterületen kertes házakban élőknek mutatjuk meg, hogyan termeszthetnek
zöldséget, gyümölcsöt kertjükben bio módszerekkel. Az elméleti előadásokon kívül
kertlátogatások színesítik a programot és a legfontosabb tudnivalókról brossurát
jelentetünk meg.

Várt konkrét eredmények
-

A képzés során környezettudatos és bio módszereket alkalmazó kerttulajdonosokká
válnak a résztvevők.

tevékenység elemenként

Ütemezés:

az

egyes

Egy év alatt 9 alkalom
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tevékenységelemek
gyakorisága

össz

időtartama,

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Dokumentumtár és Információs Központ és akcióterületi helyszínek;
decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rädda B. u. 37.

Tevékenység össz költségigénye (Ft)

500.000,-

Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

1.1., 1.3., 1.4., 1.6., 1.9.

Releváns változtatások
képest indoklással

a
a

többi
PET-hez

2019.

Helyszín változott, IH engedéllyel jóváhagyott új helyszín került meghatározásra

Tevékenységcsomag száma, neve

1. A helyi identitást
programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

1.5. Bevonás a kultúra eszközeivel, közösségi (film)színház, film és fotó pályázat,
flashmob

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

erősítő

közösségi,

közösségszervezési

Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.)

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

A helyi kisközösség igényeire és szükségleteire épülő szociális-közösségiszomszédsági tevékenységek végrehajtása, a társadalmi, edukációs integrációjuk
elősegítése érdekében.

Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

- A helyi kisközösség bevonását, a beilleszkedését segítő programok, akciók;

felhívásban
támogatható

- Az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok;
- A gyermekek, fiatal felnőttek iskolai felzárkózását/ismeretterjesztését szolgáló és
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készségfejlesztési programok
A tevékenység/elemek indokoltsága

identitástudat növelése

Közvetlen célkitűzés/ek

Helytörténet megismerése, népszerűsítése

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő, helytörténet iránt érdeklődő felnőttek

Közvetetten érintett célcsoport

A XV. kerületben élő, helytörténet iránt érdeklődő felnőttek

Tevékenység részletes szakmai leírása

- Rákospalota másképp - fotópályázatot hirdetünk, melynek célja meglátni és
megmutatni, hogy a kerületrész mit jelent az itt élőknek.
A fotók témája Rákospalota bármely zegzuga lehet: házak, utcák, parkok,
sétányok, kertek, A lényeg, hogy mindez Rákospalotán, az akcióterületen történjen.
- Kiadvány készítése a Csokonai Művelődési Ház elmúlt két évben megvalósult
eseményeinek képeiből, történeteiből.
A történetek, anekdoták pályázati úton kerülnének a kiadványba.
Rákospalota Anno Klub találkozó időpontjában lesz a kiadvány
Flashmob rendezvényt tervezünk 10 alkalommal a kerület különböző pontjain,
melyeknek témái az idő múlása a generációk tükrében. Érintett célcsoport: helyi
oktatási és közművelődési intézmények diákjai és csoportjai.
Közösségi filmszínház esetében pedig szabadtéren bemutatunk be régi palotai
filmeket, ehhez illő környezetben.
Mind többen ismerik meg lakókörnyezetük történetét, a Helyem Házam Palotám
című helytörténeti kiadványban jelenik meg egy átfogó fotósorozat a pályázat
lezárása előtt. 10 flashmob, 1 fotókiállítás, 3 filmvetítés 1 kiadvány

Várt konkrét eredmények
-tevékenységelemenként
Ütemezés:
az
tevékenységelemek össz
gyakorisága

egyes
időtartama,

24 hónap alatt valósul meg 10 flashmob, 1 fotókiállítás, 3 filmvetítés 1 kiadvány

Megvalósításuk tervezett kezdete

Előadások: 2019. január, Kiadvány: 2020. IV. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

Előadások: 2019. I. negyedév, Kiadvány: 2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Csokonai Művelődési Ház, kerületi és akcióterületi helyszínek, 2019. decembertől
tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rädda B. u. 37.
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Tevékenység össz költségigénye (Ft)

4.500.000,-

Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

1.6. - 1.9.

Releváns változtatások
képest indoklással

a
a

többi
PET-hez

Tevékenységcsomag száma, neve
Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése
Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

Helyszín változott, IH engedéllyel jóváhagyott új helyszín került meghatározásra

1. A helyi identitást
programcsomag

erősítő

közösségi,

közösségszervezési

1.6. Helyi identitást erősítő, múlt idéző előadás, kiadvány az akcióterületről

Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.)

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Az akcióterületen élők identitástudatának növelése

Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók,
az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok

felhívásban
támogatható

A tevékenység/elemek indokoltsága

identitástudat növelése

Közvetlen célkitűzés/ek

Helytörténet megismerése, népszerűsítése

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő, helytörténet iránt érdeklődő felnőttek

Közvetetten érintett célcsoport

A XV. kerületben élő, helytörténet iránt érdeklődő felnőttek

Tevékenység részletes szakmai leírása

A kerület fontos helyszíneiről, híres embereiről, szokásokról, hagyományokról mesélnek az
előadók.
Az előadásokhoz kapcsolódóan helytörténeti kiadványokat jelentetünk meg: MÁV-telep,
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Sódergödör, Istvántelki Főműhely stb. A már létező Helyem Házam Palotám helytörténeti
értesítő negyedévente megjelenő számaiban is feldolgozunk egy-egy témát.
Várt konkrét eredmények

Mind többen ismerik meg lakókörnyezetük történetét, a Helyem Házam Palotám
című helytörténeti kiadványt.

-tevékenységelemenként
Ütemezés:
az
tevékenységelemek össz
gyakorisága

egyes
időtartama,

24 hónap alatt 6 előadás, 4 helytörténeti értesítő

Megvalósításuk tervezett kezdete

Előadások: 2019. február, Kiadvány: 2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

Előadások: 2020. IV. negyedév, Kiadvány: 2019. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Csokonai Művelődési Ház, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22.,
Rädda B. u. 37.

Tevékenység össz költségigénye (Ft)

2.100.000,-

Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

1.1.-1.5., 1.7.-1.9.

Releváns változtatások
képest indoklással

a
a

többi
PET-hez

Helyszín változott, IH engedéllyel jóváhagyott új helyszín került meghatározásra
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Tevékenységcsomag száma, neve

1. A helyi identitást
programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

1.8. Szomszédünnep (közös főzés, koncertek, felolvasások, sport stb.) - Tér-zene
programok

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

erősítő

közösségi,

közösségszervezési

Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.)

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

Barta Ildikó, művelődésszervező

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Az akcióterületen élők identitástudatának növelése

Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók
az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,

felhívásban
támogatható

A tevékenység/elemek indokoltsága

identitástudat növelése

Közvetlen célkitűzés/ek

Akcióterületen
egybekötve

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő, helytörténet iránt érdeklődő felnőttek

Közvetetten érintett célcsoport

A XV. kerületben élő, helytörténet iránt érdeklődő felnőttek

Tevékenység részletes szakmai leírása

Akcióterületen belül évente 3 helyszínen koncert, filmvetítés. Minden alkalommal
más-más stílusú koncertet rendezünk, a filmek pedig az adott lakókörzet történetét
bemutató filmek. (pl. Dobó u. lakótelep - Sódergödör című film).

Várt konkrét eredmények

lakótelepek

történetének

megismerése

koncerttel

Egyre többen ismerik meg lakókörnyezetük történetét, illetve a kerületben forgatott
filmeket.

-tevékenységelemenként
Ütemezés:
az
tevékenységelemek össz

található

egyes
időtartama,

6 alkalom
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gyakorisága
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. III. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

külső helyszínek/terek akcióterületen belül, illetve Csokonai Művelődési Ház, 2019.
decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rädda B. u. 37.

Tevékenység össz költségigénye (Ft)

1.104.900,-

Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

1.5.-1.7., 1.9.

Releváns változtatások
képest indoklással

a
a

többi
PET-hez

Tevékenységcsomag száma, neve
Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése
Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

1. A helyi identitást
programcsomag

erősítő

közösségi,

közösségszervezési

1.9. Szomszédsági munka keretében közösségi igények összegyűjtése és megoldása

Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.)

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

Barta Ildikó, művelődésszervező

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Az akcióterületen élők identitástudatának növelése, a helyi problémák feltárása,
részben megoldása

Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

felhívásban
támogatható

A tevékenység/elemek indokoltsága

az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók
az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,
identitástudat növelése
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Közvetlen célkitűzés/ek

Akcióterületen található problémák összegyűjtése, moderátorral, és ezen
problémákra megoldási javaslatok kidolgozása, szakmai segítségnyújtás mellett

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő, helytörténet és helyi fejlesztések iránt érdeklődő felnőttek

Közvetetten érintett célcsoport

A XV. kerületben élő, helytörténet és helyi fejlesztések iránt érdeklődő felnőttek

Tevékenység részletes szakmai leírása

Akcióterületen belül negyedévente 1 alkalommal konkrét témában kerül
összehívásra az a néhány, a kerületi életben most is ismert és elismert személy, aki
hajlandó szabadidejében a kerület jövőjéért, figyelembe véve a múltbéli
történéseket gondolkodni és cselekedni.
A programba helyi civilek is bevonásra kerülnek, amennyiben az adott téma adja,
úgy a közösségi tervezés módszertanán keresztül keres a csoport megoldást
környezetvédelmi, közösségi tereket érintő, közlekedést, vagy építészeti, zaj vagy
egyéb probléma megoldásának érdekében.
A kiválasztott és elkötelezett személyek lesznek azok, akik az egyes közösen
kiválasztott témákat szomszédsági munka keretében egyeztetik, véleményeztetik és
visszajelzéseket gyűjtenek a többi állampolgártól, amelyet a soron következő
alkalmon a csoport tagjai feldolgoznak.
RÁBAKÖ – Rákospalotai Baráti Kör lesz a csoport hívóneve.

Várt konkrét eredmények

Egyre többen ismerik meg a közösségi tervezés fontosságát, célját és kapcsolódnak
be a kerület jövőjének alakításába, véleményük megformálásával.

-tevékenységelemenként
Ütemezés:
az
tevékenységelemek össz
gyakorisága

egyes
időtartama,

24 hónap alatt legalább 8 alkalom

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Csokonai Kulturális Központ, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22.,
Rädda B. u. 37.
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Tevékenység össz költségigénye (Ft)

1.400.000,-

Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

1.1.-1.8.

Releváns változtatások
képest indoklással

a
a

többi
PET-hez

Tevékenységcsomag száma, neve

2. Kisebbségek integrációját segítő programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

2.1. Tematikus integrációs napok (rendezvények, vetélkedők, játékok, előadások
stb.) – Esélyek napja -

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős
partnerszervezet
neve;A
megvalósításért felelős személy neve,
beosztása

Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.)

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

felhívásban
támogatható

Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető
Az akcióterületen élőkkel a különböző hátrányos helyzetűek, hátrányosan
megkülönböztetett, megváltozott képességű személyek körülményeit ismertetjük
meg.
az akcióterület lakosságának ismereteit bővítjük a megváltozott képességű emberek
körülményeivel, így segítve ennek a célcsoportnak a társadalmi integrációját,
antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok,
az előítéletek csökkentése

A tevékenység/elemek indokoltsága

az akcióterület lakosságának ismereteit bővítjük a megváltozott képességű emberek
körülményeivel, így segítve ennek a célcsoportnak a társadalmi integrációját

Közvetlen célkitűzés/ek

Akcióterületen élők megismertetése a XV. kerületben megváltozott képességű
emberek életkörülményeivel

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő családok, és fiatal személyek, valamint közvetlenül érintettek

Közvetetten érintett célcsoport

Az akcióterületen élő családok, és fiatal személyek, valamint közvetlenül érintettek,
illetve az ő közvetlen rokonaik, barátaik és ismerősi körük

Tevékenység részletes szakmai leírása

Maximum 12 alkalommal tervezünk programokat külső helyszínek bevonásával,
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melyek szervezett lehetőséget teremtenek a kerület iskoláiba járó fiataloknak, hogy
élményszerű program során betekintést kaphassanak a csökkent képességű, sérült
és
fogyatékos
emberek
mindennapi
életének
nehézségeibe.
Feltétlenül
szükségesnek tartjuk a program tervezésekor.
Tervezett programok:
• Sötét szoba ( egy lakásnak, vagy tanteremnek(?), üzletnek(?) berendezett
terem teljes elsötétítésével a látogatók kipróbálhatják az érzést, a
szokatlan, drámai térélményt, a kiszolgáltatottságot mely a vak
mindennapjaiban állandósul.
• Siketek és nagyothallók jelbeszédének bemutatása, nehézségeiknek
élményszerű bemutatása, vendégeink: a Siketek- és nagyothallók
egyesületének vezetői
• vakok számára fejlesztett beszélő számítógépes szoftver bemutatása
• Down-kóros fiatalokból szervezett „Nem adom fel!” zenekar koncertje
• Helyi kötődésű (hivatásos hegymászó) fotóművész hegyi és természet-fotó
kiállítását tervezzük bemutatni..
• A rendezvény végén, a koraesti órákban egy előadó művész párizsi
sanzonokból és jazz melódiákból szerkesztett koncertje
• egyéb csökkent élethelyzetű célcsoport mindennapi nehézségeinek
bemutatása
Egyre többen ismerik meg a megváltozott képességű emberek életkörülményeit,
ezáltal elfogadóbbá válnak, ezzel segítve az ő társadalmi integrációjukat, társadalmi
elfogadottságukat

Várt konkrét eredmények
-tevékenységelemenként
Ütemezés:
az
tevékenységelemek össz
gyakorisága

egyes
időtartama,

maximum 12 alkalom,
2019. júniustól 2020. decemberig

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. június

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Láthatatlan kiállítás, Csokonai KK és telephelyei, (pl.: Dokumentumtár és
információs Központ), 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22., Rädda
B. u. 37.
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Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

a

többi

3.250.000,1.7
2.3
2.6

Tevékenységcsomag száma, neve

2. Kisebbségek integrációját segítő programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

2.2. Kisebbségi kultúrát bemutató rendezvények (színház, tánc, koncert stb.) /
Nemzetiségi nap, nemzetiségi kultúra/

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős
partnerszervezet
neve;A
megvalósításért felelős személy neve,
beosztása

CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez
Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

felhívásban
támogatható

Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető
Az akcióterületen élőket különböző kisebbségek kultúrájával: tánc, népviselet,
színház, gasztronómia ismertetjük meg.
az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,
antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok,
az előítéletek csökkentése

A tevékenység/elemek indokoltsága

az akcióterületen élő nemzetiségek megismerése

Közvetlen célkitűzés/ek

Akcióterületen élők megismertetése a XV. kerületben élő kisebbségek kultúrájával

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő családok

Közvetetten érintett célcsoport

A XV. kerületben élő családok

Tevékenység részletes szakmai leírása

Az akcióterületen élő kisebbségek kultúrájának bemutatkozási lehetősége. Színházi előadások,
táncbemutató, koncert, ételkóstoló a helyszínen főzött, és/vagy „batyuban” hozott, otthon
elkészített sütemény stb.
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Az itt élő görög, horvát, bolgár nemzetiség mutatkozik be.
Várt konkrét eredmények

Bepillantást nyerhetnek a rendezvényen résztvevők az itt élő nemzetiségek
szokásaiba.

-tevékenységelemenként
Ütemezés:
az
tevékenységelemek össz
gyakorisága

egyes
időtartama,

24 hónap alatt 3 alkalom

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. III. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Csokonai Művelődési Ház, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22.,
Rädda B. u. 37.

Tevékenység össz költségigénye (Ft)

1.500.000,-

Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

2.1., 2.3., 2.5.

Releváns változtatások
képest indoklással

a
a

többi
PET-hez

4. Képzési programcsomag

4. Képzési programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

4.1. Számítástechnikai képzés –

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.)

Felzárkóztató prezentációs és készségfejlesztési képzés

Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető
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- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

IT kompetenciák a hétköznapokban az esélyegyenlőség érdekében

Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,

felhívásban
támogatható

munkaerőpiaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés
megszervezése,

A tevékenység/elemek indokoltsága

Alapszintű számítógépes tudás elsajátítása

Közvetlen célkitűzés/ek

Alapszintű számítógépes tudás elsajátítása

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő felnőtt lakosság.

Közvetetten érintett célcsoport

A XV. kerületben élő felnőtt lakosság.

Tevékenység részletes szakmai leírása

Az IT kompetenciák a hétköznapi ügyek minden területén nélkülözhetetlenek, az
álláskereséstől a rekreációs lehetőségek megtalálásán keresztül, a különböző
támogatási lehetőségek megismeréséig. A számítógépes tanfolyamokon a 30-50
éves résztvevők a számítógép kezelés alapjait sajátíthatják el a 28 órás, 2 hónapos
tanfolyamon. A képzés a windows operációs rendszer, a prezentációs program, az
internethasználat és elektronikus levelezés, az e-ügyintézés alapjait tartalmazza.
Célunk, hogy a mindennapi feladatokat biztos gyakorlati tudással végezzék a képzés
befejezése után a résztvevők.

Várt konkrét eredmények
számítógépes ismeretek bővülése

-tevékenységelemenként
Ütemezés:
az
tevékenységelemek össz
gyakorisága

egyes
időtartama,

Megvalósításuk tervezett kezdete

24 hónap
2019. I. negyedév
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Megvalósításuk tervezett vége

2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Csokonai Művelődési Ház, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10.

Tevékenység össz költségigénye (Ft)

1.600.000 Ft

Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

Képzési programcsomag (4.) tevékenységeivel

Releváns változtatások
képest indoklással

a
a

többi
PET-hez

Számítástechnikai képzés

Tevékenységcsomag száma, neve

4. Képzési programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

4.2. Alap felzárkóztató munkába elhelyezkedést segítő képzés

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.)

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

A program célja, hogy
kompetenciái fejlődjenek

Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,

felhívásban
támogatható

a

résztvevők

kommunikációs,

szociális,

anyanyelvi

munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés
megszervezése,

A tevékenység/elemek indokoltsága

Munkanélküliként nehéz megfelelő munkát találni, ehhez szükséges technikák
elsajátítása segíthet az elhelyezkedésben.

Közvetlen célkitűzés/ek

Munkába való visszatérés
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Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő felnőtt lakosság.

Közvetetten érintett célcsoport

A XV. kerületben élő felnőtt lakosság.

Tevékenység részletes szakmai leírása

A program célja a résztvevők alapvető anyanyelvi, kommunikációs, szociális és
számítógép felhasználói kompetenciáinak fejlesztése a munkaerőpiacra való
bekerülésük, munkavállalásuk esélyeinek növelése érdekében.

Várt konkrét eredmények
24 fő kompetenciái, képességei fejlődnek

-tevékenységelemenként
Ütemezés:
az
tevékenységelemek össz
gyakorisága

egyes
időtartama,

24 hónap

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. III. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Csokonai Művelődési Ház, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22.,
Rädda B. u. 37.

Tevékenység össz költségigénye (Ft)

3.200.000,-

Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

3., 4.

Releváns változtatások
képest indoklással

a
a

többi
PET-hez

Tevékenységcsomag száma, neve

4. Képzési programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

4.3. Felzárkóztató Újrakezdő nyelvi képzés (angol)
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Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.)

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

Berényi Kata, művelődésszervező

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

beszédközpontú nyelvi alapképzés az esélyegyenlőség érdekében

Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,

felhívásban
támogatható

munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés
megszervezése,

A tevékenység/elemek indokoltsága

Alapszintű verbális angol tudás elsajátítása

Közvetlen célkitűzés/ek

Alapszintű verbális angol tudás elsajátítása

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő felnőtt lakosság.

Közvetetten érintett célcsoport

A XV. kerületben élő felnőtt lakosság.

Tevékenység részletes szakmai leírása

Angol újrakezdő nyelvtanfolyamainkra kerületi felnőtteket várunk. 2 hónapos 27 órás beszéd
központú képzés során készség szintű nyelvismeretre tehetnek szert. Ösztönözni szeretnénk a
résztvevőket arra, hogy a felelevenített ismeretek elsajátítása után tovább fejlesszék
nyelvtudásukat. Az itt megszerzett tudásuk egy későbbi nyelvvizsga megszerzéséhez is alapul
szolgálhat. Ezzel munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeik is nőnek.

Várt konkrét eredmények
készség szintű angol nyelvtudás

-tevékenységelemenként
Ütemezés:
az
tevékenységelemek össz
gyakorisága

egyes
időtartama,

24 hónap

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek

Csokonai Művelődési Ház, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22.,
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tervezett helyszíne/i

Rädda B. u. 37.

Tevékenység össz költségigénye (Ft)

2.150.000,-

Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

3., 4.

Releváns változtatások
képest indoklással

a
a

többi
PET-hez

A projekt csúszása miatt később indul a képzés.

Tevékenységcsomag száma, neve

4. Képzési programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

4.5. Okos eszközök használatára felkészítő képzés és tananyag fejlesztése, okos
jövőbe mutató megoldásokkal

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.)

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

IT és IOS kompetenciák a hétköznapokban az esélyegyenlőség érdekében

Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,

felhívásban
támogatható

munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató képzés
megszervezése,

A tevékenység/elemek indokoltsága

Alapszintű okos telefonokhoz és tabletekhez kapcsolódó tudás elsajátítása

Közvetlen célkitűzés/ek

Alapszintű okos telefonokhoz és tabletekhez kapcsolódó tudás elsajátítása

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő felnőtt lakosság.
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Közvetetten érintett célcsoport

A XV. kerületben élő felnőtt lakosság.

Tevékenység részletes szakmai leírása

A mai modern világban a hétköznapi ügyek minden területén nélkülözhetetlenek az
okos eszközök és azok applikációi, az álláskereséstől a rekreációs lehetőségek
megtalálásán keresztül, a különböző támogatási lehetőségek megismeréséig, vagy
csak egyszerűen hitelfelvételhez, tájékozódáshoz ezeket az eszközöket használjuk.
A felhasználói szintig eljuttató tanfolyamokon a 30 év feletti résztvevők az eszközök
kezelésének alapjait sajátíthatják el a 28 órás, 2 hónapos tanfolyamon. A képzés az
ios és android operációs rendszereken futó telefonokhoz és okos eszközökhöz
kapcsolódik. Magában foglalja az internethasználatot, az elektronikus levelezést, az
e-ügyintézés alapjait. Célunk, hogy a mindennapi feladatokat biztos gyakorlati
tudással végezzék a képzés befejezése után a résztvevők.
A tevékenység keretében, mivel az intézmény nem rendelkezik ilyen eszközökkel
mintegy 5 ios és 15 android rendszerű eszköz beszerzése valósul meg a
tevékenység keretein belül 2.000.000 Ft értékben.

Várt konkrét eredmények
-

okos eszközök használatának ismeretbővülése az kerületben és az akcióterületen
élők körében

tevékenységelemenként

Ütemezés:
az
tevékenységelemek össz
gyakorisága

egyes
időtartama,

24 hónap

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Csokonai Művelődési Ház, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22.,
Rädda B. u. 37.

Tevékenység össz költségigénye (Ft)

6.300.000,-

Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

3., 4.

a

többi
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Releváns változtatások
képest indoklással

a

PET-hez

Tevékenységcsomag száma, neve
Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése
Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése
programcsomag
5.6. Babaruha börze és használt cikk piac szervezése

Csokonai Kulturális Központ

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

Urbán Sz. Szilvia

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Hatékony szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások alakuljanak ki

Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

a) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók,

felhívásban
támogatható

b) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,

A tevékenység/elemek indokoltsága

szegénység, csekély vásárlóerő

Közvetlen célkitűzés/ek

Az akcióterületen élő lakosság kedvezőbb áron jut a használt cikkekhez, amelyek
nem kerülnek illegális lerakásokba

Közvetlenül érintett célcsoport

akcióterületen élő kisgyermekes családok

Közvetetten érintett célcsoport

akcióterület lakossága, 100 fő

Tevékenység részletes szakmai leírása

Várt konkrét eredmények

Babaruha börze, használt cikk piac szervezése a szociális
szellemében valósul meg 12 alkalommal az akció területen.
a közösség megerősödése az adásvételek kapcsán
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- tevékenységelemenként
Ütemezés:
az
egyes
tevékenységelemek össz időtartama,
gyakorisága

min. 12 alkalommal alkalmanként maximum 4 órás időtartamban

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. február

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Csokonai KK telephelyei, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22.,
Rädda B. u. 37.

Tevékenység össz költségigénye (Ft)

50.000,- Ft

Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

1.8

a

többi

1.11

Tevékenységcsomag száma, neve

6. Egészségügyi programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

6.3. Prevenciós előadások iskolákban - Tematikus előadások főleg drog témában –
komplex drámaórák több témában, több korcsoportnak

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

Berényi Kata, művelődésszervező

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

az akcióterületen iskolába járó osztályok bevonása a közösségépítés eszközével,
továbbá a leszakadás megelőzését segítő előadások és események szervezésével a
színházi nevelés eszközével
kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások
kialakítása,

Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

felhívásban
támogatható

egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat),
hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz,
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A tevékenység/elemek indokoltsága

az ifjúsági korosztályban jelentkező drogproblémák megelőzése, kezelése

Közvetlen célkitűzés/ek

az ifjúsági korosztályban az egyén leszakadásának megelőzése illetve a folyamat
megállítása

Közvetlenül érintett célcsoport

akcióterületen élő, vagy akcióterületen intézménybe járó, illetve a kerületben élő
fiatalok

Közvetetten érintett célcsoport

akcióterületen élő, vagy akcióterületen intézménybe járó illetve a kerületben élő
fiatalok barátai és családtagjai

Tevékenység részletes szakmai leírása

Olyan – színházi elemeket használó – előadáson „vezetjük végig” a résztvevőket,
melynek során a fiatalok nemcsak megfigyelői, hanem sokszor írói is a színpadon
megjelenített történetnek, mely a helyzetek végiggondolásával, elemzésével,
sűrítésével, átalakításával és adott esetben megjelenítésével születik.
Ez nagy hatással van a résztvevőkre, akik a bevonódásuk által saját maguk élik át
az eseményeket, átértékelve a környezetükhöz és egymáshoz fűződő viszonyaikat
is.
20 osztály vesz részt a programon, így minimum 20 fős osztálylétszámmal számolva
minimum 400 fő vesz részt a programban, melynek hatására csökken a drog miatt
leszakadó fiatalok száma, továbbá növekszik a belső társadalmi kohézió

Várt konkrét eredmények
-tevékenységelemenként
Ütemezés:
az
tevékenységelemek össz
gyakorisága

egyes
időtartama,

2019. januárjától – 2020. december 31-ig bezárólag negyedévente minimum 3
alkalom

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január 01.

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december 31.

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Csokonai Művelődési Ház, akcióterületen és a közelben lévő iskolák

Tevékenység össz költségigénye (Ft)

1.620.000,-

Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

6.

a

többi
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Releváns változtatások
képest indoklással

a

PET-hez

Tevékenységcsomag száma, neve

6. Egészségügyi programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

6.5. Tematikus sportprogramok 6.5.1. családi sportnap

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT
Bezerédi Erika, művelődésszervező
- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

mozgással egybekötött családi szabadidős tevékenység

Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók,

felhívásban
támogatható

az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,
egészségügyi programok (beleértve a prevenciós programokat),
hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz,

A tevékenység/elemek indokoltsága

aktív életmód népszerűsítése

Közvetlen célkitűzés/ek

Családok számára szabadidős tevékenység

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő családok.

Közvetetten érintett célcsoport

A XV. kerületben élő családok.

Tevékenység részletes szakmai leírása

Játékos sportvetélkedők kisgyermekes családok részére, évente két alkalommal.

Várt konkrét eredmények

igény családon belüli közös programokra, közösségi mozgáskultúrára
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-tevékenységelemenként
Ütemezés:
az
tevékenységelemek össz
gyakorisága

egyes
időtartama,

4 alkalom

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. II. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. III. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Budai II. Stadion

Tevékenység össz költségigénye (Ft)

1.355.101,-

Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

6.

Releváns változtatások
képest indoklással

a
a

többi
PET-hez

Tevékenységcsomag száma, neve

6. Egészségügyi programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

6.5. Tematikus sportprogramok 6.5.2. grundfoci bajnokság

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT(1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.)
Bezerédi Erika, művelődésszervező

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

mozgással egybekötött szabadidős tevékenység

Illeszkedés
meghatározott

az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók,

a

felhívásban
támogatható

az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,
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tevékenységekhez

egészségügyi programok (beleértve a prevenciós programokat),
hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz,

A tevékenység/elemek indokoltsága

aktív életmód népszerűsítése

Közvetlen célkitűzés/ek

Több korosztály számára közösségi szabadidős tevékenység

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő lakosság.

Közvetetten érintett célcsoport

A XV. kerületben élő lakosság.

Tevékenység részletes szakmai leírása

Lakóközösségek, baráti társaságok mérhetik össze focitudásukat.
24 hónapon keresztül két alkalommal rendezzük meg a bajnokságot.

Várt konkrét eredmények
igény a közösségi mozgáskultúrára

-tevékenységelemenként
Ütemezés:
az
tevékenységelemek össz
gyakorisága

egyes
időtartama,

24 hónap

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Budai II. Stadion

Tevékenység össz költségigénye (Ft)

440.000,-

Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

6.

Releváns változtatások
képest indoklással

a
a

többi
PET-hez

A projekt csúszása miatt később indul a program.

226

Megvalósíthatósági tanulmány
„Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja”

VEKOP-6.2.1- 15-2016-00005

Tevékenységcsomag száma, neve

6. Egészségügyi programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

6.5. Tematikus sportprogramok 6.5.3. futó-kocogó

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT
Bezerédi Erika, művelődésszervező

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

tömegsport – kondíció javítás

Illeszkedés
a
meghatározott
tevékenységekhez

az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók,

felhívásban
támogatható

az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,
egészségügyi programok (beleértve a prevenciós programokat),
hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz,

A tevékenység/elemek indokoltsága

Napjainkban jelentkező mozgásszervi betegségek megelőzése

Közvetlen célkitűzés/ek

tömegsport népszerűsítése

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő sportolni vágyó lakosság

Közvetetten érintett célcsoport

A XV. kerületben élő sportolni vágyó lakosság

Tevékenység részletes szakmai leírása

Klubunk prevenciós jelleggel jön létre, tagjai az egészségtudatos élet képviselői,
vagy életmódjukon változtatni akaró kerületi lakosok. A szervezetre gyakorolt
jótékony hatásokon kívül a futás személyiségformáló jelleggel is bír. A klub tagjai
közösségi programon keresztül élhetik meg személyes fejlődésüket.

Várt konkrét eredmények
mozgáshiányos életmód megszüntetése

-tevékenységelemenként
Ütemezés:

az

egyes

24 hónap
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tevékenységelemek
gyakorisága

össz

időtartama,

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Budai II. Stadion, XV. kerület sportlétesítményei

Tevékenység össz költségigénye (Ft)

480.000,-

Szinergia/
kapcsolódás
projekttevékenységhez

6.

Releváns változtatások
képest indoklással

a
a

többi
PET-hez

Tevékenységcsomag száma, neve

6. Egészségügyi programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

6.6. Tematikus kirándulások, táborok az egészségmegőrzés jegyében (2 korcsolya,
2 úszás, 1 barlang látogatás)

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT
Berényi Kata, művelődésszervező

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

a mozgás megszerettetése az óvodás korosztály számára

Illeszkedés

gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező

a

felhívásban
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meghatározott

támogatható

tevékenységekhez

önkormányzati feladatellátáson túli gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása,
az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók,
egészségügyi programok (beleértve a prevenciós programokat),
a gyerekek felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok,

A tevékenység/elemek indokoltsága

aktív életmódra nevelés

Közvetlen célkitűzés/ek

gyermekek mindennapjaiban a rendszeres sport megjelenése

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő óvodáskorú korosztály.

Közvetetten érintett célcsoport

Az akcióterületen élő óvodáskorú korosztály szülei.

Tevékenység részletes szakmai leírása

Mozgásfejlesztő eszközökön játékos készség és képességfejlesztés. Különböző
mozgástípusokat ismernek meg: úszás, jégkorcsolya, stb. A program tartalmazza a
gyermekek szállítását is a különböző sporttevékenységek helyszínére.
A foglalkozások jótékony hatással

lehetnek a koordinált mozgáson kívül

kommunikációs és közösségi szocializációra is.
Két év alatt 5 alkalommal max. 25 fő/alkalom létszámmal.
Várt konkrét eredmények

A gyermekek megtapasztalva a mozgás örömét amatőr sportolóvá válnak.

-tevékenységelemenként
Ütemezés:az egyes tevékenységelemek
össz időtartama, gyakorisága

24 hónap

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i
Tevékenység össz költségigénye (Ft)

Külső kerületi helyszín, Budai-hegység, III. kerület Táborhegyi barlang
570.000,-
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Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez
Releváns

változtatások

a

PET-hez

képest indoklással

6.

A projekt csúszása miatt később indul a program.

Tevékenységcsomag száma, neve

6. Egészségügyi programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

6.8. Szabadidős programok hátrányos helyzetű gyerekeknek.

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT

- A megvalósításért felelős személy

Berényi Kata, művelődésszervező

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez
Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

tevékenységekhez

Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős-kulturális
programjain való részvétel
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen,
valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások kialakítása,
az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,
antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok,
a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési
programok,

A tevékenység/elemek indokoltsága

Hátrányos helyzetű gyermekek kulturális felzárkóztatása

Közvetlen célkitűzés/ek

Akcióterületen élők gyermekek kulturális felzárkóztató programja

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő családok gyermekei

Közvetetten érintett célcsoport

Az akcióterületen élő családok gyermekeinek családtagjai
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Tevékenység részletes szakmai leírása
Az akcióterületen élő gyerekeket havonta egyszer (szept.-jún. között) olyan kulturális programra
visszük, ahová családjával nem jut el. (hajókirándulás, múzeum, filmvetítés, állatkert, stb.)
Várt konkrét eredmények

A gyermekek olyan helyszínekre juthatnak el, olyan élményekkel gazdagodnak,
amelyet családjuk nem tud számukra biztosítani.

-tevékenységelemenként
Ütemezés:

az

tevékenységelemek

össz

egyes
időtartama,

Két év alatt 18 alkalom

gyakorisága
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek

kerületen kívüli helyszínek

tervezett helyszíne/i
Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez
Releváns

változtatások

a

360.000,6.

PET-hez

képest indoklással

Tevékenységcsomag száma, neve

6. Egészségügyi programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

6.10. Meridián torna szép korúaknak

Tevékenységelem/ek megvalósításáért

Csokonai Kulturális Központ (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.)

felelős partnerszervezet neve;

Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető
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- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez
Illeszkedés

a

időskorúak egészségi állapotának megőrzése és javítása

felhívásban

meghatározott

támogatható

egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat)
hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

Napjainkban jelentkező mozgásszervi betegségek javítása, a mozgásszervi
betegségek romlásának megakadályozása, az állapot szinten tartásával

Közvetlen célkitűzés/ek

egészségmegőrzés

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő mozogni vágyó idős lakosság.

Közvetetten érintett célcsoport

A XV. kerületben élő mozogni vágyó lakosság.

Tevékenység részletes szakmai leírása

Napjaink népbetegsége a demencia, melynek egyik lehetséges késleltetési módszere
a finom motorikus mozgások elsajátítása, fejlesztése. A program alatt folyamatos
egészségügyi méréseken vesznek részt a részvevők.
24 hónap en keresztül négy csoport, csoportonként minimum 20 fő.

Várt konkrét eredmények

egészségügyi problémák csökkenése, általános állapot javulása

-tevékenységelemenként
Ütemezés:
tevékenységelemek

az
össz

egyes
időtartama,

24 hónap

gyakorisága
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek

Csokonai Művelődési Ház, igény esetén Arany János utcai idősek klubja
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tervezett helyszíne/i
Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez
Releváns

változtatások

a

PET-hez

240.000,2., 6.
Meridián torna nevet kapja a program, a helyi igények felmérését követően került a

képest indoklással

tevékenység kibontásra.

Tevékenységcsomag száma, neve

7. Gyerekek iskolai felzárkózását segítő programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

7.2. Tehetségprogram óvodásoknak

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT (1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.)
Berényi Kata, művelődésszervező

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

A program célja, hogy az iskolakezdés előtt álló kisgyermekeknek lehetőséget adjon
arra, hogy különböző tehetségterületeken kipróbálhassák magukat. Általuk a szülők
is segítséget kapnak tehetséggondozó szakembereinktől.

Illeszkedés

családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen,
valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások kialakítása,

meghatározott
tevékenységekhez

a

felhívásban
támogatható

az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók,
az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,
antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok,
a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési
programok,
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A tevékenység/elemek indokoltsága

Képesség- és tehetségfejlesztés akcióterületen élő óvodások számára

Közvetlen célkitűzés/ek

Akcióterületen élők gyermekek tehetségprogramja

Közvetlenül érintett célcsoport

Akcióterületen élő családok nagycsoportos óvodás gyermekei

Közvetetten érintett célcsoport

Akcióterületen óvodába járó nagycsoportos gyermekek és családjaik

Tevékenység részletes szakmai leírása

A „Tehetségprogram óvodásoknak” célja, hogy az iskolakezdés előtt álló, tehetséges
kisgyermekek a tematikusan felépített programok, ismeretterjesztő foglalkozások
során olyan élményekhez jussanak, amelyek nyomot hagynak bennük, amelyek
révén nő az önbizalmuk, megerősítést kap tehetségük és amelyek alkalmával
barátokat szerezhetnek. A szülők szerepe is hangsúlyt kap: segítik a
közösségépítést, nyomon követik a gyermekek tapasztalatait, élményeit. A
programban útmutatást kapnak tehetséggondozó szakembereinktől.
A
gyermekek
havonta
egyszer,
tematikus
projektekben
(felfedező
természetismereti, alkotó művészeti és népi hagyományőrző foglalkozásokon)
próbálhatják ki magukat.
A program 12 gyermek tehetséggondozását vállalja, akik 2019 szeptemberétől
lesznek nagycsoportos óvodások. Kiválasztásukban segítségül hívjuk óvónőiket is.
Tehetségígéreteket várunk: szociális érzékenységük/készségük, problémamegoldó
készségük, humorérzékük, fantáziadús alkotói tehetségük, szép tiszta beszédük,
előadói tehetségük, vagy éppen a csoportban elfoglalt vezetői attitűdjük miatt eshet
rájuk óvónőik választása.

Várt konkrét eredmények

Iskola előtt álló nagycsoportos óvodások tehetségterületeinek feltérképezése,
útmutatás a szülőknek

-tevékenységelemenként
Ütemezés:
tevékenységelemek

az
össz

egyes
időtartama,

Egy év alatt 12 alkalom

gyakorisága
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. III. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. III. negyedév
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Tevékenység/résztevékenységek

Csokonai Művelődési Ház és kerületen kívüli helyszínek

tervezett helyszíne/i
Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez

Tevékenységcsomag száma, neve
Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

1.000.000,7.1.

7. Gyerekek iskolai felzárkózását segítő programcsomag
7.3. Fejlesztő és tanoda jellegű programok

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT
Sz. Urbán Szilvia, telephelyvezető

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez
Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

Csökkenjen az iskoláskorú
emelkedjen az iskolázottság

gyermekek

lemaradása

a

tanulmányaik

során,

k) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési
programok,

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

hátrányos helyzetű gyerekek lemaradása és lemorzsolódása az iskolában

Közvetlen célkitűzés/ek

hátrányos helyzetű gyerekek lemaradásának és lemorzsolódásának csökkenése az
iskolákban

Közvetlenül érintett célcsoport

akcióterületen élő iskoláskorú gyermekek,100-200 fő

Közvetetten érintett célcsoport

iskolás korú gyermekek

Tevékenység részletes szakmai leírása

A programcsomag célja, hogy az akcióterületen belül élő iskolás korú gyermekeknek
az iskolai tanterven kívüli oktatási felzárkóztató lehetőségeket biztosítson,
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korrepetálások, fejlesztő tanoda programok keretében.
A valódi oka a lemaradásnak, az iskolai sikertelenségnek, a kudarcoknak. A nagy
osztályokban a személyek elvesznek. Nincs idő arra figyelni, melyik diáknak mi a
problémája, mi az erőssége, a hozott vagy nem hozott tudása, megtanulta-e valaha,
hogyan is kell tanulni. A kudarcok, sikertelenségek halmozódnak, a diák gyorsan
kedvét veszti, elhiszi, hogy ő erre nem képes és persze nem szeret iskolába járni,
hiszen ki szeretne egy olyan helyen tölteni sok időt, ahol csupa kudarc éri. Nagyon
gyorsan el lehet veszni ebben a csapdában.
A tevékenység során ennek a csapdának a kialakulását szeretnénk megelőzni, ezt a
lemaradást, elveszést befolyásolni, visszafordítani. Egy kisebb tanuló közösségben
jobban tudunk egymásra és a személyekre figyelni. Együtt tudjuk keresni és
megtalálni a tanulás, tudás örömeit, szépségeit
A közösségben történő segítéssel az egyes tanulók problémáira kívánunk válaszokat
találni közösen.
hátrányos helyzetű gyerekek lemaradásának és lemorzsolódásának csökkenése az
iskolákban

Várt konkrét eredmények
-

tevékenységelemenként

Ütemezés:

az

tevékenységelemek

össz

egyes
időtartama,

kb. 50 alkalom

gyakorisága
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. február

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek

Újonnan létrehozott közösségi funkciókban (3 helyszín)

tervezett helyszíne/i

Csokonai Művelődési Ház, 2019. decembertől tervezetten Dugonics utca 10., 22.,
Rädda B. u. 37.
Iskolák,
Egyéb releváns külső helyszín,

Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

projekttevékenységhez

a

többi

3.500.000,5.3
9.1
7.1
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Szakmai tervező táblázat – PALOTA-15 Nonprofit Kft
Tevékenységcsomag száma, neve

1.

A

helyi

identitást

erősítő

közösségi,

közösségszervezési

programcsomag
Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

1.3. Akcióterület zöldítése növényültetéssel, gondozással közösségi
programként

Tevékenységelem/ek megvalósításáért

PALOTA-15 Nonprofit Kft

felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Szögi Andrea
ügyvezető

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Az akcióterületen történt felmérés szerint az ott élők 66%-a számára alapvető fontosságú a
szebb, ápoltabb környezet. A projekt főtevékenysége során felújításra kerülő 100%-os
önkormányzati tulajdonban lévő 2 db ingatlan udvarrendezése is megvalósulhat a projekt
keretében, szoft elemként, a lakókörnyezet minőségének javulása eredményével.

Illeszkedés

D) Egyéb kapcsolódó tevékenységek

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

tevékenységekhez

d) Önkormányzat (…) kizárólagos tulajdonában álló vagy a fejlesztés
eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő, felújítással érintett lakó- és
közösségi funkció esetében:
−
−

kapcsolódó udvarrendezés;
kerítés kialakítása, felújítása

A tevékenység/elemek indokoltsága

Az akcióterületen számos zöldfelület felújításra szorul. Az akcióterületi lakosok
igényfelmérése is jól mutatja, hogy kifejezett igény mutatkozik az ápolt, zöld
környezet kialakítására. Mivel a projekt főtevékenysége kizárólag a lakófunkció
javítását szolgálhatja, jelen tevékenység jól kiegészíti az épület felújítását követően
a tágabb lakókörnyezet rendezését.

Közvetlen célkitűzés/ek

Növekedjen az akcióterületen a rendezett zöldfelület nagysága, a lakókörnyezet és
településkép minősége javuljon

Közvetlenül érintett célcsoport

Pázmány P. u 86. krízis és veszélyeztetett tömbök lakói
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Közvetetten érintett célcsoport

akcióterület lakossága

Tevékenység részletes szakmai leírása

Dugonics u. 22. társasházban:
−
−
−
−
−
−
−

tereprendezés,
építési törmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal
tükör készítése díszburkolat alá,
szegély készítés, dísz murva burkolat készítés
díszsövény ültetés
filagória telepítés
szalonnasütő telepítése ülőkékkel

Pázmány P. u 86.
−
−
−
−
−
−
−
−
Várt konkrét eredmények

A lakókörnyezet és településkép minőségének javulása, , több zöldfelület, melyek az
akcióterület lakosságának elégedettségét növelik.

-tevékenységelemenként
Ütemezés:
tevékenységelemek

az
össz

tereprendezés,
bozótos kiirtása, sarjadékfák kivágása, aprítása, összegyűjtés depóniába,
zöldulladék, szemét, törmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal
tükör készítése díszburkolat alá,
szegély készítés, dísz murva burkolat készítés
díszsövény ültetés
5 db magaságyás építése, geotextíliával
szalonnasütő telepítése ülőkékkel

egyes
időtartama,

A fenti két társasház közvetlen környezetében az épületfelújítások befejezését
követően előreláthatólag 2020 őszén kb. 2-3 hónap alatt

gyakorisága
Megvalósításuk tervezett kezdete

2020. III. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i
Tevékenység össz költségigénye (Ft)

Dugonics u. 22. Pázmány P. u. 86.
5 409 384.-
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Szinergia/

kapcsolódás

projekttevékenységhez

a

többi

1.1., 1,2., 1,4,
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Tevékenységcsomag száma, neve

1.

A

helyi

identitást

erősítő

közösségi,

közösségszervezési

programcsomag
Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

1.4. Közterület szépítése növényültetéssel, gondozással, közösségi
programként

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

PALOTA-15 Nonprofit Kft
Szögi Andrea
ügyvezető

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

Az akcióterületen megnyilvánuló fizikai problémák komplex kezeléséhez nagy
mértékben hozzájárul a lakosság bevonásával történő szervezett, költséggel
támogatott illegális szemétlerakók felszámolását célzó programok megszervezése. A
megvalósítással nem csak esztétikai de közösségépítési eredmények is realizálhatók.
3.1.2. D) Egyéb kapcsolódó tevékenységek
c) Az akcióterületen található illegális hulladéklerakók felszámolása

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

A felhívásban foglaltak szerint szoft elemek között támogathatók az érintett lakosság
bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók. Az akcióterületen történt felmérés
szerint az ott élők 66%-a számára alapvető fontosságú a szebb, ápoltabb környezet. Ezt az
igényt elégítené ki a környezet közösségi akciók során történő hulladék mentesítése az
akcióterületen időről időre keletkező illegális hulladék lerakások felszámolása

Közvetlen célkitűzés/ek

Az akcióterületen a lakókörnyezet és a településkép minősége javuljon, növekedjen
a településrészen (akcióterületen) élők identitástudata, szeressék, gondozzák
környezetüket, közösségszervezési szerep betöltése

Közvetlenül érintett célcsoport

Akcióterület lakossága

Közvetetten érintett célcsoport

Kerület lakossága

Tevékenység részletes szakmai leírása

A kerületi Csokonai Művelődési Központtal – mint konzorciumi partnerrel
együttműködve más kulturális közösségi programhoz építve célszerű a tavaszi és az
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őszi időszakban a projekt teljes időtartama alatt 6 alkalommal korábban a
kerületben már bevezetett szokásoknak megfelelően a lakókörnyezet szépítésére
irányuló szemétszedést, hulladékgyűjtést megszervezni.
Az akció előtt 3 héttel a terület átvizsgálását követően kerül kijelölésre az a helyszín
ahol a hulladékmentesítést végre kell hajtani. A helyszínválasztást követően
történhet meg az akció promótálása az akcióterület lakossága körében a helyi sajtón
és elektronikus média csatornáin keresztül, valamint szórólapok terjesztésével.
A hulladék gyűjtéshez védőeszközöket, szerszámokat, hulladékgyűjtő zsákot
láthatósági mellényt, védőitalt, jutalom édességet vagy kekszet szállítunk a
helyszínre, azokat biztosítva az akcióban résztvevőknek az akció sikeressége
érdekében.
Tapasztalataink szerint nem igazán megfelelő az érdeklődés és az aktivitás az
effajta közösségi programok iránt ezért javasoljuk, a projekt keretében kulturális
esetleg fiatalokat is motiváló programmal történő kapcsolódást, ami nagyobb
érdeklődést válthat ki az akcióterület széles rétege körében.
A hulladék zsákokba gyűjtését és kijelölt helyre depózását követően azok lerakóba
történő szállításáról szintén a projekt keretében gondoskodunk.
A lakókörnyezet és a településkép minőségének javulása, a településrészen
(akcióterületen) élők identitástudatának növekedése, A szemétszedést, terület
tisztítást követően az ott élők munkájuk eredményeként jobban odafigyelnek,
szeretik, gondozzák környezetüket. A szemétlerakások felszámolása közösségi
programként valósul meg így közösségszervezési eredmény is várható.

Várt konkrét eredmények
-tevékenységelemenként

Ütemezés:

az

tevékenységelemek

egyes

össz

időtartama,

gyakorisága

A tevékenység a projekt időtartam mindhárom évében tavasszal (időjárástól
függően márciusban) illetve ősszel (októberben) kerül megszervezésre egy-egy nap
2-3 órás időtartammal összesen 6 alkalommal.

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. I. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek

Tavaszi és őszi időszakokban az akcióterület időszakos átvizsgálását követően kerül
kijelölésre a konkrét terület, ahol a hulladék mentesítés megvalósítható

tervezett helyszíne/i
Tevékenység
(Ft)

össz

költségigénye

2 866 809.-Ft
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Szinergia/

kapcsolódás

projekttevékenységhez

a

többi

1.1., 1,2., 1,3.
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Tevékenységcsomag száma, neve

Tevékenységcsomag

egyes

3. Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programcsomag
elemeinek

3.4. Munkáltatók érzékenyítése

sorszáma, megnevezése
Tevékenységelem/ek megvalósításáért felelős

PALOTA-15 Nonprofit Kft

partnerszervezet neve;

Szögi Andrea

- A megvalósításért felelős személy neve,

ügyvezető

beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

A projekt alapvető célkitűzései között szerepel, hogy az akcióterületen élő
hátrányos helyzetű lakosság társadalmi integrációja javuljon, a munkaerő piaci
integrációja

növekedjen.

A

munkáltatók

érzékenyítése

elsődlegesen

ezen

célkitűzések elérését tudja előmozdítani, hiszen a hátrányos helyzetű lakosság
munkába állítását csak befogadó munkáltatókon keresztül lehet elérni.
Illeszkedés

a

felhívásban

meghatározott

támogatható tevékenységekhez

A

felhívásban

meghatározott

támogatható

tevékenységekhez

való

illeszkedés

elsősorban és közvetlenül az alábbi pontokban teljesül:
-

Munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek,

-

Foglalkoztatók felkészítést célzó programok, az előítéletek csökkentése és a
célcsoport elhelyezkedésének segítése érdekében.

A tevékenység/elemek indokoltsága

A

munkáltatók

érzékenyítése

kiemelten

indokolt

a

projekt

fent

említett

célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából, hiszen az akcióterület lakosságának
rendszeres

munkajövedelemből

származó

bevétel

nélkül

nem

lesz

esélyük

fenntartani a beruházásokból megvalósuló fejlesztések révén létrejött megújuló
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lakókörnyezetet, közösségi funkciókat.

Közvetlen célkitűzés/ek

A munkáltatók érzékenyítésének megvalósításával az alábbi közvetlen célokat
kívánjuk elérni:
-

Munkáltatói előítéletek csökkentése,

-

Befogadó munkáltatók számának növelése,

-

Akció területen élő hátrányos helyzetű lakosság munkaerő piaci integrációja,
reintegrációja

Közvetlenül érintett célcsoport

Közvetetten érintett célcsoport
Tevékenység részletes szakmai leírása

●

Munkáltatók, cégvezetők, döntéshozók

●

HR ügyekben döntéshozók,

●

HR szakemberek,

●

HR ügyintézők

A városrehabilitációval érintett akció terület lakossága
●

Munkáltatók toborzása személyes kapcsolatfelvételen keresztül, illetve a helyi
sajtóorgánumok bevonásával

●

Előadássorozat

a

közvetlenül

érintett

célcsoport

számára

az

alábbi

területeken:

●

○

Jogszabályi és társadalmi környezet,

○

Gazdasági ösztönzők,

○

Hazai és nemzetközi tapasztalatok,

○

Jógyakorlatok

Érzékenyítő workshopok a közvetlenül érintett célcsoport számára az alábbi
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témákban:

●

○

Előítéletek,

○

Érték-szemlélet,

○

Társadalmi felelősségvállalás

Üzemlátogatások cateringgel
○

●

Már befogadó és még nem befogadó munkáltatóknál egyaránt

Személyes konzultáció, kísérés, mentorálás a közvetlenül érintett célcsoport
számára

●

Dissszemináció
○

Kiadvány készítése a közvetlenül érintett célcsoport számára

○

Más kerületekben, településeken a XV. kerületi

munkáltatói jó

gyakorlatok bemutatása
Várt konkrét eredmények

●

30 potenciális munkáltató toborzása a helyi sajtó bevonásával és személyes
kapcsolatfelvétellel

tevékenységelemenként
●

10 előadás a közvetlenül érintett célcsoport számára

●

5 érzékenyítő workshop a közvetlenül érintett célcsoport számára

●

4 üzemlátogatás cateringgel a már befogadó és még nem befogadó
munkáltatóknál egyaránt

●

20 alkalom személyes konzultáció, kísérés, mentorálás a közvetlenül érintett
célcsoport számára

●

1 db 500 példányban elkészülő kiadvány készítése a közvetlenül érintett
célcsoport számára

●

Más kerületekben, település(ek)en XV. kerületi munkáltatói jógyakorlatok
bemutatása 5 esetben.

A fent nevezett tevékenység elemek megvalósulásának eredményeként terveink
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szerint 5-10 új befogadó munkáltató lesz a XV. kerületben, melynek következtében
az akcióterületen élő hátrányos helyzetű álláskereső személyek a munkaerő piaci
helyzettől függően a lehető legmagasabb számban el tudnak majd hosszú távon
helyezkedni.
Ütemezés: az egyes tevékenységelemek össz

Az egyes tevékenységelemek össz időtartama 3 negyedév, havi gyakorisággal

időtartama, gyakorisága
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. II. negyedév

Megvalósításuk tervezett vége

2020. IV. negyedév

Tevékenység/résztevékenységek

tervezett

●

helyszíne/i

XV. kerület közigazgatási területén belüli munkáltatók, üzemek cégek,
workshopok tartására alkalmas helyszínek

●

A disszemináció esetén pedig más budapesti kerületek, magyarországi
nagyváros(ok)

Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Tervezett tevékenység

Tervezett költség

30 munkáltató toborzása kerületi sajtó Eredményes toborzás díja 20.000
FtX30=600.000Ft
bevonásával és személyes megkeresések
révén
10

előadás

a
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Előadói díj, mely tartalmazza a
helyszín
biztosítását
is:
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alkalom*2
600.000 Ft

célcsoport számára

5

érzékenyítő

workshop

a

óra*30.000

Ft

=

közvetlenül
Tréneri díj, mely tartalmazza a
helyszín
biztosítását
is:
5
alkalom*4
óra*30.000
Ft
=
600.000 Ft

érintett célcsoport számára

4 üzemlátogatás a már befogadó és még
nem befogadó munkáltatóknál egyaránt

Kapcsolatépítési
díj,
helyszíni
bejárás, üzemlátogatás szervezése:
4 alkalom*80.000 Ft = 320.000 Ft
Üzemlátogatás és catering költség:
4 alkalom * 200.000 Ft = 800.000
Ft

20 alkalom személyes konzultáció, kísérés,
mentorálás

a

közvetlenül

érintett

célcsoport számára
1 db 500 példányban elkészülő ismertető
kiadvány készítése a közvetlenül érintett
célcsoport számára

Konzultáció, kísérés, mentorálás
két
fő
közreműködésével:
20
alkalom*3
óra*25.000
Ft
=
1.500.000 Ft
Kiadvány
szakmai
tartalmának
összeállítása,
kidolgozása:
12
szakértői nap * 70.000 Ft =
840.000 Ft
Lektorálás: 2 szakértői
50.000 ft = 100.000 Ft

nap

*

Szerkesztés, tördelés: 2 szakértői
nap * 50.000 ft = 100.000 Ft
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Grafikai tervezés: 2 szakértői nap *
50.000 ft = 100.000 Ft
Nyomdai előállítás: 500 példány *
500 Ft = 250.000 Ft
Más

település(ek)en

XV.

kerületi

munkáltatói jógyakorlatok bemutatása

kapcsolódás

a

többi

Bemutató előadás + workshop
utazási
költséggel
együtt:
5
alkalom * 3 óra * 35.000 Ft =
525.000 Ft
6.485.000 Ft

Összesen:

Szinergia/

Terembérlet: 5 alkalom * 3 óra *
10.000 Ft = 150.000 Ft

3.1., 3.2., 3.3., 4.

projekttevékenységhez
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Tevékenységcsomag száma, neve
Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

4. Képzési programcsomag
4.8. Képzés védett foglalkoztatónál

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

PALOTA-15 Nonprofit Kft
Szögi Andrea
ügyvezető

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

A statisztikai mutatók egy része az akcióterületen élő népesség kedvezőtlen
munkaerőpiaci pozíciójáról tanúskodik. Az aktív korúakon belül az alacsony iskolai
végzettségűek aránya 12%, meghaladja a kerületi átlagot. Szintén magas a
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya. A projekt szoft elemei
között szereplő képzések célja, hogy növekedjen a hátrányos helyzetű lakosság
munkaerőpiaci integrációja a képzettségi szint emelésén, készségfejlesztő
programokon keresztül, emellett a védett munkahely munkalehetőséget tud
biztosítani az egyes képzésben sikeresen teljesítő számára.

Illeszkedés

3.1.1 B) Szoft típusú tevékenységek

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

tevékenységekhez

d) munkaerő piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató
képzés megszervezése, OKJ-s képzések

A tevékenység/elemek indokoltsága

A statisztikai mutatók egy része az akcióterületen élő népesség kedvezőtlen
munkaerőpiaci pozíciójáról tanúskodik. Az aktív korúakon belül az alacsony iskolai
végzettségűek aránya 12%, meghaladja a kerületi átlagot. Szintén magas a
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya.

Közvetlen célkitűzés/ek

Csökkenjen a képzetlenek és a munkanélküliek aránya az aktív korúak között

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő munkanélküliek és tartós munkanélküliek

Közvetetten érintett célcsoport

Az akcióterület lakossága

Tevékenység részletes szakmai leírása

Igénybevett szolgáltatással tervezzük az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
OKJ-s képzését varró munkakörre. A képzésben résztvevők számára így lehetőség
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nyílik

konkrét

szakmai

tapasztalat

mellett

munkaszocializációs

tapasztalatok

megszerzésére is, a képzésben elhangzottak sikeres elsajátítása esetén pedig esélyt
teremthetnek maguknak a munkahely megtalálására a PALOTA-15 Nonprofit Kft
foglalkoztatásában a projektidőszak utolsó évében.
Az

akcióterület

lakossága

körében

(krízistömbökben

élők)

elkészített

egyéni

fejlesztési terv adatai alapján kiválasztott rászoruló személyek részére, azzal
összhangban saját lebonyolítással az alábbi tematikájú képzést tervezzük 3
alkalommal, alkalmanként 10-10 fő részére összesen 29 órában (napi 6 órában)

Képzési tematika
témakör

részletezés

képzés
óraszáma
1. nap
2

1

BIOGRÁFIA, TRAUMAFELDOLGOZÁS

2

ÖNISMERET, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

bemutatkozás,

ismerkedés,

helyzetelemzés
4

kompetenciák feltárása, rejtett
értékek, célok keresése

2. nap
3

STRESSZKEZELÉS, INDULATKEZELÉS

4

RELAXÁCIÓS TECHNIKÁK

4

fajtái,

kialakulása,

okai,

gyakorlati tanácsok
2

célja,

technika

gyakorlati

bemutatása, elsajátítása
3. nap

5

ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ
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példák
MUNKAHELYI KÖZÖSSÉG,

3

közösségben

rejlő

erők

bemutatása

MUNKAMORÁL
4. nap
ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS

3

szociális

ellátó

segítségkérés
alternatív

6

rendszer,

intézményes

és

lehetőségeinek

ismertetése
MOZGÁSSZERVI KÉSZSÉG- ÉS

3

mozgás szerepe a gyógyulásban,
gyakorlatok

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
5. nap
7

ÁLLÁSKERESÉSI TANÁCSADÁS,

4

SZÁMONKÉRÉS, KÉPZÉS LEZÁRÁSA,

önéletrajz

írás,

aktuális trend megismertetése

ÖNÉLETRAJZÍRÁS
8

állásportálok,

1

teszt

OKLEVÉL ÁTADÁS
29 óra

ÖSSZESEN:

A képzésbe bevont személyek kompetenciáinak fejlődése, ezáltal álláskeresési
esélyük növekedése, hosszú távon a munkanélküliségből történő kilépésük, új
szakma elsajátítása, munkahely szerzés/megtartás

Várt konkrét eredmények
-tevékenységelemenként
Ütemezés:
tevékenységelemek
gyakorisága

az
össz

egyes
időtartama,

Textiltermék összeállító OKJ-s képzés: a képzés óraszáma: 200 óra (Elmélet: 60
óra, Gyakorlat: 140 óra) 8 főre 2020 őszén,
A 29 órás (1 hét, napi 6 óra) képzés a projekt időtartama alatt 3 alkalommal kerül
megszervezésre, minden évben a tavaszi, vagy az őszi időszakban

251

Megvalósíthatósági tanulmány
„Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja”

VEKOP-6.2.1- 15-2016-00005

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. március

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek

Textiltermék összeállító OKJ-s képzés: igénybevett szolgáltatás képző intézménynél
Kompetenciafejlesztő képzés: PALOTA-15 Nonprofit Kft. székhelyén

tervezett helyszíne/i

1151 Budapest, Bogáncs utca 10.

Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

projekttevékenységhez
Kapcsolódó Szakmai Melléklet

a

többi

22 286 025 Ft
3., 4.
VEKOP védett munkáltatónál képzés tematika.doc
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Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye
Tevékenységcsomag száma, neve

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

1. A helyi identitást erősítő közösségi, közösségszervezési
programcsomag
1.7 Idősek klubjának szépítése + rendezvények az idősek számára (Arany János
utcai idősek klubja) Egészségügyi programok
Esések iskolája
Aktív idősödés
Ami igazán számít
Klubszépítéshez szükséges eszközök

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása

Gráczer Irma igazgató

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Az idős korosztály
élethelyzethez.

Illeszkedés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

számára

technikákat

mutat,

segít

alkalmazkodni

az

új

Egészségügyi programok
Projekt előkészítés:
Az előadássorozat megszervezésének és lebonyolításához elengedhetetlen.
Aktív idősödés:
Egyre több tudós sürgeti a környezeti korlátok miatt a gazdasági tevékenység és az
emberi jóllét dematerializációját a fenntarthatóság érdekében. Legfontosabb
összetevőjének, a fenntartható gondolkodásmód és viselkedés kialakulásának
útjában azonban pszichológiai akadályok sokasága található.
Bár sokat beszélünk arról, hogy az egészség és az erőnlét milyen meghatározó
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szerepet töltenek be az életünkben, mégsem teszünk eleget értük.
Az idős kórba lépve szembe kell néznünk biológiai változásokkal, testi hanyatlással,
betegségek gyakoribbá válásával, az életminőség romlásával is, de ha lehet,
ezeknél még jobban tartunk a pszichés zavaroktól és a mentális hanyatlástól.
Az aktivitásukat és függetlenségüket megőrző idősödő és idős emberek jelenlegi és
jövőbeni generációi értékes és sok tekintetben még fel nem tárt erőforrásokat
jelentenek a gazdaság és a társadalom számára.
Ami igazán számít:
Mindannyian arra vágyunk, hogy életünknek értelmet és jelentőséget adjunk.
Tapasztalat, hogy azok az embertársaink, akik képesek életükre nyugodtan,
aprólékosan
és
elfogulatlanul
visszatekinteni,
határozottabbak,
pozitív
beállítottságúak lesznek. Akik újragondolják a sikereiket, a tévedéseiket,
döntéseiket és átélt fájdalmaikat vagy örömeiket, nagyon sokszor meglepetve
döbbennek rá arra, hogy tulajdonképpen elég jól helytálltak, jól tudták viselni még
a nehezebb időkben megélteket is.
Esések iskolája:
Sajnos ma Magyarországon 5 óránként hal meg egy idős elesésből származó baleset
miatt. Tehát évente 2000 idős társunkat veszítjük el, évről-évre, ciklikusan. Hazánk
az elöregedő társadalom felé halad, ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetni az idősek
biztonságos esésének tanítására. Az Esések iskolája a SENIOR ESÉSTAN programja
a gyakorlati megoldást tanítja eleséskor, sőt tanításaik elsajátításával az idősek
egyensúlyukat maximálisra tudják fejleszteni, mely biztonságérzetet ad, ezzel
visszanyerhetnek valamit, amit elvesztettek a passzív mozgású, idősödés közben.
Bárhol, bármikor tudják alkalmazni a megszerzett eséstudást, és ehhez nem kell
eszközt hordaniuk.
Klubszépítés:
Az Időseket Segítő Szolgálat – Arany János u. 51. telephely további szépítése.
Közvetlen célkitűzés/ek

Projekt előkészítés:
Az előadások sikeres lebonyolításaA legmegfelelőbb, leghitelesebb előadók felkutatása.
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Aktív idősödés:
7 előadásban mutatja be:
- A fenntartható viselkedés olyan motivációinak feltárására vállalkozunk, amelyek a
pszichológiai akadályokat legalább részben elkerülve érvényesülhetnek, és a már
meglévő egyéb indítékokat jól kiegészítik.
- Az idős korosztály tudjon olyan életmódváltozást megvalósítani, amellyel
fiatalabbnak, fittebbnek, egészségesebbnek érezze magát, gondolkodásuk és
memóriájuk is tökéletesen működjön.
- Elkerülhető legyen az időseket fenyegető pszichés rendellenességek.
- Az időseknek is szükségük van a lazításra, melyre egy hatékony módszer a jóga.
- A mozgás során mélyről jövő, a történelmi kollektív tudat által őrzött mozdulatemlékek törnek elő. Az orientális tánc a világ egyik legrégibb, majdnem
változatlan formában fennmaradt, tisztán rögtönzésen alapuló tánc, mely segíti az
időseket, hasznos időtöltés, kikapcsolódás.
- Fontos, hogy minden idős tisztában legyen az egészséges táplálkozás alapelveivel,
mely segítségével bizonyos betegségek elkerülhetők, a már meglévő betegségek
szinten tarthatók.
- Elengedhetetlen a munkavégző képesség megőrzése és javítása, a fizikai és
mentális egészségvédelem, valamint a dolgozni szándékozók munkában
maradásának támogatása.
Ami igazán számít:
12 alkalommal megrendezésre kerülő csoportfoglalkozás, ahol az idősek számot
vetnek azzal, ami nehéz volt, illetve sikeres. Térképet rajzolnak arról, ami
megtörtént, amiből a személyiség gazdagodott. Az egészséges örömforrások
feltérképezésre, kipróbálásra kerülnek. Megfogalmazódnak az egyéni vágyak és
azok minőségi megszervezése.
Az új életszakaszhoz rendelhető értékek pontos megfogalmazása és integrálása lesz
a legfontosabb a csoportfoglalkozás során.
Esések iskolája:
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A program küldetése, hogy állandó eséselemzéssel – új specifikus eséstechnikák
fejlesztésével, megfelelő innovációval hozzájáruljon embertársaink életminőségének
javításához.
Klubszépítés:
Az Időseket Segítő Szolgálat – Arany János u. 51. telephely további szépítésével az
idősek komfortérzetének javítása a cél.
Közvetlenül érintett célcsoport

Idősek az akcióterületen

Közvetetten érintett célcsoport

Az akcióterületen élő idősek hozzátartozói

Tevékenység részletes szakmai leírása

Aktív idősödés:
A témában hét előadást tartunk meg, melyeknek témái:
1. A mentális egészség fenntartása a játékok útján
2. Éljünk fitten, egészségesen
3. Időskori pszichológiai és pszichiátriai problémák és azok kezelése
4. Lelki és fizikai egészségfenntartás a jóga segítségével
5. Lelki és fizikai egészségfenntartás a tánc segítségével
6. Táplálkozzunk egészségesen
7. Sikeres idősödés – aktív idősödés
Ami igazán számít előadássorozat:
A csoportfolyamat során
-

számot vetünk azzal, ami nehéz volt, illetve sikeres

-

térképet rajzolunk arról, ami megtörtént, amiből a személyiség gazdagodott

-

az egészséges örömforrások feltérképezése, kipróbálása

-

az egyéni vágyak megfogalmazása és minőségi szervezése

-

az új életszakaszhoz rendelhető értékek pontos megfogalmazása
integrálása lesz a legfontosabb a csoportfoglalkozás során.

és

Esések iskolája:
A módszert egy judo mester dolgozta ki. A módszer főbb jellemzői: Az esések rövid
idő alatt elsajátíthatók, mivel a meglévő elemi mozgásmintákra épít.
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Aktív idősödés:
- Az idős korosztály olyan életmódváltozást sajátít el, amellyel fiatalabbnak,
fittebbnek, egészségesebbnek érzi majd magát, gondolkodásuk és memóriájuk
fejlődik.
- A pszichés rendellenességek csökkenek.
- A jóga technikájának elsajátításával könnyedebben tudnak lazítani.
- A tánc segítségével hasznosan tölthetik az idejüket, kialakulhat a valahová
tartozás érzése, kiváló a kikapcsolódásra a hétköznapi életből.
- Bővül az idősek tudása az egészséges táplálkozás alapelveiről, ezáltal bizonyos
betegségek elkerülhetők, a már meglévő betegségek szinten tarthatók.
- Könnyedebben alkalmazkodnak az új élethelyzethez.
Ami igazán számít:
A pszichodráma csoportban a részt vevők átgondolják a múlt még ma is fájó
emlékeit, felidézik azt, ami erősít, ami bátorít. Megteremti az idős korban azt a
biztos bázist, amelyet az önismeret ad mindannyiunk számára.
Esések iskolája:
A program küldetése, hogy állandó eséselemzéssel – új specifikus eséstechnikák
fejlesztésével, megfelelő innovációval hozzájáruljon embertársaink életminőségének
javításához. Arra törekszik, hogy mindenkihez eljutassa az egészségesebb és
sikeresebb élet lehetőségét.
Klubszépítés:
Az Időseket Segítő Szolgálat – Arany János u. 51. telephelyre az ellátottak
szívesebben fogják látogatni.
2019. március: Projekt előkészítés

Ütemezés: az egyes
tevékenységelemek össz időtartama,
gyakorisága

2019. április-május: Az Időseket Segítő Szolgálat Arany János u. 51. Szépítése
2019. június: Esések iskolája 4 alkalom, 1 alkalom/hét
2019. július: Esések iskolája 5 alkalom, 1 alkalom/hét
2019. augusztus: Aktív idősödés előadás 1-2, 2 előadás/hó
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2019. szeptember: Aktív idősödés előadás 3-4, 2 előadás/hó
2019. október: Aktív idősödés előadás 5-6, 2 előadás/hó
2019. szeptember: Aktív idősödés előadás 7-8, 2 előadás/hó
2019. november: Aktív idősödés előadás 9, 1 előadás/hó
2020. február: Ami igazán számít előadássorozat 1-2, 2 előadás/hó
2020. március: Ami igazán számít előadássorozat 3-4, 2 előadás/hó
2020. április: Ami igazán számít előadássorozat 5-6, 2 előadás/hó
2020. május: Ami igazán számít előadássorozat 7-8, 2 előadás/hó
2020. június: Ami igazán számít előadássorozat 9-10, 2 előadás/hó
2020. július: Ami igazán számít előadássorozat 11-12, 2 előadás/hó
2020. december: Projekt elszámolás
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. március

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Időseket Segítő Szolgálat – Arany János u. 51.

Tevékenység össz költségigénye (Ft)

4.637.285,-

Szinergia/ kapcsolódás a többi
projekttevékenységhez

1.

A Projektben szereplő közösségi terek

Programok részletes leírása
I. Aktív idősödés
Kapcsolódó Szakmai Melléklet
II. Ami igazán számít
III. Esések iskolája
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Tevékenységcsomag száma, neve
Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

2. Kisebbségek integrációját segítő programcsomag
2.3. Egészséges főzőklub kisebbségi és nem kisebbségi asszonyoknak

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye
Gráczer Irma igazgató

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez
Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

Társadalmi integrációt segítő programok, Az akcióterület lakosságának társadalmi
integrációját segítő program
A társadalmi integrációt segítő programok támogathatják a halmozottan
hátrányos helyzetű régiók felzárkózását.

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

A városrehabilitációs programban érintett területen lakók jelentős része
teljesen elszigetelten él. A városrészt nem szívesen hagyja el, kevéssé nyitott
és motiválható az ismerős közegből való kilépésre, elzárkózik az új
információk befogadásától. Bizalmatlan az idegenekkel szemben, ugyanakkor
hagyományaira sem büszke, nem őrzi azokat kellőképpen.

Közvetlen célkitűzés/ek

A közös főzés során egymás hagyományainak megismerése mellett az egészségtudatos
konyhatechnikai készségek elsajátítása, önállóság növelése, a közös főzés öröme.

Közvetlenül érintett célcsoport

a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett személyek, ezen belül roma és
nem roma családok tagjai

Közvetetten érintett célcsoport

a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett személyek és városrészben élők

Tevékenység részletes szakmai leírása

A közösségi program során közös ételkészítésre invitáljuk a programban érintett
területen élő lakosságot. Az egyes alkalmakon közösen készíthetnek el egy-egy ételt,
amit utána közösen is fogyaszthatnak el. Az elsődleges cél az, hogy a résztvevők
együtt legyenek, együtt főzzenek, közben érezzék jól magukat. Másrészt fontos, hogy
gyakorlati információkat kapjanak az egészséges élelmiszerekről, alapanyagokról és
konyhatechnikai eljárásokról. Fontos, hogy az elkészítendő ételek listáját hétről hétre

259

Megvalósíthatósági tanulmány
„Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja”

VEKOP-6.2.1- 15-2016-00005

maguk az érintettek állíthassák össze. Legyen lehetőség egy-egy saját recept
megvalósítására is, valamint a hagyományosan roma ételek elkészítésére is. Az ételek
kiválasztása mellett fontos, hogy a résztvevők megismerkedhessenek az egészséges
élelmiszerekkel, alapanyagokkal és konyhatechnikai eljárásokkal. A résztvevők
toborzásához plakátokat, szórólapokat készítenénk. Az információk átadásához
kiadvány készítünk, amely az egészséges életmód és ételkészítési praktikák mellett
tartalmazza a közösen szerzett tapasztalatokat is. A főzéshez szükséges eszközöket és
alapanyagokat a központ beszerzi. A főzési folyamat szakszerűségéhez és
biztonságossá tételéhez szakképzett külső szakember (szakács) bevonását tervezzük.
Közösségépítés

Várt konkrét eredmények

Előítéletek csökkenése, az elfogadás, a kölcsönös elismerés elősegítése

-tevékenységelemenként

Egészségfejlesztés
Információátadás
Havonta 1 alkalom, alkalmanként 6 óra időtartamban

Ütemezés:

az

tevékenységelemek

össz

egyes
időtartama,

gyakorisága

Szórólapok készítése a program kitűzött időpontja előtt egy hónappal (2019.
augusztus)
Első közös főzés: 2019. szeptember
Utolsó közös főzés: 2020. augusztus
Kiadvány (receptkönyv) megjelentetése: 2020. október

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. augusztus

Megvalósításuk tervezett vége

2020. október

Tevékenység/résztevékenységek

Csokonai Művelődési Ház, illetve Dugonics utca 22.

tervezett helyszíne/i
Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

projekttevékenységhez

a

többi

2.066.904,2.
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Tevékenységcsomag száma, neve
Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

2. Kisebbségek integrációját segítő programcsomag
2.4.

Előadássorozat a lakosság érzékenyítése céljából

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

- A megvalósításért felelős személy

Gráczer Irma igazgató

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Társadalmi integráció és társadalmi inklúzió erősítése, fogyatékkal élő személyek
életminősének javítása, esélyegyenlőség biztosítása.

Illeszkedés

a) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók,

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

b) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok,

tevékenységekhez

c) mediációs, antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok,

A tevékenység/elemek indokoltsága

kisebbségek negatív megítélés

Közvetlen célkitűzés/ek

Változatos világban élünk. Nem vagyunk egyformák, eltérő az életmódunk,
hagyományaink, eltérő szokásokkal rendelkezünk - ennek ellenére együtt élünk. El
kell fogadnunk társainkat, még akkor is, ha nem ugyanolyanok, mint mi. Nem
szabad ellenségesen bánni velük, vagy lekicsinyelni őket csak azért, mert
valamilyen szempontból mások. Minden egyén más, különbözik, eltér a többiektől.
Az elfogadás nem azt jelenti, hogy mindennel egyet kell érteni, vagy mindent
fenntartások nélkül mindent be kell fogadni, hanem inkább annak elismerését, hogy
mások életvitelének, nézeteinek, sajátosságainak megismerése által, mi is többek
lehetünk.
növekedjen az akcióterületen élők identitástudata
az emberek közötti különbözőségek tudatosítása,
a különbözőségből fakadó sajátos előnyök beláttatása,
az emberek közötti különbségek és azonosságok tudatosítása, saját „másságunk"
vállalása,
a másság elfogadásának megalapozása,
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másság elfogadása mindennapi élethelyzetekben.
Közvetlenül érintett célcsoport

akcióterület lakossága, 40-50 fő

Közvetetten érintett célcsoport

kerületi lakosság

Tevékenység részletes szakmai leírása

4 alkalmas interaktív, nem formális oktatási elemeket tartalmazó
foglalkozás sorozat
Kisebbségekről, többségről, kultúráról, vallásról, előítéletről, sztereotípiáról,
tényekről és hiedelmekről, kisebbségi és a többségi társadalom tagjainak egyaránt.
6 kisfilmből és klipből álló MEDIA megjelenés
Kisebbségek témával kapcsolatos kisfilmek és klipek (fogyatékosság, demencia)
közösségi felületen való megjelentetése.
Minél tágabb körben nézzék meg a kisfilmeket.

Várt konkrét eredmények
-

Az érzékenyítés hosszú folyamatának elindítása az akcióterületen.

tevékenységelemenként

Figyelem fókuszába kerüljenek a kisebbségek.
Kialakuljanak azok a képességek és készségek, amelyre építeni lehet a hosszú távú
érzékenyítési programokat, illetve amelyek lehetővé teszik a hosszú távú
szemléletváltást.
Párbeszéd induljon meg kisebbség és többség között.
Megvalósuljon az integráció, az oda-vissza érzékenyítés (kisebbségek egymás
irányába, kisebbség és többség egymás irányába).
Oldódjanak az előítéletek.
Lehessen beszélni tabukról, szenzitív témákról.

Ütemezés:
tevékenységelemek
gyakorisága

az
össz

egyes
időtartama,

4 alkalmas interaktív, nem formális oktatási
foglalkozás sorozat
2019 március
2019 október
2020 március
2020 október
6 kisfilmből és klipből álló MEDIA megjelenés
2019 május
2019 július
2019 szeptember
2019 december
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2020 május
2020 augusztus
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. február

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek

Csokonai Művelődési Ház
Arany János utcai Időseket Segítő Szolgálat

tervezett helyszíne/i

Újonnan létrehozott közösségi funkciók (3 helyszín)

Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

projekttevékenységhez

a

többi

600.000,1.5
1.7
2.6
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Tevékenységcsomag száma, neve

3. Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek

Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő tevékenységek

sorszáma, megnevezése

3.1. Álláskereső tréningek (pl. önéletrajzírás, állásinterjúra
prezentációs technikák, és eszközök felzárkóztató képzés, stb.)
3.2. Állásbörzék és képzési börzék szervezése

való

felkészülés,

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye
Gráczer Irma igazgató

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez
Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő tevékenységek
Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő tevékenységek
halmozottan hátrányos helyzetű régiók felzárkózását.

támogatják

a

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

A városrehabilitációs programban érintett területen lakók jelentős része
teljesen elszigetelten él. A városrészt nem szívesen hagyja el, kevéssé
nyitott és motiválható az ismerős közegből való kilépésre, elzárkózik az új
információk befogadásától. A munkahelykeresésben járatlan, reális önkép
hiányában sorozatosan kudarcok érik. A korszerű információszerzési
technikákban
járatlan.
Emiatt
munkavállalási
kedve
alacsony,
a
megszerzett munkahely megtartásában kevésbé sikeres.

Közvetlen célkitűzés/ek

Álláskereső tréning:
A résztvevők a tréningen tanultak segítségével növelhetik az álláskeresési esélyeiket
a munkaerőpiacon. A program során egyrészt konkrét, elsajátítható, megtanulható
ismereteket kapnak, másrészt lehetőséget arra, hogy az álláskeresés kritikus
elemeit kipróbálják. Fontos a pozitív megerősítés, az önbizalom növelése, a negatív
beidegződések és előítéletek törlése. Cél, hogy a résztvevők valóban reális
önképpel, megvalósítható elképzelésekkel és konkrét tervekkel távozzanak a
tréningről.
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Képzési és állásbörze:
Képzési börze: a képzők által kínált képzési lehetőségek megismertetése a képzések
iránt érdeklődőkkel.
Állásbörze: az adott térség munkáltatóival a munkavállalók, illetve az
álláskeresőkkel a térség munkalehetőségeinek megismertetése, a munkaügyi
központ és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokkal foglalkozó civil szervezetek
szolgáltatásainak megismertetése, kapcsolatépítés az adott térség munkáltatóival és
munkavállalóival, pályamódosítást tervezőkkel.
Közvetlenül érintett célcsoport

a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett személyek

Közvetetten érintett célcsoport

a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett személyek és városrészben
élők

Tevékenység részletes szakmai leírása

Álláskereső tréning:
A tréningek alkalmanként 6-8 fős csoportokban zajlanak. A tréning során a
résztvevőket előre elkészített tematika szerint készítik fel a munkaerő-piaci
nehézségek kezelésére, azaz a sikeres álláskeresésre. Játékos önismereti
foglalkozások során a résztvevők biztonságos körülmények között képet kapnak
saját erősségeikről, gyengeségeikről, az egyénileg fejlesztendő területekről. A
trénerek segítenek számukra a célok meghatározásában, és ismertetik az előttük
álló lehetséges karrierutakat. A résztvevők megtudhatják azt is: személyiségükhöz
mely vállalati kultúra illik leginkább. A szituációs gyakorlatok segítségével
felkészülhetnek az álláskeresés különböző fázisaira. A résztvevők eljátsszák a
várható helyzetet, majd közösen kielemzik a látottakat. Tapasztalataikat
kicserélhetik egymással, melynek során újabb lehetőséget kapnak arra, hogy az
esetlegesen elkövetett hibákat elkerüljék a későbbiekben.
A tréning megtartásában szakképzett külső szakember (coach/tréner) bevonását
tervezzük.
Képzési és állásbörze:
Képzési börze: A rendezvényen az oktatással, képzéssel és pályaorientációval
foglalkozó intézmények, szervezetek vesznek részt „kiállítóként”. A börzén széles
kínálatot vonultatnak fel a kiállítók, pályaorientációs programok várják a tovább
tanulni szándékozókat. Pályaválasztást segítő teszteket tölthetnek ki a fiatalok.
Emellett a résztvevő középiskolák különböző szakmákat - például a vendéglátás,
kereskedelem,
idegenforgalom,
táncművészet,
építőipar,
vegyipar,
környezetvédelem, informatika, idegen nyelvek tanulása stb. – mutatnak be.
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Állásbörze: Ez a fórum megteremti a vállalatok toborzás-kiválasztással foglalkozó
szakembereinek a lehetőséget, hogy fajlagosan olcsón rengeteg potenciális
munkavállalóból válogassanak, emellett megismerhessék a jelentkezők igényeit,
elvárásait,
felkészültségét
is,
így
alakítva
belső
képzésüket,
követelményrendszerüket. Az érdeklődők számára a legnagyobb előnyt az jelenti,
hogy megismerhetik a kiállító cégeket, szinte felelősség és következmény nélkül
beszélgethetnek, nyíltan kérdezhetnek a cégek képviselőitől, névtelenül
kipuhatolhatják az alkalmazás feltételeit, információkat gyűjthetnek a keresett
tudásról és saját esélyeikről.
Mindkét programhoz készítünk szakmai kiadványokat, szórólapokat, plakátokat.
Várt konkrét eredmények
-tevékenységelemenként

Álláskereső tréning,
Munkába állásra felkészítő tréning:
Reális önértékelés, pozitív énkép kialakulása
Önbizalom, bizalom kialakítása, növelése
Tudatosság és magabiztosság az álláskeresésben
Interjúhelyzetek magabiztos kezelése
Kommunikációs készség fejlesztése
Eredményesebb munkakeresés
Megszerzett munkahely megtartása
Képzési és állásbörze:
Önismeret, pályaorientációs készségek fejlesztése
Megfelelő iskolaválasztás
Sikeres tanulmányok
Iskolaelhagyás, lemorzsolódás csökkenése
Tudatos pályaválasztás
Tudatosság és magabiztosság az álláskeresésben
Interjúhelyzetek magabiztos kezelése
Kommunikációs készség fejlesztése
Eredményesebb munkakeresés
Megszerzett munkahely megtartása
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Álláskereső tréning:
Félévenként 1 alkalom, alkalmanként 5 nap/6 óra időtartamban
Szükségletek felmérése: 2019. március
1. tréning: 2019. május
2. tréning: 2020. május
Ütemezés:

az

tevékenységelemek

össz

egyes
időtartama,

gyakorisága

3. tréning: 2020. október
Képzési és állásbörze:
Évenként 1-1 alkalom, alkalmanként 2 nap/8 óra időtartamban
Álláskeresési börzék előkészítése, szervezés kezdete: 2019. március
1. Állásbörze: 2019. április
2. Állásbörze: 2020. április
Képzési börzék előkészítése, szervezés kezdete: 2019. október
1. Képzési Börze: 2019. november
2. Képzési Börze: 2020. november
2019. március: Álláskereső tréning, Képzési és állásbörze

Megvalósításuk tervezett kezdete

2020. október: Álláskereső tréning

Megvalósításuk tervezett vége

2020. november: Képzési és állásbörze,
Álláskereső tréning:

Tevékenység/résztevékenységek

Újonnan létrehozott közösségi funkciók (3 helyszín) vagy Csokonai Művelődési Ház

tervezett helyszíne/i

Képzési és állásbörze:
Csokonai Művelődési ház

Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez
Releváns

változtatások

képest indoklással

a

PET-hez

Álláskereső tréning: 880.565,Képzési és állásbörze: 747.312,3., 4.
A tevékenység megvalósítása 2019. január 01-től indul, a teljes pályázat teljeskörű
felülvizsgálata miatt
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Tevékenységcsomag száma, neve

3. Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek

3.3. "Kívül belül megújulás program” készség és megjelenés szintű felkészítés

sorszáma, megnevezése

állásinterjúra

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

- A megvalósításért felelős személy

Gráczer Irma igazgató

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

A projekt specifikus célja, hogy a felzárkóztató és készségfejlesztő programokon
keresztül növekedjen az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság munkaerőpiaci integrációja, illetve csökkenjen a képzetlenek és munkanélküliek aránya az
aktív korúak között. Az érintett csoport munkaerő-piacra történő visszatérését ez a
programelem - a képzés és mentorálás mellett - a külső megjelenés javításával
jelentősen segítheti.

Illeszkedés

3.1.1 B) Szoft típusú tevékenységek

meghatározott

a

felhívásban
támogatható

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

d) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő tevékenységek, szükséges felzárkóztató
képzés megszervezése, OKJ-s képzések
A felmérések alapján a munkanélküliek és tartós munkanélküliek aránya az
akcióterületen a kerületi átlagszinthez hasonló. Mindemellett, míg a területen élő
aktív korúak aránya meghaladja a kerületi átlagokat, az itt lakó munkanélküliek
nagy része legalább egy évig nem talál munkát. A statisztikai mutatók egy része az
akcióterületen élő népesség kedvezőtlen munkaerő-piaci pozíciójáról tanúskodik. Az
igényfelmérés során a megkérdezettek közel 30%-a nevezte meg a
munkanélküliséget olyan társadalmi problémának, mely az ő közvetlen közelében
jelentkezik és változtatna rajta. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a
területen 32%, ami valamivel magasabb a többi kerületrész átlagánál, így a kerületi
lakosság hátrányos helyzete elsősorban az akcióterületen figyelhető meg. Az érintett
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csoport munkaerő-piacra történő visszatérését a Külső-belső megújulás program a
képzés és mentorálás mellett, a külső megjelenés javításával jelentősen segítheti.
Közvetlen célkitűzés/ek

Csökkenjen a képzetlenek és a munkanélküliek aránya az aktív korúak között,
növekedjen az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság munkaerő-piaci
integrációja

Közvetlenül érintett célcsoport

Az akcióterületen élő munkanélküliek és tartós munkanélküliek

Közvetetten érintett célcsoport

Az akcióterület lakossága

Tevékenység részletes szakmai leírása

A program keretein belül, elsősorban az akcióterületen élő, tartós munkanélküliek
részére biztosítanánk komplex lehetőséget arra, hogy a külső és belső megújulásfejlesztés által nagyobb eséllyel induljanak el a munkakeresés útján. A programban
részt vevőknek lehetőségük nyílna arra, hogy a kellő motiváció megszerzése után
felkészüljenek a nyílt munkaerő-piacon való megjelenésre. A programban komplex
szolgáltatások vehetők igénybe, melyek nem csupán a résztvevők készségeiket és
képességeiket fejlesztik a munkavállalás érdekében, hanem a megjelenésüket is
formálják. Ennek érdekében közvetített szolgáltatással fodrász, manikűr és
kozmetikai szolgáltatások vehetők igénybe. A résztvevők a projekthez kapcsolódó
másik konzorciumi parner által megvalósított álláskeresési támogató program
elemben való részvétel során motivációs beszélgetéseken vennének részt. A
motiváció fenntartása mellett szükség szerint elsajátíthatják, hogy miként kell olyan
önéletrajzot írni, mely felkelti a munkáltatók figyelmét, majd ezt követően lépnek
abba a szakaszba, ahol a megjelenésre tevődik át a hangsúly. A bevonható
személyek tekintetében szorosan együtt kell működni a XV. kerületi Egyesített
Szociális Intézmények projektben résztvevő munkatársaival.
A képzések alkalmanként 6-8 fős csoportokban zajlanak. A képzés során a
résztvevők előre elkészített tematika szerint praktikus tanácsokat kapnak az
önéletrajz és a motivációs levél megfelelő elkészítéséhez, emellett felkészítik őket az
állásinterjúra is: a résztvevők megtudhatják, hogy a beszélgetésen milyen
kérdésekre számíthatnak, azokra milyen választ ajánlott adniuk, hogyan tanácsos
viselkedniük az interjú során, illetve milyen öltözék, frizura, smink lehet a
megfelelő. Beszélhetnek korábbi tapasztalataik alapján kialakult félelmeikről, az
esetleges negatív érzelmek, az előítéletek kezeléséről. Tapasztalataikat kicserélhetik
egymással, melynek során újabb lehetőséget kapnak arra, hogy az esetlegesen
elkövetett hibákat elkerüljék a későbbiekben.
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A képzés megtartásában szakképzett külső szakember (coach/tréner/tanácsadó)
bevonását tervezzük.
"Kívül belül megújulás program" készség és megjelenés szintű felkészítés
állásinterjúra:
A programban résztvevők olyan képzésen vehetnek részt, melynek segítségével a
munkaerőpiacon jól hasznosítható készségekhez juthatnak, valamint egy szituációs
gyakorlat révén lehetőségük lesz egy konkrét állásinterjút szimulálni. A tevékenység
támogatja a külső megjelenéshez kapcsolódó költségek jelentős részét, egy
alkalommal azok számára, akik egy képzésen a projekt keretein belül sikeresen és
eredményesen részt vettek.
A programban résztvevő munkanélküli és tartós munkanélküli személyek nyílt
munkaerő-piacon történő elhelyezkedése, hosszú távon a munkanélküliségből
történő kilépésük, munkahelyszerzés /megtartás.

Várt konkrét eredmények
-

tevékenységelemenként

Munkába állásra felkészítő tréning:
Reális önértékelés, pozitív énkép kialakulása
Önbizalom, bizalom kialakítása, növelése
Tudatosság és magabiztosság az álláskeresésben
Interjúhelyzetek magabiztos kezelése
Kommunikációs készség fejlesztése
Eredményesebb munkakeresés
Megszerzett munkahely megtartása

Ütemezés:
tevékenységelemek
gyakorisága

az
össz

egyes
időtartama,

A program 2019 őszétől a projekt időszak végéig tart. Mivel közvetített
szolgáltatásról van szó, az álláskeresést támogató programhoz kapcsolódóan a
szolgáltatás bármikor igénybe vehető.
Munkába állásra felkészítő képzés:
Évente 1 alkalom, alkalmanként max. 6 óra időtartamban
Az első alkalom előkészítése 2019. május
1. képzés: 2019. október
2. képzés: 2020. október
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Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. május: Munkába állásra felkészítő képzés

Megvalósításuk tervezett vége

2020 IV. negyedév Munkába állásra felkészítő képzés

Tevékenység/résztevékenységek

Munkába állásra felkészítő képzés:
Újonnan létrehozott közösségi funkciók (3 helyszín)

tervezett helyszíne/i

Szolgáltató helyszíne

Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez

Tevékenységcsomag száma, neve
Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

1.252.420.3., 4.

5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése programcsomag
5.1. Támogatott lakhatás

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye
Gráczer Irma igazgató

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Társadalmi integráció és társadalmi inklúzió erősítése, fogyatékkal élő személyek
életminősének javítása, esélyegyenlőség biztosítása.

Illeszkedés

A

meghatározott
tevékenységekhez

a

felhívásban
támogatható

támogatott

tevékenységhez

lakhatás
tartozik,

értelmi
hiszen

fogyatékosoknak,
egy

lakást

fizikailag

értelmi

a

lakófunkciós

fogyatékossággal

élők

lakhatásának segítésére újítanak fel. A felújított lakásban új szociális szolgáltatási
forma, a támogatott lakhatás valósul meg. A pályázati felhívásban az érintett
lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók megnevezésnél
szerepeltethető.
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A tevékenység/elemek indokoltsága

A XV. kerületben egész életet átívelően kaphatnak ellátást a fogyatékkal élők, a
korai fejlesztéstől, az oktatáson, szakképzésen át, egészen a védett, illetve integrált
munkahelyeken megvalósuló foglalkoztatásig. Nappali ellátás keretében elérhető a
fejlesztő foglalkoztatás. Az egyetlen hiányzó elem a tartós lakhatást nyújtó ellátási
forma, mely iránt markáns kliens igény jelentkezik.

Közvetlen célkitűzés/ek

Lakásfelújítás fogyatékkal
elindítása.

Közvetlenül érintett célcsoport

Értelmi fogyatékossággal élők és súlyos-halmozottan sérültek

Közvetetten érintett célcsoport

Fogyatékkal élők családtagjai és befogadó lakókörnyezet

Tevékenység részletes szakmai leírása

Támogatott lakhatás:

élők számára

és

támogatott

lakhatás

szolgáltatás

A Támogatott lakhatás egy újszerű, jogszabályi keretek alapján nyújtható szociális
ellátási forma az erre jogosultsággal rendelkező fogyatékos és/vagy pszichiátriai/
szenvedélybetegséggel élő személyek számára. A személy jogosultságát
támogatási komplex szükségletfelmérés eredménye alapozza meg. Fenntartása az
Önkormányzat és az SZGYF között kötött lebonyolítási szerződés alapján történik, a
szerződésben rögzített átadott pénzösszeggel.
A Támogatott lakhatás ellátási forma fő célja az ellátottak minél teljesebb
autonómiájának és társadalmi integrációjának elérése, amelyet a
normalizáció, integráció, participáció elveinek szem előtt tartásával, normalizált
életfeltételek és életritmus kialakításával, a szükséglethez és igényekhez igazodó
esetvitel és kísérő támogatás nyújtásával lehet elérni. A jelenlegi szociális
ellátásokhoz szervesen illeszkedve, a lakókörnyezetbe integrált, széles szolgáltatási
kínálattal rendelkező, az öngondoskodási képességre épülő és azt fejlesztő
szolgáltatási rendszert valósít meg. A kerületbe betelepítő erő a jól szervezett
szociális ellátás, mely egészen felnőtt korig, tervezhető jövőképet biztosít a
fogyatékkal élők és családtagjaik számára. Ennek következtében, markáns igény
jelentkezik, a tartós bentlakást biztosító lakhatás iránt.
A budapesti, így a kerületi segítséggel élők is, hozzátartozóik elvesztése
esetén, a várostól több száz kilométerre lévő bentlakásos otthonokba
kerülnek elhelyezésre. A támogatott lakhatási szolgáltatás igénybevétele
során a fogyatékos személyek lakhatása a településeken belül valósul meg,
integrálva, szükségleteiknek és igényüknek megfelelő kis létszámú
lakásokban, teljes társadalmi részvételt gyakorolva a különböző
életterületeken. Egy lakásban legfeljebb 4-12 fő él egy vagy két esetfelelős, azaz

272

VEKOP-6.2.1- 15-2016-00005

Megvalósíthatósági tanulmány
„Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja”

segítő személy támogatásával. A lakásban kizárólag csak a lakhatás feltételei
valósulhatnak meg, ezen kívül normalizált napirend és heti rend szerint, lakáson
kívüli elfoglaltságokkal - munkavégzéssel, nappali ellátással, képzéssel, szabadidős
programokkal - telnek az ott élő fogyatékos személyek napjai, csakúgy, mint
bármely más emberé.
Biztosítja a
a) lakhatást,
b) önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka
körébe tartozó esetvitelt,
c) az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást
d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén az
étkezést, az ápolás-gondozást, a fejlesztést, a társadalmi életben való részvételt
segítő szolgáltatásokat.
A lakhatási támogatás biztosítható:
a) legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
b) hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
c) legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében.
A Támogatott lakhatást nyújtó szolgáltató a lakhatás céljára szolgáló lakásokat
minden esetben köteles szociális ellátás céljából engedélyeztetni az
illetékes Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által. A szolgáltatás
igénybevételéért az ellátottak térítési díjat fizetnek, melyet jövedelmük
függvényében a fenntartó állapít meg a mindenkori jogszabályi előírások határain
belül. A Támogatott Lakhatásnak, mint szociális ellátási formának létjogosultságát
Európai Uniós direktívák alapozták meg hazánkban, követelményként
támasztva a hazai jogalkotás és szociális ellátórendszer számára az általános emberi
és állampolgári jogok érvényre juttatását és figyelembevételét minden életterületen,
különösen a különféle közszolgáltatások igénybevételében: lakhatás, oktatás,
munkavállalás, egészségügy, kultúra, szociális ellátások igénybevétele területeken.
Jelen pályázati forrásból az alábbiak megvalósítása a célunk:
Első beszerzés: A lakás berendezése: bútorok. Lakástextilek: függöny, szőnyeg. A
mindennapi életvitelt szolgáló háztartási gépek: mosógép, tűzhely, sütő,
mikrohullámú sütő, reggeliző szett, kávéfőző, porszívó. Konyhai eszközök,
étkészletek, edények. Takarító eszközök: szemetes, lábtörlő, felmosó, seprű,
porrongy. A törvény tárgyi feltételekre vonatkozó előírásainak megfelelően.
Munkabér és béren kívüli juttatás: A szociális segítők bére és béren kívüli
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juttatása és azok járulékai. Személyi feltételek megteremtése a törvényi
előírásoknak megfelelően.
Fejlesztő eszközök: a kliensek fejlesztő felkészítése során alkalmazott fejlesztő
eszközök beszerzése, melyek elsősorban a részképességek fejlesztését szolgáló
játékok valamint könyvek és számítógépes fejlesztő programok.
Kiadvány írása, szerkesztése: Túlóra, 3 fő gyógypedagógus, 24 órában megírja
és összeszerkeszti az alábbi 2 kiadványt:
1. Az elsajátítandó ismeretekből kiadvány készítése a kliensek számára,
akadálymentes formában.
2. A projektet népszerűsítő kiadvány készítése az érintettek és hozzátartozóik,
továbbá a lakosság számára, figyelemfelhívó és érzékenyítési céllal.
Nyomdai költség:
1. Az elsajátítandó ismeretek kiadvány nyomtatása, kötése vagy fűzése.
2. A projekt népszerűsítését szolgáló kiadvány nyomtatása, kötése vagy fűzése.
A pályázatot nem érintő kiadás:
Étkezés biztosítása
Kliensek felkészítő képzése
Kiválasztási folyamat lebonyolítása
Kiegészítés a Támogatott Lakhatás megvalósításához:
A lakások kialakítása során az alábbi törvényi előírások betartása szükséges:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról1
75. §572(5) A lakhatási szolgáltatás
a) legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
b) hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy
c) legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében
biztosítható.
1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
A támogatott lakhatás tárgyi követelményei354
110/E. §355 (1)356 Támogatott lakhatás kialakítására az a lakás alkalmas,
amely
a) 12
négyzetmétert
meghaladó
alapterületű
lakószobával,
főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű,
a
főzést
lehetővé
tevő,
önálló
szellőzésű
lakótérrel,
térbővülettel),
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fürdőhelyiséggel és WC-vel,
b) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással),
c) melegvíz-ellátással, és
d) egyedi fűtési móddal
rendelkezik.
(2) A támogatott lakhatást biztosító ingatlanok esetében az igénybevevő
fogyatékossági típusának megfelelő speciális szükségletekhez igazodva kell
biztosítani az akadálymentes használatot. Az igénybevevő állapotának
változása esetén a változáshoz igazodó akadálymentesítésről is gondoskodni kell.
(3)357 Az Szt. 75. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben egy
lakószobában, az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben egy
lakásban legfeljebb két személy helyezhető el.
(4)358 A közművesítettség szempontjából az (1) bekezdésnek megfelelő az a lakás
is, amely a környezettudatosság és a fenntarthatóság érdekében alternatív
módszerekkel (pl. napelem, geotermikus energia) biztosítja a villany- és vízellátást.

Várt konkrét eredmények
-

tevékenységelemenként

110/F. §359 (1) Az Szt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási
szolgáltatással összefüggő, az Szt. 75. § (1) bekezdés b)-d) pontjában
meghatározott szolgáltatásokat olyan módon kell biztosítani, hogy az érintett
ingatlanok egymástól elkülönült földrészleten helyezkedjenek el.
(2)360 Az Szt. 75. § (5) bekezdése szerinti lakhatási szolgáltatások másik, Szt. 75.
§ (5) bekezdése szerinti lakhatási szolgáltatásokkal szomszédos földrészleteken nem
biztosíthatók, kivéve az olyan lakhatási formákat, amelyek 2012. december 31-én
működési engedéllyel rendelkező lakóotthon elhelyezését szolgáló ingatlanon jöttek
létre.
(2a)361 Ha a lakhatási szolgáltatást társasházban nyújtják, a lakhatási
szolgáltatás céljára szolgáló lakások száma nem haladhatja meg a
társasházban lévő összes lakás egyharmadát, és nem alakítható ki olyan
építményszint, ahol valamennyi lakásban támogatott lakhatást nyújtanak.
(3) Ha a fenntartó, illetve a hálózat több helyszínen biztosít lakhatási
szolgáltatást, az ellátást igénybe vevőnek a lakások megtekintését és a további ott
lakók megismerését követően fel kell ajánlani a választás lehetőségét.
Felújított lakásban - a törvényi előírásoknak megfelelő tárgyi és személyi feltételek
mellett - a támogatott lakhatás szolgáltatás elindítása és működtetése, értelmi
fogyatékossággal élők és súlyosan, halmozottan sérültek számára. Önálló életvitelt
segítő képességek, készség szintre fejlesztése.
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Mentorszülők eredményes képzése. A folyamat szakmai dokumentálása, oktató
anyag és tájékoztató kiadványok összeállítása.
támogatott lakhatás: 2019. január-2020. december
projekt előkészítés: 2019. január
fejlesztő eszközök vásárlása: 2019. március
Ütemezés:

az

tevékenységelemek

össz

egyes
időtartama,

kiadvány írása és szerkesztése: 2019.május
mentorszülő képzés: 2019.május és június
első beszerzés üzemeltetéshez: 2019. szeptember

gyakorisága

számlás előadó, foglalkozás vezető: 2020. március és november
személyi feltételek megteremtése: munkabér 2020.január-2020. december
projekt elszámolás: 2020. december
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek

Az akció területen felújított lakásban, az akcióterületen lévő közösségi terekben.

tervezett helyszíne/i
Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez
Releváns

változtatások

a

PET-hez

27.459.034,5.7., 5.10.
A tevékenység megvalósítása 2018. novemberben 01-től indul, a teljes pályázat

képest indoklással

teljeskörű felülvizsgálata miatt

Tevékenységcsomag száma, neve

5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése
programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

5.3. Adósságkezelési szolgáltatás, háztartások vezetése, gazdálkodási
oktatás, csoportfoglalkozások
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Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Egyesített Szociális Intézménye
Gráczer Irma

neve, beosztása

igazgató

Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Adósságkezelési szolgáltatás

Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

Adósságkezelési szolgáltatás támogatja a halmozottan hátrányos helyzetű
régiók felzárkózását.

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

A városrehabilitációs programban érintett területen lakók jelentős része
küszködik nagyösszegű közüzemi díj tartozással. Emellett kevesen
rendelkeznek
a
kiegyensúlyozott
háztartásvezetéshez
szükséges
készségekkel, ismeretekkel. Az alacsony jövedelem mellett, a meglévő
erőforrások ésszerűtlen felhasználása tovább rontja egy család megélhetési
kapacitását.

Közvetlen célkitűzés/ek

Cél a mai elvárások és lehetőségek figyelembevételével, a gazdálkodás,
egészségmegőrzés, környezettudatosság jegyében felkészíteni a részvevőket arra,
hogy készen álljanak egy átlagos háztartás alapfokú vezetésére. Célja ezen kívül,
hogy a háztartási adósságokat (közüzemi díj tartozást) felhalmozott személyeket
segítse díjhátralékuk csökkentésében, és – lehetőség szerint – azok
megszüntetésében, a kiegyensúlyozott gazdálkodás fenntartásában.

Közvetlenül érintett célcsoport

a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett gyermekek és fiatalok

Közvetetten érintett célcsoport

a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett személyek és városrészben
élők

Tevékenység részletes szakmai leírása

Évente egy alkalommal részletes tematika szerint háztartásvezetési ismereteket
oktatunk a programban résztvevő családok tagjainak. A foglalkozásokon egyrészt
praktikus
tanácsokat
kapnak
a
gazdálkodás,
egészségmegőrzés,
környezettudatosság, családi munkamegosztás, valamint a váratlan krízishelyzetek
kezelése, a balesetek megelőzése, azonnali elsősegélynyújtás témakörében.
Emellett lehetőséget teremtünk a saját ötletek, tapasztalatok megosztására,
megvitatására.
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A programhoz készítünk szakmai kiadványokat, szórólapokat, plakátokat.
A képzés megtartásához szakképzett külső szakember (oktató/tanácsadó)
bevonását tervezzük.
Pénzkezelési ismeretek bővítése

Várt konkrét eredmények
-

Háztartásvezetési készségek fejlesztése

tevékenységelemenként

Háztartási adósság csökkenése
Évente 1 alkalommal, alkalmanként 3 nap/6 óra időtartamban
Ütemezés:

az

tevékenységelemek

össz

egyes
időtartama,

gyakorisága

A résztvevők toborzását 2019 márciusában kezdjük. Az előkészítő szakasz után
elkészítjük a kiadványokat, plakátokat, szórólapokat, melyeket eljuttatunk az
akcióterületen élőkhöz.
1. csoportfoglalkozás: 2019. május
2. csoportfoglalkozás: 2020. május

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. március

Megvalósításuk tervezett vége

2020. május

Tevékenység/résztevékenységek

Csokonai Művelődési Ház
Arany János utcai Időseket Segítő Szolgálat

tervezett helyszíne/i

Újonnan létrehozott közösségi funkciók (3 helyszín)

Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez

Tevékenységcsomag száma, neve

795.452,- Ft
5.2., 5.7.

5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése
programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek

5.5.

Fogyatékkal

vagy fejlődési
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támogató programok

sorszáma, megnevezése
Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Gráczer Irma, igazgató asszony

- A megvalósításért felelős személy
neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez
Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

Társadalmi integráció és társadalmi inklúzió erősítése, fogyatékkal élő személyek
életminősének javítása, esélyegyenlőség biztosítása.
g) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen,
valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások kialakítása,

tevékenységekhez

h) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat),

A tevékenység/elemek indokoltsága

mindennapi életviteli problémák

Közvetlen célkitűzés/ek

Hatékony szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások alakuljanak ki.
Csökkenjen az iskoláskorú gyermekek lemaradása a tanulmányaik során.

Közvetlenül érintett célcsoport

Fogyatékkal vagy fejlődési rendellenességgel élő gyermekek szülei, 50 fő

Közvetetten érintett célcsoport

Fogyatékkal vagy fejlődési rendellenességekkel élő gyermekek
Köznevelési intézmények
Ifjúsági közösségi terek
Védőnői hálózat

Tevékenység részletes szakmai leírása

Fogyatékkal vagy fejlődési rendellenességgel élő gyermekek szüleinek szóló
interaktív támogató programok, beszélgetések, melyek olyan családoknak segítenek
a mindennapi problémák leküzdésében, ahol nem csak a mindennapok
nehézségeivel,
de
fogyatékos
gyermekük
speciális
helyzetéből
fakadó
nehézségekkel is napi szinten kell megküzdeniük.
•
•
•

Fogyatékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermekek intézményi ellátása
születéstől az idős korig.
A XV. kerület szociális ellátórendszere: fókuszban a fogyatékossággal és
fejlődési rendellenességgel élők.
Fogyatékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermekek egészségügyi
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ellátása az egyes életkori sajátosságok figyelembe vételével.
Fogyatékosság és köznevelés, helyi sajátosságok.
Fogyatékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermekek pályaorientációs
tanácsadása.
• Életút tervezés-a munka világa.
• Szabadidő, kultúra, kikapcsolódás.
• Fogyatékos és fejlődési rendellenességgel élő fiatalok és a támogató
közösségek.
• Támogatott döntéshozatal, gondnokság, jogi ügyek.
• Mi lesz, ha én, a szülő már nem leszek? Támogatott lakhatás.
• Fogyatékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermek és testvérei.
• Bemutatkoznak az érdekképviseleti szervek.
• Segédeszköz bemutató.
• Fogyatékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermeket nevelő szülőket
segítő civil szervezetek.
• Aktuális probléma felvetés.
Életminőség javulása.
•
•

Várt konkrét eredmények
-

Helyzetmegoldó képesség javulása.

tevékenységelemenként

Mindennapi életvitelt megkönnyítő életvezetési készségek, képességek számának
növelése, erősödése.
Hatékony információ keresés.
Hatékony rövid és hosszú távú tervezés megvalósítása.
2019 február: Fogyatékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermekek intézményi
ellátása születéstől az idős korig.
Ütemezés:
tevékenységelemek
gyakorisága

az
össz

egyes
időtartama,

2019 április: A XV. kerület szociális ellátórendszere: fókuszban a fogyatékossággal
és fejlődési rendellenességgel élők.
2019 május: Fogyatékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermekek egészségügyi
ellátása az egyes életkori sajátosságok figyelembe vételével.
2019 szeptember: Fogyatékosság és köznevelés, helyi sajátosságok.
2019

október:

Fogyatékos
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pályaorientációs tanácsadása.
2019 november: Életút tervezés-a munka világa
2019 december: Szabadidő, kultúra, kikapcsolódás.
2020 január: Fogyatékos és fejlődési rendellenességgel élő fiatalok és a támogató
közösségek.
2020 február: Támogatott döntéshozatal, gondnokság, jogi ügyek.
2020 március: Mi lesz, ha én, a szülő már nem leszek? Támogatott lakhatás.
2020 április: Fogyatékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermek és testvérei.
2020 május: Bemutatkoznak az érdekképviseleti szervek.
2020 szeptember: Segédeszköz bemutató.
2020 október: Fogyatékos és fejlődési rendellenességgel élő gyermeket nevelő
szülőket segítő civil szervezetek.
2020 november: Aktuális probléma felvetés
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. február

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek

Újonnan létrehozott közösségi funkciókban (3 helyszín)
Arany János utcai Időseket Segítő Szolgálat

tervezett helyszíne/i

Csokonai Művelődési Ház

Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

projekttevékenységhez

a

többi

800.000,5.5
5.10
9.1
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Tevékenységcsomag száma, neve

5. Szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése
programcsomag

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

5.7. Nehéz helyzetben lévő családok rendszeres családlátogatása

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye
Gráczer Irma igazgató

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Hatékony szociális, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások alakuljanak ki

Illeszkedés

g) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen,
valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások kialakítása,

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

A városrehabilitációs programban érintett területen lakók jelentős része többféle
nehézséggel küszködő, ún. sokproblémás családban él, komoly deficittel küzd. A
jelenlegi szociális és gyermekvédelmi rendszerben nincs lehetőség az intenzív
családmegtartó szolgáltatások biztosítására, hiszen a magas esetszám nem teszi
lehetővé, hogy egy-egy esettel intenzívebben, naponta több órát, hetente több
napot is foglalkozzanak. A hosszú évek óta tartó nehézségek megoldásához, a
család korábbi beidegződésének korrigálásához, az eredményes megküzdési
technikák kialakításához viszont rengeteg idő és intenzívebb, mélyebb kapcsolat
kell.

Közvetlen célkitűzés/ek

A folyamatos segítő munka biztosítása, az akcióterületen élők egyéni
szükségleteinek felmérése, nehézségeik enyhítése, szociális státuszuk javítása. A
városrehabilitáció támogatása során elengedhetetlen, hogy a területen élők egyéni
élethelyzetükhöz, sajátosságaikhoz, tempójukhoz igazodó támogatást kapjanak. A
gyermekes családokat érintő szolgáltatás szakmai céljai közül tehát az elsődleges a
gyermekek biztonságos fejlődésének, a fiatal felnőtt biztonságos életének a
megteremtése a saját családján belül, ennek támogatására a családtagok esetében
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alapvető készségek elsajátítása, a társadalmi normák szerint működő családi életre
való felkészítés.
Közvetlenül érintett célcsoport

az akcióterületen élő személyek, 100 fő

Közvetetten érintett célcsoport

a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett személyek és városrészben
élők

Tevékenység részletes szakmai leírása

Családsegítés testközelből, családlátogatás tevékenység közvetlen kapcsolatot,
egyfajta mentorálást jelent a családon belüli problémák kezeléséhez, gyermekeiket
egyedül nevelő anyák vagy valamilyen szempontból segítséget igénylő családok
rendszeres látogatásán alapszik. A legfontosabb az érintettek szükségleteinek
pontos és mindenre kiterjedő felmérése, egyéni szociális diagnózis készítése.

Várt konkrét eredmények

Csökken a gyermekvédelmi
gondozott családok helyzete.

-

tevékenységelemenként

Ütemezés:

az

tevékenységelemek

össz

egyes
időtartama,

hatósági

beavatkozások

Szükségletfelmérést
követően
heti
városrehabilitációban érintett családokkal.

száma,

rendszerességgel

stabilizálódik
találkoznánk

a
a

gyakorisága
Megvalósításuk tervezett kezdete

2020. január

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december

Tevékenység/résztevékenységek
tervezett helyszíne/i

Egyénektől, helyzetektől függő egyedi helyszínek, első sorban az érintett családok
otthona, valamint az újonnan létrehozott közösségi funkciók (3 helyszín)

Tevékenység össz költségigénye (Ft)

1.050.000,-

Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez

Tevékenységcsomag száma, neve

9.1

5.

SZOCIÁLIS,

CSALÁDSEGÍTŐ

ÉS

GYERMEKJÓLÉTI

SZOLGÁLTATÁS

KITERJESZTÉSE PROGRAMCSOMAG
Tevékenységcsomag egyes elemeinek

5.10. ÉNO (értelmi sérült felnőttek napközi otthona) akkreditáció folytatása,
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sorszáma, megnevezése

melynek során a kialakított tananyag alapján képzést szerveznek fogyatékkal élők
hozzátartozóinak és szakembereknek

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Szabóné Busi Juliánna
ÉNO egységvezető

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Az akcióterületen fellelhető konfliktusok, problémák enyhítése, az interkulturális
különbségek csökkentése
A helyi lakosság szükségleteire épülve, társadalmi integrációjuk elősegítése

Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

tevékenységekhez

a hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek erősítése,
a program segíti a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit, életesélyeit, és
lehetőségeit,
a tevékenység segíti a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, beilleszkedését

A tevékenység/elemek indokoltsága

Az felnőtt korú értelmi fogyatékossággal élők, sérülés specifikus igényeit, gondozási
szükségleteit, a gyógypedagógiai fejlesztési lehetőségeket, a szociális ellátási
formákat,

az

igényelhető

pénzbeni

szociális

ellátásokat

ismertető

tananyag

kidolgozása, valamint a képzés megszervezése hiánypótló feladatot tölt be a
szakemberek és a szülők célcsoportjában egyaránt.
Közvetlen célkitűzés/ek

Elméleti és gyakorlati tudás átadása a szakemberek és a fogyatékkal élő ember
hozzátartozói számara, mely jelentős mértékben segíti mindennapi életvitelüket,
minőségi változást eredményezve a szociális készségek területén és az integráció
érdekében.

A

szakemberek

tekintetében

hiánypótló

belső

képzés,

mely

eredményesen járul hozzá a fluktuáció csökkentéséhez és a minőségi szakmai
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munkához. Preventív értékű a kiégés tekintetében mindkét célcsoport eseténben.
Közvetlenül érintett célcsoport

Értelmi fogyatékkal élő, felnőtt korú személyek hozzátartozói és a szociális ellátások
szakemberei

Közvetetten érintett célcsoport

Felnőtt korú értelmi fogyatékossággal élők

Tevékenység részletes szakmai leírása

Képzési anyag kidolgozása a szociális szakma aktuális irányelveinek, törvényi előírásainak
megfelelően. Prioritásként kell gondolnunk a prevencióra és ösztönző szándékkal kell motiválni
az innovációs pontok megtalálására a hatékony szakmai feladatmegoldás érdekében, továbbá a
szülők gondozási terheinek csökkentése tekintetében. Figyelmet kell fordítani az elméleti és
gyakorlati képzés helyes arányára (30%/70%). A tananyagot két szociális szakember írja és
elkészíti a képzési tematikát.
Az eredményt egy szociális szakember lektorálja.
A képzés minősítését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság végzi. A továbbképzési
program minősítési díja: A közalkalmazottak részére a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott, az „A” fizetési osztály első fizetési fokozata szerinti garantált
illetmény összegének (alapdíj) 70%-a.
Az akkreditációt követően a tananyag kidolgozóinak feladata: a képzés kommunikációja, tárgyiés személyi feltételek biztosítása, a képzési anyag lebontása óraszámra és képzési időre, a
tanfolyam közzé tétele, az oktatás lebonyolítása, az elégedettség mérése, a tanfolyam zárása.

Várt konkrét eredmények

Felnőtt korú értelmi fogyatékkal élők családban tartása és minőségi szociális
ellátásuk biztosítása.

Ütemezés:
tevékenységelemek
gyakorisága

az
össz

egyes
időtartama,

Tananyag kidolgozása:2019.01. - 2019.10. Havi 12 óra, heti 3 óra bontásban/2 fő
Tananyag lektorálása: 2019.11. - 2019.12. havi 10 óra, heti 2 óra bontásban/1fő
Akkreditálás:2020.01. – 2020. 03. Képzés szervezése:2020.04- 2020.05.Program
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zárás:2020.06.
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január

Megvalósításuk tervezett vége

2020. június

Tevékenység/résztevékenységek

Újonnan létrehozott közösségi funkciókban (3 helyszín)

tervezett helyszíne/i
Tevékenység össz költségigénye (Ft)

2 359 540 Ft

Szinergia/

5.1., 5.5.

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez
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Tevékenységcsomag száma, neve
Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

7. Gyerekek iskolai felzárkózását segítő programcsomag
7.1. Iskolai tanterven kívüli korrepetálások

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye
Gráczer Irma igazgató

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez
Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

A gyerekek iskolai felzárkózását segítő programok
A gyerekek iskolai felzárkózását segítő programok
halmozottan hátrányos helyzetű régiók felzárkózását.

támogatják

a

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

A városrehabilitációs programban érintett területen lakó gyermekek
túlnyomó része alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik. Jelentős
számban fordul elő magas számú igazolatlan hiányzás, korai
iskolaelhagyás, lemorzsolódás. k jelentős része teljesen elszigetelten él.
Sokan
küszködnek
tanulási
részképesség-zavarokkal,
melyek
megnehezítik az iskolai felzárkózást. A sikertelenség tartós elakadáshoz,
a tanulmányok feladásához vezet, amely súlyosan megnehezíti a fiatalok
eredményes és reális pályaorientációját, későbbi sikeres munkavállalását.
A gyerekek a legtöbb segítséget napi tanulási problémáik megoldásához
igénylik, de a fejlesztést többnyire az alapoktól kell kezdeni. A tanulási
alapműveletek (olvasás, helyesírás, számolás) nagyon hiányosak. Tovább
nehezíti a haladást a szegényes szókincs. Ezek a halmozott problémák
abból adódnak, hogy a gyerekek sokszor már az órákon nem értik a
hallottakat és az otthoni információszerzés is nehezített.

Közvetlen célkitűzés/ek

Az általános és középiskolában tanulók tantárgyi tudásának pótlása, az egyéni
nehézségek kiküszöbölése egyéni és csoportos keretek között. Az akcióterületen
élő tankötelezett korú gyermekek közül sokan felzárkóztatásra szorulnak.
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Fontos, hogy a fejlesztésük során tovább erősítsük a
motivációjukat, életükben kiemelt szerepet kapjon a tanulás.

tanuláshoz

való

Közvetlenül érintett célcsoport

a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett gyermekek és fiatalok

Közvetetten érintett célcsoport

a városrehabilitációs programban közvetlenül érintett személyek és városrészben
élők

Tevékenység részletes szakmai leírása

Várt konkrét eredmények

A tanulmányi eredményeikben elmaradást mutató gyermekek számára egyéni és
kiscsoportos fejlesztőpedagógiai és szaktárgyi korrepetálást tervezünk. Az
iskolában való sikeres előmenetelhez megküzdési, konfliktuskezelési mintákat
mutatunk a diákoknak. A korrepetálás célja, hogy a tudásban mutatkozó
hiányokat pótolja. A felzárkóztatás nem csak ismeretek hiányából, hanem sok más
fent sorolt tényezőből fakadó lemaradás kompenzálására törekszik. Így például a
tanulási problémákon túl, a szocializáltság, a viselkedés, a motiváció fejlesztésére
egyaránt kiterjed.
Az egyéni korrepetálásokat, fejlesztéseket szükség esetén a család otthonában is
megszervezzük.
A programot a tanévkezdéshez igazítjuk, úgy, hogy az augusztusban pótvizsgázni
kényszerülő gyerekek számát, szükségleteit.
A fejlesztéshez, tantárgyi korrepetáláshoz eszközöket, szakmai anyagokat
vásárolunk.
Tanulmányi eredmény javulása
Sikerélményhez jutás

-tevékenységelemenként

Reális énkép kialakulása
Sikeres tanulmányok
Iskolaelhagyás, lemorzsolódás csökkenése
Tudatos pályaválasztás

Ütemezés:
tevékenységelemek

az
össz

egyes
időtartama,

Egyéni fejlesztés, korrepetálás: 1 tanéven (10 hó) keresztül, hetente 15 óra
időtartamban
Csoportfoglalkozás: 1 tanéven (10 hó) keresztül, hetente 5 óra időtartamban

gyakorisága

2019. júliusban felmérjük az abban a tanévben pótvizsgára kötelezett
gyermekeket, és az ő szükségleteikhez igazítva kezdjük meg a korrepetálásokat.

Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. július
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2020. június

Megvalósításuk tervezett vége
Tevékenység/résztevékenységek

Közösségi tér, szükség esetén az érintett gyermek (család) otthona

tervezett helyszíne/i
Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

projekttevékenységhez

a

többi

4 099 585,4., 7.
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Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

Tevékenységcsomag száma, neve

5.

SZOCIÁLIS,

CSALÁDSEGÍTŐ

ÉS

GYERMEKJÓLÉTI

SZOLGÁLTATÁS

KITERJESZTÉSE PROGRAMCSOMAG
Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

5.2. Szexuális, családtervezési felvilágosító tevékenységek

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény
dr. Kovács Péter (nőgyógyász főorvos)
Méhesné Saly Éva (iskola-egészségügyi védőnő)

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez
Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

tevékenységekhez

az akcióterületen élők egészségi állapota javuljon, egészségtudatosságuk
növekedjen
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen,
valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti
szolgáltatások kialakítása,
egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat),
pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési
szolgáltatások

A tevékenység/elemek indokoltsága

serdülök alacsony szintű tájékozottsága

Közvetlen célkitűzés/ek

a nemkívánatos következmények csökkentése (abortusz, STD)

Közvetlenül érintett célcsoport

akcióterületen élők

Közvetetten érintett célcsoport

az akcióterületen élőkkel közvetlen kapcsolatban állók

Tevékenység részletes szakmai leírása

A serdülőkorúak korai szexuális aktivitásának számos nemkívánatos következménye
van. Válsághelyzet kialakulása igen gyakori, a nem kívánt terhességek legtöbb
esetben abortusszal végződnek. A válsághelyzet másik iránya a fiatal lányok idő
előtti anyává válása, amely veszélyes mind a megszülető gyermek, mind a
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serdülőkorú ifjú anya számára. Az alacsony születési súly, a rosszabb perinatális,
morbiditási és mortalitási adatok egyenlőtlen életkilátásokat eredményeznek. A
szexuális szabadság, a aszexuális úton terjedő fertőzőbetegségek terjedésének,
gyakoribb előfordulásának is kedvez. A párkapcsolatokra való felkészülés, a család
életre való nevelés több időt igényelne, társadalmi modellünk sajnos e tekintetben is
hiányos. A konzervatív viselkedési minták eltűnőben vannak, csökken a család
értékformáló szerepe, a tömegkommunikáció szűretlen információáradatot zúdít a
fiatalokra, amelyek hatással vannak társadalmi és szexuális viselkedésükre.
A program keretében nyílt beszélgetések keretében a szerzett „ismeretek” a
gyerekek érettségi szintjének megfelelően kerülhetnek a helyükre, amelyre azért
van szükség, hogy a nemi élet egész életre kiható következményei, a nem kívánt
terhesség és a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésével kapcsolatos tudás
elsajátítására sor kerüljön. A nyílt beszéd nem csak megkönnyíti a gyerekek dolgát,
de ez lenne az egyetlen garancia arra is, hogy a ma már könnyen kivédhető nemi
betegségekkel szemben felvértezhessék magukat. Fontos, hogy mindenki pontos,
naprakész információt szerezzen a nemi úton terjedő betegségekről, amelyek
gyakran nem is csak aktus útján képesek fertőzni.
Előadás témák:
•

A női nemi érés (menstruáció, higiénia)

•

Az egészséges szexuális fejlődés

•

Életmóddal

a

betegség

megelőzésekért

(felfázás,

gyulladások)
•

A biztonságos szexualitás (fogamzásgátló módszerek)

•

A szexualitás érzelmi háttere
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•
Várt konkrét eredmények

a célcsoportban a terhesség-megszakítások, illetve az érintettek körében újonnan
diagnosztizált szexuális úton terjedő betegségek számának csökkenése

-tevékenységelemenként
Ütemezés:

az

tevékenységelemek

össz

A szexuális úton terjedő betegségek

egyes
időtartama,

3 év alatt a projekt megvalósításának a kezdetétől folyamatosan

gyakorisága
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január 1-től folyamatos

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december 31.

Tevékenység/résztevékenységek

Czabán Általános Iskola, (vagy Csokonai Kulturális Központ)

tervezett helyszíne/i
Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez
Releváns

változtatások

a

PET-hez

7.236.876,5.3, 5.7., 9.
A tevékenység megvalósítása 2019. január 1-től indul, a pályázat teljeskörű

képest indoklással

felülvizsgálata miatt.

Tevékenységcsomag száma, neve

6. EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMCSOMAG

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

6.1. A tematikus egészségnapok, életmód napok felnőtteknek

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény
dr. Alföldi Ibolya (tüdőgyógyász főorvos)
dr. Molnár Dóra (kardiológus szakorvos)

neve, beosztása
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Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez
Illeszkedés

a

meghatározott

akcióterületen élők egészségi helyzetének felmérése, valamint
biztosítása a szenvedélybetegségben szenvedők leszoktatásában

hozzáférés

felhívásban
támogatható

egészségügyi programok

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

dohányzás okozta szív- és érrendszeri betegségek kialakulása

Közvetlen célkitűzés/ek

megakadályozása az egészségügyi életmód leromlásának

Közvetlenül érintett célcsoport

akcióterületen élők

Közvetetten érintett célcsoport

az akcióterületen élőkkel közvetlen kapcsolatban állók

Tevékenység részletes szakmai leírása

A tevékenység keretében szűrőprogramok, szemléletformálás, orvosi előadások,
szakorvosi

vizsgálatok,

beszélgetések,

szaktanácsadások

valósulnak

meg.

A

problémák, amelyekre a program célzottan kíván koncentrálni az egészségtelen
életmód és táplálkozás, a szív és érrendszeri betegségek, a lelki problémákkal
küzdők egyre növekvő száma, a dohányzás, illetve a kevés mozgás.
A szív- és érrendszeri betegségek megbetegedési és halálozási statisztikákban
elfoglalt vezető helye mindenki számára közismert. Az eltérések kiváltásában a
magas vérnyomás – különösen egyéb rizikófaktorokkal társulva - előkelő helyet
foglal el. Számos – akár még tünetet nem okozó szívbetegség felderíthető EKGszűréssel.
Azok, akik le szeretnék tenni a cigarettát, hasznos információkat tudhatnak meg a
leszokás előnyeiről és a cigarettázás hátrányairól, illetve felvilágosítást kaphatnak a
leszokás támogatást nyújtó szolgáltatásokról.
Várt konkrét eredmények

leszokás sikerességének egyenes arányban történő változása a leszoktató program
során megjelentek számával, mely a résztvevők javuló egészségügyi állapotát
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eredményezi

tevékenység elemenként
Ütemezés:

az

tevékenységelemek

össz

egyes
időtartama,

6 alkalom * 1 nap, azaz mindösszesen 6 nap
gyakorisága: 3 alkalom/év

gyakorisága
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január 01.-től

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december 31.

Tevékenység/résztevékenységek

Rákos út 77/a (és/vagy Csokonai Kulturális Központ)

tervezett helyszíne/i
Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez
Releváns

változtatások

a

PET-hez

8.594.080,6.2.
A tevékenység megvalósítása 2019. január 01-től indul, a pályázat teljeskörű

képest indoklással

felülvizsgálata miatt.

Tevékenységcsomag száma, neve

6. EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMCSOMAG

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

6.2. A tematikus egészségnapok gyerekeknek

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény
Szabó Mária (védőnő)
Királyné O. Judit (védőnő)

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

táplálkozás minőségének javítása, valamint a balesetek megelőzése újszülött kortól
6 éves korig
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Illeszkedés

a

meghatározott

felhívásban
támogatható

egészségügyi programok

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

hátrányos helyzetű családok táplálkozásának minőségi javítása

Közvetlen célkitűzés/ek

gyermekbalesetek számának csökkentése, valamint a táplálkozással összefüggő
diabétesz ás elhízások számának csökkentése

Közvetlenül érintett célcsoport

akcióterületen élők

Közvetetten érintett célcsoport

az akcióterületen élőkkel közvetlen kapcsolatban állók

Tevékenység részletes szakmai leírása

A védőnői szolgálat szűrővizsgálatokat fog szervezni, illetve felvilágosító előadásokat
tart. A célkitűzés a hátrányos helyzetű területeken élő 0-6 éves korosztály szomatomentális állapotának javítása. Szűrővizsgálatainkon keresztül szeretnénk elérni,
hogy a gyermekek szülei idejében tudomást szerezzenek arról, amennyiben
gyermekük fejlődése elmaradást mutat. Így a gyermekek időben elkerülnek a
szakellátásba, ahol fejlődésükhöz megfelelő segítséget kapnak. Ennek várható
eredménye

az

iskoláskorban

látszik,

reményeink

szerint

kevesebb

tanulási

nehézséggel találkozunk.
A szűrővizsgálatok 2 részből állnak. A testi fejlődés, illetve a gyermekek értelmi-,
érzelmi fejlődésének vizsgálata. Szűréseink folyamán oktatjuk a szülőket is, akik
saját gyermekeik fejlődésének megfigyelésével a fejlődésnek nem szemlélői, hanem
aktív részesei lesznek.
Előadások 2 téma kapcsán kerülnek megtartásra. Az egészséges táplálkozás a
gyermekek

mennyiségi

táplálása

helyett

a

minőségre

helyezi

a

hangsúlyt.

Szeretnénk megelőzni az elhízást, illetve a fiatalkori 2-es típusú diabetes mellitus
kialakulását
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A baleset megelőzéssel kapcsolatos előadásban a biztonságos otthoni környezet
kialakítását, játszótéri balesetek megelőzését tűzzük ki célul.
A kapcsolódó előadások ideje kb. 30 perc, a szűrővizsgálatok 20-30 perc
időtartamúak.
Várt konkrét eredmények

résztvevők életminőségének javítása

tevékenység elemenként
Ütemezés:

az

egyes

tevékenységelemek össz. időtartama,

6 alkalom * 1 nap, azaz mindösszesen 6 nap
gyakorisága: 3 alkalom/év

gyakorisága
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január 01.-től

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december 31.

Tevékenység/résztevékenységek

Rákos út 77/a (és/vagy Csokonai Kulturális Központ)

tervezett helyszíne/i
Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez
Releváns

változtatások

a

PET-hez

3.302.702.6.1., 6.5, 6.6., 6.8.
A tevékenység megvalósítása 2019. január 01-től indul, a pályázat teljeskörű

képest indoklással

felülvizsgálata miatt.

Tevékenységcsomag száma, neve

6. EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMCSOMAG

Tevékenységcsomag egyes elemeinek

6.4. Az egészségügyi állapotfelmérés, cselekvési terv készítése
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sorszáma, megnevezése
Tevékenységelem/ek megvalósításáért
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

felelős partnerszervezet neve;

dr. Csirmaz Ilona (háziorvos)

- A megvalósításért felelős személy

Szabó Mária (védőnő)

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez
Illeszkedés

a

az érintett lakosság egészségügyi helyzetének felmérése szűrőprogramok során

felhívásban

meghatározott

támogatható

egészségügyi programok

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

a szakellátás megfelelő időben történő igénybevételének felismerése

Közvetlen célkitűzés/ek

szomato mentális fejlődés
háziorvoshoz való irányítás

Közvetlenül érintett célcsoport

akcióterületen élők

Közvetetten érintett célcsoport

az akcióterületen élőkkel közvetlen kapcsolatban állók

Tevékenység részletes szakmai leírása

A

tevékenység

részben

vizsgálata,

kapcsolódik a

az

elváltozások

„Egyéni

kiszűrése,

fejlesztési

terv

valamint

készítése

és

végrehajtása krízis tömbben élő 240 főre” programhoz, illetve a bemutatott
egészségnapok programjaihoz, de célcsoportja az akcióterületen élő valamennyi
lakosra kiterjed.
Várt konkrét eredmények

a betegségek korai stádiumban történő felismerése hozzájárul az akcióterületen élők
egészségi állapotának, életminőségének megőrzéséhez, javításához

-tevékenységelemenként
Ütemezés:
tevékenységelemek

az
össz

egyes
időtartama,

3 év alatt a projekt megvalósításának a kezdetétől folyamatosan

gyakorisága
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Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január 1-től folyamatos

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december 31.

Tevékenység/résztevékenységek

Rákos út 58. (és/vagy Csokonai Kulturális Központ)

tervezett helyszíne/i
Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez
Releváns

változtatások

a

PET-hez

4.526.402,2,4., 9.
A tevékenység megvalósítása 2019. január 01-től indul, a pályázat teljeskörű

képest indoklással

felülvizsgálata miatt.

Tevékenységcsomag száma, neve

6. EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMCSOMAG

Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

6.7. Klubfoglalkozás hozzátartozóknak

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény
Varga Mónika (alapítványvezető)
Geiszt Gábor (koordinátor)

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez
Illeszkedés
meghatározott

a

segítségnyújtás a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésében interaktív
ismeretterjesztő előadások keretében, valamint egészségügyi állapotfelmérés

felhívásban
támogatható

hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

alacsony szintű tájékozottság mind a megelőző szenvedélybetegségek, mind a jó
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egészség megtartásával kapcsolatban
Közvetlen célkitűzés/ek

szűrések és előadások segítségével a megelőző szolgáltatások széles körben való
eljuttatása, ezek igénybevételének minél egyszerűbb elérhetősége

Közvetlenül érintett célcsoport

akcióterületen élők

Közvetetten érintett célcsoport

az akcióterületen élőkkel közvetlen kapcsolatban állók

Tevékenység részletes szakmai leírása

Ez a programelem leginkább azoknak nyújt segítséget, akik valamilyen szenvedély
betegségben szenvedő családtagjukkal élnek együtt és a mindennapi életviteli
problémákhoz kaphatnak egymástól, illetve szakemberektől hasznos tanácsokat
klubfoglalkozások keretében. Emellett hasznos lehet a program az akcióterületen élő
lakosság számára is. Az egészségtőkénkkel való gazdálkodás ugyanolyan felelősség,
mint a tudás-tőkénkkel vagy akár a pénz-tőkénkkel való gazdálkodás. Ez a kiinduló
pontja a programot övező keretjátéknak, melynek során a résztvevők mélyebben
megismerkedhetnek az egészségfelfogás e korszerű (közgazdaságtani) felfogásával,
miközben a kiállítás megtekintésével, az egészségügyi szűréseken, előadásokon és
más programelemeken való részvétellel pedig „befektetést téve”, további tudás- és
egészség tőkére tehetnek szert, melyeket a játékon kívül saját életükben tovább
kamatoztathatnak.
A prevenciós előadások keretében az akcióterület fiatalkorú lakossága kaphat
főleg drog témában felvilágosítást.
Programok és tevékenységek:
-

A Drogprevenciós Alapítvány Kronodrog elnevezésű drog prevenciós és
egészségfejlesztő

kiállításának

megtekintése

addigtológiai

jártas szakemberek vezetésével
-

Interaktív ismeretterjesztő előadások a témához kapcsolódóan
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-

Egészségügyi

szűrések,

mérések,

tesztek,

kérdőívek,

tanácsadás

és

konzultációs lehetőség biztosítása (szűrések: HIV, HBV, HCV, STD)

-tevékenységelemenként
az

tevékenységelemek

össz

Vérnyomás, vércukor, koleszterin, húgysav szint mérés

-

kémiai és viselkedéses szenvedélyekkel kapcsolatos tesztek kitöltése

lakosság széles körű tájékoztatásával párhuzamosan csökken a drogszenvedélytől
függők aránya, illetve a szenvedélybetegség káros hatásainak tudatosításával
csökken a látens fogyasztók száma

Várt konkrét eredmények

Ütemezés:

-

egyes
időtartama,

3 év alatt a projekt megvalósításának a kezdetétől folyamatosan

gyakorisága
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január 01-től folyamatos

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december 31.

Tevékenység/résztevékenységek

Dugonics u. 22. (vagy Csokonai Kulturális Központ)

tervezett helyszíne/i
Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez
Releváns

változtatások

képest indoklással

a

PET-hez

4.617.410,6.7., 9.
A tevékenység megvalósítása 2019. január 01-től indul, a pályázat teljeskörű
felülvizsgálata miatt.
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Tevékenységcsomag száma, neve
Tevékenységcsomag egyes elemeinek
sorszáma, megnevezése

6. EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMCSOMAG
6.9. Életmódnapok

Tevékenységelem/ek megvalósításáért
felelős partnerszervezet neve;
- A megvalósításért felelős személy

Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény
Szabó Krisztina (dietetikus)
dr. Peti Erzsébet (addiktológiai főorvos)

neve, beosztása
Illeszkedés a projekt célkitűzéseihez

Illeszkedés

a

meghatározott

különböző foglalkozások és tanácsadások az érintetteknek, valamint azok
hozzátartozóiknak az egészségmegőrző táplálkozással és a szenvedélybetegséggel
összefüggésben

felhívásban
támogatható

egészségügyi programok

tevékenységekhez
A tevékenység/elemek indokoltsága

jelentős a kockázata az akcióterületen élők körében, alacsony szintű tájékozottság

Közvetlen célkitűzés/ek

kötetlen beszélgetések során az érintettek tájékoztatása és felvilágosítása,
amelynek eredményeképpen csökken az addiktológiai és diabéteszben szenvedő
betegek száma

Közvetlenül érintett célcsoport

akcióterületen élők

Közvetetten érintett célcsoport

az akcióterületen élőkkel közvetlen kapcsolatban állók

Tevékenység részletes szakmai leírása

Napjainkban az úgynevezett civilizációs betegségekben szenvedő személyek száma
rohamosan növekszik. Ezen betegségek megelőzésében fontos szerepet játszik az
egészséges táplálkozás, ezáltal a lakosság egészséges táplálkozásra való nevelése,
a témával kapcsolatos oktatása. A cél az egészség megőrzését segítő táplálkozás
népszerűsítése, tanítása. Hozzájárulva ezzel olyan betegségek rizikófaktorainak
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csökkentéséhez, mint például az elhízás, a diabetes, a metabolikus syndroma,
kardiovaszkuláris, illetve daganatos megbetegedések. A dietetikus tápláltsági állapot
felmérést tud végezni, illetve diétás és életmód tanácsadásban részesíteni az
eseményre érkező lakosokat tápláltsági, illetve aktuális egészségügyi állapotuknak
megfelelően. Így például a következő állapotokban: várandósságra való felkészülés,
várandósság, székrekedés, obesitas, diabetes melittus, hypertonia, ischaemiás
szívbetegség, Crohn-betegség, colitis ulcerosa, reflux, köszvény, valamint a májat,
az epét, illetve a hasnyálmirigyet érintő egyéb betegségek, táplálékallergiák,
intoleranciák.
Várt konkrét eredmények

időben történő felismerése és kiszűrése a cukorbetegségben, valamint
addiktológiai betegségben szenvedőknek, továbbá azok hozzátartozóiknak

-tevékenységelemenként
Ütemezés:

az

tevékenységelemek

össz

egyes
időtartama,

az

6 alkalom * 1 nap, azaz mindösszesen 6 nap
gyakorisága: 3 alkalom/év

gyakorisága
Megvalósításuk tervezett kezdete

2019. január 01.-től

Megvalósításuk tervezett vége

2020. december 31.

Tevékenység/résztevékenységek

Rákos út 77/a, (és/vagy Csokonai Kulturális Központ)

tervezett helyszíne/i
Tevékenység össz költségigénye (Ft)
Szinergia/

kapcsolódás

a

többi

projekttevékenységhez
Releváns

változtatások

képest indoklással

a

PET-hez

4.722.530,6.1., 6.2.
A tevékenység megvalósítása 2019. január 1-től indul, a pályázat teljeskörű
felülvizsgálata miatt.
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8.1.

2. SZ MELLÉKLET – Bérlakások fenntartási költsége

VEKOP projekt által érintett területen lévő szociális alapon bérbeadott XV. Kerületi Ö
Önkormányzat
nkormányzat tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló helyiségek fenntartási költségei és ezek változása

(Forrás: Önkormányzat adatközlése)
adatközlése
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”

8.2.

3.. SZ. MELLÉKLET Támogató Csoport ülések jegyzőkönyve

Megjegyzés: minden résztvevő kitöltött egy nyilatkozatot a Támogatói csoportban való részvételről.
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A 2016. április 22-i alakuló ülés szerint Támogatói Csoport szervezetei
1. Budapest Rákospalota Újvárosi Református Egyház
2. Egyesített Szociális Intézmény (ESZI)
3. Palota-15 Nonprofit Kft.
4. Jezsuita Szakkollégium
5. Czabán Általános Iskola
6. KÖSZI Egyesület
7. Újpalota Sportegyesület
8. Közösségfejlesztők Egyesülete
9. Gondoskodás Alapítvány
10. Pontus Közhasznú Egyesület
11. REAC-Sportiskola SE
12. DrogStop Budapest Egyesület
13. Média a Családért Egyesület
14. Hátrányos helyzetűek Közhasznú Egyesület
15. Palota Holding Zrt.
16. BRFK XV. ker. Rendőrkapitányság
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A 2018. november 15-i, 2. Támogatói csoport ülés jegyzőkönyve

307

Megvalósíthatósági tanulmány

VEKOP-6.2.1- 15-2016-00005

„Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja”
”

308

