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ELŐTERJESZTÉS

a Helyi

Esélyegyenlőségi

Program felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (Ebktv.) 31.§-a rendelkezik a helyi esé l yegyenlőségi programokról (a továbbiak ban:
HEP). A törvény szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi
esé lyegyenlőségi programot fogad el, melyet a 3 J. § (4) bekezdése értelmében kétévente át
kell tekinteni és az áttekintés alapján szükség esetén fe lül kell vizsgálni és módosítani .
Elkészítésének szempontjait, az esélyegyen lőségi terü leteket és a HEP célcsoportjait a he lyi
programok e lkészítésének szabályairól és az esélyegyen l őségi mentorokról szó ló
321/2011. (XU. 27 .) Korm. rende let tartalmazza.
esélyegyen l őségi

A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai a hátrányos
különösen:
o
o
o
o

mélyszegénységben
romák,
gyermekek,

o

idősek és
fogyatékkal

o

helyzetű

társadalmi csoportok,

élők,

nők,

élők.

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (V I. 5.)
EMMI rendelet 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és
tartalmi elemeket, amelyek a HEP elkészítésének alapját képezik.
A HEP elkészítéséhez az adatok fon-ásának a lapjául az Országos Területfejlesztési és
Terü letrendezési Információs Rendszer (TeIR), továbbá a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) adatbázisa szo lgált, valamint a helyi adatgyűjtések.

A dokumentum céija, hogy elemezze a te lepülésen é l ő hátrányos hel yzetű csoportok
he lyzetének alakulását, és meghatározza ezen csoportok esélyegyenlőségét előseg ítő célokat.
kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra. oktatásra, egészségügyre. foglalkoztatásra. valamint a
szociális helyzetre. Eimek érdekében két részre tagolódik, egy a mindenkori állapotok
alapuló
hel yzetelemzésre,
és
egy
a
helyzetelemzés
vizsgálatán,
é1tékelésén
figyelembevételével meghatározott célkitűzéseket tartalmazó intézkedési tervre.

Az e l őzőeke n túlmenően a HEP elfogadása, illetve megléte kötelező fe ltételét képezi a
hazai és unió s forrá sból megva lósuló pályázatokon va ló részvételnek is.
A Képviselő-testü let - a HEP elfogadásának köte l ezővé tételét követően első ízben - a
488/2013. (VT. 26.) számú határozatával fogadta el öt év i dőtartamra a hatá lyos HEP-et. Az
azóta e ltelt i dő ben évente szerepe lt a HEP áttek intése a kép ise l ő-testület napirendj én
esetl eges fe lülvizsgálat céljábó l. azonban ennek szükségessége nem merül t fel.
A 2013-20 18. évek.re kitűzött 28 cél közül. 2 kivételéve l mind megvalósult. (1.
.. Fogyatékosok egyenlő hozzáfér ése a sportolási lehetősége khez" cél. a kerületi tan uszoda
a kadályme ntesítése nem történt meg.

2:· Férő hely b ővítés" cé l. az

ÉNO-ban. nem valósul t meg.)

A módosított HEP a jelenlegi, aktualizált helyzetelemzés alapján, a H elyi Esélyegyen l őségi
Fórumon e lhan gzottak fi gyelembevéte lével készült Intézkedési Tervet tartalmazza.
A XV. kerület az esé lye gyenl őség szempontj ából kedvező nek tekinthető - 2014-ben az
Önkormányzat elnyerte az ldősbarát Önkormányzat címet, majd 20 17-ben a Befogadó
település d íj at -. ennek e llenére a kiemelt társadalmi csoportok é letm inőségének. helyzetének
javítása céljából szükségesek a kitűzött intézkedések végrehajtása. A mó dosított dokumentum
intézkedési terve 25 ilyen intézkedést határoz meg.
Cé lkitűzések

és végrehajtandó feladatok 2023. év végéig

1. A mélyszcgé nységben élö k és a romák esélyegyenlösége
1.
2.
3.

.+.
5.

Ko:foglalko:ta1ás rends: eré11ek fennrar1ása. a f oglalko:IO/Ullaf... s::úmának növelése a mélys::egénységben élök és a
romák esélyegyenlöségénekfenmarrása érdekében.
Éve111e 1öbb a lkalo11111wl lakáspály á::at kiírása.
rl leromlofl. alacsony komf orl f oko:a1úak bérlakások 1erve::efl felúj ítása .
.Wunkaerö-piaci integráció.
Rends:eres prevenciós s::1irövi::sgála1ok.

II. A gyermekek esélycgyenlösége
6.
7.

A: egés: ségt11datos éle1111ód néps::enisítése
A jel::örends::er tagjaival é\•ente 1öbb alkalommal m1111kaérteke::let tartása
A gyermekekfeliigyelete a nyári iskolai s::iinidö idötartama ala11.
9. .\'.vári s:ii11et idös::akábcm több s:abadidös program s: e111e: ése.
10. S::ociális. gyermekjóléti ellátások során cél::o11 támogatások.

III. A nök esélyegyenlösége

11. A családon belüli erös::ak áldo::awinak seg ítése.
12. A munkavállalás esélyeinek növelése.
I 3. .-ltipik11sf oglalko::1atás tá111oga1ása.
IV. Az

1./.
15.
16.
1-.
I .

id őse k esé l y e gye nlős ége

A:: idösek esélyegyenlöségénekfe1111tar1ása érdekében programs::en ·e:és. progra mböví1és.
Bti11111egelö:ési tájéko:tatás. figy elem jelhíwís a= áldo:alfá \"á fás elkerülése érdekében.
Prevenció. rends: eres egés::ségugyi s::iirés a= egés::ség megör:ése érdekében.
::ociális támogatások igé11ybevé1ele esetén elönyben rés::esítés.
Önkéntesség.

V. A fogyatékkal

é l ő k e s é l y egye nl ősége

19. Teljes al.adálymewes kümye::et a k11r11feti iwé:ményekb1111.
:!O.

F-Jröhe~1·hü1·ités a:: ÉYO-ban.

I log\ utt.•iJ,,J/ l;/ÚÁ L'_QJ.,·=sl·g11g_1 i ':1irri1 1ru'..!l'11111 u~rt1 1n rh n,J l'Íf111ú, 11A ú'g_il.:' 1..'
1/ /·},,'(}/'1 J'llÍ\'cl:<i// !11rn1,,f>nl
1

.:'3.

/,1111n!f1//nll /11l.1!111.i.' / ,;11·,•ltn:11,·u

_'J

!11k/11:11· jw, : u1ert'I.. kwlak11m11
\ \ l 1•11'1·11:,11 !t•11111,1r1ása.

r\ 1IEP lel iih'izsgá latá\'al kapc ·olatos mu nkafo lyamatokat a Szm:i:íli s és Gyermehédelrn i
Főigazgatósúg (a

to,·übbiakban: ZGY F) munbtúrsa mcnrorálja. aki'vel a szükséges s1.akma i
egyeztetéseket lefoly1atru k. és aki megfoga lmazta az új doku111cn tum elkészítéséhez a
követel ménycket.
2018. novemberl-1--én kerü lt sor a Helyi Esé lyegyen l őségi Fórum megtartására. amely a HEP
módosításáYal kapcsolatos konzultációt biztosította a meghí \'Oll intézményi. valamim
társadal mi szcr\'ezetektöl érkezett kép,· i selők részYételével. A Fórumon el hangzon
hozzászó lásokról. javaslatokró l. ötl e te kről. jegyzökön:'\' készü lt. mely a további munka
alapját képezte.
A mu nka során a helyzete lemzéshcz szükséges ak tuáli s adatokhoz fo rráskén t fe lhasználásra
kerültek - a forrás feltüntetésének jelölésé,·el - az e l é rhető központi nyih·ántartások (pl.
TelR. K 11-T TAR. TAKARNET) adatai. helyi önkormányzati. intézményi adatok. továbbá
a Konnányhi,·atal Kerületi HiYatala adatszolgál tatásábó l származó adatok.
Az Ebktv. módosítása é rtelmében a HEP-et a település i önkormányzati közti sztvise lök ,·agy
köza lkalmazottak készítik el az Ebktv. 3 1. ~ (5) bekezdésének e l ő í rús::i alapján.
Tájékoztatom a tisztelt KépYi el ő-tes tü l etet. hogy a kido lgozoll l IEP e l őzetes bemutatásra.
véleményezés céljából megküldésre került a he lyi esélyegye n lő ség i mentor részére. aki a
programot m egfe l elő nek tartotta. A l IEP az elfogadása elött társadalm i egyeztetés célj ából az
önkorm ányzat honlapján közzététe lre került.
Kérem a ti sztelt Képv i se l ő -testü l etet. hogy az clötc1jesztést megvitatni és - Budapest Főváros
XV. kerület He lyi E sé l yegyenl őség i Programjának d fogadúsáról - a határozati javaslatokat
elfogadni szÍ\·eskedj enek.
Budapest. 20 18.

november -~~.--.
J\\.· ~ Á~
Németh A ngéla
polgármester

Melléklet:
1. -1-88/2 013. (V I. 26.) sz. határozati kivonat.

h/

2. Helyi Esélyegye nl őségi Fórum j egyzőköny ve .
3. Helyi Esé l yegyen l ő ·égi Program 20 19-2023 .
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(.5) Meghívandók: intézmények. gazdasági társaságok

(6) Az

e l őter jc

(7) Az

,·ezetői .

nemzetiségi önkormányzatok

ztést kapják: ua.

e l őte1j esztés

háctéranyagai a Népjóléti

és Tntézmén_fe lügye leti

Főosztál yon

megtekinthetőek.

Határozati javaslat:
A Képv i se lő-testület úgy dönt. hogy

( 1) a 488/20 13. (VI.26.) ök. számú határozatával elfogadott Helyi Esé lyegyenl őségi
Program fe lül vizsgálatát, illetve módosítását a 2. mel léklet szerinti tartalommal
elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Helyi Esé l yegyenl őségi
Programot küldje meg a Szociális és Gyermekvédelmi Fő i gazgatóság részére.
Határidő :
Felelős:

20 18. december 11 . (e lfogadás)
20 18. december 20. (határozat megküldés az SZGYF felé)
polgármester

(2) fe lkéri a polgármestert, hogy gondoskodj on az Intézkedési Tervben foglalt feladatok
végrehajtásáról és 2020. december 3 1-ig előte rj esztés formáj ában számolj on be azok
időarányos megvalósulásáró l.
Határid ő:
Fel el ős:

2020. december 3 1.
po lgármester

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely:

-

a:: egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról s::óló 2003. évi CXXV
törvény 31. §-a.
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének s::abályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 3211201 1. (X!J 27.) Korm. rendelet 1. §-a.

A határozat elfogadásához

egyszerű

szavazattöbbség szükséges!

Csoportnak
leadva:

t( '~ iv1 elő1

701!~
Átvette. .

~\...„„„„„„„..

... vcr'yessagi

telü\vizsgá\atra érkezett:....„ .. „...... „„

1ms NOJ.1.1:.hó „.„.·n
tl.J~ ~

488/2013. (Vl.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
XV. kerületi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013-2018. évekre és a 79197/2013. sz. előterjesztés melléklete szerinti intézkedési tervet a 2013-2014. évekre
vonatkozóan.
Felelős : polgármester
Határidő : 2013 . június 26.
(Jogszabályi hivatkozás: 2003. évi CXXV. törvény 31 .§, 321/2011. (XIl.27.) Konnányrendelet l. §)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)
489/2013. (Vl.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a
polgármestert, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról gondoskodjon és
2014. június 30-ig előterjesztés formájában számoljon be azok megvalósulásáról.
Felelős : polgármester
Határidő: 2014. június 30.
(Jogszabályi hivatkozás: 2003. évi CXXV. törvény 31.§, 32 1/2011. (Xll.27.) Kormányrendelet l.§)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

Jegyzőkönyv

a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum 2018. évi tanácskozásáról
időpont :

20 18. november 14. du. 14.00 óra

Helyszín: Budapest Főváros XV. ker. Önkom1ányzat Polgármesteri Hivatal - Díszterem
Téma:

A Helyi

Jel enlévők:

Esél yegyenlőségi

Program (HEP) és az Intézkedési terv felül vizsgálata

- jelenléti ív mellékelve

Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető asszony a Népjóléti és Intézményfelügyeleti
Főosztály vezetőj e köszönti a meghívottakat. majd ismerteti a tanácskozás célját.
Rö viden emlékezteti a jel e nlévő ket a 20 13-2018. évekre szóló Helyi Esé l yegyenlőség i
Program (HEP) ötévenkénti felülvizsgálatának szükségességére. beszél a 2019-2023. évekre
kite1jedő új célki tűzéseket tartalmazó HEP készítésének a 2018. évet áts zövő fol yamatáró l.
Jelz i, hogy a jelenleg e lkészült munkaanyag további finomításokat igényel, amel yre a fórum
tagjainak lehetőséget ad. Kéri, hogy javaslataikka l tegyék még gazdagabbá a szakmai
anyagaikat, j elezzék, ha változtatásokat szeretnének az összeállított intézkedések sorában.
tem1észetesen indokoiják is, hogy mién. Ezt követően a munkacsoportok vezető i vel közösen
áttekintik a célcsoportok szerinti meghatározott feladatokat. cé lkitűzéseket az intézkedések változások tábla segítségével.

1.

A mélyszegénységben

élők

és a romák esélyegyenlősége

1. Közfoglalkoztatás rendszerének fenntartása, a foglalkoztatottak számának növelése a

mélyszegénységben é l ő k és a romák
Az intézkedés fe l e l őse : Po lgármester
Határidő: 2023. 12.3 1.
Megvalósulás folyamatos.

esé lyegyenlőségének

fenntartása érdekében.

Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető asszony a kerületi közfoglalkoztatásban
résztvevő intézmények /a RÉPSZOLG - Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási
onprofit Közhasznú Kft, a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú
onprofit Kft. és a Gazdasági Működtetés i Központ - GMK/ foglalkoztatási l e hetősége irő l
beszél.
Szögi Andrea a PALOT A-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója elm ondja, hogy az e lőző nap fo lyamán a Rehabilitációs
Hatóságnál ján szakmai egyeztetésen a közfoglalkoztatással kapcsolatosan. Ismerteti a
jelenlévőkkel. hogy a jelenlegi 220 milliárdos keret l 80 milliárdra csökken. Úgy gondolja.
hogy érdemes lenne a helyi kerületi cé lokat összehango lni a kormányzati célokkal. mennem
tudják fe nntartani az igényelt létszámkeretüket. A közfoglalkoztatásban az a réteg van. akik
megváltozott munkaképességűek. Más foglalkoztatási formában lehetne őket fogla lkoztatni rehabili tác iós foglalkoztatásban.
Egészségkárosodásuk. alacson, iskolai végzettségük
akadályozza a fogla lkoztathatóságukat. Hiányoznak a szakvélemények. a felülvizsgálat fe lé

kellene terelni a l'öh arnatot. t\cm últalúnos on osi. hanem munbköri alka lrnassúgi
s1.a b ·élc mény kellene - am ivel hozzájul-. kerülhetnének log lal koztatásrci-. mert szerintük
loglalk oztathatóak . ln kéne elmozdulni. hogy a lo glalkoztathatósüguk megoldódjon. ez knne
ajö\·ö.
lO\ ábbá. ho gy
he lyben az egészségügyi intézmény. a háziorYosokon keresztül kapcsolódjon be. készüljön
egy l'elmérés. amely számszerüs íti a szakértő i bizottság elé 'i he tő egészségkárosodottakat.
(közfoglalkoztatottak száma csökken - rehabi 1itác iós foglalkoztatottak száma nö)

G dezer Irma Egyesíte tt Szociális In tézmény (ESZ I) igazga tója javaso lj a

Reiszn é Naszádi Magd oln a főosztá lyvezető asszo ny a Cig<íny Kise bbségi Önkormányzat
eln ökéhez, R afa el J;1 noshoz fordulva kérd ezi:

Vúltozott. javult e a helyzet a cigányok fog lalkoztatását illetően? Rafael János nem lút
változást. Cz uczu T amás Egészségügyi, Szociális és Esé lyegyenl őségi bizottsági tag
(ESZB) stagnálást lát a cigányság foglalkoztatottsága területén. Elmondják. hogy nemcsak az
egészségi áll apot. hanem a származás és az alacsony iskolázottság. va lamint a képzettség
hi ánya miatt is hátrányban van nak . Csökken a ki\'ándorlással a mun ka,·állalók száma és ezzel
együtt nö az el lenszenv a fogla lkoztatásukkal szemben. Örvendetes tény viszont. hogy nö az
érett ség izett. diplomás romák száma. Számszerüsíthető helyi információval. számadatokkal
nem rendelkeznek. /\z iskolák tekintetében a hátrány a szegénységböl is fakad. El kel l menni
dolgozni. hogy legyen mibő l élni. Ezt a problémát csak egységesen lehet megoldani.
Reiszné Naszá di Magdoln a

főosztá lyvez ető

asszo ny kérdezi: Mi t tudunk tenni. mint

önkormányzat?
Rafael Já nos \'álaszában kifej ti. hogy munkához kell ene junatni az embereket. nem lát

példaértékü kezdeményezéseket közvetl en környezetében.
2. Évente több alkalommal bérlakás-pályázat kií nísa
Az intézkedés fe l e l őse : Polgármester
Határidö: 2023. 12.3 1.
Me!.1.rnlósulás foh·amatos.
Carl os Lattes Pavez Szociális és Rehabilitációs A lapítd ny (SZ.ÉRA) ké pYiseletében

elmondja. hogy az elmú lt öt é\·ben az önkormányzati tul ajdonú szociáli s bérlakásokra \'áró
ell átottjaikat próbá lták egésze n a lakások fel új ításának lezárultáig segíteni az intézményi
ellátássa l annak érdekében. hogy megtakarításaikat a lakhatási probléma tartós megoldására
tudj ák fo rdítcini és ne kelljen azt néhány hónap alatt albérlet fi zetésscl fe lélniük. Ezek a
csa ládok ciz intézményi ellátás idő tartama alatt összegyüjtött lakáscélú megtakarításukból
,·áll alni tudták a lakások fe lúj ítását és rendezett anyag i körülményeik révén a jövő ben
go ndoskodni is tudnak majd a lakások fenntartásáró l.
A lakásprob léma rendezésének ezt a fo rmáját pé ldaértékünek tartják abból a ·zempont ból is.
hogy a XV. kerü let Önkormányzata a kiutalásra kerü lö bérlakásokban számos fel újítási
munkálatot ch·égzctt. így i.::llátottjaik nem teljesen lepusztult úllapotú ingatlanokban lettek
l'öbérlők. hanem olyanokban. amelyeknek köte l ezőe n elöírt felújítás i mun kálatait lakáscélú
megtakarítása ik ból teJcrni tudták. .~\ több szintü ellátórendszer - ' agyi s az önúllóbb
élct,·ezerést lehetö\·é teYÖ kil éptet ő lakáso kba kerülés lehető sé ge - ' alamint a lakásprobléma
tartós mego ldásúnak rem énye az intézményeikben lakó ellátottak számúra nagy moti vációs
eröt j elent életkörü lményeik rendezésének irúnyába annál is ink ább mi\ el. hogy országos

problémát jelent továbbra is a szoc iális bérlakás-pi ac hiánya, vagy az an11ak súlyos
hiáJ1yosságaiból következő tömeges mé retű lakástalanság.
3. A leromlott. alacsony komfo1t fokozatú bérlakások tervezett felújítása.
Az intézkedés felelőse : Polgármester
Határidő : 2023 . 12.3 1.
Megvalósulás folvarnatos.

Reiszné Naszádi M agdolna főosztályvezető asszony ismerteti a VEKOP-6-2.1 -15 program
tervezett megvalósítását, a leromlott településrészeken é l ő alacsony státuszú társadalmi és
fi zikai rehabilitációját. A pályázat a .. szlömösödő'. (túlzsúfolt és egészségtelen nagyvárosi
szegénynegyed) régi területekről szó l. Jó lenne egy szociáli s bérl akás-program is. A kerü leti
vezetés a régi orosz kórház helyén un. „fecskeház" programok elindítását tervezi.
A tájékoztatóra reflektálva Czuczu T amás ESZB tag megemlíti, hogy óriási 1geny lenne
helyben erre a kezdeményezésre, hi szen tízszeres túljelentkezés tapasztalható a
lakáspályázatokra. Mennyiségi növelés is szükséges lenne.

4. Munkaerőp i aci integráció
Az intézkedés fe l el őse: Polgármester
Határidő : 2020. 12.31 .
Megva lósulás esetén befejezett.
A város-rehab il itációs programban érintett területen lakók motiválhatósága a munkaerőpiacon
való elhelyezkedésben az ESZT - MUFTI munkatársai által vezetett és szervezett
állástréningekkel. á llásbörzékkel.
Szögi Andrea a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatás i Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatój a javasolja még a tervek között szerepeltetni az igényfelm érést a
munkaerő-piaci
e lhelyezkedést segítően , valamint egy varrodai OKJ képzést a
munkahelyteremtés száJ1dékával, gépekkel.

5. Rendszeres prevenciós szürővi zsgá l ato k népsze rű s ítése a mélyszegénységben
a romák között
Az intézkedés fe le l őse : Polgármester, Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény
Határid ő: 2023 . 12.3 1.
Fol yamatosan fenntartandó.

él ők

és

Reiszné Naszádi Magdolna eml é keztető ül fe lidézi a 20 13-ban indított szűrőprogram kitüzött
célját, miszerint a betegségek korai stádiumban való fe lfedezése és a megfelelő kezelések
időben történő elkezdése lehetőségekén t jött létre. Évente két alkalommal az Egészségügyi
Intézmény egészségneve l ő napot tart. ahol ingyenes szürések igénybevételét ajánlják meg.
A betegségek korai stádiumban való fe lfedezése é letm entő lehet. éppen ezért nagyon fo ntos a
fe lvilágosító és a toborzó tevékenység. Kéri a je lenlévő Cigány Kisebbségi Önkonnányzat
képv i se l ő it. továbbra is hirdessék a programot és az ingyenes igénybevétel lehetőségét. A

szl'1rö programot a Rák ospalota túmogatja .

11.

A gye rmekek

Pcstúj hcl : -

Ljpal o ta t.gészség\t?dcl rn i Köza lapí t' ;.íny

esélyegyenlősége

1. Az egészségtudatos életmód né pszerü ík se
Az intézkedés fele l őse: Po lgárm e ster
Hatá r idő: 202 3 . 12 .31.
Folvarnatosan fen ntartandó.

Reiszné

Naszádi

intézmé nyvezető ket.

Magdolna
főosztályvezető
asszony
ké rdezi
a
je l e nlévő
hogy je ll e mző e a ke rületi gyerekekre is az a tendencia. hogy

túl súlyosak?
Egyhangúlag til takozna k az intézmények képYise letében megj e lent intézményvezetők. majd
anól beszél Naszckné Laclola Erika intézményveze tő helyettes. hogy a bölcsődé kben
bevezették rend szeresen az egészségvédő . egé szségnevelő napokat. me lyet kiegészít
Turóczy né Ungvári Edit intéz ményvezető. a ki a sz ü l ő kk el együtt sze rvezett egészsége s
életmód napokra hívja fel a fig ye lmet. Azt i elmondja. hogy az óvodákra nem j e llemzőek a
túlsú lyos gyermekek. viszont az is kolában nő a számuk.
Királyné Obenausz Judit vezető védőn ő az egészségügyi intézm é ny felvi lágosító
programjainak l ehe tősége irő l beszél.
esé l yegye n l ő ségé n e k fen ntartása é rdekében a je l ző rendsze r tagjai va l
éveme több a lkalommal munk aértekez let tartása.
Az intézked és fe l e l őse: Polgármester. Egyesíte tt Szoc iális Intézmé ny
H atári dő: 2023 . 12.31 .
Folva matosa n fennta rtandó.

2. J\ gyern1ekek

Sz;ízné Orosz Krisztina a Család-és Gyermekjóléti Központ képviseletében ismerte ti az
é\·es j e l ző rend sze res tanácskozásokat, a napi szintü kapcso lattartást az óvod ákkal. is ko lákka l.
bölc sődékke l. és az óvodai isko la i szoc iá lis mun kát.
3 . A gye rmekek l'el ügye lete a nyári isko la i szün i dő
Az intéz kedés felel őse: Po lgám1este r
Határi dő : 2023 . 12 .3 1.
Folvamatosan fe nnta rtandó.

i dőta rtama

a latt

Az e lmúlt éY sike res nyá ri szabadi dős programjainak poz ltlv hatásáró l beszé l Százné
Orosz Krisztina a Család-és Gyermekj óléti Központ \·ezetője. Az önként vá l ~ a lt
fel adat ra minden évben j ún ius 15-augu szrus 20 . közö tt kerül so r.
-L A nyári s zünet időszak á ban töb b
Az intéz kedés fele l őse: Po lgármester
llatárid ő : 2023 . 12 .3 1.
r 01 rnmatosan fenntartandó.

szabad i dős prog r~m

szcn·ezé se

Több intéz mé n; (köznc,·e!és i. közm Ü\ e l ődé s i. szoc iúli s ) és c i\ il szcn cző dés is gondo ·kod ik
a nyári Sí'abadidö s programokró l ön kormá nyzati kö lt ség,·ctési és púlyúzati túrnoga tásokból.

20 18-ban is több olyan c ivi l szervezet kapott anyagi támogatást. amelyik a kerületi fi atalok.
gyermekek szabadi d ős programja i szervezéséhez. egészségük fen ntartásához kapcsolódik. A
támogatott a lapítványok hátrányos helyzetü gyermekekkel. családokkal fog lalkoznak a saját
céljaik keretein bel ül.
5. Szoc iális gyermekj óléti ell átások során célzott támogatáso k
Az intézkedés fe le lőse : Polgármester
Határi dő : 2023 .1 2.3 1
Folyam atosan fenntaitandó.

Reiszné Naszádi Magdolna főosztá lyvezető asszony a már j ól bevált gyakorlatról a szünidei
étkeztetés gyakorl ati megvalósításáról és a továbbiakban is fe nntartandó fo lyamatról beszél.
Megem líti a napi háromszori étkezés hiányát és a célkitüzést, miszerint nem lesz éhező
gyermek a kerületben.

III.

A

nők esélyegyenlősége

1. A családon be lüli e rőszak áldozatainak segítése
Az intézkedés fel el őse: Polgármester
Határidő : 2023. 12.3 1.
Szükség szerint folvainatosan fenntartandó

Carlos Lattes Pavez az e lmúlt évek tapasztalatairól beszél, aho l a bántalmazó mai·ad a
lakásban, a bántalmazott anyuka pedig menekül a gye1mekével. A SZÉRA befogadja, rövid
ideig ott van, aztán hazainegy. Távolságtartást számtalanszor kértek, de a rendőrség sem
avatkozik be. Évente egy-két esetrő l van szó.
Százné Orosz Krisztina a Család-és Gyermekjóléti Központ vezetőj e fe lhívj a a figyelmet a
kormányzati akarat már ismert részlete ire. Javasolj a a Református Misszióval fe lvenni a
kapcsolatot, hiszen őket bízták meg a protokoll kiépítésével.
Szögi Andrea a PALOTA-1 5 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója javasolj a még az asszertivitás tréningek megaj ánlását öt éves
távlatban, beépítve a VEKOP proj ektbe.
2. A munkavállalás esélyeinek növe lése
Az intézkedés fele lőse : Polgárm ester
Határidő: 2023. 12.3 1.
A megvalósulást követőe n lezárul.

Reiszné Naszádi Magdolna
alacsony iskolai végzettséggel
fe letti korosztály.

főosztályvezető
rendelkező k

asszony - A nő k között sok a képzetl en,
száma. különösen a roma populáció és az 55 év

Szögi Andrea a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója visszautalva az e lőzőekben már említett képzésükre és
munkahelyteremtésre. javasolja még a tervek között szerepeltetni az igényfelmérést a
mu nkaerő- piaci
elhe lyezkedést segítően . valamint egy varroda[ OKJ képzést a
munkahe lyteremtés szándékával. gépekkel.

3. FelYilágosítás és ingyenes jogi tanácsadás szer,·czésc gycrn1eküket egyedü l nevelö
nők

részére
Az intézkedés lelelő sc: Polgármeste r. Egyesített Szociál is Intézmé ny
H atáridő: 2023 . 12.3 1.
Folvamatosan feru1 tartandó.
A jelen l évő k te ljes mértékben egyeté rtenek az előadások. tanácsadások szükségességével,
megszervezésével. tájékozta tó anyagok készítéséve l és te1jesztésével. ame lyet folyamatosan
e llátnak. ezé11 nem javaso lják az intézkedési tervben való szerpeltetését.
4. 55 év fe le tti nők foglalkoztatása
Az intézkedés fe l e l őse : Po lgármester
Határidő : 2023 . 12.3 1.
Fol vamatosan fennta rtandó .
A közfoglalkoztatásban való részvéte l bi ztosítása a hel yi intézményekben és gazdasági
társaságokban e le ngedhe te tlenül szükséges. közös érdekünk. azonban a megváltozott
munkaerő-piaci he lyzetre és a valós igényekre való te kintette l az a tipikus fogla lkoztatási
form á k népszerüsítése szükséges.

Rafael János CNÖ elnöke megemlíti . hogy e té ren már a romáknál is van változás. Egy
bizo nyos ré teg tartj a a hagyomá nyt. a jómódú c igány családokban a nők nem do lgoznak. míg
a kevésbé jómódú cigány nők nagy számban do lgoznak.
Szögi Andrea a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója Az atipikus foglalk oztatási forn1ák (táv munka. részmunka)
megisme rtetését szélesebb körbe n ta rtja szükségesnek. valam int a fog la lkoz tatók bevonását. a
kerü le ti válla lkozók tájékoztatását is szükségesnek íté li meg a fogl a lkoztatási lehetőségek rő l.

LY.

Az

idősek esélyegyenlősége

Az idősek esél yegye nl őségén ek fe nntartása érde kében
program bővítés
Az intézkedés fe l el őse : Polgármester. Egyesített Szociális Intézmény
H atárid ő: 2023 . 12.3 1.
Folvamatosan fenntartandó.

1.

programszervezés.

Reiszné Naszádi Magdolna főosztálynzctő asszony feli dézi a .. Levendula 60+ Aktív
f dősügyi Program'" ke rüle ti bevezetését. a 20 14. évben e lnyert ldő s barát Önkormányzati
Díj elnye rését, és azokat a többgenerációs programokat. a melyek pezsdítően hatnak a kerü let
minden korosztályára. de legfők épp a z id ősekre. Fontos feladatunk az izolá ltság
megszünte tése és a magány fe lszámo lá a.

2.

Bü nmege l ő zés i

táj ékoztatás.

fi gye lemfe lhÍ\·ás

az

áldozattá

é rdekében
Az inréz ked~s lelelő se: Polgármeste r. Egyesített Szociális Intézmé ny

,·á lás

e lkerülése

Határi dő :

2023 . 12.3 l.
Évente i smét lődik.

Reiszné Naszádi Magdolna főosztá lyvezető asszo ny szívügyének tartja, azokat az ORFK.
BRFK és a XV. ketiileti Rendőrkapitányság valamint a XV. kerü leti Önkonnányzat által
szervezett bemutatókat e l őadásokat. az elmúlt évi „Add a kezed" bűnmegelőzés i projekt
kerü leti rendezvényeit, eseményeit, amelyek praktikus védekezéshez a bűnesetek
megelőzéséhez adtak és adnak a jövőben is hasznos tanácsokat az idő södő korosztály
számára. em lehet eleget beszélni az áldozattá válás veszél ye i rő l , folyamatosan szükséges az
éberség megőrzésére felhívni a figyelmet.
3. Prevenció, rendszeres egészségügyi szürés az egészség megőrzése érdekében
Az intézkedés fe lelőse: Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény
Határidő: 2023. 12.3 1.
Évente ismétlődik.
Az egészségtudatos magatartást, a prevenciós szemlélet erős ítését minden j e l e n lévő rendk ívül
fontosnak ítéli meg. különösen az id őseb b korosztály számára.
4. A szociális támogatások igénybevétele esetén
Az intézkedés felelőse: Polgánnester
Határidő: 20 19. 12.31.
I gé nyektő l fü izgő folyamatos.

e l őny ben

részesítés

Reiszné Naszád i Magdolna főosztá lyvezető asszony visszauta l a 20 13. évtő l kezdődő
jogszabályi változásokra. Kiemeli az alacsony jövedelemmel rende l kező egyedü lálló idős
emberek megélhetési gondjai t.

5. Önkéntesség
Az intézkedés fe le l őse : Polgármester
Határidő: 2023 .1 2.31.
F olvamatosan fenntartandó.

Gráczer Irma ESZI igazgató röviden ismerteti a már megvalósult és további fej lesztést
i gényl ő szintén önként vállalt feladatot, az önkéntes munka képzési programjának és
gyakorlati megvalósításának kivitelezését. Az idős emberek attraktívak, tenni vágyók, aki k
kortársaiknak szívesen nyújtanak segítséget. mely álta l az ő é l etminőségük is javul.

V.

A fogyatékka l élők esélyegye nlősége

1. Telj es akadálymentes környezet a kerületi közintézményekben
Az intézkedés fe lelő se: Pol gármester
Határi dő: 2023. 12.3 1.
Folvamatos
Az országos átl agnak m egfe l e l ően fo lyamatos apró lépésekben történő hel yi l e h etősége khez
viszonyítottan valósul meg az akadá lymentesítés. A kitűzött cé l szerint l 00%-os
akadá lymentesítés valósul meg a program i d őtartam ában.

2. Féröhelybödtés a kerü leti Egyesített Szociáli s Intézményben
Az intézkedés ldelöse: Polgármeste r. Egyesített zoc iá lis Intézmény
Határid ő : 2023 .1 2.31.
Me2val ósulást kö ,·etőe n befejezett.

Sza bóné Busi Juliánna ÉNO vezető ismerteti a jelenlegi várakozói listát, melyet havon ta
jelenteni szükséges a szolgáltatásokat nyi lvántai1ó re ndszerben. A kapaci tásszabá lyozás egyik
szempontja az igények fe lmé rése. Önkormányzati támogatással. pá lyázati forrás
fel használásával lehetségessé válhat a jövőbe n minden igény kielégítése.
3. A kerületben é l ő fogya té kosok fogla lkoztatá á nak
Az inté zkedés felelőse: Po lgármeste r
Határid ő : 2023. 12.3 1.
Fol vamatosan fenntartandó.

e l ősegítése

Szabóné Busi Julia nna tájékoztatja a j elenl é,·őket a je le nlegi foglalkozta tási lehetősége krő l.
Beszél a finanszírozási és a fog la lkoztatási ne hézségek rő l is. Fontos. hogy a fogyaté kkal é lők
is ta lá ljanak m un kát. Fontos. hogy a számukra megszoko tt környezetben dolgozhassanak.
Fe ladatunk a hely i fog la lkoztatás e l ősegí tése.
-L A fo gyatékkal é l ők egészségügyi szűrőprogramokra tö11é nő eljutásuk segítése
Az intézkedés felelőse: Polgármester. Egyesített zociális Intéz mény
H atári dő: 2 023. 12.3 1.
Folyamato s
A szürőprogramok igény bevéte lé hez szükséges gépj ármü biz tosítása - minden
megelégedését szol gálja.

j e len l évő

5. Támogatott lakhatás lé trehozása (VE KO P) pá lyázati forrásbó l
Az intézkedés fe l e lőse : Polgármeste r. Egyesített Szoc iá li s Intézmé ny
H atári d ő: 202 1. 12.3 1.
Meuvalósu lást köve tően ka rbantartás.
Legalább 2 db önkormányzati bérlakás k ialakítása fogyatékkal élők számára.
6. lnkluz ív játszóte rek kia la kítása
Az intéz kedés fe l e l őse: Po lgármester
Határidő: 2 0 19 . 1 2 . 3 1.(e l ő kész ítés). 202 1. 12.31. (megvalósítás)
Esélve2ven lösé12 fe nntartása érdekében fo lvamatos
:\'émethné Varga Viktória FENO vezető pozith· tapasztalatairó l beszé l. el mo ndja. hogy
milyen hatás \'árható a spec iális terápiás esz közök haszná lata sorá n: a mozgássé rült
gye1111ckek. lel nőttek e gészségi á llapota ja\'UI. mozgásuk lej l őd ik.

7. Az

' I-s gye rmeke k esélycgyenlöségéne k segítése is kerüljö n be a program ba.
oum ·e ze tök ja,·aslatára)
Az intá kedé l delő se: Polgármester
( Ó\

Határi dő: 2023 . 12.3 l.
Fol vamatos

A tanácskozás végén Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető asszony a HEP fórum
munkacsoportjait k épvi selő j e l enl évőkhöz fo rdul va megkérdezi. hogy e lfogadj ák e a je lenlegi
intézkedési tervben megfogalmazott 201 9-2023. évekre szóló cé lkitűzéseke t és a tervezett
i dőarányos telj esítést?

1/ 2018. (XI.14.) HEP Fórum határozat:
A HEP Fórum úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 488/2013. <VI.26.) ök. számú
határozatával elfogadott HEP-et felülvizsgálták,egyhaogúlag elfogadja a 2019-2023.
évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program - Intézkedési Tervében megfogalmazott
célkitűzéseket, és a tervezett időarányos teljesítést.
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
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Varga Klára szociális és egészségügyi referens
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Fogalmak

Esé lyegyenlőségi

Helyi

Program (röviden HEP)

A hátrányos h elyzetű tá rsada lm i csoportok életkörü lményeinek javítását szolgá ló helyi esélyegyenlőségi
program el készít ését az egye n lő bánásm ód ról és az esélyegyen l őség előmozdításáró l szóló 2003. évi CXXV.
törvény (tová bbiakban: Ebkt v.) 31. §-a írja e l ő a t elepü lési ön kormányzat ok szá mára.
A HEP h elyzete l emzés ből és intézkedési terv ből áll, amelyet a települési önkormányzat öt évente, öt év
i dőta rta m ra foga d el. Elkészítésének szempontjait, az esé lyegye nl őségi te rület eket és a HEP célcsoportj ait a

helyi esélyegye nl őségi programok elkészítésének szabálya iról és az esélyegye nlőségi m ento rokról szó ló
321/2011. (XII . 27.) Korm. rendelet (továbbiakba n: 321/2011. (XII. 27.) Korm. ren d.) t artalmazza.
A helyi esélyegy enlőségi program elkészítésének rész letes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5. ) EM MI re ndelet
(tová bbiakban: 2/2012. (VI. 5.) EM MI rendelet ) 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztika i
m utat ókat, adatokat és ta rtalmi elem eket, amelyek HEP elkészítésének alapját képezik.

Helyi

Esélyegyenlőségi

Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT)

A HEP IT a he lyzet elemzés sorá n fe ltárt pro blémák komplex kezelése érdekébe n szükséges int ézkedéseket
tartalmazza az Ebktv. 31. §-á nak (2) bekezdése szerint. Az intézkedéseket a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.
5. §-á ba n foglalt cé lok figyelembe vét elével ke ll meg határozni. A HEP IT-t a 2/2012. (VI. 5.) EM MI ren delet
3. számú melléklet ében találh at ó form a szeri nt kell elkészíteni.

Helyi

Esélyegyenlős égi

Programért felelős Fórum (röviden HEP Fórum)

A HEP-et a telepü lési önko rm ányza t i közt isztv i se l ők vagy köza lka lmazottak készít ik el az Ebktv. 31. § (5)
bekezdésének el őírása alapján, elfogadása so rán fi gyelem be kell venn i a te lepülés i nemzetiségi
önkormá nyzat ok vélem ényét. A programalkot ás során t örekedn i kell a t elepülési önkormá nyzat egyéb
fej lesztés i terveinek, konce pcióiva l tö rténő összhangra.
Mi ndezekre és a 2/2012. (VI. 5.) EM M I rendelet 2. szá mú melléklet ének 9. pontjá ra figyele mmel j avasolt,
hogy a HEP elkészít ése szé l eskörű szakm ai egyeztet és mellett történjék, bevonva a hát rá nyos h el yzetű
t ársadalm i csoportok számára ellátást, szolgá ltatást nyújtó önkormányzati, nemzeti ségi önko rmányzati,
állami és civil szervezetek ké pvi sel ő it, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill.
t örvény 58/B. §-a által a 2000 fő fe letti te lepülések eset ében e l ő í rt szociálpoliti kai kerekaszta l ké pv ise l ő i t.

A Helyi

Esélyegyenlőségi

Program célcsoportjai

A 321/2011. (XII. 27. } Korm. re ndelet 1. § (2) bekezdésének el ő írása értel mében a HEP célcsopo rtja i a
hátrányos h e lyzetű t ársa dalm i csoportok, különösen a

>-

r
„
>

„

>

mélyszegénység ben é l ők,
romák,

gyermekek,
n ők,
idősek és
fogyatékkal é l ők.
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Az esélyegyenlőség javítása, az egye nlő bánásmód érvényesítése szempontjából releváns, a társadalom
1
különböző csoportjainak együttélésére vonatkozó stratégiák
Asszimiláció : A kise bbség beolvad a többségbe: önkéntesen vagy kívülrő l való nyomás hatására átvéve
annak kulturális sajátosságait és elhagyva a sajátját .
Marginalizáció : Va lamel y társadalmi csoport önh ibáján kívül a társada lom peremére ke rül.
Szegregáció: A t ársada lom valame ly szegmensében megvalósuló e rőszakos és/vagy inté zményi-strukturális,
nyílt és/v agy rejtett elkü lönítés.
Szeparáció : A társada lmi kirekeszt éssel és/vagy a társadalm i asszimilációval szembeni vé dekezésként
megva lósuló önkéntes elkülö nülés (pl. nem zeti ségi intézmények).
Integráció: A társadalom külö nböz ő csoportjainak közös té rben megva lósuló sikeres együttélése, illetve az
együttélés feltét eleinek megt eremtése. Az integrá ció egyik vá ltozata a ,,rideg integráció", me ly fóku szában
a csoport heterogenitás létrehozása áll, és amely nem tesz tartalmi beavatkozást a het erogén csoportban
törté n ő sikeres fej lesztésre.
lnklúzió: Alapértelmezése a befogadás, azaz az exklúzió (kirekesztés) el lentétes irányú fo lyama t a. Azon a
társadalmi felismerésen alapul, hogy kü lönböző életmódok és identitások létezhetnek egy idő b e n és egy
he lyen, és hogy a közöttük létrejövő kommunikáció gazdagítja mindegyik résztvevőt. Az
inklu zív
tá rsada lom , mint szemlélet követői a kölcsönös befogadást tartják szem e lőtt minden területen .
lnkluzív (befogadó) nevelés: Az integrá ló nevelési t érben a gyerekek/tanulók befogadó nevelése akkor tu d
megvalósulni, ha a gyerekek/tanulók társa dalmi és kulturális hátte rébő l , valami nt egyéni adottsága iból
adódó különbségeire az inté zmény komplexitásában képes reflekt álni. Vagyis inkluzív az az oktatástnevelést megvalósító intézmény, mely a gyerek/t anuló csak rá jellem ző sajátosságait maximálisa n
figyelembe véve, azokból kiindu lva, azokra értékként építve alakít ki befogadó környezetet.

Az esélyegyen lőségi program készítése során a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a Települési Információs
Rendszer (Te!R), a 2011. évi népszámlálás rendelkezésre állá adatait és a helyi adatgyűjtésből származó
adatokat használtuk fel.
A fogyatékosságg al valamint a romákkal kapcsolatos adatgyűjtés hiányos, mert nem állnak rendelkezésre
relevá ns adatok, mivel e témakörökben - szenzitív okok miatt - nyilvántartás nincs, vagy elenyésző
mennyiségben található. Kerületünkben az érintett társadalmi csoportokkal kutatás nem történt, amely a
jövőre nézve megfontolandó . Felhasználtuk továbbá az ágazati beszámolók megállapításait, szakemberek
tapasz talatait.

Varga Aranka (2006) M ultikul t uralizm us - inkluz1v oktat asi rendszer. ln Ismeretek a Rom ologia Alapképzes1 Szakhoz. PTE Pécs.
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Helyi Esélyegyenlőségi Program {HEP)

! 1. Bevezetés
Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény ( a
továbbiakban: Ebktv.) a települési ön kormányzatok számára megteremtette annak l ehetőségét, hogy helyi
esé lyegye nlős égi
programot fogadjon el. A telepü lési esélyegyenlőségi program elemzi a
településen/ kerületben élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e
csoportok esélyegye nlőségét elősegítő célokat, kieme lten figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra,
egészségügyre, foglalkoztatás ra, va lamint a szociális helyzet re.

Budapest XV. kerü let Önkormányzat Képviselő-testü l ete 627 /2007. (Xll.19.) sz. határozatával öt évre
szólóan fogadta el a kerü let Esé lyegyenlőségi Programját.
Ezt követően a Képviselő-testü l et a 628/2007. (Xll.19.) sz. határozatával felkérte a polgármestert, hogy
2008. június 30-ig készít sen Intézkedési Tervet az Esé lyegyenlőségi Progra mban meghatározott feladatok
végrehajtá sára. A ké sőbbiekben a Program végrehajtásának te rvezett ütemezését fel ülvizsgá lta és
összegezte, hogy mi lyen cé lok valósu ltak meg, m ilyen pályázatok kerültek a megvalósu lásra, és milye n új
elképzelések vanna k a Programmal kapcsolatban.
A Képviselő-testü l et minde n évben megtárgyalta és elfogadta az intézkedési te rvbe foglaltakat. A program
felülvizsgálatára legutóbb 2013-ban kerü lt sor.
A program tartalmazza a célo k megvalósítása érdekében a nők és férfiak esélyegye nlőségének, a
mélyszegénységben
élők,
romák
esé lyegyenl őségé nek,
valamint
a
fogyat ékos
személyek
esé l yegye nlőségének csökkentésére irá nyuló intézkedéseket.
J

Védett tulajdon ságok (Ebktv. 8. §)
•
•
•
•

neme
faji hovatartozása

•

nemzetisége

•
•

nemzeti vagy etnika i kisebbséghez va ló t artozá sa
anyanye lve

•
•

fogyatékossága
egészségi állapota

•
•
•
•

vallási vagy vi lágnézeti meggyőződése
politikai vagy más vé leménye
családi állapota
egyszülős csa lád (anyasága/terhessége vagy apasága)

bőrszíne

állampolgársága

•

szexuá lis irányultsága

•
•
•
•

életkora
társada lmi származása
vagyoni helyzete
foglalkoztatási jogviszonyá nak vagy munkavégzésre irányu ló egyéb jogviszonyá na k részmunka idős
jellege, illetve határozott id őta rtama

•
•

érdekképviselethez va ló tartozása
egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemz ője (továbbiakban együtt: tulajdonsága) szerint.
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Az esélyegyenlőség szempontjából fontos prioritások
A helyi esélyegyenlőségi programban a nők és férfiak esélyegyenlőségének, a mélyszegénységben élők,
romák esélyegyenlőtl enségének, valamint a fogyatékos személyek esélyegyenlőtlenségének
csökken t ésé re irányulnak intézkedések.
A nők és férfiak esé lyegyenlőtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni
a)
a társadalm i problémák nemek szerinti értelmezésének, a nemek e ltérő szükségletei
ismeretének és elismerésének hiányára,
b)
a nők gazdasági függésére, kiszolgáltatottságá ra,
c)
a nőket ért erőszakra,
d)
arra, hogy a reproduká ciós jogok sérülésének elkerülése érdekében van-e megfelelő
tájékoztatás, és hatékony segítségnyújtás a telepü lésen a családtervezés, anya- és
gyermekgondozás terü letén,
e)
a nők közéletben, gazdasági életben való arányos(talan) részvételre.
A mélyszegénységben é lők, romák esélyegyenlőségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenn i
a)
a fog lalkoztatási, egészségügyi, szociális helyzet tekint etében:
- a saját fenntartású intézményekben va ló foglalkoztatás növelésére
A szű rőprog ramokban törté n ő részvétel i ará ny növelésére, az egészségügyi szolgáltatások
e lérhetőségének javítására, va lamint a gyermekek alultápláltságának csökkentésére.
b)
A lakhatási szeg regáció tekintetében:
a területi szegregáció mértékére,
a megfele l ő m inőségű közszo lgáltat ásokhoz való egye nlő esélyű hozzáférés bizt osítására,
a lakosság integrációját támogató közösségfejlesztő programokra,
a t ervezett beavatkozások és a településfej lesztési dokumentum ok összhangjára.
c)
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közoktatási esélyegyenlősége tekintetében:
az intézmények között és az egyes intézményeken belü li szegregáció mértékére,
az int ézmények között az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérésekre,
a tanu lók iskolai eredményességében mutatkozó eltérésekre,
a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodai ellátására.
A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni:
a)
a közszférában és a versenypiacon a fogyat ékos személyek teljes lakossághoz viszonyított
arányuknak megfelelő mértékű fogla lkoztatására
b)
az egészségügyi ellátások elérhetőségére,
c)
az egészségügyi ellát órendszer és rehabilitációs intézmények közti információáramlásra és
együttmű ködés re ,

d)
e)
f)

a szociális szolgáltatások szerepére a fogyatékos személyek rehabil itációjában,
a közokt atási intézmények elé rh et őségére, hozz áférhetőségére,
az egye n lő esélyű hozzáf érés biztosítása érdekében:
az önkormányzat i közszolgá ltatásokat nyújtó épü letek akadálymentesítésére,
az önkormányzati közszolgáltatások információs és komm unikációs akadá lymentesítésére,
az építésügyi hatóságok fe lkészültségére az akadálymentesítés építészeti szempontjainak
vizsgálatában.

A demográfiai vált ozások, a foglalkoztatás növelése, a képesség és képességbeli hiányosságok orvoslása, a
válla lkozások versenyképességének javítása csak a t ársadalmi szolidaritás erősítésével, a társadalom
megújuló képességének fejlesztésével és erőforrásainak bővítésével érhető el.
Kiemelt célunk, hogy a XV. kerü letben erősödjön az esé l yegye n lőség a társadalmi élet minden színte rén: a
fizikai és kulturális környeze tben , a lakhatás és a közlekedési eszközök vonatkozásában, a szociális és
egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a ku lturális és tá rsadalmi élet , a sport és
szórakozási lehetőségek terület én is.
Az egyenlő esélyek biztosítása az Eu rópai Unió egyik legfontosabb polit ikai célja. Az egyen l ő esélyek
biztosítására irányuló közösségi politika változó tartalommal ugyan, de az európai integráció kezdete óta a
Közösség napirendjén szerepel. A kö zösségi munkajog és a munkahelyi egészség- és biztonságvédelem
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mellett a közösség i szociá lis jog azon terület e, ahol a tagállamok szabályozásának harmonizációjá ra kerü lt
sor.
EURÓPA 2020 STRATÉGIA2
Európa az áta lakulás korát éli. A vá lság több év gazdasági és szociális ha ladását se mmisítette meg, és
rávilágított az eu rópai gazdaság strukturális hiányosságaira. Ezzel egy i dőben a világ gyorsan halad, a hosszú
távú kihívások - globa lizáció, az erőforrásokra nehe ze dő nyomás, az öregedés - pedig egyre intenzívebbé
vá lnak.
Európa akkor lehet sikeres, ha közösen, unióként lép fel. Stratégiára van szükségünk ahhoz, hogy
megerősödve kerüljünk ki a válságból, és hogy olyan intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá tegyük
az EU -t, amelyben magas a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erős a t ársadal mi kohézió. Az Európa
2020 az EU 10 éves fejlesztési terve és három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem e l őtt:
•
Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása.
•
Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb
gazdaság.
•
lnkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, va lam int szociá lis és területi kohézió jellemezt e gazdaság
kialakításának ösztönzése.
Az EU-nak meg kell határoznia, hogy hová kíván eljutni 2020-ra. Ebből a célból a Bizottság a többek között a
következő ki emelt uniós célokat javasolja:
•
A 20-64 évesek lega lább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie.
•
Az iskolából kimaradók arányát 10 % alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb generáció 40
%-a rendelkezzen felsőoktatás i oklevéllel.
•
20 mi llióva l csökkenteni kell a szegénységkockázatána k kitett lakosok számát .

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyen l őség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a helyi esé lyegyenlőségi programok elkészítésének sza bályairól és az esélyegyen l őségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegye nl őségi program elkészítésének részletes
szabálya iról szóló 2/2012. (VI. S.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormá nyzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vá ll alja, hogy az elkészült és elfogadott Es élyegyen l őségi Programmal összehangolja a
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település más dokumentumait , valam int az önkormányzat fenntartásában l évő intézmények
működtetését. Vá llalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőség i Program megalapozását szolgálja.

II. A település bemutatása

A kerület j elen legi területe a történelmi Pest városát ól északra, a Pesti -síkságon terül el, amelyet a
földtörténet egy je lentős korszakán át a Pannon tenger borított. Ennek üledékeire telepedett rá a - valaha
ke letebbre folyó - ős-D un a néhol 200 méter vastagságot is elérő horda léka. A Dunába öm l ő patakok
mentén el h elyezkedő magasabb t érszintek a mocsaras környezetbő l kiemelkedve alkalmas t elepü lési
he lyként jöttek számításba a történelem fo lyamán. Palota fa lu is egy ilyen magasabb dombhátra települt a
Szila s-patak mentén. A tágabb környe zetben a középkorban hat faluról van tudom ásunk. Ezek az ár pádkori telepü lések a részben XII I. század i tatár pusztítás után , részben a következő két évszázad során
elnéptelenedtek.

Európai Bizottság kozl eménye az intelligens, fenntart ható es 1nkluziv nov ekedés str at ég1a1áról

Költségvetési koncepció, Gazdasági program. Szolgáltatáste rvezési koncepcio Településfejlesztési stratégia. Telepúlésrendezés1 terv.
Településszerkezeti terv Telepúlésfe1lesztés1 koncepc10
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A Nyír, később Palota n evű fa lu 1200 körül épült te mplomának romjai, az 1735-ben felépített Kossuth utca i
római katoliku s műemléktemplom alapjainak részét képezik. Mellette egy XIV-XVll. századi temetőt is
sikerü lt feltárni. A falu első ismert birtokosa a " budai polgár" Lóránd ispán, az 1347-ben vá lasz tott budai
bíró. Családja a XV. századig birtokolja Palotát, majd 1638-tól az Újfalusyaké lesz. A török ki űzéséért folyó
háború és a Rákóczi-szabadságha rc viszontagságai során Palota többször is elnéptelenedett, de mindig új ra
benépesült. 1749-től a galántai Fekete család tulajdona lesz a terület, majd elszegényedésük után, a XIX.
század elejétől a Károlyi családé.
Pest városának közelségét kihasználva az 1730-as évektő l kezdve virágzó kertku lt úra bontakozott ki
Pa lotán. Palotai birtokából gróf Károlyi Ist vá n 1831-től 65 hold területet adott bérbe pesti polgá roknak, akik
nyaralókat, vincellérházaka t és se rfőzőket építettek. Ezen a területen alakult meg később Újpest. Palotána k
újabb fellendülést az 1846- ban átad ott Pest-Vác vasútvona l hozott . A település vasútá llomása mellett "
frissítő- és mulatóhely" épült tá rsa lgási és biliárdteremmel. A már Rákos-Palotának nevezett községet a
vasút kedvelt kiránduló- és nyaralóhellyé tette. Gyönyörű vi llák épültek a sínek mindkét oldalán.
A gazdagodás forrásául szolgáló zöldségtermelésnek az is ke dvezett, hogy 1872-től , a lóvasút kapcsolta
össze a falut a fővá rossa l, amely a piacozást megkönnyítette. Rákospa lota községi vezetésének hosszú ideig
a jómódú gazda réteg vo lt a meghatározó eleme.
Az 1890-es évektől kezdődően je lentős szá m ú polgári- és munkáselem települ a községbe. A település
fejlődésébe nagy lendületet hoz a MÁV Nyugati főműhelyének kitelepítése 1905-ben . Jelentősen
megváltozik a helyi társada lom összetétele, fokozatosa n kisebbségbe szoru l a termelő ősla kosság. A
polgárság és a gazdák szervezetei - Rákospalotai Kaszinó, Társaskör, Függet lenségi Kör, stb. - mellett
hamarosan kiépü lnek a bekö ltöző iparos-munkás rétegek szervezete i is, a Mu nkáskaszinó és a
szociáldemokrat a irá nyult ságú Petőfi Asztalt ársaság. Az egyházak nagy tem plomokat építettek és szociális
kölcsön ügyletekbe fektették pénzüket.
A falutól viszonylag távol eső községi földeket - Széchenyi-telep néven - 1897-ben kezdték el parcellázni.
Ebből a településrészből jött létre Pestújhely, amely 1909-ben lett öná lló község. A sajátos arculatú
típusépületekbő l álló MÁV-telep is az 1900-as évek elején épült ki.
Pestújhely kiválása után tűzték ki célul Rákaspalota várossá alakulását, amelyet végül 1923. június 20-án
engedélyezett a Belügyminisztérium. A második világháború utáni újjáépítés során vetődött fel Rákospolota
csatlakozása Nagy-Budapesthez: Rákospalota és Pestújhely egy kerületben fejlődött tovább (a történethez
hozzátartozik, hogy Pestújhely nem akart Budapest részévé válni, ez a "központi okarot"-nak köszönhető, s
Rákospalota viszont nem lehetett tagja a fővárosnak Pestújhely beleegyezése nélkül). Végül Rákospalotát és
Pestújhelyet 1950. január elsején - a környező 21 településsel együtt - a kialakuló Nagy-Budapesthez
csatolták, létrehozva belőlük a főváros XV. kerületét.
A kerü let élet ében hatalmas változást hozott a rákospalotai területen 1968-tól fe lépü lt óriás lakótelep,
Újpa lota. A telep fénykorában a mintegy 16 ezer lakásban 60 ezren éltek. Ez a szám 1990-re 45 ezerre
csökkent . Ekkor Rákospalotán közel 50 ezren, Pestújhelyen pedig közel hétezren la ktak. Ma az egész
kerületben kb. 80 ezren élnek.
A XV. kerület jelenleg három történetileg jól elkülön íthető, illetve megkülönböztetett területi egységből áll.
Ez a három része a kerületnek - Rákospalota, Pestújhely és Újpalota. E területrészek azonban sem
építészeti szem pontból, sem az ott él ő emberek társadalmi, szociális helyzetét figyelembe véve nem
tekinthetők teljesen homogénnek. Ez még Újpalotára - amely egy tipikus nagyvárosi lakót elep - is igaz, mint
az a későbbiekben felsoro lt adat ok tükrében is látható.
Ez a homogenitás még kevésbé mondható el Rákospalotáról, ahol a családi házas kert városi as lakóövezet
(Rákospalota-kertváros) mellett, létezik az Öregfalu nevű terü let, a maga régi é p ítésű parasztházaiva l,
illetve újonnan fe lépült lakótelepi lakásaival, tá rsash ázaival. Emellett még sok különböző i dőszakban épü lt
településrész alkotja Rákospa lota egészét. Ilyen többek között a Rákospalota-Újfalu és az egyedi
adottságokkal rende lkező MÁV-telep. Meg kell jegyezni, hogy pár éve j elentős ép ítési kedv mutatkozik a
kerület rákospalotai részén is, ahol a számos ki sebb-nagyobb épülettömbök, tá rs ashá zak alkotta egységek
megjelen ése alapvetőe n más városképi jelleget ad/ ad hat a környéknek.
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Talán Pestújhely t érsége - csa ládi há zas, v illaszer ű épületekkel beép ített telepü lésrészként - a
leghomogénebb rész a XV. kerületet alkotó három városrész közül. Emellett még meg kell említeni , hogy
létezik az egykori laktanyaépületekből kialakított Szilas-parki lakótelep, amely ugyan Újpa lota mellett van ,
de több szempont miatt sem kapcsolódik szervesen az óriási lakótelephez. Ezt támasztják alá az ott él ő
emberek statisztika i adatai is, amelyek azt mutatják, hogy a Szilas-pa rkban lete lepedett emberek átlagos
életkora j óval fiata labb, az átlagos iskolai végzettsége magasabb, a fog lalkoztatottsági m utatói k pedig
jobbak, mint az Újpalotán lakóké. Ennek a viszonylag kis területnek adata i azért lehetnek érdekesek,
mivel azt a körülményt látszanak alátámasztani, hogy a nemrégiben épült kisebb-nagyobb társasházak részben a kerü leten kívülről beköltözött - lakosai valószínűsíthetően a jobb társada lmi státuszú embe rek
közé tartoznak, és ezért kevésbé szoru lnak rá a szociális ellátásokra.
A kerület a főváros északkeleti városkapuja . Az M3-as autópá lya bevezető szakasza, az MO-ás északészakkeleti vonala, a M2-es út városi becsatlakozása vonzóvá tette a kerü letet a kereskedelmi
nagyberuházások számára. Megépült a Pólus Center (akkor Közép-Kelet-Európa legnagyobb
bevásárlóközpontja) a Metro, Praktiker, Gu lliver és számos autót forgalmazó cég (Opel, Skoda, Citroen,
Peugeot) majd 2003-ban átadták az Ázsia Központ két fő épületét. Így az idetelepült áru házak, üzletek a
"kereskedelem kerü letévé" változtatták a főváros XV. kerületét.
A kerület területe : 26,95 km2. Belterü leti közúti hálózata: 137 km, ebbő l burkolt: 119 km . Csatornahálózat
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hossza: 139 km. Népsűrűség 2965 fő/km •
A XV. kerü leti lakott lakások száma: 34 222 (a 2011-es népszámlálás adatai alapján ). A kerületben ta lálható
lakások száma 2017. december 31-i állapot szerint és azt követően is: 37 315, mely a népességet
figye lembe véve, 2.1 fő/lakást jelent.
Budapest XV. kerület lakónépessége 79 505 fő a 2017. december 31-én, am i Magyarország népességének
0.80%-a, Buda pest megyének 4.58 %-a. A 2011. évi népszámláláskor Budapesten legidősebb korstruktúrája
a XV. kerü letnek volt, ahol száz gyermekko rúra 208 idős személy jutott. Sajnos az elmúlt években sem
változott ez a tendencia.
A kerület infrastrukturális állapota javulóban:
Megtörtént számos közösségi közlekedéssel érintett útvona l felújítása a fővárosi önkormányzat által. A
szilárd burkolatú saját utak felújítá sa még vá rat magára . Hasonló megállapítás vonatkozik a járdák
állapotára is.
A közműhálózatot jelentős lakossági önerő bevonásáva l sikerült fej leszteni. Mára teljes köz m űnek
mondható a vezetékes földgáz és a közcsatorna hálózat. Az újpalotai lakótelepen teljes körű a távhő
hálózat, amely azonban életkora miatt felújításra, cserére szorul. Van még fe ladat a csapadékvíz elvezetés
és helyenként a szennyvízelvezetés terén is.
Az informatikai hálózatok (telefon , kábel tv.) tekintetében a szolgáltatóknak k öszönhetően jól lefedett a
kerü let.
A kerület környezeti állapota javulóban: a XV. kerület a főváros már nem a legszennyezettebb l evegőj ű
területe. (A szennyezésben döntő sze rep játszik a szemétégető és az M3-as autópálya.}
A kerületen keresztü lfolyó vizek (Szilás és Csömöri patakok) szennyezettsége attól függ, hogy a folya mok
eredeténél mi lyen mértékű a szennyezettség.
A kerületben a legsúlyosabb a közl ekedésből adódó zajterhe lés, amelynek szenvedő alan yai az intézmények
és a lakások haszná lói . Fontos célkitűzés a zajvéd őfal tovább építése.
A meglévő zöldterületek arányának növelésére az önkormá nyzat kiemelt figyelmet fo rd ít azzal, hogy évente
több száz fát ültet, de a kívánt arány nem éri el a külső kerületeknek megfe l e l ően kívánt mértéket. Mégis az
állapítható meg, hogy a XV. kerület legmeghatározóbb alapadottsága a zöld jellege és főváros centrumába
való bejutás gyorsasága. A zöld jelleg egyrészt a mezőgazdaság i , kertvá rosi hagyomány, másrészt Új palota
negyven éves növényállománya, a gazd ag fa és cserjeállomány, és az újpalotai kiserdő jelent i, amely a
levegő ti sztaságát jelentősen befolyásolja.
Kőrakás

parki mérőállomás
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Újpalota
A lakótelep m int újfajta letelepedési-építészeti egység és fogalom egyben egy új társadalmi formáció: a
viszonylag kis helyen, egymás közelségé be terelt emberek vise lkedés m ódja, egymáshoz való viszonya,
beilleszkedése az adott körn yez et be az 1970-es évek elején új problém ák gyökereit hordozta m agában.
Az új pa lotai lakót elep m ár negyven évvel eze l őtti kiépülésekor szá mos szü letési re ndel lenességgel bírt:
i lyen a kb. 5-6000-es parkoló hiánya, az intézmények - el sősorban a közösségi intézmények - hi ánya , az
épületek rendkívül rossz energetikai tulaj donsága, karö ltve a drága, bár kényelmes távfűtéssel.
A lakótelep egyik legnagyobb értéke a hatalmas zöl df elület e, amely azonban az úszótelke s kialakításnak
köszön h etően teljes egészében közpark, vagyis ez a szinte Városliget méretű park az önkormá nyzat
kezelését, go ndozását igényli, amire szám os - elsősor ban anya gi és infrast rukturális - okból nem képes.

A lakótelep te rvezőjének, Tenke Tiborn ak emlékköve, m elyet Újpalota 40 éve évfordulójá n avattak fel.
A városrész adottságai,
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Az újpalota i lakótelep központi része a Nyírpalota út - Zsókavár utcai kereszteződés , ahol sok
alapszolgáltatás megtalálható (piac és vásárcsarnok, posta, bankok, éttermek). Az áruházláncok a lakótelep
egészét lefedik. A szo lgáltatások köre má r nem ilyen szé leskörű. Zömében a két szolgá ltató ház és
környékén tömörülnek, szűk profillal. (D régelyvár utca és Zsóka vá r utca ). A földszinti lakások, egyéb
helyiségek áta lakításával főleg fod rászat, kozmetika, szoláriumok, mini ABC-k létesültek, de talá lhatók itt
inform atikai vá llalkozások, ingatlan-forgalmazó cégek is.

Egészségügyi létesítmény koncentráltan helye zkedik el a Zsókavá r utcában. Itt ta lálható a 2012-ben átadott
és te ljesen felújított fe l nőtt- és gyermek háziorvosi rendelő.
A Kontyfa utcában, a Zsókavá r és Erdőkerü l ő utcában három szociális intézmény helyezkedik el. Két
bölcsőde ta lálható a kerü letrészben, egy a Páskom parkban és egy a központhoz köze l.
A lakótelep a lapvetően jó funkcionál is ellátottsággal rende lkezik, m egközelítése mind személygépkocsival,
mind tömegközlekedési eszközökkel jónak mondható.
A kerületrészt a l apvetően a lakó- és a gazdasági funkció dominancia jellemzi. Újpalota terü lete j ó l
elkü lö níthető arcu lati elemekre bontható:
•

Városképi leg a legmeghatározóbb terü let az Újpa lota lakótelep a maga tízemeletes panel
lakóépületeivel. A lakóépü letek között alacsony szintes, laza beé pítés ű intézmények találhatók,
amelyek a lakók számára gyalogosan is könnyen elérhetők. A terü let en alacsonyabb szintes, 4-5
emelet es lakótelepi terü letrész is ta lálható, a közöttük húzódó zöldfelü let ek a helyi lakosság
rekreációs céljait részben kiszolgá lják. A helyi lakók sajátjuknak érzik, előszeretette l használják őket.
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•

A kerületrész délnyugati határán nagy kite rjed ésű logisztikai terület található, amely
szá mtalan váll alat let elepedését hozta magával. A terü letnek nincs egységes építészeti
ké pe, az egyes vállala tok arcu lati elemeit tükrözik vissza.

Ill. Értékeink, küldetésünk
Az eg ye nlő bánásmód követelménye a köt elezettektő l azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak mi nden olya n
magatartástól, ame ly bizonyos tulajdonsága ik alapj án egyes személyek vagy személyek egyes csoportj aiva l
szemben közvet len vagy közvetett hátrányos megkü lönböztetést, megto rlá st, za kl atá st vagy jogellenes
elkü lönít ést eredményez. A lapvetően t ehát az egyen lő bánásmód követ elménye az egyik olda lon negatív
kötel ezettséget je lent: a kötelezettek nem sérthetik meg mások egye n lő emberi méltóságát. . A
j ogosultak vonatkozásában ugya nakkor ez azt eredmé nyezi, hogy mindenkinek jogosu lt ság ként
k ikényszeríth ető igé nye van arra , hogy őt egyenlő mé ltóságú személyként kezeljék. Ennek

megfe lel ően

az álla mnak az egye nlő bánásmód köve t elm é nye tekintetében a jogsérelmet

elszenvedők számára

e l sősorban

a jogsérelme kkel szembeni fellépés eszközrendszerét kel l

biztosítania.
Az egyen lő bánásmód követ elménye alapján, a Magyarország t erü letén tartózkod ó természetes
szemé lye kkel, ezek csoportjaival, valam int a jogi sze mélyekkel és a jogi személyiségge l nem re ndel kező
sze rvezetekkel szembe n azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű
figyel embevételével kell eljá rni.
Budapest F ővá ros XV. kerü let i Önkormá nyzat fo lyamat osan érvényesíti az esé lyegye nl őségi szempontokat a
kerület m űködését, f ejlesztését meghat ározó a l apvető dokument umaiban. Az esé l yegyen l őség
megva lósít ását prio ritásnak t ekinti , amely áthatj a valamen nyi ön korm ányza ti tevékenységet: a k öte l ező és
önként válla lt feladat ok ellátását a helyi sz intű közpol itika alakít ása során.
Az Ön kormá nyzat az esé lyegye nl őségi politikájá t munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során
és intézm ényfenntartói szere pkörben érvényesíti. Az esélyegyen l őségge l kapcsolatos tevékenysége
folyamá n mindent m egtesz annak érdeké ben, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil
szerveződése k is aktív szerepet j át sszanak, el őseg ítve ezzel a kerül et lakosságának ilyen irányú
szemléletvá ltásá t is. Ennek eszközei sza bályozás, tá moga t ás és a jó gyakorlatok beveze tése, bemutatása .

IV. Célok
1

4.1. A Helyi

Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

A Program célja, hogy az élet valamennyi terül et én m ege l őzze a hátrányos megkülönböztetést és
elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esé lyegyen l őségét, mely az állam, az önko rmányzatok és
ezek intézményei, a civil szervezetek és magánszemélyek feladata.
Az esé lyegyenlőség minden állampolgár szám ára fontos érté k. Az esé l yegyen l őség nem csupán
követelmény, hanem az önkorm ányzatok hosszú t ávú érdeke is, hisze n azt a célt szo lgá lja, hogy
m indenkinek esélye legyen a munkaválla lásra, a ka rrierre, a jó mi nőségű szolgáltatásokra - függet lenül
attó l, hogy nő vagy fé rfi, egészséges, vagy fogyatékossággal élő , milyen a szá rmazás a, vagy az anyagi
helyzet e.
Az
esélyegyen l őség
megvalósításának
alapfeltétele
a
diszkriminációés
a
szegregáció m entesség.
A Programnak a t elepülésen é l ő hátrányos h elyzet ű cs oportokra kell irá nyulnia, akik szá mára a sikeres élet
és a társada lmi in tegráció esélye a helyi tá rsa dalmat célzó fe jlesztések és beru házások ell enére ko rl át ozott
mara d a k ülö nb öző t erü let eken jele nt kező hátrányaika t kom pen zá ló esé lyegye nl ős ég i intézkedések nélkül.
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Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának célja, hogy a XV. kerület ol yan t elepüléssé váljon, aho l
senki nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen, vagy közvetett formáját védett
tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesü l az egyen l ő bánásmód elve, valamint
biztosított az egye nlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgá ltat ásokhoz.
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata az Esé lyegyenl őségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
a) az egye n l ő bánásmód, és az esélyegyen lőség biztosítá sának követelményét,
b) a közszolgá ltatásokhoz tö rténő egye nlő hozzáférés elvét,
c) a disz kriminá ciómentességet,
d) a szegregációmentességet,
e) a fogla lkoztatá s, a szociá lis biztonság, az egészségügy, az okta t ás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során f eltárt prob lém ák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket ,
A közneve lési intézményeket - az óvoda ki vét elével - é ri ntő intézked ések érdekében együ ttműköd ik az
int ézményfenntartó központ területi szervével, a Klebelsberg Tankerületi Központta l.

Elsődleges

célunk számba venn i a 32 1/ 2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esé l yegyen lőség i szempontból fókuszban lévő cél csoportokba tartozók szá mát és arán yát , va lamint
helyzet ét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra von atkozóan átteki nteni a szolgá ltat ásokhoz történő
hozzáférésü k alakulását , valami nt feltárni az ezeken a területeken je lentkező problémákat.
További cé lunk m eghatározni az e csoportok esé lyegyenlőségét elősegítő fe ladatokat, és azokat a
terül eteket , melyek fejles ztésre szorulnak az egyen l ő bánásmód érdekében.
A cé lok megvalósít ásá nak lépéseit , azok forrásigényét és végrehajtá suk tervezett üt emezését az HEP IT
tartal mazza.

4.2 A Helyi

E sé lyegyenlőség i

Program intézked ési t ervének célj a

Cél un k a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások rés zlet es t ervezése, amelyek ko nkrét
elmozdulásokat ered ményeznek az esé lyegyen l őségi célcsoportokhoz tartozók helyzeté nek javítása
szempontj ából.
További célunk meghatá rozni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kom m unikációt.
Szintén célként határozzuk meg an nak az egy üttmű kö d é s i rendszernek a feláll ítá sát , amely a
progra malkotás és végrehajtás során biztosítj a majd a megva lósít ás, nyomon követ és, ell e n őrzés -érté ke l és,
kiigazít ás támogató strukturális re ndszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportoka t .
4.3 Az

esé lyegye nlőség

biztosít ásával

összefüggő

fenntartói tevékenységek, fe le lőssé gek

A települési esé lyegye n l őségi program elemzi a kerü let ben é l ő hátrányos he l yzetű csoportok he lyzetén ek
alakul ását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenl ős égét e l őseg ítő célokat, kiemelten figye lmet
fordítva a lakhat ás ra, o kt at ás ra, egészségügyre, fogla lkoztatásra, vala mint a szociá lis helyzetre.
A program ta rtalmazza a célok megvalósításának forrásigé nyét és végrehajtásuk te rvezett ütemezését is.
Célunk, hogy a programmal felmérjük a tel epülésen é l ő marginalizálódott csoportok helyzetét, egyben
meghat ározzuk azokat a fejlesztési irá nyokat, melyek e cé lcsoportok él etminőségéb en j el entős
változá sokat érnek el:
• az esé lyegye nl őség i célok elérése érdekében a köt elezettségek meghat ározása;
• a köte lezettségek t eljesít éséé rt fe l e l ős szem élyek kijelö lése, a kikn e k főfe l ada t a:
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a.) a Program megvalósításá nak koordiná lása,
b. ) a Program végrehajtásá nak nyomon követése,
c.) az esélyegyenlöség sérü lésére vonatko zó esetleges panaszok kivizsgálása;
• a Program nyilvánosságának biztosítása;
• a Program megvalósításá ban éri ntett intézmények vezet öinek tájékoztatása;
• esélyegyenlőségi kockáz atok kezelése, intézkedési t ervek készít ése, értékelése, fo lyamatos
korrekciója;
• fejlesztési célok időrendi prio ritásának kialakítása, a m é rhetőséget l ehetővé tevő indikátoro k
meghatározása;
• az esélyegyenlőség javításá hoz kapcsolód ó prioritási sorrend meghatározása;
• az ered mények nyilvánosságra hozás akor a sze mélyes adatok védelmének maxi mál is
érvényesítése;
• a település döntéshozói nak kétévente történő tájékozta tása a megvalósításról.

A kerületre az elöregedés jellemző , ezért az időskorú lakosság jobb ellátása, gondozása, betegségek
felismerése cé ljából geri átriai sza krendelés megszervezését és beindítását tűzt e ki az önkormányzat , hogy a
háziorvos és a szociális ellátó rendszer koordinációját megvalósítja. Egyelőre a fi nanszírozás hiá nya miatt a
geriátriai szakrendelés létrehozása a későbbiekben realizál ódhat .
Az id ős kor miné l aktívabb, attraktívabb megélése érdekében az önkormá nyza t idősügy i programjai n
keresztül kíná l lehetöségeket a kerü leti id ős lakosság szám ára (Levendula 60+).
Az egészség me gő rzés é t, betegségek korai felis merését célzóan évente két alkalomm al egészségnapokat
rendez az önkormányzat.
A rezsihátra lékosok és a hátralékok csökke nése érdekében az önkormányzat adósságkezelési t anácsadást
és támogatási re ndszert működtet.
Az önkormányza t font os feladata i között szerepel a gyermekvé delemmel, n ők bá nta lmazásával, a csalá don
belüli veszélyeztető tényezök feltárásával , a környezeti veszé lyeztető tényezőkke l kapcsolat ba n felvil ágosító
e lőadások sze rvezése.
A munkanélküli lakosság ell át ása érdekében továbbra is fontos f eladatként keze li a kerület vezetése a
közfogla lkoztatás szervezését.
Az is mertetett célkitűzések érzékeltetik azt a s ok rétű tevékenység sort, mely a XV. Kerü let Önkormányzata
álta l megfogalmazott tennivalók között szerepel a Kerületi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv
megvalósításában.
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V. A Helyi

1

Esélyegyenlőségi Program

5.1 A program készítését

előíró

jogszabályi környezet rövid bemutatása

Magyarország Alaptörvénye „ Szabadság és
1
1

(1) A t örvény

Helyzetelemzése (HEP HE)

felelősség"

fejezetének XV. cikke kimondja:

előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

(2) Magyaro rszág az a lapvető jogokat mind enkinek bárm ely megkülö nböztet és, nevezet ese n faj , szín,
nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi szá rmazás,
vagyoni, születési vagy egyéb helyz et szerinti kü lönbségtétel né lkül bi ztosítja.
(3) A

nők

és a férfiak egyenjogúak.

(4) Magyarország az esélyegyen l őség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
(5) Magyarország külö n intézkedésekkel védi a gye rmekeket, a nőket , az időseket és a fogyatékkal é lőket.
Az Alaptörvény rend elkezéseivel össz hangban, a helyi esé lyegyen l őségi program elkészítését az egyenlő
bánásmód ról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban :
Ebktv.) el őírásai alapján végeztük. A program elkészít ésére vonatkozó rés zletsza bályokat a t örvény
végrehajtási rendeletei,
1. a helyi esélyegyen lőségi programok elkészítésének szabá lyairól és az esé lyegyen l ős égi
mentorokról" szóló 32 1/2011. (Xll. 27. ) Korm. rendelet „2. A helyi esé lyegyenlőségi program
elkés zítésének szempo ntjai" fejezete és
2. a helyi esé lyegyenl őségi program elkészítésének rész letes sza bá lya iról szóló 2/ 2012 (Vl. 5.)
EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, kül önös figye lm et fo rdítva a
3. a M agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.),
4. a szociális igazgat ásról és szociáli s ellát ásokról szóló 1993. évi Ill. törvé ny (továbbiakban:
Szt.),
5. a fog lalkoztatás e l őseg ítésé r ő l és a munkanélküliek ellátásá ról szó ló 1991. évi IV. t örvény
(továbbiakban: Flt. ),
6. a ne mzetisége k joga iról szóló 2011 . évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nem zetiségi
törvény),
7. az egészsé gügy ről szóló 1997. évi CLIV. tö rvé ny (tová bbiakban: Eütv. ),
8. az egészségügyi alapellát ásról szó ló 2015. évi. CXXIII . t örvé ny
9. a gyermekek véde l mé ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. t örvény
(továbbiakban : Gyvt .),
10. a nemzeti közneve l és ről szóló 2011. évi CXC. t örvény (további akban : Nkntv.)e l ő írása i ra,
11. az 1959. évi IV. törvénynek, a Polgá ri Törvénykönyvnek a 75-tő l a 85-ig terjedő sza kaszai
tartalmazzák a személyiségi jogokat véde lm ező passzu sokat,
12. 1991. évi IV. törvény a fog lalkoztatás el őseg ítésérő l és a munkanélküliek ellát ásá ról,
13. 1992. évi XXXV III. Törvé ny az állam háztartásról,
14. 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok véde lm éről és a k özé rd ek ű ada tok
nyilvánosságá ról,
15. 1992. évi XXI I. a Munka Törvénykönyvé re,
16. 1993. évi Ill. törvény a szociális igazgat ás ró l és szociá lis ellátásokról,
17. 1996. év i XX I. tv. A terü letfejlesztésrő l és a t e rü l etrende zés ről ,
18. 1997. év i LXXVII I. tv . az épít ett környezet alakításá ról és védelmé rő l,
19. a gyerm ekek véde l mé ről és a gyámügyi igazgatá sról szóló 1997. évi XXXI. tv.,
20. a fogyat ékos sze mélyek joga iró l és esélyegye nl őségü k előm ozd ításá ró l szóló 1998. évi XXVI.
tv.
21. a közhaszná latú épület ek akadálym entesít ési kötel e ze ttségé rő l ,
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22. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti közneve l ésről
23. 1021/2004. (11 1.18.) Korm. hat ároza t a romá k t ársadalmi i ntegrációját e l őse gít ő kormá nyzati
program ról és az azza l összefüggő intézke d ésekről ,
24. 2/2005. {111.1.) OM rendelet a saját os nevelési igényű gyerm ekek óvodai nevelésének
irányelve és a saj átos nevelési igényű tanulók iskolai okt atásának irányelve kiadásá ról és
annak módosít ásai
•
az Európai Par la m ent és a Tanács 2006/ 54/EK irányelve (2006.07.05.) a férfiak és nők közötti
esélyegyen l őség és egye nlő bánásm ód elvé ne k a foglalkoztatás és munkavégzés
t erület én
tö rt é nő megva lósításáról,
•
az Európai Parla m ent és a Tanács 771/2006/ EK határoza t a (2006.05. 17.) az E sé lyegye nl őség
mi ndenki szám ára európai évé ről {2007) az igazságos társadalom irányá ban.
Az egye n lő bánásmódró l és az esél yegyen l ős ég e lő m oz d ításáró l szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt
helyi esélyegyen lőségi progra mok int ézkedései ka pcsolódnak a köv et kezők be n f elsorol t , EU és nem zeti
szi ntű stratégiákhoz, ágaza t i po liti kákhoz: EU 2020 strat égia, Nem zet i Reform Program, Nemzeti
Társada lmi Felzárkózási Stratégia, „ Legyen jobb a gye rekeknek!" Nemzeti St rat égia, Nemzet i Ifjúsági
St ratégia és Cse lekvési Te rv.

Az EU 2020 stratégia'
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak
tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság
leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenn t arthatóbb és
befogadóbb növekedés f e/tételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyen főség szempon tjóból releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra
az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni . A
szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok
száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt
j elent.
5

Nemzeti Reform Program
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti reformprogramok jelentik, melyeket
a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilit ási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti
reformprogramok rögzítik az uniós kiem elt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a
kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák,
hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzata i lesznek. 6 A Nemzeti Reform
Program az esélyegyenlős égi célcsoportok helyzete javításának szempontj ából közvetlen jelentőséggel bíró célkitüzéseket és
intézkedéseket tett.
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia'
A Nemzeti Tá rsadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottsag által 2011 -ben jóváhagyott „ A nemzeti romointegráciás
stratégiá k uniós keretrendszere 2020-ig" című dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés
érdekében megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése
ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó
problématerületek - gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetü t érségek - hosszú távú elképzeléseinek integrálását,
kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás
szempontj ából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi,
szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.
„ Legyen j obb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégia 8
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik
nélkülözését, j avítsa a gyermekek fejlődési esélyei t. A törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek
kell prioritást kapn iuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti
A 81zottság kozlemenye a Europa1 Parlamentnek. az Európai Tanácsnak. az Európai Kozpont1 Banknak az Európai Gazdasági es Szoc1afls
Bizottsagnak. a Re91ok 81zottsaganak es az Europa1 Beruhazás1 Banknak - lntezkedesek a s1ab11itas a novekedés es a munkahelyteremtes erdekébe n
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Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, o gyermekek és a társadalom közös távlati
érdeke.

Nemzeti Ifjúsági Stroté gio9
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29. ) OGY határozat) . A
Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az
ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint
ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi
cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik.
A jogszabályi felsorolás bővíthető, alakítható a helyi viszonyoknak megfelelően.

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása

5.2 Stratégiai környezet

Kerületi koncepciók, tervek amelyek elősegítik az esélyegyenlőség megvalósulását

•

Gazdasági pro gram - a Magyarország helyi önkormónyzotoiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a értelmében a
képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek
elkészítéséért a helyi önkormányzat f elelös.

Szolgáltatástervezési koncepció - a szociális igazgatásról és a szociális e/látásról szóló 1993. évi Ifi. törvén y 92. §-a szerint
o legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére
biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít.

Köznevelés-fejleszt ési terv' - A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden községi, városi, fővárosi kerületi
0

önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a településen élők részére arról, hogy az óvodai
nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülök,
illetve gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A köznevelésröl szóló törvén y alapján az állam gondoskodási
kötelezettsége - az óvodai nevelés kivételével - megfogalmazódik. Már nem a kormányhivatalok készítik el a feladatellátási intézményhálózat-működtetési és köznevelésjejlesztési tervet, hanem az oktatásért felelős miniszter. Az
oktatásért felelős miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi
önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el megyei szintű bon tásban az intézményhálózatműködtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a településen
működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, o szülői és diákszervezetei véleményét. Az
oktatási hivatal s feladata az is, hogy a köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben
beszerezze az érintett települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Mnkt. 24. §) Az
oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges döntései előkészitése céljából megyei
szintű bontásban feladatellátási, in tézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít, amelynek része a
megyei szakképzési terv is. A miniszter a köznevelés-fejlesztési tervet legalább ötévente értékeli és szükség szerint
módosítja.

•

Településfejlesztési stratégia - A Magyarország helvi önkormónyzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 24. §-a
értelmében a fővárosi közgyűlés a főváros egységes településpolitikájának biztosítása érdekében - a Kormány, valamint a
kerületi képvise lő-testületek véleményének kikérésével - a megalakulását követő egy éven belül minősitett többséggel
dönt a fővárosnak legalább az adott ciklusra szóló településfejlesztési stratég iájáról.

Te lepülésrendezési terv - Az épített környezet alakitásáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (tovább iakban
1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat - a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a
külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint - a településrendezési feladatukat o helyi építési szabályzat,
valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el.
Településszerkeze ti terv - Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a telepü lésszerkezeti terv meghatározza a település
alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes teri:J letrészek felhasználási
módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli
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kiolokítosot es elrendezeset, az orszogos es terseg1 erdek, o szomszedos vagy o más módon érd ekelt tóbbi település
alapve tő jogainak és ren dezési t eNeinek f igyelembevételevel o környezet állapotának ;avitóso vagy legolabb szinten
tartása mellett. A telepii/ésszerkezeti t eNet o relepülési önkormónyzotnok legolóbb tízévenként felül kell vizsgálnia, és
szükség eset én o terv módositósóról vagy az új terv elkészítésé ről kell gondoskodnia. A tizevenkén ti szükséges
felülvizsgálat sarán gondoskodni kell az időközb en tö rtént módosítások egységes teNbe f oglalásáról.
Településf ejlesztési koncepció - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés összehangolt megvalósulását
biztosít ó és a településrendezést is megalapozó, o település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati
relep ülésfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadot t dokumenrum, amely o település
jövőben i kialakítását tartalmazzo . A fejlesztesi koncepció elsősorban telepü léspolitikai dokumentum, amelynek
kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett o társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempon toknak és az ezeket
biztosító intézményi rends zernek van döntő szerepe. A törvény 7. §-a érrelmében a településfejlesztési koncepcióban
foglaltak megvalósítása érdekében o városok és több település közös fejlesztési tervezése eset én integrált
településfejlesztési strat égiát kell készíteni. Az integrált településfejlesztési stratégia meghatározza o települések
településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az
érintet t partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza o fejlesztési
célokat, azok finanszírozási módjá t, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli.

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Ga zdasági- és Társadalom-, Környezet és Terü letfejlesztési
Program ja 2015- 2025.
Közzétéve a Ké p vi selő-test ület 244/ 201 5.(IV.22.) számú határoza ta értelmében.
Budapest F őváros XV. kerület hosszú távú Ker ületfejlesztési Ko ncepciója
Közzét éve a Képvi selő- t estü l et 16/2010.(1.27.) szám ú határozata értelmében.
Budapest XV. kerül et Integrált Városfejlesztési Strat égiá ja
Közzétéve a K é pv isel ő-testület 107/ 2010. (1. 27.), 264/2010.(IV.28.) és 945/ 2012. (IX.26.) számú ha tároz ata
ért elmében.
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Lakásgazdálkodási/l akáspolitikai koncepciója
Közzét éve a Képv i sel ő-testül et 454/ 2016.(IX.6.) szám ú határozata értelmében.

Budapest XV. kerü let Szociális t érkép felülvizsgálat a 2014
Közzét éve a Ké pvise l ő - testület 356/ 2014. (V.28.) szám ú hat ároza ta értelmében.
Budapest Fővá ros XV. kerü leti Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvi zsgálata 2017
Közzétéve a Ké pv i selő- te stület 648/ 2017. (Xl.7.) ök. számú hat ár ozata értelmében.
Budapest Főváros XV. ker ület Rákospalota, Újpalota, Pestújhely Drogellenes Stratégiája (2017-2020.) és Cselekvési
Terve (2017. 01. 01. - 2018. 06. 30.)
Közzétéve a Ké p v i sel ő - test ü le t 514/ 2016 (Xl.8 .) és 515/2016 (Xl.8.) ök. számú ha tároza t a értelmében.
Buda pest Főváros XV. kerül eti Önkormányzat civil stratégiája
Közzét éve a Ké pviselő-test ü l et 132/2009. (1 11. 11.) szám ú hat ározata értelmében.
Budapest Főv áros XV. ker ületi Önkor mányzat Közneve lési koncepci ó ja 2013 -2017
Közzétéve a K é pv i selő-testüle t 270/2013. (IV.24.) szám ú határoza ta értelmében.
Budapest Fővá ros XV. ker ületi Önkormányzat egészségügyi fejlesz tési program ja, az Egészségügyi Intézmény
szakmai fejleszt ési terve 2017-2022 évekre.
Gyermek és 1f1úsá91 ko ncepció Gyerme k és if júsági st rat égiát és Cselekvési t erv 2017.

Az ö nko rmányzat a fe ladat- és hatáskör éb e ta rtozó ö nko rm ányzati ügyek be n - törvény keretei között ö nállóan mérlegelhet. Az állampolgá ri öngondoskod ás, egy üttm ű köd és i készség erősítését szo lgálja az a
fe lhatal mazás,
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fe lh atalm azás

alapjá n
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Az alábbiakban az

esélyegyenlőségi

célcsoportokat is érintő ön kormányzati rend eleteket soroljuk fö l:

5/ 1998.(I!l.24 ) rendelet a személyes gondoskod ást nyú jtó alapellá tásba ta rtózó . g yer mekek napközbeni ellátása
keretében biztosított étkeztetésrő l és az intézményi térítés d íjairól
7/ 200 5.([V.4) rendele t a szociális szolgáltatásokról
41/2003 .CXll.8 ) rendelet a személyes gondoskodást nyú1tó gyermekjóléti alapellátásokról
11/2013.CIII.13 ) rendelet az újszülöttek tá mogatásáról
16/2006. CVI.2.) önko,mányza t i rendelete

a start támogatásról

6/ 2006.(III.31) rendelet a háziorvosi . fogorvosi és
20/2002. CVII.2\ rendelet a he lyi környezet
10/2003 .CIV .1 ) rendelet az ön korm ányzat

védőnő i k örzetekrő l

véde l mérő l
k öz mű ve lődés i

feladatairól és a helyi

közművelődési

26/200 3.CVI.30 \ rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

tevékenység

feltétele i ről

42/2003.(Xl.28 ) rendelet az önkormányzat tulajdonában áll ó bé rlakások lakbér megá llapításának

e l veirő l

és

mértékéről

3/ 20 13. m .4. ) rend elet a Budapest Főváros XV . kerület Önkormányzat tulajd onában áll ó Ny uodíjasházban lévő
lakások bérbeadásának felté tele i r ő l
4/20 14. CII.4 .) rendelet a „60 + Leve ndula XV."programhoz kaocsolód ó kedvezménykártya kibocsátásáról és
haszn álatá na k fel tétel ei ről
5/2 0 15. !II. 5. ) rendelet a települési támogatás megá llapításának , k ifizetésének. fo lyósításának, valamint
felhasználása ell en őrzésé nek szabályair ól

A helyzet elemzés ala pját szolgáló statisztikai adatokat a KS H, a TEIR adat bázisból, a helyi
nyilvánt artásokból, a Ko rmá nyhivatal adatszo lgá ltatásábó l, va lamint a 2011. évi Népszámlálás adat aiból
gy űjt ö tt ük össze.
A t elepü lési önkormányzat rendelkezésére álló, az esél yegyen l őség szem pontjából relevá ns adatok,
kutatás ok átt ekintése, adathi ányok kim utat ása.

5.3 A kerület

fő

demográfiai jellemzőinek a bemutatása

Kerületünk lakossága 2017 . december 31-én 79 505 fő volt. Ebben az időpont ban a XV. kerületben 22 fő
100 éves, ill et ve ennél id őseb b ember élt.
A népesség idősödéséne k egyi k je llemző meroszáma a gyermek- és idősko rúak egymáshoz viszonyított
ará nya . Bud apesten a 15 évesnél fi ata labbak népességen belüli aránya 2001 és 2011 között (népszám lálás )
12,8 száza lékról 12,2 százalékra vá ltozott, az időskorúaké 23,0 százalékról 25,4 százalékra nőtt , azaz az
idős ko rú népesség aránya a fővárosba n má r több mint kétszerese a gyermekkorúakénak. Az id ősö dés
elté rő mértékben jell emezte a nemeket: a férfiakná l kisebb (21 százalék) az id ősko rúak aránya, mint a
nőknél (29 százalék) .
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Egyes el ő rejelzése k szerint M agyarországon 40 év múlva a 65 évnél id ősebbek aránya 30 % fölé kerü l a
népességen belül. Ugyanakkor a szü letéskor várható élettartam erőte lj esen ki fog t olódn i, ezért az idősek
soká ig maradnak részesei az egészségügyi és a nyugdíj ellátórendszernek.( Az alacsony születési arány miatt
sokkal kevesebb fiatal él majd hazánkba n és várhatóan kevese bben fizetnek majd járulékot.)
Kerületünkben a lakosság korösszetétele az európai és a magya r t rendet követi, az időskorúak száma
kis mértékbe n, de folyamatosan emelkedik, am íg a szü letése k száma általában csökken, amely hossza bb
távon a népesség elöregedését jelenti .

Lakóné pesség száma az év vé gén

Fő

Év

Vá ltozás

(TS 0101)

2012

80686

2013

80 278

99,5%

2014

80327

100,1%

2015

80 573

100,3%

2016

80061

99,4%

2017

79 505

99,3%

Forrás: TelR, KSH-TSTAR
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Állandó népesség összet étele nemek és korcsoportok szer int (a 2016-os év adatai)
Az állandó
n é p esség bő l
Fő

korcsoportú
és f érfiak
aránya(%)

Korcsoport

n ők

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nő k TS
0302)
nők

TS 0307)

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
18-59 éves (férfiak TS 0310,

n ők

TS 0311)

60-64 éves (férfiak TS 0312,

nő k

TS 0313)

65 év felett i (férfiak TS 0314,

nők

TS 0315)

Összesen
Férfiak
(TS 030 1)

Férfiak

Nők

37185

42 681

79 866

5 016

4 780

9 796

0-2 évesek (öss zes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306,

a

megfel el ő

1983
984

928

1912

22 824

23 161

45 985

Nők

46,56% 53,44%
613,00%
6,28%

5,99%

1,23%

1,16%

28,58% 29,00%

2 505

3 255

5 760

3,14%

4,08%

5 856

10 557

16 413

7,33%

13,22%

Forrás: TelR, KSH-TSTAR

Áll andó népesség - nők életkori megoszlása

• 0-14 éves (fcrfiak TS
0306, n ők TS 0307 )
• 15-17 éves (férfiak TS
0308, nók TS 0309 )
18-S'J éves (férfic:ik TS
0310, n ők TS 03 11 )

61%

•60-64éves (férfi<ik TS
0312, nők TS 0313 )

23

Állandó népesség - férfi ak életko ri megoszlása
0-14 cves (férfiak TS
0306. nök TS 0307)
• 15-17 cvcs (fcrf1.:ik TS
0308, nök TS 0309)
10557;25%
3 255;

18-59 éves (fcrfiJk TS
0310, nók TS 0311)

23161; 54%

• 60-64 éves (férf1Jk TS
0312, nők TS 0313)

8%

65 év feletti (férfiak TS
0314. nók T5 0315)

Újpalota fel építése idej én (1970-1980) a XV. kerület lakosság majdnem duplájára nőtt. Ezután folyamatos
fogyásró l figye lhető meg. Sajná latos t ény, hogy a kü lső kerületek között a XV. kerület népességfogyása a
legnagyobb mértékű. (Például a XVII. kerü let nagyobb mértékben nőtt, m int amilyen mértékben a XV.
ke rül et csökkent, pedig a kerületnek megvannak az adottságai ahhoz, hogy a visszaára mló népességet
befogadja.)
Budapesten a néps űrűség az elmúlt tíz évben továbbcsökkent: a 2011. évi népszám lálás időpontjában
négyzetkilom éterenként 3293-a n laktak, a tíz évvel korábbihoz viszonyít va 93-mal kevesebbe n. A
városmagot alkot ó, 1950 előtt Kis-Budapest et képező terület népsűrűs ége a több évtizede tartó népesség
fogyás ellenére a legmagasabb, itt köze l négyszer annyia n élnek egy négyzetki lométeren, mint az 1950-ben
a fővároshoz csatolt kü l ső kerület ekben.
A XV. kerület a 8. helyen áll a népesség (81.008 fő), 10. helyen a terület (26,95 km 2 ), 14. helyen a
népsű rűség (2960 fő/km 2) t eki ntetében a 23 kerü let között.
Egyre növekszik az i dő s egyszemélyes háztartások száma, valamint az egyedül élő, a különböző
egészségügyi, mentális és szociá lis problé mákkal küzdő emberek aránya.

Állandó népesség száma (2011.12.31.)
fő

%

nők

férfiak

összesen

nők

férfiak

43331

37541

80872

54%

46%

0-14 éves

4734

4958

9692

49%

51%

15-17 éves

1119

1196

23 15

48%

52%

nő

0-2 évesek

18-59 éves

24472

23658

48130

51%

49%

60-64 éves

3160

2094

5254

60%

40%

65 év feletti

9846

5635

15481

64%

36%

Forrás : Te lR, KSH -TSTAR
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Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index (%)

2012

15 694

9 670

162,30%

2013

15 907

9 610

165,53%

2014

16 066

9712

165,42%

2015

16 215

9 844

164,72%

2016

16413

9 796

167,55%

2017

16 383

9 594

170,76%

Forrás: TelR, KS H-TSTAR

Öregedési inde x(%)
172,00%
170,00%
168,00%
166,00%
164,00%
162,00%
160 ,00% 158,00%
2012

2013

2014

2015

2016
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Az öregedési index azt je lzi, hogy 100 fő 14 év alattira men nyi 65 éven fe lüli jut. Ez az index megmutatja,
hogy az adott telepü lés népességére mi a jel lemző : amennyiben 100 alatti az index, akkor tú lsúlyban
vannak a 14 év alattiak, vagyis fiata los a népességszerkezet . Ha az index 100 fe let t va n, akkor a 65 év
felettiek vannak többen, a t elepülés e l öregedő.
Budapest XV. kerülete elöregedő népességszerke zetű, megállapítható, hogy a XV. kerület lakossága
egyre idősebb, amelynek oka elsősorban, hogy a fiatalabb és a gyermekes családok költöztek el az utóbbi
id őben, illet ve a születések száma alacsony.
Részben az idősek, részben a je l entős lakossági csoportot képező hátrányos he lyzetű személyek sorsa miatt
is a szociá lpolitika szempontjából kieme lt jelentőségű értékekként kerültek megfogalmazásra a kerületi
szociális szolgáltatástervezési koncepció fe lülvizsgá lata alkalmával az alábbiak:
• szociá lis biztonság - ne fordu ljon e l ő, hogy a szükséget sze n vedők ellát ás nélkül maradjanak,
•
differenciált, az egyén szükségleteihez igazodó ellátás,
az ellátások, szolgáltatások „kliensközeli" biztosítása,
•
•
a társada lmi beil leszkedés, integráció erősítése,
•
hatékony és minőségi szolgá ltatások biztosítása.
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Az önkormányzat érdeke, hogy a rendelkezésre álló gazdasági erőforrások minél hatékonyabban kerüljenek
felhasználásra, az ellátórendszer költséghatékonyan működj ön .
Kerü letünkből

az elmúlt évtizedben nagyon sokan elköltözt ek a közeli agglomerációba, illet ve más
kerületekbe, azonban ez az irány megváltozni látszik, hiszen 2008. évtő l az elvándorlás számottevően
csökken. Annak ellenére, hogy még mindig negatív az egyenleg, kerületünk vonzóbbá vá lt az itt maradók és
az itt letelepedn i kívánok számára.
Belföldi vándorl ások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)

2012

897

929

-32

-2,6

2013

1 062

934

128

-2,6

2014

1186

1077

109

-1,15

2015

1149

1164

-15

-2,96

2016

1292

1 617

-325

-4,24

na.

0

na.

na.
2017
Forrás: TelR, KSH-TSTAR
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Budapest en 1900-tól 1960-ig fokozatosan emelkedett a házasságban é l ők aránya, ezzel párhuzamosan
csökkent a nő t lenek, hajadonok részesedése. Kisebb ingadozást követőe n 1980-tól a korábbi folyamatok
egyértelműe n megfordu ltak,a házasok részesedése az 1980. évi 63 százalékról 2011-re 40 százalékra
csökkent, a nőtle nek, haj adonok aránya 18-ról 37 száza lékra, az elvá ltaké 8,1-ről 14 százalékra emelkedett.
A hajado n, a házas, illetve az elvált nők t erm ékenysége 1970 és 2011 között fo lya mat osan emelkedett.
Ennek ellen ére 1990 óta összességé ben 127 - rő l 113-ra csökkent a száz nőr e jut ó élveszü letett gyermekek
szá ma a hajadonok aránybővülésének hatásá ra. A gyermekek döntő többsége évtizedeken kereszt ül
házasságba n született, azonban az élettársi kapcsolat ok fokozatos térhódítása m iatt a házasságon kívü l
szület ett gyermekek szá ma je lentősen megnőtt.
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A 2011. évi népszámlálási adatok sze rint száz termékeny korú házas nő átlagosan 158 gyermeket szült, míg
száz élettársi kapcsolatban élő csak 90-et. A házasok ará nyán ak csökkenése, az élettá rsi kapcsolatban él ők
arányának növekedése t ehát önmagában is a születések számának csökkenését idézte e l ő .
A születések és halálozás számának változása a kerületb en:

Természetes szaporodás

Év

Élveszületések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)

2012

688

1025

-337

' 2013

612

1057

-445

2014

636

1030

-394

2015

621

1079

-458

2016

613

1038

-425

2017

606

1 356

-750

r

Forrás: TelR, KSH-TSTAR
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A házasságköt ések szá mának változása a kerületben
év

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Házasságkötések
szá ma

192

194

168

194

251

224

665

594

659

661

636

606

Gye rmekszületések
száma

j

Forras: helyi adat
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Ha összevetjük a két ad atsort az általános magyarországi helyze tte l, akko r a kerület adatai megfelelnek a
m agyar állapotnak: házasságköt ések száma az utóbbi években enyhén emelkedik, a gyermekszü let ések
száma stag nál , illetve csökken .
A lakosság korösszetétele az európai és a magyar trendet követi, az id ős korúa k száma fo lyama tosan
emelkedik, am íg a születések szám a stagn ál, am ely hosszabb távo n a népesség elöregedését jelentheti.

A tá rsadalomkutatók szerint ennek oka lehet a gazdasági és ér ze lm i bizonytalanság, a családi kapcsolatok
lazu lása, valam int a hagyományos családi struktúrá k eltű nése, a s zü lőkből és gye rmekeikből álló nukleári s
családok létrejötte. Va lamennyi pszichológiai életminőség- mutató jobb azok között, akik úgy érzik, nehéz
é lethelyzetben is számíth atnak családtagjaikra .

A fi atalok hetven száza léka mondja azt, hogy nem lehet az em ber igazán boldog, ha nin cs gyerme ke, és
nyolcvan százaléku k összességében a házasságot tartja a legjobb életformának.
2017-ben a házasságkötések és a gyermekszületések száma is mérséklődött.

A ke rületben az éves halá lozások száma évről-évre hasonlóan magas. Ebből is világosan látszik, hogy a
ked vezőtlen népesedési folyamat megállítá sá ra hathatós int ézked ésekre van szükség.
Külön célszerű megemlít eni az újpa lot ai lakótelep dem ográfiai je llemző it. A 70-80-as évek csa kne m 70.000
lakosa mára kb. a felére, 38.000 fő re csökke nt. Ez a jele ntős népességfogyás az alábbi helyzettel j árt együtt
a lakótelepen:
id őskorúak szá m a ren d kívü l magas,
az egyszemélyes házt artások ará nya m agas,
az egyszü l ős csa ládok aránya magas,
magas azon csa ládok arán ya, ahol egy ke reső sincsen.
A lakótelepi családok 26 %- ban (2999 család ) nincsen egyetlen foglalkoztatott sem, ami egyértelmű oka a
lakótele pen élők magas háztartási adósságának, a szegény családok növekvő számának.

A n épszá mlálási adatok sze rint a XV. k erületben 2011 -b en a háztartáso k száma 35 932, a családok száma
21 854 volt.
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VI. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esé lyegyenlősége
Napjainkban egyre gya krabban hasznait fogalom a mélyszegényseg. Nem csak cudomónyos fogalom a szociológióban, de a hétkóznapi éler
1elensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan o létmi nimum szintje a/art é lnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből
kilépjenek.
A mélyszegenység összetett jelenség, amelynek okai többek közö tt tórsadalmi és gazdasóg1 hótrányok, iskolai, képzettsegbeli és
foglolkoztatottsógbeli deficitekben mutatkoznak meg, és stilyos megélhetesi zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialokulásónok okai töb bek közr o
rendszerváltást követően a mun kahelyek megszűnésére, o munkanélküliségre, a mun kaerő-piaci esélyek szűkülésére - nem kis részben oz oktatás és
képzés hiányossógaira -, a jóléti ellátások óltal kezelni nem tudat e egyéni, családi válsóghelyzetekre, o "1egfele lő ellátósokhoz, szolgáltotósokhoz
tört énő hozzáférés hiónyosságaira vezethetők vissza A mélyszegénység hatása az alapve tő lécjelcé te lekbe n, a lakhatási, tóplólkozósi
körülményekbe n, az érin tettek egészségi óllapatában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a csalódok
gyermekszáma, i lletve a gyermekszegénység („a sze genység fiatal orca": a szegények mintegy 30%-o 0-1 7 éves korosztáiyhoz tartozik), volom int o
falusi lakó környezet (o szegények több min t jele községekben él). Ez oz állapot oz érintetteket nagyo n gyorson megbelyegzi es o társadalomból való
kirekesztettségiiket okozza.
A társadalmi leszokodás meghatározó részben tehóc o szegénységgel összefüggő körülményekből fa kad. A szegregáció mértéke, o tórsodolmi
éler je lent6s terülereiről voló tömeges kizáródás stilyos tá rsadalmi probléma.
A gyakorlatban o mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és szociális dime nzió összemosása, és
ezzel a társadalmi kirekesztertségböl fakadó összes probléma „cigónykérd~sként " volófelfogáso. Fontos azonban cudomósul ven ni, hogy o cigányság és
o mélyszegénység ké r olyan holmozc képez, melynek von ugyan közös metszete. ám o kettő nem fedi teljesen egymóst. Nem igaz, hogy minden
mélyszegenységben élő ember cigány/roma. Az viszont kijelent h ető, hogy o cigányok élete o mélyszegénységtöl függetlenül is sokkal inkább terhelt
az őket érintő diszkrimináció rej tett és nyílt dimenzió in ak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-Orsós 2012)

•

Kik a veszélyeztetettek?
CD A szegé nyek t öbbnyire a

következő

társada lmi csoportokból kerülnek ki:
rész időben

•

tartósa n munkanélkü liek és

•

a cigány emberek többsége nyomorog;

fog lalkozta tottak;
egyszü l ős

•

a gyermekes családok, nagycsa ládosok, az

•

a nyugdíjasok 50%-a számít szegénynek; még ha aktív korukba n jól is kerestek,
je l entős jövede lemcsökkenést szenvednek el;

csa ládok;

•

különösen a jövőben emelkedik majd az olyan munkanélküliek, illetve
feketemunkára kényszerítettek száma, akik nyugd íj nélkü l, vagy alacsony nyugd íjj al
öregednek meg;
• gyakran nyomorognak a tartós betegségben sze nvedők, a fogya t ékossággal
é lők;

•

teljesen kiszolgá ltatottak a hajl ékta lanok.

•

Ehhez adód ik az elszegényedő „alsó középosztály", amelynek tagja i m inden erővel
igyekeznek elkerülni a szegénységet, de a pénzbel i jövedelem szű kössége m iatt
egyre több napi gonddal küzdenek, tartozásaik keletkeznek a közüzemi díjak és a
bankrés zletek fizetésénél is.

•

A m unkanélküliség és szegénység t ekintetében hatalmasok a különbségek. A
legelszegényedettebb régiók Kelet- és Északkelet-Magyarországon, valamint a délduná ntú li térségben ta lálhat ók. Nagy a nyomor a kerületi, városi és fa lusi
szegénynegyedekben, a „gettókba n" é l ő emberek körében, aho nna n a kitörés szinte
reménytele n.

•

A szegény csa ládok dö n tő többsége bevét eleinek szinte egészét a gyerekek
nevelésé re, illetve a lege lem ibb szükségletek fedezésére kell, hogy fordítsa. Sú lyos
problémát jelent a szegény családoknak a lakás fenntartása, valam int a tüzel ő
beszerzése. Esetenként az óvodába vagy iskolába járás is nehézségeket okoz a
szegény gyerekeknek. Akadályozza őket például a nincstelenség miatt hiányzó ruha,
cipő .

•

A közműtartozás az egyik l egerősebb kényszerítő tényező arra, hogy a szülők
különböző kölcsönhöz, uzsorakölcsönhöz folya modja nak.
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CD A kerületben nincs pontos nyilvánta rtás, am i nem azt jelenti, hogy nem létező pro blé máról
van szó, így az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a probléma orvoslására.
•

A hát rá nyos helyzet a jelen ko r foga lma. A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében
tudni kell arról, hogy kit kell támogatni, kinek van joga igénybe venni a különféle szociális
kedvezményeket. Ha teljesülnek a következők, akkor az adott személy hátrányos helyzet ű családi
háttérből érkezik (nem a törvényi terminológiá ra gondolva!):
']) A család szegény, vagy nyomorban él, jövedelme főként segély, nyugdíj, nyugd íjszerű
ellátás, esetleg alkalmi munka után járó jövedelem .
CD Sz ű kös lakáskörülmények, kis alapterü letű lakásban sokan laknak együtt, így kevés az egy
személyre jutó alapterület. A lakhatási fe ltételek egészségtelenek, például vizes, salétromos
falak, nagy páratartalom, alagsori lakás, szuterén. A felszereltség rossz, példáu l hiányzik a
konyha, a fü rdőszoba, beltéri WC, nincsenek alapvető n ek tartott háztartási készülékek.
CD A szülők iskolázatlan sága: csak ált alános iskolát végeztek, vagy olyan érettségit nem igénylő
sza kképzettségük van, amivel szint e lehetetlen munkát t alálni.
CD A deviáns környezetben elszenvedett szocializációs ártalmak, a közeli hozzát artozók pé ldáu l
alkoholistá k, drogfüggők, játékszenvedélytől szenved nek.
CD Nincs család , a gyere k állami gondozott, vagy a fiata l onnan kerü lt ki, egyszülős családban
nevelkedik, a szülei elváltak, az egyik szülő meghalt, vagy éppen a családban több generáció,
illetve távolabbi rokonok élnek együ tt .

Magyarországon a szegénységet a (l<SH) létminim um-szá mításai alapján határozták meg. 2015. év óta a KSH
nem határoz meg létminimumot. A Policy Agenda azonban évről évre visszajelzést ad a társadalmi
folyamatokról. A létminimum nem szegénységi kü szöb, hanem olyan jövedelem, amely az alapvető
szükségleteken túli igények kielégítését is lehetővé te szi. Azaz, ha bármilyen várat lan kiadás szükséges, akár
kisebb há ztartási gép cseréje, vagy átmeneti betegség miat ti jövedelem-kiesés lép fel, akkor nincsen erre
fedezet e a háztartásnak. 2016-ban a létmin imum egy főre jutó összege: 90 450 forint volt. Ez kétkeresős és
két gyermeket n evelő háztartás esetében: 262 305 fori nt. A létminimum összege 2016-ban 88 619 forint
volt. M agyarországon 2017-ben ez alapján a háztartások 25 százaléka élt a létmin imum háztartásra jutó
összegét el nem é rő be vét e lbő l. Ezek a háztartások nagyobb létszámúak, mint a létmi nimum fe lett élők,
ezért a magyar társadalo m 30 százaléka él olya n háztartásban, amelynek nincsen akkora háztartási szintű
bevétele, amely fedez i a létminimum összegét. 2017-ben az egy fős háztartás társadalmi minimum (szerény
fogyasztási szin t) értéke: 117 720 forint volt.
2017-ben a magyar háztartások: 48 %- a tartozott a társadalmi minimum alatt é lők közé. A la kosság 53
11
százaléka olyan háztartásban él, ahol nem éri el a társadalmi minimumot a jövedelmi szint.

Forr as. https /www .na 01. hu/ magyar _gazdasa g/k1derult_mekkora_a_l et mini mum_enny1e n_elnek _ennel _1s_kevese bbol.oó3483 ht mlrras
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Létm inimum és társadalm i minimum - regionális különbs égek

.;\;"1>4'

o"

~<:.

~'b~

"-'.$-

"b"°

"""

~'V

.__'.$-

"-'.$-

"b"°
"<::::'('V

~

°'?><::-

~

• Létmininum 2016.

Napi

~<::-

'V~

„,,,·'b4'
o"
'b<:.
~
'<,;~'?>

„o,o

"'<:'<"~"

„o,o

:,...'<:

<::>''<"

q,<::-

((,„
„0„„,,,

• Lé t min i num 2017.

Tá rsada l mi minimum 2016. 111 Társada lmi min i mum 2017.

Forrás: Policy Agenda

A magyar gyermekek harmada él az EU-ban általánosan elfogadott szegénységi küszöb alatt. Az Eurostat
adat ai szerint Magyarország a t agálla mok közül hátulról a 4. helyen áll , am i a gyermekszegénységet illeti. (
Táblázat: A szegé nység vagy a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett uniós gyermekek száma 2016-ban. )
Nemzetközi vizsgálatok sze rint romlott a gyerekek jövedelmi helyzet e Magyarorszá gon, különösen
veszélyeztetettek az egyed ülálló szül ő által nevelt gyerekek, a nagycsaládok, három vagy több gyerekkel, a
roma családok és a munkanélküli szü l ő k gyerekei. 12

Share of childre n at risk of poverty or social exclusion in th e EU , 2 016
(% of !o l a i populallon aged 0 10 17)

JO

10

e urostélt •

13

Nem re ndelkezünk re leváns adatokkal, amely megm utatja a mélyszegénységben é l ő gyermek szá mát a
kerü letben, de a probléma jelen van, ezért az önkorm ányzat kiemelt mindent megtesz azért, hogy a
kerületben egyetl en gyermek sem éhezzen, ezé rt egész évben biztosítja a rászo rul ók számá ra a szociális

Forrás: https://gyereksorsok.hu/2017 -a· gyermekvedelemben/
13
Forrás: https:// ec.europa. eu/eur ostat/web/produc ts· eurosta t -new s/·/E DN
20 1711201 Jinhe·1tRedirect =tru e&red irec1=%2Feurostat%2Fweb%2Fmain%2Fhome
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etkezést. M érvadónak tekinthető azonban a rend szeres gyer mekvédelm i kedvezménybe n részes ül ők,
valamint a hátrányos he l yz etű gyermekek (önbevallás alapján ) száma.
A kerületi cigány népess ége száma csak nagyon nehezen meghatározható, mivel a népszámlálás során
magukat cigánynak valló száma mess ze elmaradt a valóságtól a Cigány Nem zetiségi Önkormányzat
véleménye szerint. Ennek oka lehet a diszkrimináció, a rass zista közbeszéd, a stigmatizáció.
Ki a cigány? Legfőképp az, aki annak vallja magát. Egy másik megközelít és szerint, akit a környezete annak
tart (életmód, viselkedés, rasszjegyek alapján). A roma népesség Magyarországon 1893-ban nem ért e el a
100 OOO főt, 2011-ben a Népszámlálás adata i szerint 200 OOO fő va llotta magát romának, egy 2013. évi
ku tatá s szerint számuk 900 OOO főhöz közelített.
A cigánynak tartott népesség egyre nagyobb hányada él Budapesten , így kerületünkben is. A nö v ekv ő
urbanizáltsága ellenére a cigány lakosság népességen belüli aránya még mi ndig a kistelepüléseken a
legmagasabb.

6.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
E társadalmi csoporthoz tartozók bevételeinek számottev ő része származik a pénzbeli j uttatások
rendszereibő l. Sok közöttük a munkanélküli, illetve al kalmi munkából szárma zó j övedelem a megélhetés
forrása. Bár az elmú lt években a foglalkoztatásban résztvevők ará nya je l entősen emel kedett, különösen igaz
ez a városokban é l ő populációra.
Az inaktív emberek között nagy arányban fo rdu lnak e l ő az alacsony iskolai végzettségűek, a m egváltozott
munkaképességűek és a roma származásúak.
Tapasztalatai nk szerint a munkaerő- pia cra jutás fő akadályai: mentális és egyéb pszichés problémák, az
alacsony iskolázottság, a tartós mu nka nélküli létből fakadó deprimáltság, késő bb motiválatla nság, a
társadalmi elő ítélet jelenléte. A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a
roma férfiakéná l is jel entősen alacsonyabb.

6.2 Foglalkoztatottsá g,

munkaerő-piaci

integráció

Magyarországi j ellemzők
Az előző felü lvizsgálat óta eltelt években gyökeres vá ltozás történt a foglalkoztatot tság tekintetében . 2013
óta folyamatosan emelkedett a foglalkoztatottak száma. 2017-ben is folytat ódta k a korább i évekre jellemző
kedvező munkae rőpiaci tenden ciák. A főbb mutatók j avultak: a gazdaságilag aktívak rét ege szélesedett, ezen
bel ül a foglalkoztatottság nőt t, a mun kanélkü liség csökkent, ezzel párhuzamosan pedig az inaktívak száma és
aránya is elmaradt az előző évitől. A fog lalkoztatottság és a munkané lkül iség 2017 . évi szintje a munkaerő
felmérés negyedszázados történetének legkedvezőbb értéke volt.
Az elmúlt években az üres álláshel yek száma és aránya folyamatosan emelkedett. 2017-ben - a becsült
adatokkal együtt - a nemzetgazdaság egészétl) 23%-os bővülés jellemezte, így át lagosa n mintegy 68,1 ezer
betöltetlen álláshely volt. A versenyszféra 49,7 ezer üres álláshelye 27%-kal megha ladta az előző évit.
A főbb munkaerő - piac i m utatók tekintetében a területi kü lönbségek t ovábbra is jelentőse k : m íg Budapest,
Pest, Közép- és Nyugat-Dunántúl rég iókba n az országos átlagnál magasabb volt a foglalkoztatási arány és
alacsonyabb a munkanélküliségi ráta , addig Dél-Dunántúlt, Észak-Magyarországot és a két alföldi régiót
annál alacsonyabb foglalkoztatás i és magasabb, vagy azzal megegyező munkané lküliségi szint jellemezte
2017-ben. JJ

:"http:// www.ksh .h u/docs/ hun/xftp/idosza ki/ mo/mo2017.pd f
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6.3 XV. kerületi jellemzők
Jelenlegi helyzet

•
•
•

•

•

•

•
•

A XV. kerületben a mun kan élkül iek száma 2013 óta folyamatosa n csökken, és 2017-ben a munkaképes
lakosság 2,1 % át alkotta .
A közfoglalkoztatásban résztvevők szá ma is folyamatosan csökken 2017-ben 89 fő volt, akik
önkormányzati intézményekben, illetve a Palota -15 Kft-nél és a RÉPSZOLG Kft-nél dolgoznak.
A regisztrá lt á llá ske r esők szá ma fo lyam atosan csökken, míg 2012-ben 2 594 főt szám lált. 2017 -ben 371
fő volt a 180 napnál hossza bb ideje regisztrált munkanélküliek szá ma . Az álláske reső k többsége
középiskolánál alacsonyabb végzettségű és fizikai fog lalkozású személy.
A fogla lkoztatottsággal kapcsolatos XV. kerületi adatok meglehetősen hiányosak. Nem állnak
rend elkezésre konkrét adatok a fogyatékos személyek, a roma kisebbség köréből.
•
A megváltozott munkaképességűek gazdasági aktivitása alacsony, a munkaerő-piacon e rősen
alulreprezentáltak. (Az önkormán yzati tulajdonban lévő Palota - 15 Kft. folyamatosa n alkalmaz
megvá ltozott munkaképességű munkavállalókat.) Foglalkoztatottságuk növelése nem csak
gazdasági, de tá rsa dalmi érdek is, ame lyet az állam számos fog lalkoztatá s politikai eszközzel
igyekszik segíte ni (pl. támogatás a munkahely re ha bilitációs célú átal akításá hoz, bér- és
költségtám ogat ás, munkaerő-piaci szolgáltatások.)
•
A ké p visel ő- testül et a Helyi Esélyegyenlőségi Program stratégiáj ának a megva lósításá hoz az
életminőség javításával, a hátrá nyos h e lyze tű csoportok foglalkoztathatósági esélyei nek növelésével,
a t ársadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkent ésével, a hátrányos he lyzetűek t ársada lmi és mun kaerő
piaci beilleszkedéséne k elősegítéséve l , a szociális szolgá ltatások hatékonyságának er ős ít éséve l, és a
kirekeszt és elleni küzdelem megerősítésével j árulh at hozzá.
• Az esé lyegyenlőségi t örvény egyik célterülete a foglalkoztatás. Ez alapj án a fogyatékos személy
l eh etőség szerint integrált, ennek hiányá ban védett fog lalkozt at ásra jogosult. A fogyatékos
személyek állapotukból fakadóan kevésbé tudnak élni jogaikkal, ezé rt indokolt, hogy minden
lehetséges m ódon e lőnyben részesü ljenek, így érvé nyesü lhet a hátrányos megkülönböztetés
t ilalmának, az előnyben részesítés kötelezett ségének elve, az esé lyegyen lőség és az önrendelkezés
elve.
• A fogyatékos személyek mun kavállalási l eh etősége it befolyásolja az összné pesség nél alacsonyabb
iskolai végzett ség. A fogyatékosok köz ül nagyobb az aránya azoknak, akik rövidebb, illetve köt etlen
munkaidőben dolgozna k.
A fogyatéko s személyek esélyegyenlőségét három okra lehet visszavezetni:
- a munkahelyeken akadá lyozottak a mozgásban, kommunikációban stb.,
- nehéz-e speciá lis fog lalkoztatotti csoport szá mára megfelelő munkakört biztosítani,
- e lőíté letesek velük szemben a mu nka helyeken.
Foglalkoztatási esélyegyen lőségük javításának fontos eszköze lehet:
- az önkormá nyzat által létrehozott munkahe lyek akadálymentes ítése,
- az egészségi állapotuknak megfe l el ő munkakör kialakítása., és a
- fog lalkoztatáshoz speciális infrastrukturális feltételek és eszközök biztosítása .
A fog lalkoztatá si ráta külön ösen mérsékelt az alacsony képzettségűek, a hátrányos h elyzetű ek , a fiatalok
és az id őse k eset ében .
A nők munkahelyi esé lyegye nl őségének oka i között e l sőso rba n a munkahelyi és a család i köte lezettségek
összeegyeztet ésének nehézségeit lehet megneve zni.

Hátrányos megkülönböztetés, előnyben részesít és o foglalkoztatás terül et én - Ebktv. 21. § - 23. §
Az Ebktv. fenti porogrofusoi rógzítik, hogy egyenlő bónásmód köve telményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a munkavóllolóval
szemben közvetlen vagy közvetett hótrá nyas megkülönböztetést alkalmaz pl. a munkához ju tás során, a munkához ju t ás felveteli eljárása kereteben,
stb.
Előfordulnak olyan speciális helyzetek. amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget tegyen helyzetük, tulajdonságuk, jellemzőjük alapján a
munkavállalók kózött, ezert az Ebktv. ért elmében nem minősül az eg yen lő bánásmód követelménye megsértésének, ha az o munka jellege va gy
természete alapján indokolt, az alkalmazásnól számba vehető minden lén yeg es és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés. A 23. §
biztosítja annak a lehetősegét, hagy törvény, kormányrendelet, illetve kollektív szerződes a munkavállalók meghatározott körére - a foglolkoztatósi
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1og v1szonnyol vogy a munkavegzesre 1ranyulo egyeb 1ogv1szon11yal osszeÍüggesbe11 - elter1e11 az egyenlő bo11asmod kovetelményetdl. amennyiben
ennek célja valam ely hotró11yosob b helyzet ü csoporttal kapcsola tba n elo11 yben reszes1tes1 szobolyok
meghotórozósa. poz1t1v diszk nminóetó alkalmazása.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, t artós munkanélküliek száma, aránya
Fog lalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorol ható k az id őse bb, nyugdíj előtt álló
korosztá lyok, a gyermekvállalá st követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valam int a megváltozott
mun ka képességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15-24 éves korosztá ly m unkaerő-piaci
részvétele is. A fiata lok távolmaradását főként az okt at ási, képzési idő meghosszabbodása indokolja,
ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok
elhelyezkedését elsősorban a mu nkalehetőségek száma, a nem megfele lő szakmaválasztás, a szakmai
tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség stru kturális
munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, ha nem a
különböző szemé lyes kompetenciákra, szakma i és gyakorlati tudásra vonatkoznak.

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint

Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők száma
összesen

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2431

2446

1950

1 732

1383

1036

Fő

28

31

20

17

14

10

%

1,2%

1,3%

1,0%

1,0%

1,0%

Fő

218

216

165

135

109

1,0%
79

%

9,0%

8,8%
239

8,5%
175

7,8%
149

7,9%
107

7,6%
85

7,7%
118

8,2%
75

8,5%

7,2%

Fő

összesen

20 év alatti (TS 1002}

20-24 év (TS 1003)
25-29 év (TS 1004)
30-34 év (TS 1005)
35-39 év (TS 1006)
40-44 év (TS 1007)
45-49 év (TS 1008)
50-54 év (TS 1009)
55-59 év (TS 1010)
59 év feletti (TS 1011)
Forrás: TelR, Nem zeti Munkaügyi Hivatal

Fő

237

%

9,8%

9,0%

Fő

9,7%
267

238

173

8,6%
151

%

11,0%

9,7%

8,9%

8,7%

Fő

309
12,7%

330

144

92

10,3%

348

10,4%
173

8,9%

Fő

13,5%
321

228
11,7%

179

%

1

230

%

14,3%

13,1%

11,8%

230
13,3%

12,5%

132
12,7%

Fő

309

303

234

218

175

118

%

12,7%

12,4%

12,6%

12,7%

11,4%

Fő

%

330
13,6%

308
12,6%

12,0%
279
14,3%

201
11,6%

151
10,9%

126
12,2%

Fő

342

375

292

216

176

114

%

14,1%
43

15,3%

15,0%
154

12,5%

12,7%

Fő

236

216

11,0%
205

%

1,8%

7,9%

13,6%

15,6%

19,8%

85
3,5%

1

Á l láskeresők száma (fő)
3 OOO

2 500

2 OOO

1500

1 OOO

500

0
20 1 2

2013

2014

2015

2016

20 1 7

A t áblázat és a grafikon jól mutatja, hogy 2013. év óta a ke rül eti á l láskeresők száma
folyamatosan csökken . Számuk 2465 fő rő l 2017. évre 965 főre csökkent. Ugya na kkor
figyelemre méltó, hogy az 59 év felett i munkané lküli népesség szá ma 2012 óta
fo lyamatosan emelkedik, míg 20 12-ben 43 fő volt, 20 17-re 205 főre emelkedett. Ennek oka
lehet, hogy ennek a korosztá lyna k a munkaerő-p i aci pozíciói je lentőse n gyengü ltek.

A 180 napnál hosszabb ideje regi sztrált munkanélküliek/nyilvántartott á lláske resők száma és
aránya nemek szerint

Év

180 napnál
hosszabb ideje
regisztrált
munkanélkülie
k aránya (TS
1501)

180 napon túli nyilvántartott
álláskeresők száma nemek szerint

Nők

és férfiak aránya, a 180
napon túli nyilvántartott
álláskeresőkön belül

%

Férfi

Nő

Összesen

Férfiak

Nők

20 12

21,44%

213

264

477

44,7%

55,3%

2013

24,13%

261

361

622

42,0%

58,0%

20 14

25,98%

180

277

457

39,4%

60,6%

20 15

29,09%

216

285

501

43,1%

56,9%

20 16

35,82%

187

227

414

45,2%

54,8%

2017

32,96%

168

203

371

45,3%

54,7%

Forrás: TelR, Nemzeti M unkaügyi Hivatal
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b) alacsony iskolai végz e ttségűek

15

foglalkoztatottsága

Alacsonyan iskolázott népesség
év

15 éves és idősebb lakosság
száma összesen
összesen

2001
2011

nő

férfi

15-X éves legalább általános
iskolát végzettek száma
összesen

nő

férfi

fő

fő

fő

fő

fő

fő

72851
70872

41236
38331

31615
32541

70291
68471

38150
37308

32141
31163

1

Akí nem szerzett kozepfoku vegzettseget vagy szakkepesit ést (ISCE D 3). Id. Flt. hatranyos helyzetu mun kavállal01 megliatározása
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Kerületünkben a 2011. évi Népszámlá lási adatok szerint, a 15 év feletti korosztá lyból 2401 fő nem
rendelkezik 8. általános iskolai végzettséggel. Az alacsony isko lázottság leginkább a roma népességre
je llemző a kerületben , amely jelentős munkaerő-piaci hátrá nyt jelent szám ukra.

Alacsonyan iskolázott népesség
Legalább az általános
Iskolai végzettséggel
iskola 8. évfolyamát
nem rendelkező 15 éves
elvégzett 15 éves és
és idősebb népesség, a
idősebb népesség, a
megfelelő korúak
megfelelő korúak
százalékában
százalékában

Év

Férfi (TS

Nő

(TS

Férfi

Nő

%

%

%

97,1%

97,5%

2,9%

2,5%

97,3%

96,2%

2,7%

3,8%

1601)

1602)

%
2001
2011
Forrás: TelR, KSH
Népszámlálás

Iskola i végzettséggel nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak százalékában

'1,0%

3,5%

2. 5°-6
2,0%

1.5%
1.0%
0.5%
0,0%
%

%

Férfi

Nő

• 2001 • 2011
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Az alábbi t áblázatból jól kiolvasható, hogy 2012. évhez képest jelentősen csökkent a nyolc általános és a
nyolc általá nosnál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők száma .

Regi sztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
megoszlása iskolai végzettség
szerint

álláskeresők

Regisztrált munka nélküliek/ nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

Év

8
általánosnál
alacsonyabb
végzettség
(TS 0901)

Általános
iskolai
végzettség (TS
0902)

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség (TS
0903)

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

2012

2 431

54

2,2%

547

22,5%

1728

71,1%

2013

2446

57

2,3%

545

22,3%

1 766

72,2%

18,7%

1545

79,2%

2014

1950

41

2,1%

364

2015

1 732

40

2,3%

381

22,0%

1311

75,7%

2016

1383

36

2,6%

294

21,3%

1053

76,1%

2017

1136

27

2,4%

254

22,4%

855

75,3%

Forrás : TelR, Nemzeti Munkaügyi Hiva tal

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint (fő}
2500
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e) közfoglalkoztat ás
A helyi ő nkormo11yzat a Mőtv. 15. §-a szerint feladat- és hotóskőreinek ellótóso sorón - törvényben meghotórozott módon és mértékben - b1ztos1t1a
o kőzfoglolkoztat os1 1ogv iszo nybon lévö személy felodorellótósbo rorténd bevonósót. A helyi őnkormonyzo r oz Flt. 8. §-o értel mében kúlön
tórvenyben meghotarozo tt foglolkoztotos1 felodoto111ok ellotóso so rán
o) kőzfoglalkozta10s1 szervez.
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b) figyelem mel kíséri a helyi fa glalkaztacási viszonyok alakulását,
e) döntéseinek elökészicése, valaminc végre hajtása során figyelem be veszi azok fogla lkoztatáspolitikai köveckezményeit,
d} az állami f oglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt.

A közfoglalkoztatásban résztvevők foglalkoztatása egyrészt a Polgármest eri Hivatalban, a XV. kerü leti
Önkormányzat intézményeinél valósult meg. A Palota - 15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Kft., a RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonp rofit Közhasznú Kft., továbbá a
Gazdasági Működtetési Központ szervezi és fog lalkozt atja a közfoglalkoztatásban résztvevőket, akiknek
fe ladata az önkormányzati tulajdonú intézményekben meghatározott (karbanta rtási) feladatok ellátása,
továbbá az önkormányzati terü lete k, így kü lönöse n az önkormányzati közutak, közpa rkok, járdák,
zöldterületek és a hozzá tartozó kerü leti faá llomány ápolása, karbantartá sa.
Közfoglalkoztatásban

résztvevők

év
Foglalkoztatásban
(fő) *

résztvevők

átlagos létszáma, foglalkoztatá si költsége

2012

2013

2014

2015

2016

2017

339

378

492

146

121

89

Foglalkoztatás költsége önk.
16 285
16176
18101
28219
24219 10 845 939
önrész (eFt)
*A foglalkoztatottak közel 50 %-a m inden évben a 45 - 61 év közötti korosztály ba tartozott.
Forrás: Bp. XV. ker. Polgármesteri Hivatal
Hason lóan az országos és a fe ntiekben elemzett tendenciákra a kerületi közfoglalkoztatásban lévő k száma is
fo lyamatos csökkenést mutat, amely nagyon kedvező , mive l a m un kavállaló az e lsődleges mu n kaerőpiaco n
tud elhelyezkedni.

6.3.1 Romák helyzete, esélyegyenlősége
A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell oz Ebktv. által rögzített, a hátrá nyos
megkülönböztetés tilalmának érvényesülését . Az Ebktv. 8. és 9. §-ai értelmében közvetlen, illetve közvetett hátrányos
megkülönböztetésnek m in ősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vag y csoport valós vagy vélt
nemzetiséghez tartozása, társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmód ban, vagy oz a
rendelkezés, amely ezen személyeket, csoportokat lényegesen nagyobb arányban hozza hátrányos helyzetbe m int a velük
összehasonlítha t ó személyeket, csoportokat.

Nem áll rendelkezésünkre pontos adat arra vonatkozóan, hogy valójában mennyi, a roma kisebbséghez
tartozó ember él kerü letünkben.
Egy lehetséges válasz szerint cigány az, aki annak vallja magát. Ez a válasz azért figyelem re méltó, mert a
2011-es népszámlálásná l Budapesten 19 530 fő, a cigányoknak alig harmada (becsü lt adat) vallotta
cigánynak magát. De lehet, hogy csak negyede- ötöde, hiszen számukat 600 ezertől egym illióig becsülik. De
m iért csak ennyi? A szocio lógusok és j ogvédők szerint azért, mert a cigány név hez számos negatív előítél et
tapad, am it nem akarnak fe lvá llalni. A jelenség legvalószínűbb magyarázatát abban kell keresni, hogy a
magyarországi cigányok többsége asszimilálódott, vagy asszimilálódni akar a magyar társadalomba.
Identitása a l apvetően magyar, a cigá ny eredet tu datával és egy bizonyta lan, vékony rétegű cigány kult urális
identitással. Szociológia i szempont szeri nt elsősorban a rasszjegyek alapján gondo ljuk valaki ről, hogy cigány,
tehát alapvetően a külső megjelenés alapján határoljuk el az etnika i csoportot. Persze ezt a megállapítást az
feltételez i, hogy láttunk, ismertünk cigány embereket, akikrő l tudtuk, hogy cigánynak vallják magukat, vagy
azt mondták róluk, illetve környezetük annak tartotta . A becslések szerint közel ítőleg 765 ezer fő
romaszá rmazású élhet Magyarországon , ami azt is jelenti, hogy a teljes lakosság 8%-a lehet roma.
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A 2011. évi Népszáml álás szeri nt ke rül etünkben 1024 fő va llotta magát a roma etn ikumhoz tartozónak.
Ebbő l 294 fő anyanyelvének teki nti a cigán y nyelvet (lovári, ol áh) és családi , baráti közösségekbe n 362 fő
beszéli is.
A második vil ágháborút és a roma holokau sztot (pharrajimos) követően a kelet-európai államszocialista
rendszerekben a cigá nyokat el sőso rba n rossz szociális hely zetű társadalmi csoportként kezelték, az etnikai
identitá s magasabb szin t ű kifejez ő dési formái nem vagy alig tudtak teret nyerni. Nyugat-európai
országokban indult meg a nemzetközi roma mozgal om kifejlődése. Ezekrő l a folya matokról főleg Jean Pierre Liégeois (Li égeois 2002.) és Angus Fraser (Fraser 2002.) könyvei adnak megfe lelő áttekintést.
A romák körébe n a szegények aránya sokszorosa az átlagosnak: a medián jövedelem

16

felénél
meghatározott szegénységi kü szöb mellett a 1991-ben a romák 32%-a, a ki lencvenes évek végén pedig 62%17
a tekinthető szegénynek .
A cigán yoknak a munkaerő piacról va ló kiszorulásában jel en tős sz erepet játszik jellemzőe n alacsonyabb
iskolai végzettségü k és az, hogy a fogla lkoztatás szempontjából kedvezőtlen adottságokkal rend e lk ező
telepü léseken (ki stelepü léseken ) és régiókban laknak. Az isko lai végzettség szempontjából sokat javult a
cigá nys ág helyzete a rendszerváltást megel őző két évtizedben. Míg 1971-ben a romá k nyolcti ze dének nem
volt ált alános iskolai végzettsége, az 1993/94-es „cigányvizsgálat" sze rint a kilencvenes évek elejére a roma
népesség csaknem fe le elvégezte a nyolc osztályt, egytizedük sza k mu nká sképzőbe, két száza lék pedig
18
középiskol ába, illetve felsőo ktatási intézménybe is já rt .
Az általános isko lai végzettség el terjedése mellett ugyanakkor a középiskolai és felsőfokú végzettség
eset ében tovább nőtt a cigányok és nem cigá nyok közötti különbség.
A cigányság helyzetét az tette nehézzé, hogy a ki lencvenes években a sza kképzetlen munkaerő i ránti igény
rohamosan csökkent, így az álta lános iskolai végzettséggel rendelke zők jelentős része már ne m tud
megkapaszkodni a munkaerőpiacon , sőt a fog lalkoztatáshoz szokott munkaképes korúak között
szakm un ká s képzőt végzettek öt öde is kiszoru lt a munka e rőpiacról , mert a kil encvenes években leépülő
19
iparágakban (bá nyászat , kohászat) szerezte a szakmáját .
Ennek súlyos következménye, hogy a cigány családokban é l ő eltartott gyermekek fele olyan háztartásban
20
lakik, ahol nincse n egy aktív kereső sem , így nincs pozitív példa sem.
A cigány népesség területi elhelyezkedése is kedvezőtlen foglalkoztatási szempontból, mert bár húsz év
alatt egyöt öd rő l kétötödre növekedett között ük a városlakók ará nya, de ez még mindig je lentőse n alatta
m arad az o rszágos átlagnak. Az alacsonyabb iskolai végzettség, a kistelepüléseken levő lakóhely - a
demográfiai eltérések- életkor, családi állapot, nem stb. figyelembevétele mellett - sem magyarázza meg
teljes m értékben a munkanélküliség e l őfo rdulásá na k valószínűségé ben cigá nyok és nem cigá nyok között
megfigye l hető kü lönbséget, sem a fogla l koztatottak között megfigye lhe tő bérkülönbséget. Mindez azt is
jelzi, hogy a munkaerő - piaci diszkrimináció is minden bizonnya l szerepet játszi k ezeknek a kü lönbségeknek a
kialakításábann
A fentiekbő l is kitűnik, hogy a romák egyrészt többszörösen hátrányos helyzetük és alacsony
érd ekérvényesítő képességük, másrészt a velük szemben él ő előíté l etek miatt válhatnak gyakra bban
diszkrimináció áldozataivá. A hazai nemzeti és etnikai kisebbségek közül ráadásul a cigányság az egyetlen
olyan csoport, amelynek tagj ai szemmel látható rasszjegyekkel rendelkeznek. Bár a kisebbséghez való
tartozás m egvallása hazánkban ön kéntes alapon zajl ik.
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A cigányság megít élése
Magyarországon a legnegatívabban megítélt népcsoport a cigányoké, és ez semmit sem változott az elmúlt
évek alatt. Ebben számos társadalmi-történelmi o k mel lett minden bizonnyal az is szerepet játszik, hogy a
vizsgálatba bevont összes kisebbség közül a magyarországi romák helyzete a legrosszabb, és a többség
negatív véleménye mögött gyakran az húzó dik meg, hogy éppen a kedvezőt l en t ulajd onságokkal igazolják a
hátrányos helyzet et.
Egy kisebbségi csoporttal kapcsolatos vé lekedést általában az befolyásolja a legpozitívabban, ha valaki nek
nemcsak a csa ládjában van ilye n, hanem ismerősként, szomszédként, munkatársként is kapcsolat ba kerül
más ik etn ikai csoportba tartozóval. Ha valaki csa k a felmen ői vagy csak az ismerősei között tart számon
kisebbségit, az adott csoport értékelése drasztikusan rom lik, a legnegatívabban ped ig azok vélekednek, akik
semmilyen módon nem érintkeznek az adott etnikai csoporttal.
Ugya na kkor az egyes etn ikumokró l alkotott szte reotíp iái nkban sem cs ak az játszik szerepet , hogy mennyi re
rendelkezünk azokról társada lm i tu dássa l, hane m a csoporttal szembeni előíté l etesség társadalm i
elfogadottsága, il letve a szte reotipizálás csoporto nké nt kü lönböző funkciója is.
A romák foglalkoztatottsági adatai komoly aggodalom ra adnak okot, ők teszik ki a regisztrá lt
munkanélküli ek 25-30 száza lékát . Az országban a foglalkoztatottaknak mindössze 2-2,5 száza léka roma ,
miközben a lakossági ará nyu k cca. 7 % körül van. A romáknak hátrányos megkü lönböztetésbe n van részük a
lakhat ás, a fogla lkoztatás, az oktatás és az egészségügy területén is.
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat becslése szeri nt a kerületün kben élő ro mák száma kb. 3 - 4000 fő. A
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat együttműködik a közn evelési intézményekkel a roma származású
gyermekek esélyegyen l őségé n ek megteremtése érdekében. Az elm últ években a hátrányos he l yzetűek ,
inakt ívak munkerő-piacra történő visszakerü lése érd ekébe n az ön kormányzat közfogla lkozt atássa l
igyekezett segíteni a munkavégzéshez kapcsolt, munkajövedelem mel járó foglalkoztatást. Az
egyenlőtlen ség meglétét bizonyító esetekről nincs t udomásun k, ha mégis érzékelhető a mindennapok
sorá n, az a társada lomban m eg l évő e l ő ítél etek alapján é rtelm ez hető . Ezek ellen minden lehetséges
eszközzel fe l kell lépni.
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„A kerületben élő romák nagyobb számban Szabolcsból jöttek, és korábba n még nem láttak maguk előtt
olyan mintát, amit érdemes lett volna követni. Igazán még nem is tudtak asszimilálódni. Igaz a
kisgyermekek tiszta és rendes ru há ba járnak, azzal nincs probléma, de a tanulás fontosságát még nem
ismerték fel. A szü l ő k hozzáállásán nagyon sokat kellene változtatni, mert igazán ők felelnek gyermekeik
fej lődéséért . "

Jelenleg a CNÖ a Ro ma Polgárj ogi Tömörü léssel, és a többi roma szervezette l tartja a kapcsolatot 22 , bízva a
vá ltozásban . Nagyobb támogatást nem kapta k az önkormányzattól 23 , így ők sem tudták a hozzájuk forduló
romákat segíten i céljaik elérésében. Az el múlt években két fő tevékenységet tudott megvalósítani a
szegényes kö ltségvetés ből, melynek egyike az ételosztás, a másik ruhaosztá s volt. E két tevékenység nem
etnikai alapon működött egy romákat segítő létesítményben.
A romák foglalkoztatási helyzet ét t eki ntve sú lyos problémát jelenet, hogy az aktív korúak közül csak
minimális hányad na k van munkája. Budapesten a foglalkoztatá s tekintetében sokkal jobb a helyzet, mint a
pl. a keleti országrészben, de az alacsony iskolázottság miatt itt is nagyon nehéz megfe lelő munkához jutni.
A Cigá ny Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati támogatása

Év

1994

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ft

5.560

5.480

3.021

3.000

3.253

3.123

3.556

3.556

1.881

1.689

1.539

1.257

1.343

Év

2010

Ft

629.260 209.539 571.859

20 11

2012

20 13-201 7
évente 400 OOO

CNÖ minden évben készít beszámolót a támogatás felhasználásról
közoktatási intézmén nyel közös pá lyázatot nem írt 25 .

24

•

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

6.3.2 A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői
A kerü let földrajzi elhelyezkedése és közlekedési kapcsolatrendszere a gazdasági élet szerepl ői nek kedvelt
célterülete. Tömegközlekedési eszközökkel is, jó m inőségű úthálózat on, könnyen és gyorsan
megközelíthető mind a belvárosból, mind az agglomerációból.
A kerü letben épü lt fel Magyarország első bevásárló központja is, a Pólus Center, és a kerü let ke leti-délkeleti
szélén rövid idő alatt számos kereskedelmi egység létesü lt (METRO, Praktiker, t öbb jelentős autókereskedő
telephely, RÉG IÓ játék-nagykereskedés).

lnteriukérdésekre adott válaszo kból idézet.
B

24
25

Elmondásuk szerint.
lnterJukérdesekre adott válaszokból 1dezet.
lntel')ukerdésekre adott valaszokbólidézet
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A Szentmihályi úton található az első fővárosi ázsiai keres kedelmi központ, az Ázsia Center is, mely abból a
célból jött létre, hogy az előbb kínai, később vietnami, indonéziai, indiai, thaiföldi és egyéb keleti
kereskedők

közép-kelet európai, ill. európai unióbeli terjeszkedését

elősegítse.

Budapest sok kerületében

élnek kínaiak, de Rákospalotán egyféle „ tömörülés" tapasztalható. A kínai -magyar két

tannyelvű

általános

iskola létrejötte is azt jelzi, hogy a kerületben alakulhat ki leginkább Budapest „kínai negyede".

Ázsia Center légi fotója
A lakótelepi, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelem privatizálása, illetve a multinacionális cégek
tulajdonában lévő láncoknak történő bérbeadása magasabb minőséget hozott. Az üzletek kisebb-nagyobb
mértékben megújultak, „cserébe" viszont ezek az üzletek akadálytalanul szorítják ki a hazai árut,
elsorvasztva a hazai élelmiszertermelést és feldolgozást. Ennek a problémának a veszteségei közvetlenül
nem a fővárosban , illetve a XV. kerületben jelentkeznek, viszont a faluváros hajdani egészségesebb és
közvetlenebb kapcsolatával szemben rendkívüli mértékű árfelhajtó szereppel bír ez a jelenség.
A kereskedelmi központok nagyon sok munkalehetőséget biztosítanak a kerületi lakosságnak. Sokan is
dolgoznak ezeken a munkahelyeken, de változatlanul probléma a feketemunka jelenléte.
Kiépült a Pólus Center és az Ázsia Center két épülete, amelyek „ál-város központot" jelentenek az
Újpalotaiak- de az átmenő forgalom miatt távolabbi kerül etek ben és az agglomerációban élők - számára is.
Ezen egységek miatt Újpalota vá rosközpontja nehezebben tud kialakulni, mivel a két nagy pláza a
központképző energiákat elszívja.
Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít és arra törekszik, hogy a kerületrészekben közösségi
városközpontok alakuljanak ki. Újpalotán az elmúlt években számos pályázati forrásból megvalósult
fejl esztés t örtént. Sorra újultak, szépültek meg a panelházak, de ezek közül is kiemelkedik a Zsókavár
utcában megvalósult, „ Zsókavár-projekt". Ennek első állomása a 2012-ben átadott és fe lújított Háziorvosi
Rendelő volt, amely épület a tervezéséért rangos díjat nyert el.
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A Zsókavár utcai projekt II. ütemében valósu lt meg a Szociális Városközpont, ahol újra gondoltuk a szociális
munkában rejlő lehetőségeket, úgy hogy kiemeltük és a középpontban helyeztük el a gyerme k- és
csa l ádsegítő központot, a fiatalokat segítő tanácsadó irodát. Itt kapott elhelyezést egykoron az újpalotaiak
kedvenc étterm e, a Pajtá s önkiszolgáló étterem, valamint a szociális mosoda. A projektben megújultak a
környező közintézmények is.
Ezze l a nagyszabású építőipari beruhá záss al nem utolsósorban munkalehet őséghez juthatott a kerület
lakossága.
A kerület mindhárom városrészében a parkolás gondot j elent, hogy nem áll rendelkezésre e l egend ő parkoló
- az akkori el őírásoknak megfelelően fele annyi parkoló létesü lt, mint ahány lakás va n. A lakótelepe ink
építése idején érvényes e l őírásoknak megfele l őe n ki alakított parkolóhelyek számát a személygépkocsi
ál lomány már régen meghaladta, és mára elfogytak az utólagosan parkolási célra átalakítható területek is,
így parkoló szinte csak zöldfelület rovására l étes íth ető. A parkolási rendezetlenségek kihatással va nnak az
általános rend re és köztisztaságra is.
6.3.3 A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenet et
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük

m egkönnyítő

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'

Az alábbi táblázatban került összegyűjtésre a településen elérhető és rendelkezésre álló programok,
amelyek megkönnyítik a fiatalok fog/o/koztotását és az oktatásból a munkaerőpiacra való á tmenetet;
képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésüket.
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - fiatalok

Felsorolás

v an/nincs

fiata lok foglalkoztatását megkönnyítő
programok a t elepü lésen

von

Újpalotai Család-és Gyermekjóléti
Központ, Munkanélküli Fiatalok
Tanácsadó Irodáj a

von

Újpalotai Család- és Gyermekjóléti
Központ, Mun kanélküli Fiatalok
Tanácsadó Irodája

fiata lok foglalkoztatását me gkö n nyítő
programok a vonzásközpontban
az okt atásból a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő prog ramok a telepü lésen
az oktatásból a munkaerőpiacra való átm enetet
megkönn yítő programok a vonzásközpo ntban

Forrás : helyi

adatgyűjtés

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja van/ nincs

felnőttképző programok

felnőttképző

a településen

felnőttek

Felsorolás

van

Újpalo tai Család-és Gyermekjóléti
Központ, Munkanélküli Fiatalok
Tanácsadó Irodája

van

Újpalotai Család-és Gyermekjóléti
Központ, Munkanélküli Fiatalok
Tanácsadó Irodája

programok a vonzásközpontbon

egyéb munkaerő-p iaci szolgáltatások a
településen
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egyéb munkae rő-piaci szolgáltatások a
vonzásközpontbon
Helyi foglalkoztatási programok a településen

von

Poloto-15 NKft., RÉPSZOLG, Gazdasági
Működtetési Központ

Helyi foglalkoztatási programo k a
vonzásközpontbon
Forrás: helyi adatgyűjtés

6.3.4 A mélyszegénységben é lők és romák
történő foglalkoztatása

26

települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben

Ni ncs arra vonatkozóan adat , hogy há ny főt foglalkozt atott a mélyszegénységben é lő és hány főt a romá k
közül a települési önkorm ányzat saját fennt artású intézménye iben az egyes években . M ivel az et ni kai
hova t artozás szenzit ív adat , ennek okán az adatgyűjtés nehéz. A későbbiek sorá n azonba n vizsgál at i
szempont le het: Mekkora részt t esz ki a helyi fogla lkoztat ásból a mélyszegénységben élők, illetve a romák
körében az önkor mányzat? Más ként alakul-e ez az arány a t eljes aktív korú népesség körében? Ha igen,
milyen okok állnak a hátté rben? Hogya n lehetne megoldani a mélyszegénységben élők és a romák
fogla lko ztatása során tapaszta lható esetleges ará nyta lanságokat?
6.3.S A hátrányos megkülönb öztetés a foglalkoztatás terület én

A társadalom állapotát jól jell emzi az, hogy miképpen tu dja segíteni kül önböző okokból hátrányos helyzetbe
került tagj ainak m un kavállalását, munkaerő- piac i elhelye zkedését.
A fogyat ékos szemé lyek beilleszkedését a társada lomba , elfogadottságukat e l ősegít i, ha dolgoznak, ha
m egélhetésüket munkából származó jövedelemből tudják bi ztosítani. Term és zetesen a fogyatékosság
jell ege, súlyosságának foka erőte lj esen befolyásolja a munkavá llalás leh etőségét.
Fontos az is, hogy a kerület ben m ilyen a fog lalkoztatott ság mértéke, a munkanélkü liek aránya, a m u n ka erő 
piac általános helyzet e.
A t ársada lm i kirekeszt és legi nkább a fogyatékka l é lőket és a sú lyos egészségügyi problémákkal küzd őket
sújtja. Munkae rő- p iaci helyzetük az EU-hoz képest rendkívü l rossz. Csupán mintegy egytizedük
fog lalkozt atott (EU: 40 %) annak ell enére, hogy a munká ltatókat törvény kötelezi a megváltozott
munkaképességűe k lega lább 5 %- os arányú alkalma zásá ra. Képzettségi szintjük alacsony, gazdasági
aktivitá suk m indössze egy hatoda a te ljes népesség átlagának. Foglalkoztat ási reha bilitációj ukat
megnehezíti, hogy az orvosi minősítő re ndszer célja nem elsősorban a meglévő vagy javítható képességek
és készségek meghat ározása, ha nem a passzív ellátás alát ámaszt ása .
A fogyatékos személyek a mu nkavállalók egyik leghát rányosabb helyzetű csoportja. Munkaer ő -pi aci
helyzetük lényegesen rosszabb, mint a társadalom nem fogyatékos t agja ié. Összehason líthatatlanul
nehezebben ta lálnak ta rtós fogla lkoztatást bi ztosító munkahelyeket , és ha valaki aktív korában vá lik
fogyat ékossá, nagyon kicsi az esélye, hogy korábbi munka helyén foglalkoztatják.
A fogyat ékos személyek jogairó l és esé lyegye n l őségük biztosításáról szó ló 1998. évi XXVI. Törvény 15. §-na k
az (1) bekezdése kimondja : A fogyatékos személy l e h et őség szerint integrált , ennek hiányába n védett
fog la lkoztatásra j ogosult.
A munkaerő-p i acon va ló részvét ellel pénzbeli és más járandóságokhoz lehet hozzájut ni , ami passzív
hatással va n a résztvevők egészségére. Ezen túlm e n őleg a munka e l ősegít i a személyiség fej l ődését,
Azt a személyt tekintjük romának, aki an nak vallja magát. Vala mely nemzetiségi csoporthoz tartozas (roma származás) vállalása és
kinyilvánítása az egy én kizárólagos és elidegeníthetetlen j oga, ezért a kiseb bseg1 csoporthoz tartozás kerdésében nyilatkozat r a senki sem
köte l ezhető, kiver el, amer ny1ben a torvény vagy a végreha1tására kiadott jogszabály valamely nemzet1ség1 jog gyakorlasát az egyén nyilatkozatához
köti (Id. a nemzetiségek Jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tórveny 11 . § (1)-( 3) bekezdéset),
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elismertséget is biztosíthat. Lehetővé teszi a t ársadalmi kapcsolatok kialakulását és a társadalomba való
bei lleszkedést. Ha a fogya tékos személyek dolgozhatnak, fizetést kapnak, személyi jövedelemadót és
társadalombiztosítási járulékot fizetnek (a társadalom hasznos, é rtékteremtő t agja i). önálló életvitelre
ké pesek és nem szorulnak segélyekre.
A fogyatékosságga l élő személyek csökkent, illetve megváltozott munkaképesség ű embernek te kintend ők a
munkaerő-piacon .

A nők m un kaerő-piaci pozíciója rosszabb a férfiakénál. A külső és belső munkaerő - piac a nők hátrányára
rangsorolja a fogla lkozásoka t , munkaköröket. A felvételi és az előmenetelek diszkriminá ció korlátozza az
egyen lő esélyeket. Jóllehet a n ők e l őnybe vannak az iskolázottság szempontjából, mégis az e lőmeneteli
lehetőségük (részben a cs aládban betöltött szere pük miatt is). az e l érhető jövedelmük, az állásbiztonságuk
az átlagosnál rosszabb, és ennek követ keztében nagyobb a szegénységkockázatuk is.
A cigányság Magya rország legnagyobb etnikai kisebbsége, ami egyútta l Európa negyedik legnagyobb roma
közösségét is jelent i. A csökkenő nem roma népességgel szem ben létszámuk n ő, és a demográfiai
elő rejelzések szerint rövidesen elérh eti arányuk a lakosság 10 %- át. A cigány népesség iskolázottsági
szín vonala a pozitív intézkedések ellenére is rendkívül alacsony.
Munkaerő- piaci szempontból a piacgazdasági áta laku lás egyik legnagyobb vesztese a cigányság. A
rendszervá ltást követően az építőipar, bányászat, t erm el őszövetke ze te k megszűnése következtében a
foglalkoztatáshoz szokott munkaképes korú romáknak nagy része veszítette el állását, s így va la mennyi
fogla lkoztatási mutatójuk lényegese n rosszab b, mint a többségi társadalomé. Az iskolázatlan (vagy csak
néhány osztá lyt elvégzett) és ezért többnyire szakképzetlen romák számára az elsődleges munkaerő-piac
alig kín ál kere s ő fogla lkozást , és még az alkalmi munkavá llalás terén is hátrányban va nnak.
Foglalkoztatottsági sz intjük alig a fele, munkanélküliségi rátájuk három -öt szöröse, az egy kere sőre jutó
eltartotta k aránya háromszorosa a nem cigá ny lakosságénak. Így sokuknak csupán a családi pótlék és a
szociális segélyek biztosítják a megélhetéshez a szűkös forrást , ezért a romák jelentős része él tartós
mélyszegénységben . Az akár tö bb mint két évtizedes munkanélküliség pedig a felnövekvő ifj ú romák
életformáj ává válik.
Az önkorm ányzat álta l fenntartott közintézményei ben alka lmazottak között hátrányos megkül ön bözt et és
nem történt az elm últ években. Jó példa az önkormányzat polgá rm esteri hivatala és intézményei, gazdasági
társaságai, ahol t öbb fogyatékka l élő, illetve romaszármazású közt isztv i sel ő, köza lka lmazott, munkavállaló
dolgozik. A kerületben működő vállalkozásokba n dolgozókkal kapcsoltban nincs informáci ónk az esetl eges
hátrányos megkülö nböztetésrő l. Azo nba n a problé ma valós és jelen van a mindennapokban, de sokszor, aki
a hátrányos megkü lönböztetés sze nvedő alanya nem ké r segít séget, nem fo rdul például az Egyenlő
Bánásmód Hat óságá hoz jogvédelemért.

6.4 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
Magyarország Alaptörvénye , annak is a „ SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG" fejezet XIX. cikkelye határozza
meg:
„ (1) Magyarország orra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság,
betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden
magyar állampolgár törvényben meghatározo tt támogatásra jogosult.
(2) Magyarország a szociális biztonságot oz (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében o szociális
intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
(3) Törvény o szociális intézkedések jellegét és mértékét o szociális intézkedést igénybe vevő személynek a
közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja."
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Az ál lam által biztosított szociális jogok az általános emberi jogok ré szét képezik. Az azonban, hogy a
szociális jogokat, és az ezekhez kapcsolódó ellátásokat az adott ország milyen mértékben biztosítja lakói
szám ára, je len tősen függ annak gazdasági mutat ó itól, fejlettségétől.
Az állam szociális kötelezettségével kapcsolatos feladatokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt.) foglalja rendszerbe. A jogszabály meghatározza az állam
által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosu ltság
feltételeit, va lami nt érvényesítésének garanciáit.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv (továbbiakban: Gyvt.)
határozza meg a gyermekekkel kapcsolatos pénzbeli és te rm észetbeni ellátások rendszerét.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség e l őmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. t örvény Ill. fejezete
taglalja az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítés i területeit. A törvény kiemelten fog lalkozik a
szociális biztonsággal összefüggésben a diszkrimináció tilalmával. Az egyenl ő bánásmód szociá lis védelem re
vonatkozó szabályozásának alapjait elsősorban az Európai Unió idevonatkozó irányelvei képezik. A
rendelkezés célja, hogy a kötele ző szociális biztonsági rendszerek által fedezett kockázatok - pl.: betegség,
anyaság, rokkantság, halál, munkanélküliség stb. - va lamint a szociális biztonsági rendszereket kiegészítő
szociális segélyezés keretében nyújtott ellátások igénylése és folyósítása során sikerü ljön érvényre juttatn i
az egye nl ő bánásmód elvét.
Az Ebktv. úgy rendelkezik, hogy az egye n lő bánásm ód követelményét érvényesíteni kell a szociális és
gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és
folyósítása (biztosít ása) sorá n szektor sem legesen, függetlenül annak kötelező voltától vagy
ön kén tességét ő l.
A szociá lis ellát órendszer működésének és lefedettségének vizsgá lata kiemelt szempontot je lent. Az
Esélyegyen l őségi Program célja volt egy olyan program elkészítése, amely az alap és sza kosított ellátások
területén az intézmények szakmai f elad atell átását biztosítja a törvé nyi e lőírásoknak megfe l e lőe n, igazodva
az ellát ási igényekhez és a település lakosság számához.
Az Szt. és a Gyvt. értelmében a la kosság szociális ellátásának biztosítása az ál lam központi szerveinek és a
helyi önkormányzatoknak a felada t a. A lakosság szociális ellátásának a gara nciá it az önkormányzatok
részéről a törvényben foglalt biztosítékok tartalmazzák, melyek megtalálhatók az általános eljárási
rendelkezésekben, a szociális alapellátás meghatározásába n, ta rtalm ában, a neves ített és felsorolt szociális
szolgá ltatásokban, va lam int a személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek és a
feladatellátáshoz lehívható normatívák meghatározásában .
1

A XV. KERÜLETI LAKOSSÁG SZÁMÁRA

IGÉNYBEVEHETŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

A szociá lis ellátás feltételein ek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért viselt felel őssége n túl az állam központi szervei és a helyi önkormányza t ok fe ladat a.
A Szolgá ltatástervezési Koncepció el őző felülvizsgálata óta többször módosult a jogi környezet. Változott
sok el látás elnevezése, tartalmuk, igénybevételüknek módjai. A hatá skörök megoszlanak a járási hivata l
(Kormán yh ivatal) és az ön kormányzat között.

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli rendszeres ellátások
(Kormán yhivata l által megállapított támogatások)
•
•
•
•

Id őskorúak j áradéka
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Egészségkárosodás i és gyermekfe lügyeleti támogatás
Ápolási díj (alanyi)
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•
•
•

Kieme lt á polási d1j
Emelt összegű ápolási dij
Közgyógyellátás

Szociális rászorultságtól függő eseti és rendszeres pénzbeli ellátások
(Önkormányzat állapítja meg)
•
„Palota" re ndkívü li települési támogatás
•
„Palota" temetési támogatás
Természetben nyújtott szociális ellátások
1. Köztemetés
2. „Palota" gyógyszertámogatás
3. „Palota" adósságcsökkentési támogatás
4. „ Palota" lakhatási támogatás (2015 . 03. 01-től a normatív lakásfenn tartási támogatás helyébe
lépett települési támogatás f ormájá ban )
Gyermekvédelmi ellátások (a gyermekek védelmérő l és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
alapján )
• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
• Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (2 013.04.01-től pénzbeli ellátás, igénybevétele
gyakorlatilag megszűnt)
• „Palota" rendkívüli gyermekvédelmi támogatatás

Egyéb önként vállalt ellátások
{Az Szt. 26. §- a szerint a települési önkormányzat képviselő- testülete a hatáskörébe ta rtozó pénzbeli
e llátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és
fe ltéte lek szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helyi támogatás
Újszülöttek támogatása
Oltási támogatás (2015.03. 01-től kibővült a szüle tési támogatás)
„Palota" gyógyászati segédeszköz támogatás
„Palota" karácsonyi támogatás
„Palota" iskolakezdési támogatás
Gyermekélelmezés támogatása (a 1997. évi XXXI. törvé ny 148. §-ba n el őírt no rm at ív
tá mogat ásokon fel ül )
Szé pkorúak köszöntése
Utalványok (étke zési uta lvány )
Közösségi étkezés a Pajtás étteremben

A pénz be li és te rmészetbe ni szociá lis ellátások ren dszere 2015. márci us l -tő l j e l e ntő s mé rték be n átalak ult.
Az áll am és az ö n korm ányzat segélyezéssel ka pcso lat os feladatai é lese n el választás ra ke rülte k. A he lyi
ö n korm ányzatok fe l elő ssége növe kszik a he lyi kö zösség s zociá lis biztonságána k erős íté s é b en , a szo ciál is
segélyek biztosításában .

48

Álláskeresési segélyben részesü lők száma

Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804 összesen)

2012

Álláskeresési segélyben
- (TS 1101)

Álláskeresési segélyben

55184

55

0,1%

2013

54 750

97

0,2%

részesü lők (fő)

részesülők%

2014

54456

140

0,3%

2015

54188

156

0,3%

2016

53 657

153

0,3%

2017

53 507

406

0,8%

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési segélyben részesülők száma (fő)
60000

50000

40000

30000
20000

10000

0
2012

2013

2014

• 15-64 éves áll<indó népesség

2015

2016

2017

•Álláskeresési segélyben részesülők

2011 január l -től bérpótló juttatásra (BJP), illetve 2011 szept ember l ·töl foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban
rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesült, ám a jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012 · tő l csak annak lehetett folyósilani az ellátás,
aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy a munkaerőpiacon.
Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, il letve a 30 nap
munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység idő tartamát is
figyelembe kell venni. A bérpótló juttatásban r észesülő a munkaügyi szervezettel nyilvántartott álláskeresőké nt köteles együttműködni. Január
elsejétől közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek
foglalkoztathatóak, akik a felajánlott munkalehetőséget az iskolai vég2ettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni,
emellett az önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban része sü lő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A
BJP/ FHT összege a mindenkori öregségi minimálnyugdíjhoz igazítva, több mint négy évig vá ltozatlanul 28 500 forint volt, majd ez l ecsökkent 22.500
forintra.
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Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma

Év

Regisztrált munkanélküliek/nyílvántartott álláskeresők száma
(TS 1301)

Fő

Álláskeresési
járadékra
jogosultak (TS
1201)
Fő

%

2012

2 431

406

16,7%

2013

2446

338

13,8%

2014

1950

276

14,2%

2015

1 732

247

14,3%

2016

1383

223

16,1%

2017

1136

218

19,2%

Forrás: TelR, Ne mzet i Mu nkaügyi Hivat al
A regisztrált munkanélkü liek számának csökkenésével folyamat osa n csökken az álláskeresés i járadékra
jogos ulta k szá ma. Ugyanakkor arányuk eme lkedi k. (A járadékot a Kormányhivatal állapítja meg.)

Ál láskeresési járadékra jogosultak aránya (%)
25,0%

15,0%

10,0%

5,0% "

0,0%
2012

2013

2014

2015

2016

201 7
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Aktív korúak e llátása - Rendsze res szociális segélyben, egészségkárosodási és gye rm e kfelügye leti
t á mogatásba n, valamint fogla lkoztatást h elyet tes ítő támogatásban részesítettek szá ma
Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált
munkanélküliek száma (negyedévek
átlaga) - TS 1401
Év

(2015. február 28-tól az ellátás
vagy kül ön válik EGYT-re
és FHT-ra)

m egs z ű n i k,

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti t ámogatásban
rés ze sül ő k átlagos száma 2015.
márc. l-tő l érvényes módszertan
szerint
(TS 5401)

Fő

2012
2013
2014
2015
2016
2017

547
545
343
333
274
225

Foglalkozt atást h elyettesít ő
támogatásban részesítettek
átlagos havi száma (2015. március
01-től az ellátásra való
jogosultság megválto zott)

Fő

15-64 évesek %-ában

Fő

n. a.

91
118
119

0,99%
1,00%
0,63%
0,61%
0,51%
0,42%

Munkanélküliek %ában
# ÉRTÉK !

485
268
345
211
222

19,83%
13,74%
19,92%
15,26%
19,54%

Fo rrás: TelR, Nemzeti Mu nka ügyi Hivata l

Aktív korúak ellátásaiban

részesülők

száma

(fő)

600
500
400
300
200
100
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

•Rendsze res szociá lis segélyben rés zesülők
•Egészségkárosodási és gyerme kfe lugyeleti támogatásban részesülok
• Fog lalkoztatást helyettesító támogatásban részesü lok

Az i dőskorúa k járadéka a jövedelem mel ne m , vagy a lacso ny öss zegű nyugdíjjal rendel kezők szociá lis
biztonságát hi vatott szolg álni. A törvény az i dős ko rúak kö rébe n is a legrosszabb szociá lis helyze t ben l évők,
az egyed ül á lló idősek életkörülm é nyei nek javítását helyezi el őtérbe. 2013. január l-jétől a járási hivatalok
á lta l ellátott feladat az i dősk orúak járadékának megállapítása .
Időskorúak járadé kában részesülők száma életkor szerint (év/december 31. napján)

év

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nyugd íjkorhatárt betöltött, nem
egyedülálló (fő)

5

6

6

s

5

na .

75 évesnél fiatalabb egyed ülálló

6

6

7

14

13

na .

75 évet betöltött nem egyedülálló

3

4

4

2

1

na.
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Id ős korúa k

járadékában

Ellátottak száma

részes ülők

éves átlaga, t ámogatás összege (év/ december 31. napjá n)

év

2012

2013

2014

2015

2016

2017

(fő)

14

16,33

17,34

20,58

18,58

na .

3 912

5.072

s 746

6 716

6128

na .

Támogatási összeg (eFt)
Az idős ko rúak járadékában
jelenti , hogy kerü letünkben
jövedelemmel.

részesü l ők
élő

száma az elmú lt években szignifi ká nsan nem eme lkedett, ami azt
nyugdíjas korú lakosság szi nte mi ndegyike rende lkezik nyugdíjjal vagy egyéb

Közgyógyellátási igazolvánnyal

rendelkezők

száma

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 560 1)

2012

3 424

2013

2 919

2014
2015

3 591
3 254

2016

2 089

2017

1325

Forrás: TelR, KSH Tstar, Kormányhivatal

Közgyógyellátotta k szá ma ( fő)
4 OOO

3 500
3 000
2 500
2000
1500
1 OOO
500
0
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2013

2015

2016

20.'.. 7
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A közgyógyellátá s a szociá lisan rászorult személy reszere az egészségi állapota megő rzéséhez és
helyreállításához kapcsolódó kiadása inak csökke ntése érdekében biztosított hozzájáru lás.
Közgyógyell át ás három j ogcímen állapítható meg: 1) alany i, 2) normatív, 3) méltán yossági, (a méltányossági
jogosu ltságot a t elepülési ön kormányzat állapítja meg helyi rende let e alapján).
Az alanyi jogcímen biztosított közgyógye llátás j övedelmi h elyzettől és a havi rendszeres gyógyít ó ellátás
költségétől függet len. A normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás jövedelmi helyzettől és a havi
rendszeres gyógyító ellátás költségétő l fü ggő ellátás.
A járási hivatal alanyi és normatív jogcímen közgyógyellátásra va ló jogosu ltságot állapít meg.

Ápolási díjban részesítettek száma

Év

Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma (TS 5901)

Ápolási díj, méltányossági alapon :
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma
(TS 5902)

Összesen

2012

257

315

2013

244

331

572
575

2014

237

343

580

2015

303

255

558

2016
2017

295
142

178
146

473
288

Forrás: TelR, KSH Tst ar, Kormányhivata l

Ápolási díjban részesülők száma (fő)
700

2012

2013

2014

2015

2016

2017

A méltányossági ápolási díj szabályait 2015. március l -j étől hatályon kívül helyezt ék az önkormányzatok
vonatkozásában .
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A 2015. március 1-jét m ege l őzőe n megállapított ellátások az önko rm ányzat m é r legelésétől függőe n
biztosíth atóak 2015. március 1-jét követően, települési támogatás formájában. Az önkormányzatok a
te lepü lési támoga tás keretébe n ellátást biztos íth at nak a 18. élet évét bet öltött tartósa n beteg személy
ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
A megszűnő méltányos ápolási díj helyébe a XV. kerületi Önkormányzat a település i támogatások ke retén
belül Pal ota ápolási támogatás megállapítását tette l ehetővé, azonban kikötés lett, hogy munkaviszonyból
szárm azó jövedelemmel nem rendelkez het az ápolást végző.
2013 . ja n uá r 1-jét követően a járási hivatal ál lapítja meg az egészségügyi szolgá ltat ás ra való jogosu ltságot.
A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatá s igénybevétele céljából annak a szemé lynek álla pítja meg
szociá lis rászorultságát ,
a} akinek csa ládjában az egy főre j utó havi jövedelem az öregségi nyugd íj minden kor i legkisebb összegének
120%-át,
b} aki egyedü l élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem ha ladja
meg, és csa ládjának vagyona nincs.
A szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állítanak ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év.
A bizonyítvány birtokában járulékfizetés nélkül lehet igénybe venni az egészségügyi szolgáltatást.
Az elmúlt években jele ntősen megemel kedett a jogosu ltak száma, melynek oka egyrészt, az emelkedő

munkanélküliek száma, másrészt az, hogy ke rül etünkben a TB jogszabályok betartását szigo rúbban
az egészségügyi szolgáltatók.

e lle nőrzik

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságban részesülők száma
Eü . szolgáltatásra való jogosultság

2012

2013

2014

2015 *

2016*

2017

Ellátottak száma (fő)

417

573

529

624

613

na .

-

-

-

-

-

-

Összesen (e Ft)
For rás: XV. ker. Kor mányhivatal "

6.5 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
Az ENSZ Gozdosogr, Szociá lis es Kulrurálís Jogok Bízo rrsago /General Cammen r No J , rlie UN
Comm1rree on Econom1c, Sociol ond Culturol Rights) 1991 ·ben egy 1ndoklast odotr ki, melyben értelmezte a megfelelö lakos fogolmor, omel1 bármely orszóg
fakóspolirikójónok kiindulo pontja ke ll, hogy legyen. 'Ez o kö vetkező elemeket tartalmazra:
1. o lakhar6s ;ogi buconsógo, azaz védelem 0 1 erőszakos kilakoltotós elle n;

Z. alaps;olgóltatósokhoz es mfrasrruktt.iró hoz való hozzaferés (ivóvíz, energm, szennyvízc.satorno, /ütés, vllógiras, stb.);
3. megj1Ze rheröség /a lakhatással kapcsaloros kolts égeknek olyan szinren kell lenn ie, hogy mos olopvetö szükséglet kielegitésér vagy megszemisét ne veszélyeztesse):
4. lokás olapverö minöségi és mennyiségi elemei (alaprerület, fűrés, srb.);
5. bmas iran1 kell a1 eleserr csoparrak lakás használoranak leheröséger (idősek, gyerekek. mozgóskarlótozarral , halálos be regek, HIV fe11ö:orre k. termeszeri loraszrrófak
aldazora1. stb .).
6. elhel yezkedes /a megfelelé lakosnak olyon helyen keli tenme. amely leherövé reSll a munkóba jórasr, valamim egeszsegugy1 s: olgó lraras iskola, es egyéb szoc1ólís
s1olgóltotósok igenybe veretet);
7 kulturólis megfeletes (o lakós megepités1mód1ónok és oz éµ1rf.shez hosznó lt anyagoknak al kalmasnak kell lennie a kufturófis 1aenraás és kulonbozdség k•fe1e:ésére)
Az ezen tényezőknek meg nem felelö lakósokor tek intj uk elégtelen lakhatós1fel te telek nek.

A z önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai kö1ött rögzíti a lakás (és helyiség} gazdálkodást. A törvény rög1iti az
önkormányzatok számáro o hojlékt alansóg m egelözésének, es a területükön /1ojlék to lanná vált személyek e/látásának és rehabilitációjának
köte lezettségét 2013. jan uár l-jétől.
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A /akasfe11111artas1 tomoga ras a szo oal1so11 raszo rulo hoztortasok reszere a hoz tortas wg101 altal lakott lakos, vagy nem fokos cel1oro szolgaló
/Je/y1ség fenntortá sávol kapcs olatos r endszeres kiodósa1k vise lése hez n yú1 tott hozzájor ulós. A 1egyzó a villonyóram-, a víz- es a gózfogyaszras. o
rávhó-szolgólro rós . a cso!o rnohaszná/01 es a sze merswllítás díjá hoz,

o

lo kberhez vagy az a lbé rle r1 díjhoz. a lakóscéltí penzi111ezer i kölcsön tör leszr ö-

rész letehez. a kozós kolt séghez 11/etve a llJle/öanyag kolrsege1hez lokosfe1111torros1 tomogo t o st 11vu1 r.

Eves 1elentés a lakhatas 1szegénységrol. 201 1. -· .;i;.; -

- .

, 1· Magyarország 2012. 1ur11us
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Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.). annak is a „SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG" fejezetének VI. és
XXII. cikkelye szerint:

„ Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó
11

hírnevét tiszteletben tartsák.
Az állam jogi védelemben részesíti az otthont. Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez
méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa. "
Az e mberhez méltó lakhatás feltételeinek megteremtését, továbbá a közterület közcélú
használatának védelmét az állam és a helyi önkormányzatok azzal is segítik, hogy törekszenek
valamennyi hajlék nélkül élő személyre szállást biztosítani. "

11

11

6.5. 1 A lakhatás esélyegyenlősége
Az egyen l ő bánásmódról és az esé lyegyenlőség e l őmozdításá ró l szóló 2003. évi CXXV. törvény Ill. fej ezete
taglalja az egyen l ő bánásmód követelményének érvényesítési t erü letei között a lakhatást. A t örvény 26. §
(1) bekezdése alapján az egyen lő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen a 8. §-ban
meghatározott tulajdonságok szerint, ha egyes személyeket:
a) közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetéssel sújtanak a lakhat ást segítő állami vagy
önkorm ányzati támogatások, kedvezmények vagy kamattámogatás nyújtásáva l kapcsolatosan,
b) hátrányos helyzetbe hozzák az állami vagy önkorm ányzati tulajd onú lakások és építési telkek
értékesítése, vagy bérbeadása fe ltéte leinek meghatározása során.
(2 ) A használatbavételi és egyéb építési hatósági engedély kiadásának megtaga dása, illetve feltét elhez
kötése sem közvetlenül, sem közvetve nem alapulhat a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokon.
(3) A lakás hoz jutási feltételek meghatározása nem irányu lhat arra, hogy a 8. §-ban meghatározott
tul ajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve t elepülésrészen mesterségesen, nem a
csoport önkéntes elhatározása alapjá n elkülönüljenek.
{Az Ebktv. tiltja a lakáshoz jutási feltételek olyan módon voló meghotórozósát, omi alapján egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok
egy adot t településen vagy településrészen belül mesterségesen elkülönülnek. Ezt elsősorban o település drágóbbon és olcsóbban értékesíthető
telkekre, inga tlanokra történő felosztásá val, kettéosztásával lehet megvalósítani. A törvényi tilalom része, hogy a mesterséges elkülönulés a csoport
tagjainak szándékán kívül valósuljon meg, azaz abban az esetben, ha egyes személyek vagy e személyek csoportja önként, kényszer nélkül kívá n a
település egy különálló részén élni anélkül, hogy ez o helyzet bizonyos lakáshoz jutási felté telek diszkriminatív meghatározásán alapult volna, az nem
m inősíthető az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének.)

Helyzetelemzés

A XV. kerü leti Önkormányzat lakhatási ellát ási kötelezettségé nek különösen:
1998. évi XXVI. t örvény a közhasználatú épü letek akadá lymentesítési kötelezettségérő l
•
•
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
•
1997. évi LXXVIII. t örvény az épített környezet alakításáról és védelm érő l

Továbbá :
•Budapest Főváros XV. kerül et Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkorm ányzat Képvi selő-testületé n ek
33/2013. (IX.30.) önkorm ányzati rendelete az Önkorm ányzat vagyonáról és a vagyongazdá lkodás
szabá lyairól
a Budapest Főváros XV. kerül et Rá kospa lota, Pestújh ely, Újpa lota Önkormányzat Képvi selő
•
test ü letének:
42/2003 . ( Xl.28} 8 ök. rendelete az önkormányzat tulajdonában áll ó bérlakások lakbér
megáll ap ít ásá nak elvei ről és m é rtéké rő l
Elfogadta a KepV1selo-testtilet 2003 november 26-1 ülése. hatályos 2003. december Hol.
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30/2000. (VI. 26.)
ók. rendelete az egyes közszolgá ltatási d1jakna k a lakások és nem
lakáscéljára szolgáló helyiségek bé rlőire val ó áthárításáról,
2/1998. (1. 21.) ök. rende lete 30 a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat t ulajdo ná ban ál ló
Nyugdíjasházában lévő lakások bérbeadásá nak feltételei rő l
17/2004. (IV.1. ) ök. rendelete 31 a XV. kerület Önkormányzatána k tulajdonában lévő la kás ok és
nem lakás cé ljára szolgáló helyiségek elidegenítésének sz abályairól
26/2003. (Vl. 30.) 3z ök. rendelete a lakások és nem lakás céljára szo lgáló helyiségek
bérbeadásának feltéte l e iről szóló rendeletekkel tesz eleget.

A lakhatás

mind e n ekelőtt

olyan

ala pv ető

jog ...

„.amely a többi alapvető jog és a méltó élet fe ltétele. Elismeri az Emberi Jogok Chartája és az Európa Tanács
Átdolgozott Európai Szociá lis Chartája, továbbá igen sok európai állam alkotmánya. Ahhoz, hogy az egyén
ké pes legyen beilleszkedni a társada lomba és fe lépíteni az élet ét, létfontosságú , hogy fe dél legyen a fej e
felett. A lakosság elöregedése, a - kellő források híján a szülői házban maradó - fiatal nem zedékek
elszegényedése, a fogyatékka l élők m egfe l elő lakáshoz jutása mind figyelembe veendő szempont.
A lakás o tthont, védettséget , biztonságot, intim szférát jelent, leh etőséget a visszavo nulásra, a
bensőséges élet megóvásá ra , alka lmas helyet, ahol az ember önmaga lehet, nem kell szerepet játszania.

Lakásá llomány a XV. kerületben
A XV. kerületben - 201 1. évi népszámlálási adatok alapján összesen 34.222 db lakott lakás vo lt. Ebből 20062
2011 évek között 622 épült. A legtöbb lakás, 9. 296 db, 60 - 79 m közötti a l apterü letű. Újpalotán a lakáso k
átlagos alapterülete 51 m 2· • Rákospalot án és Pestújhelyen összesen 3.336 db 100 m 2 feletti lakás t alál ható.
A lakások dönt ő többsége természetes személyek tu lajdonában van . A teljes lakásállomány 5,67 %-a
önkormányzat tulajdonú.
A XV. kerületi lakások 99,87 % há lózati vízvezetékkel, 97,82 % közcsat ornával ellátott. 20 11-ben a kerü let
teljes la kásá llom ányának 84,34 %-a volt összkomfortos - ez az arány Újpalotán 94,9% vo lt. A
lakásállom ányból 16.321 távfűtéses, azaz a kerületi lakások 47,69 %-a fűtéséhez szü kséges energia a
hőközpontból érkezik. Az adatok azt mutatják, hogy a kerületi közműellátott ság nagyon jó. Ez nemcsak az
esé l yegyen l őség szem pontjából fontos tényező, hanem a kerület egyik versenyképességi mutatója is, amely
33
meghatározza a minőséget is, és egyben a felelős gondolkodás t :
A kerület lakásainak kö zel 60 %-a lakótelepi - ami a

F ővá ros

egészére vonatkoztatva mintegy 35 %. Ez a

jel lemző a lapvetőe n meghatározza a lakosság öss zetételét és szociá lis problémáit, az épület-áll ománnyal

kapcso latos önkormányzati tennivaló kat - va lamint a tu lajdonban maradt lakás -portfolió l ehetősége it,
problémáit is.
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Jelentősen

különbözik
a
lakásállomány a fővárositól az
épületek „övezeti" jellegében
is, hiszen a lakások döntő
többségét a „ lakótelepi" és a
„családi ház" jellegű lakások
t eszik ki.

A lakások övezeti megoszlása
59,9%
35,6%

36,6%

3, 2 ~
Városias

Lakót elep

Villanegyed

•XV. Kerület

Családi házas

•Budapest

Forrás: Lakásgazdálkodási koncepció

A lakások övezet szerinti megoszlása a XV.
kerületben

2016

3,20%
36,60%

• Városias

• Lakótelep

Villanegyed

Családi házas

Lakásállomá ny
E bből

Év

Lakásállomány
(db)

(TS 4201)

elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosít ó lakások
száma

Ebből

elégtelen
Bérlakás
lakhatási
állomány
körül ményeket
(db)
biztosító
lakások száma

Ebbő l

Szociális
lakásállomány
(d b)

elégtelen
la khat ási
körülményeket
biztosító
lakások száma

Egyéb
Eb bő l
lakáscélra
elégtelen
használt
lakhatási
nem
körü lmények
lakáscélú
bi ztosító
ingatlanok
lakások szám
(db)

2012

37 240

n.a.

2146

41

n.a.

n.a.

0

0

2013

37 250

n.a.

2145

41

1340

n.a.

0

0

2014

37 262

n.a.

2126

15

941

n.a.

0

0

2015

37 266

n.a.

2126

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

2016

37 300

n.a.

2056

55

684

n.a.

0

0

2017

37 315

n.a.

1994

32

413

n.a.

0

0

Forrás: TelR, KSH Tstar, Pa lota Ho ld ing

57
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A t áblázatból jól k i tű n i k, hogy a kerület i lakásá llomány száma az el múlt éve kben alig emel kedett, amely azt
jelent i, hogy ke rül etün kben nem t örtént ek nagyszá mú épít kezések, ne m épü lt ek sz ám ottevő en új lakások.
Ennek következtében nem költöztek telepü lésünkre fiata l csa ládok, nem em el kedett az állandó la kos aink
száma . Ez hatással van az intézmén yei nkbe já ró gyerm eke k szám ának csökkenésé re és kerül et
elöregedésére.

Palot a Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.
Budapest Főváros XV. kerü let Rákospa lot a, Pest újhely, Új palot a Önkorm ányzat K épvise l ő -testü l ete
gazdasá gi t ársaságo n kereszt ül végz i az ön kormányz ati tulajdonú ingatlanjainak a kezelését a Palota
Holding Ingatlan- és Vagyo nkezel ő Zrt . {Cím : 1156 Budapest , Száraznád u. 4-6. Web : www. palota h.h u } lát ja
el.

fő

A Társaság
t evékenys égi köre : ingatl an- és vagyon kezelés . A -.
Tá rsaság 1992. ja nuá r
kezeli az önkormányzati lakásokat és
nem-lakás bérlemén yeket. Az önko rmányzat i költségvetés
e lő irá nyz ata alapj án a Palot a Hold ing Zrt . a kez elésében l évő
ingatl anokon felújítási és ka rbant artási t evékenységet lát el. En nek
keretén belül elvégzi az épül etek tető-fe l új ításá t , csatorna- és
vízbeköt ését , elektrom os fővezetéke k cs eréjét , kém ények
át építését , la kások te ljes körű fe lúj ítását , fűtés ko rsze rű s ítését.

l-jétől

„

.

'f!lll!1

••

A bérb e adott önkormányzati lakásá llomány a XV. kerül et en belüli m ego szlása, komfortfokozat
szerinti ré sz letezésben (2016 . év)
(db)
összkomfor tos
komfortos

Újpalota

félkomfort os

komfort
nélkül i

Összesen

db

%

0

1273

70

63

120

547

30

63

lZO

1820

100

energ. korsz.

e. k. nélküli

566

707

0

0

0

20

344

566

727

344

Rákospalot a
Pest új h ely
Összesen:

58

A lakások 70 %-a Újpalotán, 30
%-a
Rákospalotán és Pestújhelyen
található.
A lakásállomány komfort szerinti
A grafikon egyérte l műen mum egoszlása (d b )
tatja, hogy míg Újpa lotán a
707
dominánsan lakótelepi épüle566
tekben lévő lakások összkom344
fortosak, a Rákospalot án és
0 120
0 63
0
Pestúj helyen lévő, nem la kót elepi, hagyományos sze rkezetű
lakások
többségü kben
;·'"
„:.;
komfortosak - 62,9 % - , illet ve
•·
komfort nélküliek - 21,9 %.
A pa nel lakások 44,5 %-a
Újpalota
Rá kospalota - Pestújhely
f elújított - itt a továbbiak
fe lúj ítása lehet a cél, míg a
hagyományos épületeknél a fe lújítás, a komfort nélkü liek komfort emelése, vagy szanálása a hosszú távú
fe ladat.

_.,.....,

.\

.~·

Az önkormányzat a kerü letben talá lható lakott lakások fennt artási költségeihez a felgyülemlett szolgá ltat ói
díjtartozások törlesztésé hez t öbbféle módon nyújt támogatást:
•
•
•

Lakásfenntartási támogatás
Lakásépítés, vásá rlás, korszerűsítés t ámogatása
Adóssá gcsökkentési támogatás

A XV. kerü letbe n 1995-2005 közötti tíz évben folyt viszonylag jelentős mértékben lakásprivatizáció. Az is a
privatizáció egyik mellékhat ása, hogy az önkormányzat nak maradt a sok rosszabb minőségű lakás.
Viszonylag magas az alacsony komfortfokozatú lakások aránya. A lakótelepi körzetekben és a kertvárosban
egyaránt elindult a lesüllyedés, ennek következménye a lakások, ingatlanok elértéktelenedése, a deviancia
megj elenése. Ezt a fo lyamatot erősítheti egy rossz lakás- és vagyonpo litika. Ez a negatív tendencia a
lakótelepen erősebb, mint a kertvárosokban . Bár a gazdasági válságot követően az elmúl években
gyökeresen megváltozott a tendencia , am i a lakásárakat illeti.
Az önkormá nyzatnak számos o lyan ingatlana van, amit lakás- il letve bérlakás-építési programba be lehetne
vonni. Erre vonatkozó sikeres kezdeményezés az elmúlt 20 évben nem volt. A bérlakás programban
eredmény nem született.
A Budapest Főváros XV. ker. Rákospalota , Pestújhely Önkormányzatának Lakásgazdálkodási lakáspolitikai
koncepciója „ A lakhatás esélyeinek megteremtése a XV. kerületben 2016-2025" részletesen elemzi a
jelenlegi lakáshelyzet et a XV. kerü letben, va lamint a koncepcióban meghatározott kitűzhető célokat és
alapelveket. Az Önkormányzat a Lakáspolitikai koncepció megalkotásával egyensú lyt kíván teremteni
szociális és gazdálkodási köt elezettségei közöt t. A lakáspolitika átfogó célja, hogy a ket tős elvárásrendszerben meghatározza azokat az alapelveket, szabá lyokat, amelyek az Önkormányzat napi feladatainak
kezelésében- gyakorlatában - és a döntések meghozatalában is útmutatást adnak.
A kerü letben az önkormányzati bérlakások száma jelenleg 1985 db,

ame lybő l

1 746 db lakott lakás.

A bérbe adott önkormányzati lakás-állomány kerületen be lüli m e goszlása bé rleti díj kategóriák szerinti
részletez ésben (db)
szociális

k ö ltségelv ű

piaci

összesen

479

978

289

1746
59

Összesítő az üresen álló önkormányzati bérlakások

megoszlásáról 2018. szeptemberében
Üres, helyreállítás, felújítás után bérbe adható önkormányzati lakások

1.

összkomfortos

komfortos

félkomfortos

komfort nélküli

szükséglakás

összesen

5

7

0

0

0

12

lévő

11.

Kiadás alatt

111.

VEKOP

28

IV.

Csatolásra, cserére, végrehajtás utáni beköltözésre javasolt

16

v.

Üresen álló idegen rendelkezési jogú lakások:

8

VI.

2018. évi

VII.

Elidegenítésre javasolt, üres lakások:

VIII. Kerületi

lakások

költségelvű

rendelkezésű,

pályázatra kijelölt lakások:

Nyugdíjas Házban

IX.

Fővárosi rendelkezésű,

x.

Vezetői

Xl.

25

5
19

lévő

üres lakások:

4

Nyugdíjas Házban lévő üres lakások:

0

döntést igénylő, 100 %-os önkormányzati épületben lévő üres lakások:

Kiürítés alatt

lévő

ingatlanban

lévő

7

üres lakások:

21

XII. Bontásra kijelölt lakások:

16
1. - XII. mindösszesen :

161

Forrás: helyi ad atgyűjtés

A Kerü let lakásainak közel 60%-a lakóte lepi - ami a Fővá ros egészére vonatkoztatva mint egy 35%. Ez a
je llem ző alapvetően meghatározza a lakosság összetételét és szociális problémáit, az épületállomá nnya l
kapcsolatos önkorm ányzati t ennivalókat - va lam int a t ulajdonban maradt lakás-portfoli ó l ehetőségeit,
problémáit is.
Az önkormányzat a lakhatáshoz jutás érd ekében minden évben, több alkalommal (á ltalában két alaklom)
pá lyázatot ír ki önko rmányzati bérl emények igénybevételéhez, amely lehet piaci és szociá lis alapú, illetve
köl ts égelvű.

Bérlakás pályázatok fő/év
Szociális

2015

2016

2017

pályázók száma
nyertesek száma

160
6

86
6

87
8

215
15

23
8

0
0

58

222
10

0
0

Költségelvű

pályázók száma
nyertesek száma
Piaci
pályázók szá ma
nyertesek száma

9

Tény, hogy a XV. kerületben szegregátum nincs.

60

Azonban a probléma f elismerése az esélyegyenlőség szempontj ából igen fontos, mert egyenes
34
következményként alakulhatnak ki a szegregátumok, szegregálódó t erület ek és ez igen súlyos gondot
jelenthetne a kerületben:
• Az egyes szegregátu mok infrastrukturális ellátásában nagy gondot okoz a lakások állapot a,
komfortfokozata. A sok helyütt erősen lerom lott állapotú épületek komfortfoka igen alacsony
szin tű, ezért ezek f elújít ása, színvonaluk emelése
• az egyik megoldás, hogy az ot tan i lakosok méltó életkörülmények között tudjanak élni a
későb bi ekbe n,

•

másfelő l pedig egyes esetekben megoldást jele nthet ezen épületek t eljes elbontása, az ott lakók
elköltöztet ése a kerület más he lysz íneire úgy, hogy ott ne alkossanak szegregátumot a
későb bi ekben .

2016 márciusában a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkársága által kiírásra került a VEKOP-6.2.1-15 „A leromlott településrészeken élő alacsony
státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" c.
pályázati felhívás. A kiíró szándékai szerint integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a
városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a
tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erő sen leromlott környezet
ezt indokolja. A pályázati felhívás alapján alapvetően 2 tevékenységcsoport támogatható: lakófunkciót
erősítő tevékenységek, közösségi és szociális funkciót szolgáló (szaft) típusú tevékenységek.
Önkormányzatunk nyert a pályázaton és az ún. akcióterületet jelölt ki a fejlesztésre a Pázmány Péter u.Wisocky u.- Rákos út és Illyés Gy.u. által határolt területen.

1

Összegzés
•

•
•

•
•
•
•

•

34

Országos tendencia, hogy a népesség számának és a házta rtások nagyságá nak csökkenése mellett,
nő a háztartások és eze n be lül is az egysze mélyes házta rtások száma. A XV. kerü letre vonatkozóan
ugyan részletes ad at ok nem álln ak rend elkezésün kre, de nincs okunk fe ltételezni, hogy a
t endenciák itt lényegesen mást mutat nának.
A házt artások számának növeked ését nem követ i a lakásépít és. A lakások pótlásáról, építéséről az
önkormányzat szeretne, de egy el ő re nem tud gondos kod ni .
Városképi szem pontból a terü leten háro m kü lö nböző arcu latú, ka rakte r ű egységet lehet
megkülönböztetni. Város képileg a legmeg hatá rozóbb terület az Újpalota lakótelep a tízemeletes
pa nel la kóé pület eivel. A ke rületrészekre külön vá rosrész i célok is von atkoznak, melyek az egyes
városrészek fej ődési irá nya it határozzák meg, ugyanakkor ezek a vá rosrészi célok is a j övő k épben és
az átfogó cél ban meghatározott elképzeléseket tá masztjá k alá. Az egyes kerü letrésze knek önállóan
megfogalmazott céljai bi zt osíth atják azt, hogy a te rületi adottságoknak m egfe l elő célzott
fejl esztések va lósuljanak meg az egyes vá rosrészekben .
Évent e átl agban a gyakorlat sze rint egy, eset leg két bérleményt egyedül élő, hossza bb kerületi
kötőd és ű id ősöd ő vagy i dős lakásra vá ró nak íté lnek meg.
Fokozottan odafigyelnek az ál lam i gondos kodásból kike rül tek, a fogyat ékkal élők körére. Évente
átlagban két la kást, a gyermekeket egyed ül nevelő sz ülőkn e k jut t atna k.
A gyakorlat szeri nt a szociális alapú bérlemények tö bbségét a több gyermeket nevelő, szerény
anyagi körülm ények közt é l ő roma n emz etiség ű kerü leti lakosok kapj ák.
Az i dős korú a kat - ápolási, gondozási igényükre is figyelemmel - igyekeznek minél tovább
"megt artan i" bérleményükben. Ennek érdekében tá mogatj ák, hogy az egyedül élő k életjáradéki
sze rződ ést kösse nek.
A tulajdonna l vagy bérleménnyel rendel ke zőket széles körben t ámogatják annak érdekében , hogy a
fenntartási költségeket ki tudjá k fizetni, a lakást meg tudják őrizni , azt korsze rűs íteni,
komfortosíta ni tudjá k.

Mi.el ez renakiwl osszefuggo folyamai a szoc1ál1s hely:etlel 1gy 1ovább1 1nfcnnaaó találhaló a szegregatumokrd a .Szooa1s helyze1' re1ezetben1
\.cerdoivekben tablaza1okban illetve mtel')ukerd'ésekben nem iefeztek a szegregéitumot a keruletoen oe a ves:ély az fenyegeihe t
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•

Az önkorm ányzat t ulajdonána k védelme, a használat és működ t e tés fol yam atában a vagyon
értékének m egőrzése és gyarapítása, val amint az önkormányzat közfe ladatai nak ellátá sához
rendelt vagyon eredményes és hatékon y műk ödtetése érdekében az önkorm ányzat sz abályozta és
szabályozz a tu lajdonosi jogosítványait, amel y szerint a tulajdonosi jogok gyakorlója a
vagyongazdálkodás során köteles érvényesíten i a vagyongazdálkodás irányelveit.

•

•

Az önkor mányzat 2015-2025 között évekre szólóan olyan Gazdasági- és Társadalom-, Környezet- és
Területfejlesztési Programot fogadott el, amelyben a vagyongazdá l kodási fő célkitűzésekkel
hosszútávon próbá lta biztosítani a vagyo n megt artását :
1. a la kásvagyo n tisztítása, bontás i progra m t ervezése, végrehajtása;
2. a műszaki áll apot ro mlás megáll ítása ütemezett, te rvszerű la kás -felújít ási progra m mal,
3. a lakbérrendsze r és ezen belül a bérbeszámít ás újragondo lása;
„ Budapest Fővá ros XV. kerület hosszú távú Kerületfejlesztési Koncepciója" cé l kitűzéseket
fogalmazott meg 2009-ben. A cé lok, amelyekkel azonosu lni lehet:

1.
2.
3.
4.

„ magasabb komfortfokozatú bérlakás-állomány növelése,
bérlakás- állomá ny csökkenésének megakadályozása azzal, hogy a magasabb komfortfokozatú
lakásokat nem értékesíti az ön kor mányzat ,
a bevételek haladják meg a kiadásokat, a díj hátralékokat csökkenteni kel l,
támogatn i kell a magántu lajdon ú lakások építését, vásárlását,

meg kell vizsgá lni a bé rlakás-építés le hetőségét pályázatok, állami
igénybevé telével,
6. fe l mérést ke ll készíteni a magasabb komfortfokozat ú bérlakást igé nylőkről,
7. a lakásokat költség alapú bérlakásként ke ll bé rbe adni,
8. csök kenjen az önkorm ányzat i tu lajdonú bérl akások közüzemi díj hátra léka,
9. érdekel tt é ke ll t enn i a bérl őket a fizetésre,
10. gondoskod ni kell a lakások felújításá ról, emelni kell komfortfokozat ukat és fűtéskorsze rűsítésse l energia-takarékosabbá ke ll alakít ani őket,
11. a szükséglakásokat fel kell számolni, vét elre kell a fals zomszédnak felajánlani ,
12. ki kell dolgozni a lakásalap létrehozásának szabá lyait,
5.

támogatások

13. a rende ltetésszerű haszná latot évente bérlemény elle nőrzéssel vizsgálni kell,
14. meg kell határozni a megtartandó bérlakás-állomány körét, komfortfokozaton kénti bontásban,
15. az életveszélyes lakásban lakókat haladéktalanul ki kell költöztetni,
16. a magas komfortfokozatú, jó állapotban lévő lakásokat elsősorban piaci alapon kell
értékesíte n i,

17. a szociál is alapú bérlakások díját évente csak az infláció mértékével kell növel ni. "
Budapest Főváros XV. kerü let Önko rmányzata 2018. szeptem ber 31-ei állapot szerint 1985 db
önkor má nyzati t ulaj don ú lakássa l re ndelkezik. A lakások keze lésére külön szervezet j ött lét re.
•
•

Lakásvásárláshoz, lakás építéséhez kise bb mértékben tud támoga t ást biztosítani az önkormányzat.
Az Önkormányzat, mint tu lajdonos nem tud m i nőségi lakáscserét bonyol ítan i, mert ehhez
megfele lő la kásalapja nincs.
Az integráció cé lja: az esetleg szegregálódó terü letek infrastruktú rájának fejlesztése, a rossz
minőségű lakásállomány felszámolásának, illetve a jobb m i nőségű lakások kialak ításának,
komfortosításának, korszerű s ítésének elős egítése, melyen keresztül a kerületben élők lakhatási

körülményei közelebb kerülnek a kerületi átlaghoz.
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Budapest XV. kerü leti Önkormányzata az ún. Zsókavár projekt egy meghat ározott terület
rehabi litációját vette célba : (Új Magyarország Fej lesztési Te rv KMOP-2007-5.l.1/A/C/2F-2f Integrá lt
szociá lis városrehabilitáció)
ép ü 1et e k új u 1nakiiliiiiiiiiiiiii;:;~
meg,
2. közt erületek
nyernek
arcu latot,
3. Szociá lis
Vá rosközpont
valósul meg,
4. zöldfelületeket
alakítana k
vagy frissítenek fel.
35
A pályázat t öbb l épcső be n, több ütemben valósult meg •
A projekt összköltsége: több mint 558 millió Ft, amelyhez az elnyert támogatás összege: 456 mill ió
Ft.
l.

•
•
•
•
•
•

Részletek:
XV. kerü let Zsókavár utca 2. sz. lakóépület korsz erűsítése, felújítása .
XV. kerület Zsókavár utca 42-44. sz. alatti - kerületi önkormányzati tulajdonú - orvosi ren d elő
épületének teljes korszerűsítése , felújítása.
XV. ke rü let Zsókavár ut ca 2. és 44. számú épületek mentén húzódó szervizút és környezetének
felújítása. Az akcióterület zöldfelületeinek rend ezése.
Ütemeken át ível ő szociális jellegű, közösségfejlesztő, mun kaerőpiaci beilleszkedést segítő, képző
és felzárkóztató programok, imázsformáló beavatkozások.

Határidő: A kivitelezési munkák befejezési határideje az orvosi r en delő esetében 2011. szeptember 30., a
többinél 2011. augusztus 31-volt. A projekt első üteme megvalósu lt .

3S

Az Uj Magyarorszag Fejlesztési T erv KMO P-2007-5.1.11N C12F-2f lntegralt szocialis varosrehab1liiáció - Ipari technológiaval épült lakótelepek
rehab11i:ációja tárgyú pályáza ti felhívásra „ Budapest XV. kerületben az ipari techno lógiával épült újpalotai lakótelep, Zsókavár utcai akcióterületén
lakó- és középü let fel újítása, korszerüsít ése és a kapcsolódó közterületek rehabilitációja" címen. KMO P-5 1 11C-2f-2009-0001 azonositó számon
2009. október 20-an hatalyba lépett a Támogatási Szerzödés. A pro1ekt összkóltsége: több mint 558 millió Ft, amel yhez az elnyen támogatas ósszege : 456
millió Ft. A korszerü, felújított háziorvosi rendelö átadasára 201 2-ben került sor.
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A projekt első üteme.
Zsókavár projekt II. ütem

(KMOP-2009-5.1.1/C)

a projekt összkölt sége: t öbb, mi nt 65 1 m illió Ft, az elnyert támogatás összege 412,6 millió Ft.

•

Rész lete k:
XV. kerület Zsókavá r utca 4. sz. lakóépület korszerűsítése, felújítása
XV. kerület Zsókavár utca 6. sz. lakóépület korszerűs ítése, felújítása
XV. kerület Zsókavár utca 12-22. sz. lakóépü let tetőszigetelésének fe lújítása
XV. kerület Zsókavá r utca 32-38. sz. lakóépü let ko rszerűsítése, felújítása
XV. kerület Zsókavá r utca 24-28. sz. lakóépület felujítás a kereskedel mi egységek nélkül
XV. ke rü let Áren dás köz 4-6. sz. Hartyán Nevelési-Oktatási Központ, Árendás Óvodája tetős z igetelés
teljes kö rű átépítése
7. XV. kerül et Árendás köz 4-6. sz. gazdasági és szolgá ltatási f unkció tetős zigetelés át építése

l.
2.
3.
4.
5.
6.

8. XV. kerület Zsókavár utca 2-4-6. szám körüli közterü let
9. ESZA program (szociális, kulturális cé lú programokat,

rendezvényeket

magába

foglaló

progra msorozat )
II. ütem
A Zsókavár-projekt fejleszt ése során, a Zsókavár u. 28. alatti la kóépület és szolgáltató ház és a
mellette lévő Zsókavár u. 12-22. alatti lakóépület, valamint az orvosi rendelő és a Zsókavár u. 32-38.
alatti lakóépület közötti utcaszakasz is megúju lt, átalakult .

Zsókavár Ill. ütem {KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002)
•

Szociális városközpont,
megújult :

•
•

a Hartyán Általános Isko la,
a Szobabér l ők Háza .
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6.6 Hajléktalanság
A hajléktalanság a kerületben is jelen lévő probléma. A hajléktalanokkal az utcai szociális munkások az
foglalkozna k, t ámogatást nyújtanak a hajléktala n létforma és a hajléktalanság legfontosabb elemeinek a
ka pcsolatvesztésnek, a társtalanságnak, a szeretet hiányának a visszaállításával.
Gondozásukat, segítésüket az ESZI Csa lád - és Gyermekj óléti Központ keretein belül működő Nappali
Melegedő Utcai Gondozó Szolgálat mu nkatá rsai látják el. 2017-ben a XV. kerületben, ut cán élő el látott ak
száma 111 fő volt.

6. 7 Eladósodottság
Az egész országban komoly probléma az eladósodás, kü lönösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elvesz ítő
vagy alacsony jövedel m ű , idős, vagy több gyermekes csa ládoknak. Ez a réteg veszítheti el a la kását, vá lhat
haj lékta la nná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. A XV. kerületi
lakosság közel 1 milliárd forint díjh átra lékka l rend elkezik. A t erhek csökkentése érdekében a rászorulók
lakásf enntartás i támogatásban, adósságcsökkentési és egyéb szociális támogatásban részesü lhetnek.
A rezs i hátralék csökkentése érdekében tett intézkedések átíveln ek a kerület le hetőségein. Magyarország
ennek érdekében korm ányzati int ézkedések történtek és történnek. A tervek szerint folyt at ód ik a
rezsicsökkentés mind a háztartások, mind a vállalkozások számára.

6.8 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az egészségügyi olopellótásról szóló 2015. évi. CXXIII. törvény, mely előir10, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás kö rében
gondoskodik:
o) o háziorvosi, hozi gyer mekorvosi e//ótósról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
e) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) o védőnői ellátásról,
e) oz iskola-egészségügyi ellotásrál.
A települési önkormányzat a környezet - és t elepülés-egészségügyi feladatok köreben
a) gondoskodik a köztiszrasógi és településtiszrasog1 feladatok ellótosáról,
b) biztosítja a rovarok és rágcsolók irtását.
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e) jolyomoroson figyelemme l kisen a relepules kdrnyezer-eges:segügy1 helyzerenek a lakulasar es ennek esetleges romlasa eseten lehetösege1hez kepest - sojár hat áskörben intézkedik, vag y a hatáskörrel rendelkező' és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges
in tézkedesek meghozorolár.
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlö bánásmód kóvetelmén yét ervényes1reni kell a társadalomb1zrositas1 rendszerekből finanszlfozot t.
továbbá a szoc1alis, 11/erve gyermekvédelmi pénzbeli és t ermészetbeni, valamint személyes gondoskodást nyü)!ó el/órások igenylése és biztos1tása. a
betegségmegelőző programokban és o szüröv1zsgólatokon való reszvétel a gyogyitó-megelőzö el/áras, o rortózkodás céljára szolgáló helyiségek
használata. az elelmezes1 es egyéb szükségletek kieleg1tese soron.
Az egyenlő bonásmódhoz való jog magóbon foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények hosználaránok, az ugyanolyan színvonalú és
hatékony. illetőleg nem magosabb kockázattal járó gyógykezelésben. volam1nt betegségmegelőző programokban (szüröv1zsgálatokba n) való
részvéte l 1ogát.

Bp. XV. kerület Egészségügyi Intézménye
A XV. kerü leti Önkormányzat ellátási kötelezettségének a Dr. Vass László
Egészségügyi Intézménye fenntartásával és m űködtetésével tesz eleget.
Az intézmény alapfeladatként ellátja a járó betegek orvosi, sza korvosi,
gondozó intézet i el látását, a háziorvosi ( fe lnőtt, gyermek, ügyelet) és
fogorvosi ellát ást, a foglalkozás-egészségügyi fe ladatokat, a védőnő i
szolgáltatást , az anya-gye rmek és csecse m ővéde lmi (iskol a egészségügyi )
f eladat okat és egyéb humán egészségügyi t evékenységet végez.
Az intézmény székhelye: Budapest, Rákos út 77 / A sz. alatt található,
szolgáltatásait 12 telephe lyen nyújtja, engedélyezett álláshelyeinek száma 2018-ban: 209,23 fő.
Alapellátás
Az egészségügyi alapellátás 1992. július l -j ével, m íg a szakrendelések 1993. január l-j étő l tartoznak a
kerületi önkormányzat i rányítása alá. Ezzel az egészségügyi ellátás kerület i szinten önálló lett." írja a helyi
önkormányzati rendszer ti zenöt éve 1990-2005 című kiadvány.

11

Az egészségügyi alapellá tásról szóló 2015. évi CXXII I. t örvény 6. §-ában fogla ltaknak megfele l ően a XV.
kerületi Önkorm ányzat megalkotta, 6/2006. (11 1.31. ) ök. rendeletét az alapellátási területi ellátási
köte l ezettségrő l, melyet t öbb alka lomma l módosított.
A kerületi egészségügy terü letén nem teljes a háziorvosi és fogorvos i privatizáció - a rendelő helyiségek a
Népfelkelő utcai kivételével az önkormányzat tulajdonát képezik. Nem privatizált praxis:
•
felnőtt háziorvosi 1 praxis, (28. kö rzet)
•

gye rm ek fogorvosok 6 praxis.

A területi ellátási köte lezettség a fogorvosok esetében nem akadá lyozza a szabad orvosvá lasztást, de köti az
orvosokat annyiban, hogy az utcajegyzék alapján hozzáj uk forduló betegek ellát ásá ra kötelesek.
Az alapellátás leterheltségére vonatkozó adatokat és azok változásait az alábbi táblázatok mutatják be:

Alapellátás megnevezése
Fel n őtt háziorvos
Gyermek háziorvos
Fogorvos
V é dőnői

Az alapellátásban dolgozó orvosokra jutó népesség száma
2011
70139
9 653
79 792

2016
69 581
9 261
78 842

(fő)

2017
69 266
9 175
78 44 1

Egy védőnőre jutó gyermekek száma

körzet megnevezése

Iskola egészségügyi
Területi védőnő

2012
2013
2014
2015
71403 71053 69 533 69 775
9 250 9 239 9 449 8 977
80 653 80 292 78 982 78 75 2

2011
784
194

2012
750
198

2013
775
187

2014
815
186

2015
814
188

2016
817
203

2017
789
213

66

Alapellátás
megnevezése

2014

F el nőt t

háziorvos
Gyermek
háziorvos
Fogorvos

Egy háziorvosra/fogorvosra jutó
átlagos betegszám
2015
2016
2017

8 835

8 677

8 430

8121

5 424

5 759

5 782

5 673

2 411

2 172

2 003

2 007

Alapellátás megnevezése
Fe l nőtt háziorvos
Gyermek háziorvos

ö sszesen

2011

Ügyeleti ellátások betegforgalmi adatai
2012 2013 2014
2015
2016

6 593
1 730
8 323

6 587
1381
7968

..

5 579

5 068

3 997

1317
6896

1351
6 419

213
4 210

3 537
262
3 799

2017
2 565
224
2 789

Forrás: XV. kerület Polgármesteri Hivatal - XV. kerületi Onkormányzat Egészségügyi Intézm énye

Az alapellátások finanszírozá sá t az egészségbiztosítási szerv biztosítja. Az önkormányzat a privatizált
háziorvosokat j ele ntős anyagi eszközökkel támogatja, melyek a következők:
- üzemelteti, karbantartj a az orvosi rendelőket,
- támogatja a víz-csatorna költségeket,
- elszállítja a veszélyes hulladékot,
- pályázat útján támogatja az eszközbeszerzést ,
- gondoskodik a rendel ők felújításáról,
- gondoskod ik az akadá lyme ntesítésről,
- kiépítette a háziorvosi rend elők és a sza krende lő k kö zött az informatika i hálózatot,
- fe lújította, illet ve pótolta a sü rgősségi készenléti táskákat,
- 24 órás fe l nőtt háziorvos i ügyeletet biztosít és fizet az önkormányzat , a háziorvosoknak nem kell ügyelniük
- a gyerm ekügyelet et a Hei m Pá l Gyerm ekkórh ázza l kötött közreműködői szerződésse l biztosítja, itt se m ke ll
ügyelni az orvosoknak este 8- reggel 8 között és hétvégén, ünnepnapokon.

Az egyes háziorvos rendelőkbe n dolgozó orvosok szá ma
Felnőtt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

háziorvosi rendelők:
Őrj árat u. 1-5. rende l ő *
Opá l u. rendelő
H ősök útja 1. ren delő
H ősö k útja 3. re nd e l ő
Deák u. rende lő
Kossuth u. rendelő
N épfelkelő u. rende lő
Rákos út 58. rende lő
Rákos út 77 /a rende l ő,
Zsókavár utcai rende l ő

6 fe lnőtt háziorvos,
4 felnőtt háziorvos,
7 fe lnőtt háziorvos,
1 fe ln őtt fogorvos,
3 fe l nőtt háziorvos,
5 fe lnőtt háziorvos,
1 fe ln őtt háziorvos,
4 fe l nőtt háziorvos,
6 felnőtt fogorvos,
10 felnőtt háziorvos,

4

felnőtt

fogorvos,

5

felnőtt

fogorvos.

Gyermekorvosi rendelők :

•

Sződliget

•

Rákos úti re ndelő

u.

rendelő

•

Őrj á ra t 4/ b. re nde lő

•

Zsókavá r u. re nd e l ő

3 gye rmekorvos,
5 gyerm ekorvos,

2 gyerm ekorvos,
5 gyermekorvos.
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* A Bezs illa utcai háziorvosi rendelők áthelyezésre ke rültek az Őrjárat u-i, Észak-pest i Kó rhá z (ÉPK) f el új ított
13. sz. épület ébe, ahol a feln őtt házi orvosi rende l ő mellett a tüd őgondo zá s és a fizi koterápi a kapott helyet.

Egyéb informóciók36

Biztosítottak-e a kerü letben az
(Eütv.)

é l etminőség

javítását és egészségfejlesztést szolgáló intézkedések?

Biztosított-e a kerületben a család és nővédelmi gondozás? (Eütv.) (Családtervezés, fogamzás
gondozás, genetika i t anácsadás, várandós szoptatós anya gondozása)

el őtti

Biztosított-e a kerületben az ifjúság egészségügyi gondozás speciális feladatainak ellátása? (Eütv.)

igen
igen
igen

Önkormányzat i tul ajdonban lévő középületek, amelyben biztosított a komplex akadálymentes
közlekedés
K/
F eln őtt HOSZ - Rákos út 58.
1.
K/
Szakorvosi Ren del ő, Gye rmek HOSZ, Védőnői Szolgá lat, Felnőtt Fogászat - Rákos út77 / a
2.
K/
Gyermek HOSZ, Védőn ői Szolgálat - Őrjárat u. 4/b
3.
K/
Szakorvosi Re nde lő, Fe l nőtt HOSZ- Őrjárat u. 1- 5.
4.
K/
5.
K/

6.
K/
7.

Drogambulancia - Arany J. u. 73.
Felnőtt HOSZ., Fel n őtt Fogászat, Ügyelet - Zsókavár u. 42-44.
Feln őtt

HOSZ. Felnőtt Fogászat - H ős ök u.l.

2003. 01.01 -től

lett az akadálymentesítés megoldva:

A/
1.

Gyermek HOSZ, Védőnői Szolgá lat - Sződ liget u. 32.

A/
2.

Felnőtt

HOSZ. - Opá l u. 11.

A/
Gyermekfogászat, Fe lnőtt Fogászat - Hős ök u. 3.
3.
A/
4.

Felnőtt

orvosi rendelő - Kossuth u. 3.

Fo rrás: XV. ke rület Polgármest eri Hivatala

36

M1i1sz1enum al tal 2009- ben k1adon kozpont1 tablazat.
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H ősö k

úti háziorvosi rendelő

Az A/2. sorszámú orvosi rende l ő is tud fogadni mozgásukban akadályozott személyeket
elég szűkös maga a vizsgá ló helyiség .

37

,

csak

A háziorvosok részére igen gyakran érkezik felkérés fe lvilágosító e lőadások tartásá ra, életkori
sajátosságokról, gondokról, betegsége kről. A felkérések leginkább a nyugdíjas szervezetektől
jönnek, aminek a ház i orvosok m inden esetben eleget t esznek.

Sza kellát ás
Egészségügyi szakellát ásra
38
vonatkozó adatok

Összesen

Kórházak száma 50 km-en
belül

Ellát ás he lye(i)
Budapest összes kórháza

A legközelebbi ellátás t ávolsága
8 km Uzsoki Utcai Kó rh áz

és Pest m egye
XV. Zsókavár u. Ügyelet,ill etve Budapest és
és akut ügyeleti
Pest megye sürgősségi és akut ügyeleti
beut alási ren dje szerinti
beu t alási rendje szerinti int ézmény
intézmény

Budapest
Sürgősségi

ellát ást
in tézmények szá ma
Eml ősz űrő - állomás

s ürgősségi

nyújtó

100

km

Budapest
állomása

belü l
Méhnyak sz űrő sza kr ende l ők
szá ma 30 km -en belül
37

38

1

összes

Budapest összes
sza krendelése

em l őszűrő

nőgyógyás za ti

8 km Uzsoki Utcai Kórház
XV. Rákos út 77 / a

Az. N2. sorszámú rendelö háziorvosa elmondta. hogy 3-4 mozgasserult betege van. öket a lakásukon keresi fel.

Minisztérium által 2009-ben kiadott kozponll táblázat.
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Fogyatékos
személyek
rehabili tációja, habilitációját
biztosító in tézmények száma

nin cs
adat

nincs ada t

XV. Kerületben m ax. 2 km.
Forrás: XV. kerület Polgármesteri Hivatal

A XV. kerületi Önkormányza t Egészségügyi Intézménye az alábbi telephelyeken, rendelőkben
nyújtja ellátásait:
•

Rákos úti Szakrendelő:

Szakrendelések :

Kardiológia, Belgyógyászat, EKG, Echoka rdiográfia, Nőgyógyászat, Terhesrendelés, Laboratórium,
Röntgen, Ultrahang, Szemészet, Orthopédia, Sebészet, Urológia, Foglalkozás-egészségügy,
Fizikoterápia, Reumato lógia, Ideggyógyászat, Gégészet, Szájsebészet, Fogászat, Gostroenterológia,
Onkológiai gondozó, Menopausa-Oszteoprozis, Audiológia, Diabetológia.
•

Őrjárat utcai Szakrendelő:

Szakrendelések:
Gyógytorna, Fizikoterápia,

Gyógymasszázs, Gégészet, -Audiológia, Bőrgyógyászat, Bőr és
Nemibeteg gondozó, Tüdőgyógyászat, Tüdőgondozó, Tüdőszűrő, Pszichiátria, Pszichiátriai gondozó,

Addiktológia, Addiktológiai gondozó
•

Drogambul ancia
Cím: 1154 Budapest, Ar any Já nos utca 73.

A szakellát ás néhá ny meghatározó adata 2011-2017 . években
2015

2016

2017

364 457

355 726

355 94 1

342 981

2 101 585 2 196 91 2 465 764 2 495 383

2 494 0 61

2 444 528

2 268 999

2011
Szakrendelésen ellátott esetek
szá m a
Szakr endelésen
végze tt
be avatkozása k/vi zsgál atok
száma

384 579

2013

2012
384 50 6

2014

371424

„

Forrós: XV. kerület Polgármesteri Hivatal - XV. kerületi Onkormónyzat Egészségügyi Intézménye

Folyamatosan ütemezett a szakrendelők f elújítása, korszerűsítése :
MIT

HOL
Rákos út. 58. (H áziorvosi

rend elő k)

Rákos út 77 /a . (Szakorvosi

r en d elő)

b első

felújítás

Homlokzat-felújítás, lépcsőh áz felújítás, b e lső felújítások {pl.
ultrahang, diabetológia, n őgyógyászat)
Fe l n őtt

Zsókavár u. 42-44.
Őrjárat u. 1-5. (Szakre nd elő)

ügyelet

rende l ő h elyiségeinek

13. épül et teljes

körű

kialakítása

felújítása, b e l ső felújítások (pszichiá tria,

addiktológia)
„

Forrós: xv. kerület Polgármesteri Hivatal - XV. kerületi Onkormányzat Egészségügyi Intézménye

Az egészségügyi ellátórendszer fejle sztésének irányai az egészségügyi szakellát ás középtávú
fejlesztési programjának végreh ajtásáról
Az Egészségügyi Intézm é ny a fe nnta rtó álta l hat ározatba n elfogad ott és a 20 13 -2017 közötti idősz ak ra
von atkozó szakm ai t ervét, az egészségügyi ellát ó rendszerben és az el lát ó rendszer fina nszírozásában
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továbbra is fennálló és részben új
ered ményekke l teljesítette.

keletű

rendszerproblémák mellett is, jó és a

j övőben

is fenntartható

A 2013. januári f ennt artói hatá rozat nyomán az Egészségügyi Intézmény továbbra is a Budapest F őváros XV.
kerület Önkormá nyzat tu laj donába n és fe nnta rtásá ban ma radt , az intézménytu lajdonosi döntés akkor is és
ma is meghatározó font osságú alapot és jövőt bizt osít ott, illetve kiszá míthat ó, végig járható jövőt jelölt ki az
Egészségügyi Intézmény m űköd ése és további fejl ődése számára. Az Intézmény jelen legi helyzet e és
jövő ké pe számára szintén meghatározó fo ntosságú vol t az ÁHT szerinti öná ll ó gazdálkodási, önálló
költségvetési j ogok és j ogosultságok 2014 januárjátó l t ö rté n ő visszaadása, az önálló gazdálkodó szervezet
létrehozásá ra irányuló t ulajdonosi felh at almazások megadása.
2017 novemberében a Ké pvise l ő-testül e t döntése alapján az Egészségügyi Intézmé ny felvette Budapest
XV. kerület 1990 októberében megvál asztot t e l ső díszpolgárána k Dr. Vass Lászlónak a nevét .

Főváros

A 2013-2017 közötti i dősza k sza km ai t ervének kiemelt feladata ként t eljesültek a népegészségügyi
szempontból kiemelt je le ntőségű, a kerül eti primer és szekund er preve ncióval összefü ggő,
egyre
szélesebbé és n épszerűbbé vá ló lakossági szűr őprog r a m o k, va lamint a rendszer essé, mára m ár
hagyományossá vá ló Egészség napok. A kerü leti sz űrő p rogramokba n, - mind a részvét eli lakosságszámot,
mi nd az érintett „ ki emelt ek" szá mát t ekintve - elért eredm ények a statiszt ikai adatokon t úl is önm agukba n
is igen beszédesek. Kialakult, lényegében bejárat ódott és mű köd őké pessé vá lt a korábbi szakmai tervben is
igen kiemelt j e l e ntőség ű kerü leti preven ciós program .
Az Egészségügyi Intézmé ny j áróbet eg sza kma i portfóli ója érdemi mértékben bővü l t. Ki épült a ren dszeres
lakossági h ozzáfé rh etőségű belgyógyászat i- angiológiai já róbet eg ellát ás, jelen tős e l ő relépés t örtén t a
pajzsmirigybetegségek korai fe lismerésében és sza kszerű, modern kezelésében .
Az ÉPK 11. szá mú é pül et ébő l a Rá kos u. 77/A t elephelyre beköltözt etésre kerü l, diagnosztikai közelbe került
a diabet ológiai sza krendelés és gondozás, kiépült és megkezdt e munkáját a „Diabeteses láb" szakrendelés,
ko rsze rű gyakorlati alapokra h elye z ődött a dia bet eses s z övődm énye k kora i felismerése és kezelése.
Kiépült és m űk öd ők épessé vá lt a Hem ato lógiai szakrendelés, a vérképzőren d sze ri betegségek korai
felisme rése és ko rsze rű kezelése. A szemészeti szakma két re ndelésének egyesít ése az ÉPK 11. é p ületébő l
törté n ő sza krendelés i beköltöztetéssel, j ó mű köd ési felt ét elek mellett megvalósu lt. Számos nehézség
me llett, de - ön kormán yzati segítséggel, kerü leti lakásbizt osítással - si került megolda ni a Bőrgyógyászati
szak rendelés, va lamint a Bő r-és nem ibet eg gondozó vezet ésének szakorvosi prob lémáj át. A korábbi
sza kma i t ervben megjelölt kú rasze rű j áróbet eg ellát ások személyi és tárgyi felt ételei kiépültek, több
szakmát is éri n tően , nagy lakossági szükség let mellett rendszeressé váltak a keringésj avít ó infúziós
kezelésekre é pülő kú r asze rű ellát ások. A pszich iátriai szakrendelés és gondozó, az addiktológiai
szakrendelés és gondozó szervezeti összevonása megt örtént, végleges elhelyezésükre az ÉPK. 11. számú
épü let ében ke rült sor. A Tüd őgyógyászati sza krendelés és gon dozó ÉP K. 13.-as szá mú fe lújítot t épület ébe
tö rté n ő beköltözt et ése megtörtént, a tüd őgyógyászat i j áróbet eg szakellátás ma ige n korszerű építet t
infrast ruktu rá lis feltételek és körülm énye k között végzi mi ndennapi betegellát ó t evékenységét. Kiemelt
jel e ntőségge l bírt a ka rd iológiai j áróbet eg ellát ás fe jleszt ése, mely fő l eg az orvos-t ech nika i vonatkozásban
színvonalasan t eljesült, a szakorvosi mun ka hely fejleszt ésének igénye mellet t, nagy lakossági igénybevételi
szükséglettel, viszo nylag magas vá rakozási idő kkel. A fiziot erápia és gyógyt orna személyi és t árgyi felt ét elei
is sokat javu ltak, egyre növekvő la kosság szükségletekkel, nagy fo rga lm ú re ndelésekkel, még mindig több
t elephe lyes re ndszerű ellátási megoldásokkal. A labordiagnosztika és a ra di ológiai diagnosztika orvos tech nikai és orvos-tech nológiai fejlesztései méretükben, színvonalukba n jól követték a szakmai bőv ítésekkel
összefüggő kih ívásokat, megvalósult a digit ális képa lkot ás, a távlelet ezés, korszerűbb alapokra helyeződött
a labordiagnosztika és a képalkotó rö ntgen és ultra hang diagnosztika.
Budapest F őváros XV . kerület Önkormá nyzat Egészségügyi Intézménye, va lamint a Magyar Református
Egyház Bethesda Gyermekkórháza között létrejöt t és 2027. szeptember 01-ig hatályos Faladat-ellátási
szerződés be n meghatározottak szerint a Rákos út 77 /A te le phe l yű sza kre nde lő ben m egk ez dődtek a
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szerződés
szerinti progres szív ellátási Ill. szintű fekvőbeteg szake llátás i
gyermekgyógyászati járóbeteg szakellátások re ndszeres szakrendelései .

hátté rrel

rendelkez ő

Összegzés
Az önkormányzat az egészségügyi ellátó rendszeren belül továbbra is gondoskodni kíván a járóbeteg szakellátás fenntartásáról. Támogatja és segíti az alapellátást végző háziorvosok munkáját,
tevékenységét .
Az önkormá nyzat, a kerület lakosai részére a jogszabályokban el ő í rt egészségügyi ellátásokat te ljes
körűen, működési enged élyek és finansz írozási sz erződ ések birtokában nyújtja. Ismerve és
megtapaszta lva az egészségbiztosítási szerv általi finansz írozás mértékét, e rejétől függően támogatj a köztük a privatizált szolgáltatásokat is - működésüket, a rende l őhe ly i ségek fe lújítását, és
fejleszt ésü ket, korszerűsítésüket.
Az önkormányzat döntéseine k meghozatalakor figyelemme l van arra, hogy az egészségi áll apot
javít ásának elsődleges eszköze az egészség fejl esztés e, védelme és a betegségek megelőzése.
Minden betegn ek joga va n sü rgős szükség esetén az é l etmentő, illetve a súlyos vagy
ma rad andó egészségkárosodás megelőzését bi ztos ító ellátáshoz , valam int fá jdalmának
csi llapításához és szenvedéseinek csökkentésé hez.
Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészseg1
állapota által indoko lt, me gfelelő, folyamatosan hozzáfé rhető és az egyen l ő bánásmód
követe lm ényének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.
•

A kerületben az egészségügy:
> o lyan strukturál t rendszer, amely az egészség megőrzését , a bet egségek megelőzését és
gyógyítását, króniku s betegségek esetében azok keze lését szolgálja,
„ mindenki szám ára biztosított az egye nlő mé rtékű hozzáf érés,
az ember és ezen keresztü l a társada lom szociális biztonságának része, me lynek megt eremtése és
garantálása a ke rület egyik fe lad ata, melyben szám ít az egyén és a társadalom aktív

„

köz reműködésére

A kerületben az egészségügy a mindenkori egészségkultú rána k kö zh atalmilag intézményesít ett rés ze,
szakigazgatási hivatali testü lettel és közhata lm il ag legitimált szakmai-tudományos paradigmával,
amelynek keretei között a részben populációs sz i ntű , részben személyre szóló ellátások az egészségi
állapot javítását, a betegségek megel őzésé t, és ha kell, gyógyítását, gondozását, rehabilitációját
szo lgá lj ák.
Az egészség dimenziói:
biológiai egészség: a szervezet megfe l elő működése
lelki egés zség: személyes világnézet, magat artásbel i alapel vek, illetve a tu dat
nyugalmának és az ön magával szem beni békének a jele
mentális egészség: a tiszt a és következetes gondolkodásra való ké pesség
emocionális egészség: az érzések fel ismerésének, illetve azok m egfelelő kifejezésének a
képessége
•

szoci ális egés zség: másokka l való kapcsolatok kialakításá nak egészsége.
A lakosság egészségi állapotában megnyilvánuló egye nl őtlen sége k hátterében j e lentős t ársadalmi,
körn yezeti, gazdasági és kulturális különbségek vannak. A tá rs adalm i helyzet és egészség
összefüggését vi zsgá lva e lős zö r az egészség e l őfeltételeit érdemes áttekinte ni. Az egés zség előfeltétele i
a béke , lakás, oktatás, élelem , jövedelem , stabil ökológiai rendszer, fen ntartható erőforrások,
t ársadalmi igazságosság és egyenlősé g. Az egészs ég egyik előfelt éte l e a lakás. Az egészségi
egyenlőtl e n ségek csökkentése mind a t ársada lmi igazságosság szem pontj ából, mind ped ig gazdasági
szempontból az egész társadalom közös érd eke. Az egés zség hozzásegíti az em bereket ah hoz, hogy a
leh ető legteljesebb életet éljék, és hogy a társadalomban optimál is teljesítményt tudjanak nyújtani.
Igazság os a társada lom , ha eg y en l ő esélyeket bizt osít tagj ai nak az egészség területé n is. A gazdaság
növe kedése önmagá ban nem csökke nti az egyen l őt l e n sége k et, viszont az egyen l őtl enségek
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csökkentése az egészségre való pozitív hatásán keresztü l ösztönzi a gazdaságot. Az egyen lőt lensége k és
ezen belül a mélt ánytalan egyen lőtl enségek növekedése vissza hat a gazdaságra és annak
működőké pességét ássa alá hosszabb távon.

J

Szociális szolgáltatások
Szt. alapján az Önkormányzat köte l ezően biztosítja az általa fenntartott szociális intézményekbe n a
következő szociális szolgáltatásokat:
a) szociális alapszolgáltatások:
ab) az étkeztetés,
ac) a házi segítségnyújtás,
ad) a családsegítés,
ae) a jelző rendszeres házi segítségnyújtás,
af) az utcai szociális munka,
ag) a nappali ellátás (nappali melegedö, idősek klubjai, fogyatékosok napközi otthonai} ,

b) szakosított ellátások:
ba) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

(i dősek

gondozóháza)

Az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) szociális és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó
telephelyei:
•

Házi Gondozó Szolgálat (1158 Bp. Klebelsberg K. u. 20/a)

•

Időseket és Demenciával Élőket Segítő Szolgálat (1156 Bp. Kontyfa u. 3.)

•

Időseket Seg ítő

Szolgálat, Szociális Konyha (1158 Bp. Klebelsberg K. u. 20/a)

•

Időse ket Segítő

Szolgálat, Szociális Konyha (1154 Bp. Arany J. u. 51.)

•

Gondozó Ház - 1157 Bp.

•

Újpalotai Család-és Gyermekjóléti Központ, Szociális Konyha (1157 Bp. Zsó kavár u. 24-26.)

•

Nappali

•

Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája (1157 Bp. Zsókavár u. 24-26.)

•

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (1157 Bp. Árendás köz 4-6.)

•

Fejlesztő

•

„FIÓKA" Család-és Gyermekjól éti Központ (1155 Bp. Kolozsvá r u. 4/b)

•

„FIÓKA" telephelye {1158 Bp . Pestújhelyi út 32.)

Melegedő

Erd őke rü lő

u. 34.

és Utcai Gondozó Szolgálat (1156 Bp. Kontyfa u. 3.)

Gondozó Központ (1158 Bp. Mo lnár V. u. 94-96.)

Az Önkormányzat ún. szociális konyhát működtet azok szám ára, akik az Egyesített Szociá lis Intézmény
Csa lád-és Gyermekjóléti Központ gondozásában állnak.
Az Önkormányzat által ellátási sze rződés útján biztosított szociális szolgáltat ások a következők:
a) szociális alapszolgáltatások:
aa) pszichiátriai illetve sze nvedélybet egek közösségi alap-ellátása,
ab) pszichiátriai és szenvedély-betegek nappali ellátása,
b) szakosított ellátások:
ba) hajléktalan családok átmeneti és haj léktalanok éjjeli szállása,
bb) pszich iátriai és szenvedély-betegek átmeneti otthoni ellátása
Ellát ási

sze rződés

szerinti szociális szo lgáltat ás
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•

•

Szociális és Rehabilitációs Alapítvány:
Családok Átmeneti Otthona - 1152 Bp. Aporháza u. 63.
Félúton Alapítvány: 1172 Bp. Liget sor 26.
Pszichiát riai és szenvedélybetegek nappali és átmeneti ellátása
Humán Szt ráda Kft.: 1172 Bp. Liget sor 26.
Pszichiátriai és szenvedé lybetegek közösségi alapellátása
Újpest Önkormányzata
„Aranyhíd" Gyermekek Átmenet i Otthona - 1042 Bp. Hajna l u. 15.

Az Önkormá nyzat az általa fennta rtott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben heti egy
alka lomma l álta lános orvosi el látást biztosít.
Megállapít ható, hogy az önkormányzat a jogszabályokban nevesített szociális szolgáltatá sokat biztosítja ,
felül is telj esíti.
Az önkormányzat i intézmények közü l a legösszetettebb, szociális és gyermekjóléti t ípus ú felada tokat,
szolgá ltatásokat egyaránt el látó, integrá lt int ézmény az ESZI (www.eszixv.hu}.
Az önkormányzat által fenntartott intézmények határozatlan időre szó ló m űködési engedéllyel
rendelkeznek, azaz m ind a személyi, mind a tárgyi feltételeket az önkormányzat telj es körűen biztosítan i
tudja.

sőt

6.8 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei , fórumai
A közösségi élet színterei s okrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a mu nka helyek, önkormá nyzati
intézmények, a t emplomok, a civi l szervezetek.
A kerü let lakosságának egészségét , gazdasági és társada lmi jólétét, életm i nőségének javítását úgy lehet
biztosítani, ha tevékenységeink során a környezet és fejlődés , illetve a gazdaság, t ársada lom és környezet
problémá it együtt kezeljük.
A XV. kerü letben t öbb helyszínen van l ehetőség a tartalmas és igényes m űvelődésre, kikapcsolódásra. A
művelődési intézmények programja ikat a lakossági igényekre tekint ettel alakítj ák. ( Csokonai Kultu rális
Központ}. A kerületben hagyományosnak tekinthető és egyéb rendezvények is sor kerü l (Pestúj helyi Napok,
Újpa lotai Napok, Szüreti felvonu lás, MÁV Szimfonikusok koncertje}
A helyi közélet eseményei rő l a helyi média közvetítésével értesül a lakosság. (Életkép c. újság,
kábeltelevízió}.
A helyi köte l ező közszolgáltatási fe ladatok megszervezése, a humán szolgáltat ások, a szociáli s és
gyermekjóléti el látások, a telepü lés üzemeltet ési feladatai, a közt erületek tiszt ántartása bi ztosított. A
kerül eti állampolgárok számára elérh etőek, megfe lel ő színvonalon m űköd nek és m inden jogos igényt
kielégítenek. Az önkormányzat részben, mint intézménya lapító és fe nntartó, részben ellátási szerződés
útján gondoskodik. Az egyes feladat ok ell átása során együttmű ködik a he lyi, nem önkormá nyzat i
fenntartású intézményekkel, civil sze rvezetekkel, gazdasági tá rsaságokkal, a történelmi egyházakkal, a
nem zeti ségi önkormányzatokka l és egyéb szervezetekkel.
A kö zs zolgá ltatások esetébe n fo lyamatos cél az ellát ás minőségének további javítása, a szolgáltatási
biztonság megt ere mtése, illetve fenntartása , az érintett szolgáltatások megfizethetősége, egyben a
közszolgáltatások fenntartása .
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6.9
A roma nemzetiségi önkorm ányzat cé lcsoport okkal kapcsolatos esé lyegye n lőségi
t evékenysége, partnersége a t ele pülési ön kormányzattal
A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségek jogai ról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115-116. §-ai
rögzl tik.
A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelez ő közfeladata többek közt a képviselt közösség érdekképviseletével , esél y egyenl őségé nek
megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével
kapcsolatos f eladataira,
A helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatot lát hat el különösen a nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatással összefüggő
ügyekben, a társadal mi fel zárkózás, a szociális, Ifjúsági, kulturális igazgatás és a közfoglalkozt atás területén, valamint településüzemelt etési és
településrendezési felada tok körében.
A nemzetiségi önkormányzat együttműködésé t oz óllomi és o helyi önkormányzati szervekkel o nemzetiségek jo gairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
79-86. §-oi rögzítik.

A XV. kerületi Önkormányzat a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat biztosítja az önkormányzati működés
személyi és tárgyi fe ltételeit, t ová bbá gondoskodik a működéss el kapcsolatos végrehajtá si feladatok
ellátásáról. Támogatja a pályázati tevékenységében, a tevékenységek finanszírozásh oz nyújt kiszámítható
támogatást.

6.10 Kö vet keztetések: problémák beazonosítása, fejlesztési

le h etőségek

meghatározása.

A m élyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során t elepülésün kön
beazonosított problémák

fejlesztési

le hetőségek

Munka nélkü liség.

Közfoglalkoztatási rendszer fenntartása, egyéb
l ehetőségek felkutatása

Lakhatás megoldatlansága.
A kerület kertvárosi részén lévő bérlakások áll apota
rossz.

A lakáspályázatok gyakoriságának és a pályázható
lakások számának növelése
A lerom lott te lepülésrészeken élő alacsony státuszú
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalm i és
fizikai rehabilitációja Budapesten / VEKOP-6.2.1-15
program megvalósít ása.

Az embe rek nem nyitot tak és kevéssé motiválhatók
az elsőd leges munkaerőpiacon va ló
elhelyezkedésre.

Á lláskereső tréningek (önéletrajzírás, állás interjúra
való felkészülés, prezentációs technikák, és eszközök
felzárkóztató képzés, stb. )

A kerü let lakosságának morbiditási és morta litási
mutatói nem j ók.

Állásbörzék és képzési börzék szervezése.
Kerületi egészségügyi szűrések népszerűsítése .

75

1

VII. A gyermekek helyzete,

esélyegyenlősége,

gyermekszegénység

7.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői
Magya r Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ
Egyez ményt, majd elfogadt a a 47/2007. (V. 31. ) sz. határozatával a „ Legyen Jobb a Gyermekeknek 20072032" Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és csa ládjaik
nélkülözését, javítsa a gyermekek fej l ődési esélyeit.
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi
szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi
rendszer m űkö dtetése állami és önkormányzati feladat.
•

Pénzbeli és természe tbeni ellátások:
aJ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
bJ a gyermekétkeztetés
cJ a gyermektartásdíj meg előlege zése,
dJ az otthonteremtési támogatás,

•

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
aJ a gyermekjóléti szolgáltatós,
bJ a gyermekek napközbeni ellátása,
cJ a g yermekek átmeneti gondozása,
dJ Biztos Kezdet Gyerekhóz.

•

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szokellótósok:
aJ az otthont nyújtó ellátás,
bJ az utógondozói ellátás,
cJ a területi gyermekvédelmi szokszolgóltotás.

•

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
aJ a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
bJ a védelembe vétel,
cJ
dJ
eJ
fJ

gJ
hJ
•

a csalódbafagodós,
az ideiglenes hatályú elhelyezés,
a nevelésbe vétel,
a nevelési felügyelet elrendelése,
az utógondozás elrendelése,
a megelőző pártfogás elrendelése

Az ellátások és in tézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamin t biztosítása során
adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak:
aJ az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi
gyermekorvos,
bJ a személyes gondoskodást nyúj tó szolgáltató k,
cJ a köznevelési intézmények,
d J a re ndőrség,
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e) az ügyészség,
f) a bíróság,
g) a pártfogó felügyelői szolgálat,
h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
j) az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
k) a munkaügyi hatóság,
/) a javítóintézet,
m) a gyermekjogi képviselő,
n) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
o) az állom fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.
A kijelölt intézmények és személyek kötelesek:
a}jelzésse/ élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó
szolgáltatónál,
b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos e/hanyagolása vagy
egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos
veszélyeztető magatartása esetén.
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő
társadalmi szervezet is élhet.
A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltató és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása,
elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló
külön kérelem hiányában is zártan kezeli.

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma december
31-én

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma december 31-én (TS 3101)

(TS 3001)

2012

132

965

2013

90

990

2014

71

982

2015

89

983

2016

144

565

2017

137

779

Forrás: TelR, KSH Tstar
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Védelembe ve tt és veszé lye zt etett kiskorú (fő)
1200
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2012

-•

2013

IL.
2014

•Vedelem be ve lt kiskor·u

2015

2016

2017

VCSZCl'feZlClell kiskOl'U

A BFKH XV. kerületi Hivatala Gyámügyi Osztályának gyermekvédelmi feladatai és hatósági intézkedéssel
elrendelt gyerm ekvédelmi tevékenysége

A BFKH XV. kerület Gyámügyi Osztályának hatáskörébe t artozó gyermekvédelmi hatósági in tézkedés a
gyerme kek védelem be vétel e, ideiglenes hatályú elhelyezése, nevelésbe véte le, utógondozásának
elrendelése, az utógondozói ellátás elrendelése, a csa ládbafogadás engedélyezése, és a nevelési felügye let
el rendelése. Szociális jellegű feladata a gye rmekvédelm i rendszerben, a pénzbeli ellát ások körébe tartozó a
gyermektartásdíj megelől ege zésé nek elrendelése, és az otthonterem t ési t ámogat ás megállapítása az állam i
gondoskodásból ki került fiatal felnőttek számá ra.

2017. december 31-én a nyilvántartásukban 237 vé delembe vett gyermek szerepelt.
A tá rgyévben ny ilvántartá sba vett védelem be vett kiskorúak száma 136 volt. A leggyakoribb védelembe
véte li ok a szü l őn ek felróható magatart ás (53). va lamint a gyerm ekn ek felró ható magata rtá s (33) volt. 50
tanórát meghaladó igazolatlan iskolai hiányzás m iatt 26, környezeti ok miatt 14, gyerme kkorú ál t al
elköve t ett bűn cse lekmé ny miatt 4, fia t alkorú által elkövetett bűn cse lek m én y miatt 4, illetve gyerm ekkorú
álta l elkövetett szabálysértés m iatt 2 gyerm ek lett védelembe véve. A legtöbb gye rmek (103) a
gyermekjóléti szolgá lat j elzése ala pj án került védelembe.
A védelembe véte l keretében el rendelt leggyakoribb intézkedés a sz ü l ő figyelmeztetése helytel en
magata rtásának megváltoztatá sára (139), a szü l ő köt elezése, hogy keresse fe l a családvédelemmel
foglalkozó sze rvezet et (10 1). a szülő köt elezése, hogy vegye igénybe a gyermek napközbeni ellátását (100),
valamint a gye rmek szá mára - kifogásolt magatartásá na k megszüntetése érdekében - magat artási
szabályok megállapítása (90) voltak.
2017-ben 43 védelembe vétel t szüntettek meg eredm ényesség, illetékességváltozás, nagykorú ság ill etve
egyéb okok miatt.

78

•

Ideiglenes hatályú elhelyezés

A gyámhivatal a gyermeket a gondozó családból kiemeli és ideiglenes hatáll yal elhelyezi, ha a gyermek
f elügyelet nélkü l marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga
súlyosa n veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése vá li k szükségessé. Le hetőség szerint a gyermeket a
kü l önélő szülőné l, csalá d közeli személynél, és legvégső esetben átm enet i elhelyezést biztosít ó szakellát ó
inté zményben ke ll elhelyezn i. Ilyen gye rmekvédelmi intézkedést a gyám hivat alon kívül hozhat a jegyzői
hatáskörben eljáró gyá mhat óság, a rend ő rség, az idegenrendészeti hat óság, a menekültügyi hatóság,
ügyészség, bíróság és a büntetés végrehajtás i intézet parancs noksága.

2013

2014

2015

Védelembe vett gyermekek száma

90

71

Védelembe vétel megszüntetése

56

1

2016

2017

89

144

137

56

41

29

43

18

23

29

41

37

18

19

15

30

33

7

14

19

10

9

1

Ideiglenes hatályú e/helyezés
Gyámhivatal döntött (esetben)
Harmadik
személy
visszahelyezés(esetben)

ill.

családba

Az ideiglenes hat ályú elhelyezésre és azt követ őe n a további kiemelés re a szül ők elha nyagoló magatartása,
életvitele, illetve a gyermek önveszélyezt etése miatt kerü lt sor, mely alapellátásban már nem volt
keze lh ető. Megá llapítható, hogy az ideiglenes hatályú el helyezések és a gyermekek családjukból való
kiemelése megalapozott volt. Az alapellátás lehetőség szerint mindent megtett a gyermekek csa ládban
tartására.

•

Állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek

A gyámhivata l a gyermeket átm enet i neve lésbe veszi, ha a fejl ődés ét a család i környezete súlyosan
veszélyezt eti és a veszélyezt etett ségét az alapell át ás keretében biztosított szolgá ltat ásokkal, vagy a jegyző
álta l elrend elt védelembe vétellel nem lehet megszüntetni és a gyerm ek különé lő szü lőn él, illetve harmadi k
személynél (segítő hozzátartozónál) nem he lyez hető el.

2013.
Átmeneti nevelésbe vétel
Tartós nevelésbe vétel

5
1

Nevelésbe vétel

-

2014

2015

2016.

2017.

26

31

14

35

A szake llát ásba kerülő gye rmekek körében vá ltozat lanu l nagy a 12 éven felü li ek szá ma, akik magat artási
problémák miatt ke rü lnek a családból kiemelésre. Az elhelyezést nehezíti, hogy a sza kellát ó
intézményekben tová bbra sincs m egfe le l ő fé rő hely számukra. A gyermekek elhelyezésénél problémát
jelentett még a speciális ellát ást igénylő gyermekek gondozása, akik súlyos pszichés, vagy disszociális
t üneteket mutatnak, il letve pszichoaktív szerekkel kü zdenek. Ezen gyermekotthono k feladata lenne az
elhelyezett gyerm ekek szocial izációja, reszocia lizációja, vala mi nt habilitációj a és reha bi litációja. Jelenleg a
szakell átás ban szintén nincsen el egend ő fé rőhe ly a szám ukra. Tová bbá a szakell átás sem t ud megfelel ő
megoldást nyújtani az önves z é lyezt ető gyermekek számára. Indo kolt lenne megvizsgálni, hogy az

79

alapellátás ezen gyerm ekek és családjuk számá ra milyen segítsége t, ill etve szolgá ltatást tud biztos ítan i, ami
hossz abb t ávon és tényleges mego ldását je len tene a családok számá ra.
A gyám hivat al a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyerm ek ne k nincs szü lői felügyeleti jogot gya korló sz ü lőj e
(elha lálozott, bíróság m egszün tette a szül ő(k) felügyeleti jogát), illetve ha lemondtak ról a. A gyermekek
állami gondoskodásban való nevelése jobb esetben örökbefoga dássa l szün tethető meg, de nagyobb
részbe n a nagykorúvá válásá val.
A gyá mhiva tal célja a gyermekek
örökb efogadások e lőse gítése.

•

csa ládban

va ló

nevelkedésének

el ősegítése

érdekében

az

Utógondozás

A gyám hivatal az átmen eti, il letve tartós nevelés megszüntet ését követőe n legalább egy évre elrendeli a
gyermek, illetve a fiata l feln őtt utógondozását. (Fiatal fel nőtt esetén akkor, ha ezt ő is kéri.) Célja, hogy
e l ősegítse a cs alád i környezet be való vissza illeszkedésüket, ill. az öná lló élet kezdésüket. A gyámhivat al
felü gyelete alatt az utógondozói fe lada t okat ki skorúak esetén a gyermekjóléti szolgálat családgondozój a,
nagykorúakná l a sza ke ll át ó intézmény utógondozój a végz i.
1

2013

2014

2015

2016

2017

Év
1

1
1

24

Utógondozásban részesült

1

12

•

12

10

13

1

1

Utógondozói ellátás

A gyá mhivata l az állami gondoskodásból kikerü lt fi atal fel nőtt ké rel mére engedélyezheti az utógondozói
el látást a 24. élet évének betöltéséig, am ely t ovábbi lakhat ást és gondozást bi ztosít a sza kell át ó intézm ény
ke retei n bel ül.
Az utógondozói el látásban részesü lő fiata lok a XV. kerü letben a lakáspá lyázatokná l kiemelt figyelemben
részesül nek.
2017-ben 6 esetben re ndelt ek el utógondozást , ame ly b ő l 5 esetben a gyermekjólét i szolgálat. 1 esetbe n
pedig a neve lősz ülői hálózat lett kirende lve. M egszű nt utógondozás a 2017. évbe n nem vo lt.
Az év folyamán elren delt utógondozói ellát ásban részes ült fiata l felnőttek szá ma 13 volt. A 13 főbő l 6 fő
utógondozói otth onban, 4 fő gyermekotthonban , 3 fő ped ig nevelősz ül őné l részesült az ellát ás ban. A
m egsz űnt utógondozói ellátások szá ma 7 volt, a me ly bő l 4 a fiat al fe lnőtt m agatartása miatt, 3 pedig a fi at al
fe l n őtt kérelm ére került megszüntetésre.

•

Családbafogadás e ngedélyezése

A gyá mhiv ata l a szü l ő( k ) és a családbafogadó sze mély együttes kérelmére a sz ü l ő egészségi állapota,
indokolt távol léte, vagy más családi ok miatt engedélyezheti , hogy a csa ládbafogadó szem ély a gyermeket
meghatározott id eig átm eneti leg befogadja, gondozza és nevelje.

2013

2014

2015

2016

2017

38

42

77

Év

--- -- -----------Családbafogadás e ngedélyezése

46

49

80

2017. december 31-én 77 olyan gyermeket tartottak nyilván, akik családba fogadással kerülte k gyámság alá,
melyek esetében a közeli hozzátartozó általi családbafogadá s a meghatározó.
A családbafogadás intézménye iránt változatlanul nagy az érdeklődés , amely le h etőséget biztosít a gyermek
elhelyezésénél a gyors döntés meghozatalára. Fontos szempont, hogy a családbafogadás jogintézmények
alka lmazására nem kerü lhet sor a csa ládon belüli veszé lyeztetettség megszüntet ése érdekében.

•

Nevelési felügyelet elrendelése

A nevelési felügyelet elrendelése azon speciális elhelyezést nyújtó nevelésben lévő gyermekek
kényszergyógykezelését és szükséges elzárását szolgá lj a, akik magukra, vagy környezetükre nézve
veszélyessé válnak. A neve lési fe lügyeletet a gyámhivatal rendeli el bírósági kontrollal. A XV. kerületben a
Nemzeti Erőfo rrás Minisztérium Rákospalotai Leánynevelői Intézetében 2008-as évtől speciális otthon is
működik, ahová az ország minden részéről helyeznek el leánygyermeke ket.
Nevelési felügyelet elrendelésére a 2017. év folyamán nem került sor.

•

Pénzbeli ellátások

Tartásdíj megelőlegezésére tárgyévben 16 esetben kerü lt sor. Az év folyamán összesen 67-en részesü ltek az
ellátásban.
Otthonteremtés i támogatás iránti kérelmet 4 fiatal
megállapításra.

•

felnőtt

nyújtott be,

melyből

3 esetben kerü lt sor

Gyermektartásdíj megelőlegezésének elrendelése

A gyám hivata l az állam részéről a gyermektartásdíjat megelőlegezi , ha a gyermeket gondozó szü lő, illetve
személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani és a gyermektartásdíj fizetésére
kötelezett szülő olda láról a behajtás átme netileg lehetetlen.

év

Gyermektartásdíj
részesült

megelőlegezésében

2013

2014

2015

2016

2017

45/ő

14/ő

91/ő

67/ő

70/ő

A fenti számokból látható, hogy ezen támogatási formára tová bbra is nagy az igény. A Gyvt. legut óbbi
módosítását követőe n a 2012-es évtől a gondozást ellátó személyek vá ltozatlan feltételekkel igényelhetik
ezen ellátási formát, viszont a megá llapítható összeg maximálva lett azza l, hogy a megelőlegezett
gyermektartásdíj összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjm inimum összegének 50%-át. (önym.:
28.500,- Ft.)

•

Otthonteremtési támogatás

A 2017-es évben 3 állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vá lt fiata l felnőtt részesült otthonteremtési
támogatásban, mely az önálló otthon megteremtéséhez nyújtott segítséget, ingatlanvásárláshoz.

év

2013

2014

2015

2016

2017
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Otthonteremtési támogatásban részesült

3fő

4fő

Sfő

3fő

3

fő

A Gyvt. módosítása alapján 2011. januá r l-jétől a támogatás igényel hetőségének korhatára 24 életév ről 30.
életévre emelkedett, ezzel po tenciá l isan bővü lt a t ámogatást igén ylők száma. A jogszabály m ódosítás
alapján a támoga tás részlet ekben is nyújtható a fi atal fe l nőttek szá mára , am i több terhet jelent a folyósító
önkorm ányza t számára, de a támogat ott fiata l érdekeit j obban szolgálj a.

A jelzőrendszer k ülönböző tagjaival va ló kapcsolatuk - az elmúlt évekhez hasonlóan - vá ltozatla nul
hatékonya n műkö d ött. A legt öbb jelzés a gyerm ekjóléti központtól érkezett , de az iskolák, óvodák,
védő nő k , háziorvosok, és a re n dőrség jelzései is ren dszeresek voltak.
A kerületben működő csa ládok át meneti otth onával is megfelelő a mu nkakapcsolatu k, álta luk is tö bb
eljárás i ndult az ott tartózkodó kisgyer me kes csalá dok ügyében.
Re ndszeresen ér keznek a la kossági bejelentések is, melyek kivizsgá lása során is fokozot ta n ügyeltek a
beje l entő szemé ly i adat ai nak zárta n kezelésére.
Az elektron ikus úton érkező j elzések, megkeresések szá m a ugrássze rűen m egnőtt.

Bűncselekm ények

elkövetése, pártfogói felügyelet, rendőrségi munka

2011. j anuár l-től kezdték meg a megyei/főváros i kormány hiva t alok a m űköd és ü ket, mely keret ében
számos közigazgatási szerv i nt egrációja történt meg. Ekkor alakult m eg a Budapest Főváros
Kormányhivatal on belül az Igazságügyi Szolgálat mely 2015. 04 .01 -jét ől megszű nt , helyébe a Budapest
Főváros Ko rm ányhiva t ala Gyá m ügyi és Igazságügyi Főosztá lya lépett. A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
egyik szervezeti egysége a Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelete.
A pártfogo lt f elkut atása sokszor problém ás, nem lakik az ügyészség által megadott lakcím en, a f el kutatása
eredményre nem vezet, vagy egy ideig ka pcsolat ot t art , m ajd e ltű n i k. Így nincs visszajelzés a t erápia
e lvégzéséről. Je ll em ző, hogy a fiat al ko rú bűn e l követ ő már betöl tött e a nagykorúságot , ami kor ügye
hivat alukhoz érkez ik. Elenyésző azok száma, akik a pártfogó felügyelet kezdetén még fiat alkorúak. Ilyenkor
a jegyzőkönyv fe l véte lérő l értesíti k a gyermekjóléti szolgá latot , beszerezik a gyermekvédelm i e l őzmé n yt,
egy üt tmű k ödnek a csa ládgondozóval.
az ittasa n vagy más pszichoaktív szer hat ása alatt elkövet ett ga rázda -jell egű
(rongálás ), va lamint a plázába n törté n ő lopások száma, ez leginká bb ru hane m űk
ell opását j elenti, valam int a mobi ltelefon lopás és rablás szi ntén sláger.

Megs zaporodott

bű n cselekmények

A bű n elkövetés ill. bűn i s m ét lés vonat kozásában ki emelt kockázati jelentőséggel bírn ak a nem ta nköteles, a
m u nkaerőpiacra sem belépett fi ata lok, esetü kben az alkal m i/rendszeres pszichoaktív szerh aszná lat t ovább
árnya lja ezt a prob lemat ikát .
2015 januá rj ától a párt fogói feladat a m ege l őző pá rtfogás ügycsoporttal bővü lt. E ren delkezés a
gye rmekko ri és fi at al kori bű n özés két alapproblémájára igyekszi k választ adni, az egyik a b ü n t etőe lj á rás
elhúzódása va lam int a gyermekko rú elkövet ők szocial izációs szükséglete i. A megelőző párt fogás
gyermekvédelmi intézkedésként ke rült bevezetésre nem csak bűn cse l ek mé ny ill. b űncselekm ény
tén yá l lását megvalósító m agatartás, hanem az elzárássa l is sújtható szabálysé rtések eset ében.
A longitudi nális kriminológiai vizsgálatok megá llapíto tták, hogy minél ko rábbi életszakas zban követ el valaki
törvénybe ütköző cselekményt , annál nagyobb a va lós z í nűsége a későbbi bűnöző karrier kia la kulásának.
Korábban a gyer mekvédelm i t örvény konkrét an nem nevesítette a gyermekkorú b űnelköve t ők kezelését, a
2013 -as BTK módosítás a bün tethetőség alsó korhatá rát 12 évre szál lít otta bizonyos bűncselekmények
esetében. (e mberöl és, halált okozó testi sértés, rablá s, kifosztás )
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Az intézkedés összhangban van az ENSZ irányelvekkel (Riyadi Irányelvek, más elbánás elve, Európa Tanács
ajá nlásaiva l: korai pszichoszociá lis beavat kozás elve, a kockázat ok csökkentése és a védőtényezők e rősítése,
hangsúlyozza a multidiszciplináris és multiszektorális megközelít ést. )
A m ege l őz ő pártfogó felügye let elren delésének alapja a bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettség
m agas szintje, amelyet a pártfogó a kockázaté rtéke lő körn yez ettanulmány alapján állapít meg. A
kockázatértékelés célja annak meghatározása, hogy a feltárt problémák közü l melyek azok, amelyek
közvetlenü l összefü ggésben állnak a bűncse lekm é nn ye l. Illet ve melyek azok a véd ő tényezők, ame lyek a
preve ntív hatással bírnak a bűni s métl és sze mpontj ából. A mege lőző pártfogó felügyelet elrendelése
minden esetben védelembe vétel mellett vagy elrendelésével valós ul meg, l ehetőség va n külön magatartási
szabály e lőírására , amelyek lebonyolítása a pártfogók és a csalá dgondozók feladat a.
A gyermekvédelmi előzmények beszerzésé ben illetve több esetben a családdal való kapcsolatfelvétel
tekintet ében a ke rületi csa lád- és gyermekjóléti központ munkatársa i va nnak a segítségére. Az
informáci óára ml ás kéto ldalú, egymást tájékoztatva járna k el mind a pártfogó fe lügyelet végrehajtása, mind
a környezettanulmány és kockázatértékelés elkészítése során.
Érdekes volt azt megtapaszt alni, hogy az esetek nagy t öbbségébe n maga a szabálysértés vagy bűnelkövetés
önmagá ban nem indoko lta a mege l őző pártfogás elrendelését. A bűnis m étlés kockázata alacsony volt, a
gyerek- vagy fiatalkorú az élet más t erületein nem mutatott devianciát vagy pre-kriminális jele ket.
Tapaszta lata szerint az esetek többségében egyszeri, rossz döntés eredményeképpen indul eljárás a gyerek
vagy fiatal ellen. Ekkor m ár maga az eljá rási processzus - esetmened zs er, pártfogó látogatása , a
gyá mhivatali t árgyalá s stb - preventív jelentőség ű.

1

Rendőrségi eljárások
2017. évben a BRFK XV. kerületi

Re ndőrkapitányságon

fiata lkorú ak ellen az alábbi

bűncse lek m ények

miatt

indult eljárás:
kifoszt ás
kényszerítés
lopás
kábítószerrel va ló visszaélés
2017 évben kiskorúak sérelm ére az alábbi

bűncse l ek mén yeket

kiskorú veszé lyeztetése
rablás

rablás
ro ngá lás
ga rázd aság

követték el:
lopás
testi sértés

egyéb nemi erkölcs elleni
bűncselekmények

Kiskorú veszélyeztet és, illetve testi sértés miatt j e ll emzőe n a kerületi gyá mhatóság tesz fe ljelentést. Több
esetben el őfordul, hogy a gyerm ekvédelmi eljárás párhuzamosan folyik a büntetőeljárással , m iközben
szerencsés az len ne, ha a gyermekvédelmi eljárás során feltárt pontos t ényállás alapján, a megha llgatások,
beszerzett szakvélemények után t örtén ne a fe ljele ntést. Ezzel elke rülh ető le nne, hogy a gyám hatóság ált al
indított b ü ntetőe ljárások többség e ne megszüntetéssel végződjön, és ne rój on aránytalanu l nagy t erh et a
kerületi kapitányság bűnü gy i állományá ra.
2017-es évben a 2016-os évhez képest jelentőse n n őtt a kiskorú személy esetében ke zdeményezett
hatóságuk e ltűnés miatt eljá rást. A gyermekotthonban tö rténő el helyezés során a csoportos kim e n őkről, az
engedé llyel eltávozásról je llemzően kitörési szá ndékkal, kalandvággya l, roko nsággal és kinti ba rát okkal
törté nő ka pcsolatfelvét el cé ljából, illető l eg csava rgási szándékkal szöktek meg az intézet növendékei. A
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családokból történt eltű n ések gya korisága jellemzően a korai párválasztás miatt bekövetkezett
konfliktushelyzet nyomá n, szülők kel történő konfli ktus, valami nt ka maszkori lázadás miatt követ kezett be.
A csa ládon belüli erőszak megtörténte után hatóságuk minden esetben jelzést küldött a jelzőrendszer
tagja i nak. Amen nyiben a kiskorú veszélyez tetése m aga lapozottnak, valós nak m in ősü lt, azonnali intézkedés
történt a gyámha tóság felé. Az ért esített fél mi nden eset ben írásban tájékozta tt a a kapitányságot az
intézkedés módjáról és a lehetőségekrő l a f elmerült problémák megoldásá ra.

1

7.2 Gyerme kvédelmi ellátások

Rendszeres gyermekvéde lmi kedvezmény
A gyermek szoci ális helyzet e alapján jogosu lt lehet rendszeres gyermekvédelm i kedvezmény igénybe
vételére, vagyis a bölcsődékben , óvodákban és oktatási intézmények 1-8. osztályában térítésmentesen,
később 50 %-os kedvezm énnyel ét kez het , évente 2 alka lommal Erzsébet utalványban részesü l, val amint a

közoktatásban ingyenes t ankönyvel lát ásra jogosu lt.
A rendszeres gyermekvéd elmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek csalá dba fogadó gyá mjául
ki re nde lt hozzát artozó pénzbeli ellá t ásra is jogosult a Gyvt . 20/B. § (1) bekezdése szerint, ha a gyermek
tartá sá ra köte les, és nyugel látásban, vagy baleseti nyugellátá sban, vagy n y ug díj szerű rendszeres szociá lis
pénzellátásban, vagy id őskorúa k járadékába n részesü l. A pénzbe li ellát ásra való j ogosultságot a gyá m
lakcíme szerint illet ékes t elepülési önkormányzat jegyzője a Gyvt. 67/A § (5} bekezdése alapján egy évre
állapítj a meg. A Gyvt. szeri nt a támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugd íj mi ndenko ri
legkisebb összegének 22 %-a. Ez az összeg 2017-ben havonta 6.270 Ft-ot j elent a gyá mszülőknek .
Emellett a gyámul kirendelt hozzát artozók - jogosultsági feltételek f enná llása esetén - még évente két szer augusztu s és nove mber hónapban - pót lékban is részesülnek. 2017. évben a pótl ék összege esetenként
8.400 Ft/gyermek volt. A 2006. évet követően a pótl ék összegének e m elésé ről az Országgyűl és a
kö ltségvetésről szóló t örvény elfogadásáva l egyidejűleg dönt.

A törvény értelmében a k iegészítő gyermekvédelm i t ámogatásra való jogosultságot a telepü lési
önkormányzat jegyzőj e évente felülvizsgálja.
Kerü letü nkben, t ekintettel a t artásra köt elezettség m egál lapít ásának törvényi bevezetésé re, minden
pén zbeli ellát ás megszü ntetésre került, m ert a gyerm ekek elhelyezése után is a szü l ő marad a t artásra
köte lezett, a gyámszü lő csak a sz ülők hal ála eset én vá lik tartásra kötelezetté.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek
évi átlagos száma

Év

Rend szeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801}
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2012

1 715

2013

1591

2014

1 362

2015

1 166

2016

833

2017

610

Forrás: TelR, KSH Tst ar, Önkormányzati adatok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe n
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162

135

282

261

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

év

2013
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fő

153

184

157

114

73

A gazdasági vá lság hat ásai a re ndkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesü l ő családok életében is
megnyilvánul. Az elmúlt évben megnőtt azon kérel mezők száma, ahol mindkét szü l ő munkanélkü livé vált.
J e llemzően az anya j övede lmét a gyes és a családi pótlék alkotta, az apa pedig m unkanélküli ellátásban,
vagy foglakozt atást he lyettesítő támogatásba n részesült .
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A XV. kerületb en a mu nkanélkül iség a ko rábbi években t öbbnyire a roma csa ládokat éri ntette, de mostan ra
a Népjóléti és Intézményfe lügyel eti Főosztál y Szociális és Egészségügyi Osztál y mun katársainak tapasztala ta
sze ri nt, megfordult az arány a ne m ro ma szárm azású cs aládok irányába .
Palota rendkívüli gyermekvédelmi t ámogat ás
A Budapest F ővá ros XV. ker. Önkorm án yzat Ké pviselő-testülete, a szociális igazgatásról és ellá tásokról szóló
1993. évi Il l. tv-ben (továbbiakban: Szt.) és a gyerm ekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról szó ló 1997.
évi XXX I. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdésé ben kapott fel hata lmazás alapján - az egyének és
cs aládok szociális bizt onságá nak megőrzése és e l ősegíté se érdekében - megalkotta a tel epülési támogatás
m egállapításának, ki fizetésének, fo lyós ításának, va lam int felh asználása e l lenőrzésé n ek szabá lyai ról szóló
5/2015.(1 1. 5.) ön korm ányzati rendeletet.
A törvény m ódosítás következtében 2015-ben megváltozott a támogatások rendszere, a Gyvt. -bő l ki kerü lt a
rendkívüli gyerm ekvédelm i támogat ás, m int támogatási forma, ezért ke rül etünkben, 2015. március 01-től a
Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás került bevezetésre.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők szá ma
Év
2014
Ellátottak száma (fő)
1565
Összesen (eFt)
35 774

és a kifizetett támogatás összege
2015
2016
1320

27 446

1107
22 894

A rendkívüli gyermekvédelm i támogatás csa ládközpontú támogatás, ezért az önkormányza t e támogatási
fo rma fe nntart ását szükségesnek tartja. Az éves a költségvet ések összeá ll ításakor minden évben vizsgá lni
szükséges az alkalma nként adható tá mogatási összeg emelésének lehetőségét és a vonatkozó rendelet
módosítását .

1

Védőnői ellátás
A Képviselő-tes tület 6/2006. (1 11.31.) sz. önkor mányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet ) határo zott
az egészségügyi körzet e kr ő l , amelynek alapján 19 t erületi vé d őnői körze t került kialakításra az akkori
ellátotti létszám nak megfelel őe n . A Rendelet 2013. évi módosít ásako r 8 iskola- és ifjúság-egészségügyi
körzet került kia lakításra.
Az iskola egészségügyi ellátás védőn ő i finanszírozása az egészségbiztosítási szerv által fizetett öss zeg, mely
fejkvóta alapú. A te rület i védőnő i szolgált ató által ellátott fe ladatok díjazásának kiszámítá sá nál a követke ző
pontszámoka t kell figye lem be venni: oktat ási intézményben ellátott gyerm ek után 1 pont, gyógy pedagógiai
oktatási intézményben ellátott ta nuló után 2 pont. Az egészségbiztosítási szerv által, az iskola-védőnői
körzetekre bi ztosított fina nszírozáshoz szükséges m inimá lis lét szám 750 fő, az ajánlott optim ális tanulói
létszám nak pedig 750-1000 fő között ke ll len nie, m ivel az 1000 főt megha ladó tanu lói lét szám után az
egészségbi ztosítási szerv nem f izeti a fejkvótát. A t erületi védőnői szolgálat emellett havi fix díj kiegészítést
ka p. 2017 novemberétő l kezdődő e n mi ndkét vé d ő n ő i szolgá lat k i egészít ő díjba n részes ül a létszá m alapú
f inanszíroz ás mellett.
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Védőnői

álláshelyek száma

1

Betöltött védőnői
álláshelyek száma

Év

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

{TS 3201)

2012

31

198

2013

30

187

2014

29

186

2015

29

188

2016

26

203

2017

26

213

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Védőnői

32

álláshelyek (db)

~-----------------------

31
30

29
28
27

26
25
24
23
2012

20 13

2014

2015

2016
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Egy védőnőre jutó gyermekek száma

2017
.„..- -

(fő)

220 -215
210
205
200
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190
185
180
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2012

2013

2014
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-------------------· - -

20 16

2017

------- - -

-···
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A t erületi véd ő nők 20 17-ben is nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a gondozott családban n e vel ke d ő
gyermek testi, lelki és szociális fej l ődésének nyomon követése, az egészséges élet móddal és táplálkozással
kapcso lat ban adott t anácsok, valamint az e lőző évekhez képest 7-te l t öbb korcs oportban a szűr ővizsgá l atok
elvégzésén kívü l tájékoztatást adj anak a családtámogatási ellátási fo r mákról is. Szakma i segítséget
nyújtottak a helyes életmód, az egészséges t áplálkozás, a megfelelő környezet kialakítá sá hoz, a gyermekek
har monikus testi és lelki neveléséhez.
A család harmon ikus életvit elét bármilyen form ába n veszélyeztető helyzet felismerése és a rendezéshez
mie l őbbi segítségnyújtás érd ekében a gondozottakka l olya n kapcsolatot alakítottak ki, hogy a rizi kófaktorok
mi előbb felismerhetőek legyenek. Ehhez a munkához 2017.09.01-vel bevezetésre került a rizi kó kérd őív. A
csalá dokat táj éko ztatták az újszü lött, olt ási és szociális ell átásokról, va lamint segít séget nyújtottak ezek
igénybevételéhez. A t erületi vé dőnők a terület i gondozási mun kájukon és a kerül eti rendezvé nyeken túl
(Egészségnap}, az Egészséges Tanácsadókban is szerveztek és végeztek egészségn evelő munkát, melyre az
álta luk szervezett klubfoglal kozások (Baba-Mama klub, szülésre felkészítő ta nfolyam, stb.} keretein belül
va n l ehetőség.
véd ő n ői

A t erületi

ell átás mutatószámai

év

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

(éves/12hó ):

3. 812

3.935

3.788

3723

3488

3595

3668

Családlátogatási alkalmak száma:

14.693

15.010

15.178

13.347

14.015

13567

12955

7.789

8.450

9.455

7346

8801

805 1

8108

615

719

644

622

684

665

666

4.177

4.292

4.157

4008

4510

5208

3009

697

715

721

677

713

661

724

26

5

2

2

0

2

0

3

0

0

0

0

1

2

54

45

25

19

24

20

31

A gondozott családok száma

Védőnői

tanácsadá so n megjelentek
száma (0-3-é):

Újonnan nyilvántartásba vett
csecsemők száma:
Védőn ő i

fokozott gondozásban
részesült gyermekek száma:

Új o nnan nyilvántartásba vett
várandós anyák száma:
A gondozott családokban észlelt

gyermekelhanyagolások száma
A gondozott családokban észlelt

gyermekbántalmazások szám a
Vé d őnők

által megtett intézkedések
száma

2017-ben a XV. kerület oktat ási intézményeiben az iskola-egészségügyi feladatokat 8 fő iskolavédőnő látta
el. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló rendeletben e l őírt sz űrővi zsgá l at ok és egészségnevelési feladatok
ellátásán va lami nt a vé d őoltá s ok szervezésén és azok lebonyolításába n tört é n ő közreműködésen kívül az
i s ko l a-védő n ők kiemelt figyelmet ford ította k arra, hogy jó és folyamato s egy ü tt működés ükke l segítsék az
okt atási intézményeket gyermekvédelmi feladataik ellát ásában.

Gyermekorvosi ren de l ők:
•
•
•
•

Sződ l iget

u.

Rákos

3 gyermekorvos,
5 gyermekorvos,

Őrj á rat u.

2 gyermekorvos,

Zsó kavá r u.

5 gyerm ekorvos.
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1

Bölcsődei ellátás
XV. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsődék - Működési Engedéllyel, Alapít ó Okirattal, Szervezeti és
Működés i Szabályzattal és helyi szabályzat okkal rende lk ező intézmény.
Ellátási terü lete: Rákospalota - Pestúj hely - Újpalota.
A bölcsődék szolgáltat ó intézménye k, alaptevékenységeké nt napközbeni el látást nyújtanak a három éven
aluli gyermekek szá mára. A családban élő gyerm ekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő
szakszerű gondozást - nevelést, foglalkoztatást és ét keztetést biztosíta nak, elsőd legesen azon gyermekek
számára, akiknek a szü lei mun kavégzésük, betegségük, szociális helyzet ük, vagy egyéb ok miatt na pközben i
ellátásu król nem tudnak gondoskodn i.
A családban nevelked ő gyermekek napköz beni gondozását, nevelését ellátó int ézményként működő
Egyesített Bölcsődék 6 tagintézményben látja el a gyermekeket. 2015. szeptember l-től a férőhelyek szá ma
644.
A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet 40. §szabályozza a bö lcsődei férő h e lyek számát, amely szerint a bölcsődei
csoportban neve lh ető, gondozható gyermekek száma 12 fő. Abban a bö lcsőd e i csoport ban, melyben
valamennyi gyermek betölt ötte a második életévét, legfeljebb 14 gyermek neve lhető, gondozhat ó. A
sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátó bölcsőde i csoportban (t elj es integrá cióban ) legfeljebb 10, a
kizárólag sajátos nevelési igényű gyermeket ellátó bölcsődei csoportba n (speciális) legfeljebb 6 gyermek
nevelhető, gondozható.

Bölcső d ék

Év

Önkormányzati
bölcsőd é k száma
(TS 4801)

és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Bölcsődébe

beírt
gyermekek száma
(TS 4701)

Szociális szempontból
felvett gyerekek
száma (munkanélküli
szülő, veszélyeztetett
gyermek, nappali
tagozaton tanuló

Nem
önkormányzati
bölcsődék száma
(munkahelyi,
magán stb.)

szülő)

2012

7

524

9

3

2013

7

455

12

3

2014

7

470

14

3

2015

6

497

13

3

2016

6

498

25

3

2017

6

489

28

0

..

Forrás: Tel R, KSH Tstar, Onkormányzati
a datgyűjtés

Az önkormányzat a kerü leti gyermekek számána k csökkent ése miatt bezárta az Arany János utcában
működő bölcsődéjét 2014-ben . Azóta hat telephely t örténik a gondozás. A bölcsődé k jól felszereltek,
folyamatosan kerülnek fel újításra k orszerűs ítésre.
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Bölcsődében

Működő

Év

és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

Egyéb, nem
önkormányzati

Működő,

(összes)

önkormányzati

bölcsődei férőhelyek

bölcsődei férőhelyek

száma

bölcsődei

száma

(munkahelyi, magán
stb.) férőhelyek száma

Családi napköziben
engedélyezett férőhelyek
száma (december 31-én)

(TS 4901)

2012

691

670

21

21

2013

691

670

21

21

2014

691

670

21

21

2015

691

670

21

21

2016

665

644

21

21

2017

644

644

0

0

Forrás: TelR, KSH Tstar, Intézményi

Bölcsődében

és csa ládi napköziben engedélyezett fé rőhelyek száma

800
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0
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201 3

2014

• l'vllíködó (ös~zcs) bölc sőde i féróhclyek ~z <.im J

2015

2016

2017

• Mlíkódó. ö11kor rnJnyLJli bölcsőde i féróhclyck száma

Egyéb. ncrn ö11 korrnJ ny L<1li bo lcsódci (mu11kahclyi, rnJgJn st b .i ícróhcly ck ~L<ÍmJ

• Cs,1l,1d111Jpkó.:1bc11 cngedclycLE'l t íe1 ó h0lyck SL,1rnJ (dcc·~mbcr 31-c11)

(TS 4901 )
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1

Óvodai nevelés
2015 . szeptember l-jét ő l 3 éves kortól kötel ez ő óvodába járást ír elő a nemzeti kö znevelési törvé ny
(továbbiakban:N kt. }.
NKt. 8. § {1} Az óvoda o gyerm ek hároméves korától o tankötelezettség kezdetéig ne velő intézmény. Az óvoda felveheti
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a fe lvételétől számított fél é ven belül betölti, feltéve, hogy minden, o
településen, fővárosi kerületben, vag y ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken
la kóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rende lkez ő hároméves és annál idősebb gye rmek óvodai felvételi
kérelme teljes íthető.
A kötelező óvodá ba já rás 2015. szeptember l-től hat ályos, t ehát azokra a gyermekekre vonatkozott, akik
2012-ben születtek és 2015. augusztus 31-ig betöltötték a 3. életévüket.
A t örvény fe lme ntési l e h etőséget bizt osított a fenti szabály alól, amennyi ben azt a szü lő ke zdeményezi a
jegyző, illetve egyházi és magáni ntézmény esetében: a fenntartó felé. A dönt éshez az óvodavezető és a
védőnő egyetértése szükséges volt. Amennyiben azt a gyermek családi kör ülményei, képességeinek
kibont akozt atása, sajátos helyzete indoko lttá t ett e, a köt e l ező óvodai nevelésben való rés zvétel alól a
gyer mek ötödik életévé nek bet ö ltéséig f elment ést kaphatott.
A Képv i sel ő-testü l et a 2016. decem ber 13-ai ülésén döntött arról, hogy átszervezi az ön kormányza t i
fennt artású óvodai intézményhálózatot . A dönt és értel mében 2017. augusztus 1. napjától a tizenegy
összevont óvoda helyett, három összevon t óvoda kezdte meg a működését .

Az óvodai intézményhálózat jelenlegi helyzete
A kerületi önko rmányzat i óvoda i intézményhá lózat 3 intéz m énybő l , összesen 19 te l e ph e lybő l áll. Az
ö nkormányzati óvodai intézményhá lóza t összes kapacitása 2.370 fő. A hivata los, októberi st at iszt ikai
ada t szolgá ltatás alapján a 2017 /2018. nevelési évben a kerületben 97 óvoda i csoportban 2.040 gyermek
nevelése kezdődö tt meg. Ez kerület i szin t en 86,07 %-os kihaszn áltságot je lent.

Óvodai nevelés adatai 2018. év

db

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

19
Az óvoda telephelyeine k szá ma
n.a.

Hány településről j árnak be a gyerm ekek

2370

Óvoda i férő he l yek szá ma

97
Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)

6-18

Az óvoda nyitvatartási ideje (... h-tó l ... h-ig) :
A nyári óvoda-bezá rás

30 nap

i dőtartama:(}

Személyi feltételek
Óvodapedagógusok szá ma

Fő

Hiányzó létszám

219,5

s
91

Ebből

219,5

diplomás óvodapedagógusok száma

10

-

Dajka/gondozónő

97

1

Kisegítő

70

-

Gyógypedagógusok létszáma
sze mélyzet

Forrás: TelR, KS H Tsta r, önkormányzati adatgyűjtés

Óvodai nevelés adat ai

Év

Óvodai
Óvodába beírt
óvodai
Óvodai
fe ladat ellátási
gyer mekek
Óvodai
3 éves
gyermekcsoportok fé rőhel yek száma
száma
gyógypedagógiai
helyek száma
korú
száma (gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai (gyógypedagógia i gyermekcso portok
gyermekek gyógypedagógiai
neveléssel
neveléssel
neveléssel
száma
szám a
neveléssel együtt
együtt)
együtt)
együtt)
(TS 2501)
(TS 2801)
(TS 2401)
(TS 2701)
(TS 260 1)

2012

618

103

2540

22

2312

4

2013

615

103

2592

22

2228

4

2014

665

104

2617

22

2162

4

2015

594

99

2599

23

2168

4

2016

659

98

2621

23

2157

4

2017

670

97

2370

19

2040

4

Forrás: Te lR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Az óvoda alapfeladata az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermek neveléséhez
szü kséges, a teljes óvodai életet magában fogla ló fog lalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek
hároméves korától ellátja a gyermek napközbeni ell átásával összefüggő feladatokat is. A 2014. augusztus
31-ig óvodai jogviszonyt létesítő gyermekek eset ében a kiemelt figyelmet érdem lő - a sajátos nevelési
igé nyű, a beilleszkedési tanu lási, magatartá si zavarra l kü zdő, és a kiemelte n t ehetséges, összefog la ló néven:
különleges bánásmódot igén yl ő - tanulók nevelése.

A 2014. szeptem ber l-től óvodai j ogviszonyt létesítő gyermekek esetében kiemelt figye lmet igény lő
gyermekek nevelése. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek közül:
• beszéd fogyatékkal diagnosztizált sajátos nevelési igényű gyerme kek
• érzékszervi saját os nevelési igénnyel élő gyerm ekek (látás- és hallássérült)
• mozgásszervi saját os neve lési igénnyel é l ő gyermekek
• egyé b pszichés fej l ődési zavarral (súlyos ta nu lási, figyelem- vagy magatartásszabá lyozási zavarral)
diagnosztizált gyermekek
• beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerm ekek
• kiemelten tehetséges gyermekek Az óvodai nevelőmunka az Óvoda i nevelési országos alapprogramjára
é pül ő, a nevelőtestület által készített és az óvodavezető álta l jóváhagyott pedagógiai program alapján
folyik.
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A 2015. szepte mber l-jétő l bevezetésre k e rülő 3 éves kortól köte l ező óvoda i nevelés ne m stabili zá lta az
kerületben az óvodai gyermeklét számot, és a gyerme klétszám tovább csökkent az óvodákban. {A
jogszabályvá ltozás el őtt az óvodalátogatási kötelezettség az 5. élet évét betöltő gyerm ekekre vonatkozott. )
Álta lánosságban megá llapítható, hogy a 3 éves kortól kötele ző óvodai nevelés bevez etésének
következtében a Fővárosban és a nagyváros okban az óvodákban a gyerme kek száma stabilizálódott, ezzel
ellent ét ben a kerü letben az ö nkormányzati f enntartású óvodákban a 2015/2016. és a 2017/2018-as
neve lési év között 79 gyermekkel csökkent a létszám, ami gyakorlatilag 3 óvodai csoportot jelen t.
A kerületi óvodákban megmaradt a korábbi évek jellegzetessége is, és magas (közel 35%-os) a nem körzet es
gyermekek aránya. Ebből következik, hogy a szü lők a kerületen belül továbbra is nagy sza badságga l
vá laszth atják meg az általu k megfelelőne k vélt óvodát, és a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés
bevezetése sem „ rend ezte át " az egyes óvodák közötti kihasználtsá gi különbségeket. Eze n kívül tová bbra is
fennáll az önkormányzati óvodai intézményhálózat évtizedes sajátossága, hogy az egyes városrészek óvodái
között jel entős a demográfiai és a kiha sználtsági különbség. Az elmú lt másfél évtized tapa sztalatai alapj án
kijelenth ető, hogy a rákospalotai és a Pestújhely/MÁV-te lepi területeken stagn ált, míg az újpalotai
lakótelepen csökkent az óvodások lét szá ma .

1

Közoktatás
A XV. kerületben működő oktatási intézmények

Észa k-Pesti Tankerü leti Központ f enntartásában lévő iskolák:

Czabán Általános Iskola
Budapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncmüvészeti Szakgimnázium
Hartyán Általános Iskola
Budapest XV. Kerületi Hubay

Jenő

Zeneiskola és Alapfokú Müvészeti Iskola

Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola
Kolozsvár Utcai Általános Iskola
Kontyfa Középiskola. Szakiskola és Általános Iskola
Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola
Budapest XV. Kerületi László Gyula Gimnázium és Általános Iskola
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvü Általános Iskola és Gimnázium
Pestújhelyi Általános Iskola
Szent Korona Általános Iskola
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Egyházi fenntart ású iskolák :

Kovacs Pal Baonsta G11·1nc:1=1u111
Salkaha21 Sar-a Katolikus Általanos Iskola Szakközeo1skcla SzaKiskcla Keszseafeiles=to Iskola es
Fejleszto Nevelés-Oktatast Veqzö lsKola
Alapítványi iskolák:

Rákospalotai Meixner Általanos Iskola és Alapfokú Műveszet1 Iskola
Innovációs Szakképzö. Továbbképző Iskol a Központ és G1rnnáz1um
"Szépr1 íves"

Szakképző

Iskola

Esti tagozatos képzést is biztosító iskolák:
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum B e t h 1e n G á b o r s 7. a k g i 111 n

ázi uma

htt p://beth le nszki. h u/

Budakalasz Gimnázium ú1palotai Taqintézménye

A XV. kerület t ankerületében ala pítvány, egyház, szakképzési ce ntrum és az Észak-Pesti Ta nke rületi
Központ m űködtet isko lát összesen 20 feladatellátási helyen.
Az
Észak-Pesti Ta nkerületi Központ hoz 13 feladat ell át ási helyen, 10 ált alános iskola t artozik. Az
i nt ézm ényekbe n 2017-ben 5 460 fő , 20 18. 09.01. napján 5442 fő gyermek tanul 230osztályban.
Nemzetiségi okta tás
A XV. kerületben, két iskolába n 387 tanu ló já r 16 nemzetiségi osz t ályba. Nemzetiségi oktatás t ípu sa szeri nt
nyelvokt ató típusban, két isko lában 1-8. évfolyam okon (Ha rtyá n Álta lános Iskol a és Rákospalot ai Koss uth
Laj os Általános Iskola ).
Két tanítási nyelvű oktatás
A Magyar - Kínai Két Tanítási N ye lv ű Általános Iskolába 436 gyermek tanul 15 osztályban.

1

Általános Iskolák kihasználtsága
Klebel sberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott általános iskolák tanulói létszáma 5442 fő, az
épületek maximális befogadó száma 6982 fő, az épü letek kihasználtsága 77.94%.
Legkisebb a Czabán Általános Iskola épületének kihasználtsága 41%, az állami fenntartású iskolák közül a
legalacsonyabb. Szintén alacsony, 59%-os a kihasználtsága a Károly Róbert Általános Iskola épületének.
Az állami fenntartású iskolák közül legmagasabb a kihasználtsága, 95% a Pestújhelyi Általános Iskolának
van.
Gimnázium
A XV. kerület ta nkerületében 7 köznevelési int éz mény 8 fela date llátási helyen, 1920 férőhelyen 1655
tanuló vesz részt a gimnáziumi nevelés-oktatásban. 4 intézmény 5 fela datellát ási hel yé n állam i
fenntartás ban fo lyi k a nevelés-oktatás 3 (3 intézmény 3 fela date llátási helyé n) ped ig alapít vá nyi
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fenntartásban végeznek gimnáziumi képzést. Az állam i fenntartású intézményekbe n 4, 6 és 8 évfolyamos
nappali rends zer ű képzési formából választhatnak a tanulók, míg a magán fenntartás ban lévő intézmények
4 és 5 évfolyamos képzést folytatnak. F eln őttoktatássa l egy állami és egy alapítványi fe nnt artású int ézmény
fog lalkozik, 4 évfolyamos képzést végez levelező munkarendbe n.
A kerü let tankerület gimnáziumi oktatásban nevelésben résztvevő tanu lói közü l 99 fő bej áró ta nu ló, azaz
Budapest határán k ívü lről érkező. Ezt a fővá ros eseté ben azért fontos hangsú lyozni, mert itt a kerület
tankerü leti határok sem közlekedés, sem iskola vá la szt ás szempontjából nem élesek és arra nézve egyel ő re
még nem rende lkezünk adatokkal, hogy a gimnáziumba járók hány százaléka kerü l ki a kerületi lakosokból.
A gimnáziumi vá lasztásnál a megközelíthetősége n túl egyéb más té nyezők, főké nt a gimnáziu m
elismertsége is szerepet játszik.
Két állami fenntartású intézmény ben is 30 fő feletti az átlag osztálylétszám László Gyula Gimnázium és
Általános Iskola, a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola) a magán fenntartású
intézményekben 1 osztályba át lag 31,4 tanu ló jár.
1

Művészeti iskola
Budapest XV. kerület tankerületben kettő alapfokú m űvészeti iskola működik 899 főve l 15 feladatellátási
helyen. A kerületben állam i szerv és alapítvány tart fent művészet i int éz ményt tá ncművészeti ,
ze n eművészet i és képző- és ipa rművészeti ágazaton.
A kerületben működik egy olyan alapítványi fenntartású köznevelési intézmény, mely alapfokú
művésze toktatás feladatot lát el. Az összes tanu lói létszám 93%-a tanu l az áll am i fen ntartású m űvés zeti
iskolákban.
A kerület tankerületben alapítvány működteti a Rákospalotai Meixner Általá nos Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményt, ahol képző- és iparmű vészeti ágazaton 79 tanuló tanu l egy feladat ellátási
helyen.
A ke rü letben egy művészetoktatású intézmé nyt az állam tart fenn . Észa k-Pesti Tankerü leti Központ, Hubay
Jenő Ala pfokú Művész etoktatási Intézmény és Pedagógia i Szakkönyvtá r, ahol 980 fő tanul táncművészet-,
ze nemű vészet -, képző- és ipa rm űvészeti ágazat on, 14 felada tellátási helyen.
A más telepü l és ről, Budapest más ke r ü l eté bő l és az agglomeráció ból a 12 feladatellátási helyre bejá ró
ta nulók száma 282 fő a ke rület összes álta lános iskolás tanulóinak 5, 18% -a. A Pestújhelyi általános isko la
kivételével a kerü let minden intézményé ben van bejáró tanuló.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ álta l fen ntartott Magyar-Kínai Általános Is kola és Gimnázium ban
van a legt öbb bejáró tanuló gyerme k 66 fő az iskola i tan ulók 1,21%,-a.
Az iskolai lét szá mhoz viszonyítva is kevés a bejáró tanu lói létszáma a Kolozsvár utcai Általános Iskolában. 3
fő, az iskolai lét szá m 0,05%-a.

'IN. Kerületben működtetett egyházi, nonprofit és

külföldi állam által fenntartott iskolák, képzések Fenntartó

Összlétszám BTM

Budakalász Gimnázium Újpalotai Tagintézménye Sziltop Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft.

n.a.

0

Salkaházi Sára Katolikus Ált. Isk. Szakisk. Szakköz. Esztergom-Budapest FöegyházmegyeKatolikus Iskolai Fóhatóság

215
276
219
194
52
0
280

0
45
50
0

Kovács Pál Baptista Gimnázium

egyházi jogi személy

lnnovációsSzakmaiTovábbképzólsk.Közp.és Középisk. Közhasznú Nonprofit Kft.
Rákospalotai Meixner Ált. Isk. ésAlapfokúM űv. Isk. alapítvány
SZÉPMÍVES Szakgimnázium

Innovációs Szakképző és Továbbképző Központ Nkft.

AI Wahda Arab Iskola (külföldi állam)

Bp.-i Líbiai Gazdasági és Kereskedelmi Kapcsolatok Irodája

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

Nemzetgazdasági Minisztérium

HH HHH SNI
0 0
9 24
1 0
0 0
2 0

0
199

0
0
31

0

0 0 0
0 0 0 0
22 2 2 20

Forras. Ok:ata~1 Hivat al
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Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
Napközis
általános
iskolai tanulók
száma a
nappali
oktatásban
(iskolaotthonos
tanulókkal
együtt) (TS
1701)

Általános iskola 1-4.
évfolyamon tanulók
száma (gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 1801)

Általános iskola 5-8.
évfolyamon tanulók
száma (gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 1901)

Általános
iskolások száma

fő

fő

fő

2011/ 2012

na.

na.

#ÉRTÉK!

2012/ 2013

2 044

1890

3 934

1410

35,8%

2013/2014

2076

1898

3 974

1585

39,9%

2014/2015

2 241

2 034

4 275

1381

32,3%

2015/2016

2404

2183

4587

1167

25,4%

2016/2017

2 217

2 280

4497

1947

43,3%

Tanév

fő

%
#ÉRTÉK!

Forrás : TelR, KSH Tstar

Általános iskolai tanulók és napközisek száma (fő)
5 OOO

4 500
4000

3 500
3000
2 500

2000
1 500
1 OOO

500
20 11 /201 2

2012/ 2013

2013/2014

•.A.ltalanos 1skolasok

2014/ 2015

20 15/20 16

Napkom ;)lt<il;)nos 1skolasok

2016/2017

__ I

96

Általános iskolák adatai : osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási helyek
Az általános iskolai
osztályok száma a
gyógypedagógiai
oktatásban (a nappali
oktatásban)
(TS 2101)

Az általános iskolai
osztályok száma (a
gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 2201)

Általános iskolai feladat-ellátási
helyek száma (gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 2001)

1-8 évfolyamon összesen

1-8 évfolyamon
összesen

db

2011/2012

n.a.

n.a.

4386

2012/ 2013

n.a.

n.a.

4428

2013/ 2014

n.a.

n.a.

4490

2014/2015

n.a .

n.a.

4574

2015/201 6

n.a.

n.a.

4607

2016/2017

n.a.

n.a .

4554

Tanév

'

Forrás : Tel R, KSH Tst ar

Általános iskolák adat ai - gyógypedagógia
5000
4500
4000
3500
3000

.-

-

t-

460;

4574

4490

4428

4386

4554

-

-

-

i

1

2000

-

1500

-

1000

-

2500

1

500
0 i

>-·- -· -

0 0

0 0
2011/2 012

2012/2013

---·-

0 0
2013/ 2014

0 0
2014/2015

0 0

1

2015/2016

0 0

-

2016/201 7

•Gyógypedagógiai osztályok száma
•Általános iskolai osztályok (gyógypcdagóg1a1val együ tt)
Felada t -ellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együ t t)
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Ellátotti létszám

(év/fő)

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

1410

1585

1381

1167

1947

Tanulószobai ellátás

214

181

171

305

n.a.

Iskolaotthonos ellátás

965

925

905

1095

n.a .

Napközis ellátás

A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali
oktatásban

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a
nappali oktatásban (TS 2301)
Tanév

Fő

2011/2012

567

2012/2013

559

2013/2014

498

2014/2015

496

2015/2016

520

2016/2017

556

Forrás: TelR, KSH Tst ar Forrás: Önkormányzati és intéz ményfennta rtói, t ankerületi adat ok

8 . évfolyam ot eredményese n be fe je ző k száma a nappali
oktat ásban

560

540

520

5 00

480

.:lGO

2011 /2 0 12

20 12/20 13

2013i2014

201-1/2015

20 15/2016

2016/2017
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j Ifjúsági szervezetek

XV. kerületi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖK)
A gyermek és ifjúsági önkorm ányzatok harm i nc éves mú ltta l re ndelkeznek. Egy franciaországi településen
már 1979-ben t ámogatták a közösségi szerepvállalásna k ezt a formáját, és megala ku lt a vi lág első
gyermekönkormányzata.
A gyermekek b ő l sze rve ződő diákképviseletek fontosságát szá mos, ifjúságga l fog lal kozó szakember
hangsú lyozta és válla lt a fel az elmúlt évti zedekben .
Az ENSZ Gyermeki Jogok Nyil atkozat át a Magyar Köztá rsaság 1990. mamus 14-én írta alá, melyben
el ismeri, hogy a gyermeknek joga van a véle m énynyilvánít ás sza badságá ra.
A XV. kerü let i Ön ko rmányzat képv i selőtestülete 53/1996 (1. 16.) sz. hat ároz atával döntött a Ráko spal ota,
Pestúj hely, Újpalota Gyermek és Ifjúsági Önkorm ányzatának (tová bbiakban GYIÖK) létrehozásáról, amely
1998 óta működik kerületü nkben.
A gyermekek, fiatalok közé letben való aktív részvéte le helyi szinten vá li k va lósággá, ahol az érintettek
személyesen
láthatják
m un káj uk,
elkötelezettségük
eredményeit.
A
fiata lok
iskolái k
diákönkormányzataiban, város részeink, hely i szervezetein ek minden napjaiban való aktív részvétele
gyakorlati ta paszta latot ad szá mukra ahhoz, hogy fel e lős, tudatos, fel nőtt vá ljon belő l ük megfelelő
értékrendszerrel, illet ve esetlegesen komolyabb közé leti szerepet vál laljanak.
A GYIÖK m indenkori képviselői p róbálják megőrizni az előző ciklusokban tevékenyked ő t est ületek által
képviselt értékeket, va lamint a korábban megszokottnál aktívabb munká va l igyekeztek katalizáló,
koordinál ó, közvetítő szerepet vá llaln i a kerületi neve lési-okt atási intézménye kben tanul ó diákok
érdekében. Ennek érdekében a GYIÖK az intézményekben működő diákönkormányzatokkal aktív
kapcso latot tartott f en n. Ahh oz, hogy a GYIÖK hatéko nyan t udj on dolgozni, a fiatalok által megfogalmazott
igény szerint bővíte ni ke ll a képv i se l ők számát, a közösség nagyságát, fokozotta b b jelenlét szü kséges az
intézményekben.

GYIÖK szerepe:
1. Érdekképviselet
2. Ifjúsági programok szervezése
3. Képzéseken, t áborokban va ló részvéte l
4. Nemzetközi ifjúsági ka pcso latok erősítése
S. Közösségi élmények biztosítása
Gyermekek egyéb természetbeni és pénzbeli támogatása

Gyermekélelmezés támogatása
A rendszeres gyermekvéd elmi kedve zményben részesü lő gyermekek sz ámára az ingyenes étkezés az elmúlt
években fokozat osa n kerü lt bevezetésre. A gyer mekét keztetéshez kapcsol ódó norm atív kedvez mények
biztosításához normatív állami hozzáj árulás igénye l hető, mely nek összege az éves központi kö ltségvetésben
kerü l meghatározás ra.
A XV. kerü leti Önkormányzat rendelete sz erint a gyermekek egyén i rászorultság ala pj án további
kedvezmé nyben részesü lhetnek. Ingyenes étkeztetést ke ll biztosítani azon gyermekek részére, aki k állami
gondoskodás alatt áll nak és kerületi lakó h elyű nevelőszül ő knél vannak el helyezve. Az önkormányzat álta l
fenn t artott nyá r i napközis táborban, gyermektáborokban a gyermekek ugyanazt az egyén i rászoru ltság
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alapján megállapít ott kedvez mén yt vehetik igénybe, amit a ta név során részükre a gyermekintézmény
megállapított.
Év

2013

2014

2015

2016

A tanévben
támogatásban
részesülők száma (fő)

27

30

30

21

Összege (eFt)

1711

1280

516

397

Gyermektáborok
(Siófok, Bernecebaráti)

276

259

202

173

Összege (eFt)

4240

3 760

2 728

2111

Napközis táborban
támogatásban
részesülők száma (fő)

31

31

25

26

Összesen (eFt)

235

196

136

185

368

378

285

225

2 223

3440

2 528

5 042

Szociális nyári
étkezésben részesülők
száma (fő)
Összesen (eFt)

2015-től

az intézményekben érvényes személyi térítési díjból a rendsze res gyermekvédelmi
ked vezm énybe n, de ingyenes étkezésben nem részes ül ő gye rmek az alábbi kedvezményekben
rés zesü lhettek:
Az elmúlt években a szünidei gyermekétkeztetés keretében elsősorb an a hátrányos és hal mozottan
hátrányos hel yzetű , gyerm ekek napi egyszeri meleg étkeztetésé nek bi zt os ításához volt l e hetőség
tám ogatá s igénylésére. A támogatás összege azonban nem fedezte a te ljes költségeket , ezé rt az
Önkormányzat kiegészítésére is szükség volt az ét kezt et és bizt osításá hoz.

Palota gyermekétkeztetési kedvezmény

A tanévben támogatásban

rész esülők

száma

2017.év
(fő)

30

Összege
(e Ft)
410

5/2015. (11.5.) ök. rend. 10. § (2) a),b), (3) a), b)

Gyermektáborokban (Siófok, Bernecebaráti)

154

1.128

5/2015. (11.5.) ök. rend. 10. § (4) b)

Évközi szünetekben, nyári szünetben (Pajtás
éttere m, Arany János u., Napközis tábor)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

74

1.254

részesülő étkezők

5/201 5. (11.5. ) ök. rend. 10. § (4) a )

100

Évközi szünet ekben, nyári szünetben (Napközis
táborban) ugyanazt a ked vezményt igénybe
vevők, m int a tan év során

53

296

5/2015. (11.5.) ök. rend. 10. § (4) b)

ÖSSZESEN :

311

3.088

Szünidei gyermekétkeztetés hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
évközi szünet, nyári szünet

114

940

Palota gyermekétkeztetési kedvezm ény
10.§ (1) A Gyvt. 21. § (1) bekezdés a)-f) pont ja szerinti intézményekben a gyerm ek a gyermekét keztetés
szemé ly i t érítési díjá bó l a (2)-(3) bekezdésekben fogla ltak szeri nt Palot a intézményi gyermekétkezt etési
kedvezm ényre jogosult.
A gyermekét keztet és bizt osít ását vá ltozatlan feltéte lekkel és összegben szü kséges fennt arta ni, tekint ettel a
kerületi, rá szoruló családok je len legi anyagi helyzetére. Ha s zü l ő, törvényes képv i se lő e l térően nem
re ndelkezik, a fenntartó az óvodába n és az iskolában a gyermekek és tanu lók számá ra az óvoda i nevelési,
illetve az iskolai t anít ás i napokon bizt osítj a a déli meleg főét ke zést és két további étkezést.
Nyelvvizsgadíj t ámogatása
A XV. kerületi Önkormányzat Képviselő -testü letén ek 1/ 2011. (11.1.) önkormányzat i rendelete rész let esen
szabá lyozta a kerü letbe n a nyelvvizsga megszerzés éne k a tá m ogatási rendszerét. A XV. kerület
Önkormányzat t anulónként és sikeres vizsgá nként a vizsgadíj összegének 80%-át, de legf eljebb 20.000 Ft-ot
szám la ell enében, utó lagosa n megt érítheti. (2018. évben m egsz ű n t támogatá si forma.)

Év

2013

2014

2015

2016

2017

Fő

47

26

52

28

28

940

520

1035

560

560

Összeg (eFt)
Tanulmányi ösztönd íj

Kerületünkben a tehet séges, jó l tanu ló gyermekek és fiata lok tanulm ányi ösztöndíj ban részesülhettek.
2017-ben 60 fő részesült 4 387 OOO Ft összegben . Támogat ásuk havi mértéke attól függött , hogy mi lyen
oktatási inté zményben fo lytattak t anulmányokat.
Tanulmányi ösztöndíj (év/fő/Ft)
Év

2013

2014

2015

2016

2017

Fő

39

39

74

57

60

4 515

4 505

3 472

4 864

4 387

Összeg(eFt)
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A tanul m ányi ösztönd íj re ndszere a 2018/ 2019. ta név ben átalakult, bevezet ésre került a Ha ll ey-díj. va lam int
a Pallas Athéné díj.
Babakötvény re jogosult minden 2005. december 31. után született, magya r állam polgárságú és
magyarország i lakó he lyű gyerme k, de az állami támogatá s csak a gyermek 18. életévének betölt ése után
haszná lhat ó fel. 2006. január l-j étő l a magyar állam m inden megsz ü l ető gyermek javára születésének
évében az éves költségvetési t ö rvény ben meghatáro zott összegű tá mogatást biztosít. A babakötvény nevű
állam i t ámogatás a fiata l fe lnőtte k életkezdésének megkönnyítését szolgálja.
Ke rület ünkben is 2006. évben ke rü lt bevezetésre - az állami támogat ásho z kapcsolódóan - a START PLUSZ
XV. kiegés zítő befizetés e l nevezésű - a gyermekek születése kor adható tá mogatás. Ta lán sokan úgy
gondolják, hogy a ba bakötvény egy egysze ri (2008-t ól 42.500,- Ft) állami t ámoga t ásból áll , pedig az állam i
t ámogat ás ennél sokka l t öbb is lehet (fő kén t, ha a sz ü l ő k is hozzát esznek befizetéseikkel).
A XV. kerület i Önkormán yzat 2017-ben is bizt osította ezt a támoga t ást, így 27 újszülöt t kap hatot t
egyenként 10.000,- Ft ös szegű t ámogatást. E t ámogatási fo rma irán t i é rd e klődés cs ekély m é rtékű , évek ót a
hasonló nagyság rendű. A vi szonylag alacsony számú j elentkezés a t ám ogatás lehetős égé n ek és fe ltételének
a szé lese bb kö rű né psz erűs ítésé t kívá nná meg, mivel a t ámogat ás alapfeltétele a Sta rt szám la e lő zetes
megnyitása.

Születési és oltási támogatás
A Ké pvi selő-test ület 2013. f ebruár 20-i ülésén megalkotta az újszülött ek tá mogat ásá ról sz óló 11/2013. (Ill.
13.) önko rmányza ti rendelet ét. Az újszü löttek 20.000 Ft össz egű pén zbeli tá mogat ást kapnak.
A K épvise lő-tes tü let 723/20 14 (IX.17.) ök. számú hat ározat ába n úgy döntött, hogy 2015. j anuár l -t ő l
t ámogatj a és fin anszírozza a kerü let ben bejelent ett la kóhellyel re n de l ke ző sz ü l ők 0 és 6 éves kor közötti
gyermekei részére vé d ő o l tást. Az oltási t ámogat ás Magya rországon törzskönyvezett védőoltá s o k t érítési
díj áho z igé nye l h e tő és összege megegyezik a véd őo l tás bruttó vét eláráva l, de legfeljebb 20.000 Ft.
Újszülöttek szül et ési támogatá sa
Év

2013

2014

2015

2016

2017

Fő

219

274

282

288

267

-

3 820

5 934

5 760

5 340

2014

2015

2016

2017

180

244

154

2 785

3 850

2 750

Összeg (eFt)

Újszülöttek oltási t ámogatása
2013
Fő

Összeg (eFt)

Nyár i gyermekfelügyelet
A nyári szünid ő ben t ö rténő gyerm ekfelügyelet keret ében az önkormányzat nyári napközi s tábort
üze meltet , ahol színvonalas, gazdag progra mok mellett a kerü let i gyermekek tölt het nek el t öbb - kevese bb
id őt a Szántó föld úti napközis t ábo rban. Az elmúlt évben is volt olya n gyerm ek, aki pá r napot tartó zkodott
a táborban, de volt szá mos olyan, aki a ny itva t artá s teljes i d ő t artama alatt ott vo lt .
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Napközis táborban

l évő

gyermek száma

Év

2013

2014

2015

Fő

470

500

490

2016
449

2017
361

A nyár i nap közis tábor mellett, az önkormányzat által fenntartott táborokban 2017-ben 1218
2 425 fő) gyermek nya ralhatott/ táborozhato tt.

fő

(2016-ban

Összességében megállapítható, hogy a XV. kerületi Önkormányzat a Szociális törvényben előírt pénzbeli
és természetbeni ellátásokat teljes körűen biztosította a gyermeket (gyermekeket) nevelő családok
részére. Ezek mellett jelentős mértékű önként vállalt támogatá sokkal is segítette a XV. kerületi rászoruló
családokat.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tá rgyú törvények módosításá ról szóló 2015. évi CXXXII I. törvény
értelmében a korábban kül ön szervezeti egységként működő Újpalotai Csa ládseg ítő Szolgálat és Fióka
Gyermek- és lfjúságj óléti Központ egyesítésével lét rej ött új intézm ény 2016. j anuár 1. napján kezdte meg
m űköd ését. A jogszabályváltozás alapján j ött létre egy szociális és gyerm ekjóléti alapellátást bi ztosító
szolgá lat, val amint egy kiz árólag gyermekvé delmi, hatósági ügyekre szakosodott köz pont .
Az integrációt köve tően létrehozott Család- és Gyermekjóléti Központ által kiala kított szakma i protokoll
szerint e lk ü löníth ető a tel ephelyek különböző f elada t- és ügyfél köre. Az összes te lephelyen kü l önböző
feltét elek szerint, de azonos alapelvek, sza bályok és keretek között folyik a segítő tevékenység. A
csa lád s egítők, esetmenedzserek, tanácsadók és az ő tevékenységüket segítő szociális assz iszten se k minden
rászoruló számára elé rh etőek, igye keznek a kliensek lakóhelyéhez legközelebb biztosít ani a szo lgá ltatások
széles körét.
A Család- és Gyermekjóléti Központ részeként mű köd ik az Újpa lot ai Család - és Gyermekjóléti Központ,
ame ly alapszolgá ltatást biztosít, a Fióka Család- és Gye rm ekj óléti Központ, amely a gyerm ekvédelm i
hat ósági eljárásokba n működ i k közre, a Munkanélkül i Fiatalok Tan ácsadó Irodája (M UFTI), valamint a
Nappa li M elegedő és Utcai Gondozó Szolgá lat.
Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ
Az alapszolgá ltatást biztosító központnak re nd kívül összetett feladat ot kel l ellátnia, fő t evékenysége, hogy a
szociális és/vagy mentá lhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek,
csa ládok számára az ilyen helyzethez vezető okok mege lőz ése, a krízishelyz et megszü ntet ése, va lami nt az
életvezet ési képesség megő rzése célj ából nyújt szolgált at ásokat . A gye rmekj óléti szolgáltatás olya n, a
gye rmek érd ekeit védő speciális személyes szociá lis szolgá ltatás, amely a szociá lis mu nka módszereinek és
esz közeinek f elhasználásával szolgá lja a gyermek t esti és lelki egészségének, családban tört é n ő
neve lkedésének elősegítését, a gyermek veszé lyeztetettségének m ege l őzését, a kial akult ves zélyeztetettség
megszünt et ését.
A csa ládok átmeneti otthon ába a szülő(k) ké résére ke rü lhetnek be csa ládok. Azokb an az eset ekben, amikor
egy fe lvétel e l őtt álló családda l m ár kapcsolatba n áll a Család- és Gyermekjóléti Központ, akkor a
helyzetük ről , é l etkö rülm ényei krő l t ájékozt at ást t ud nyúj t ani az intézmény a fogadó sze rve zet szá mára. A
legnagyo bb szám ba n a kerületben l évő Szociális és Rehab ilitációs Alapítvány foga dja a XV. kerületi
csalá dokat.
A gyermekek átmen eti otthona a szülők kérésére azokat a gyerekeket fogadja, akiknek csalá djá ban
át meneti nehézségek adódnak, s egy átm eneti i d ősza kra a csa lád nem t udj a vállalni a gyerek(ek) ellátását,
en nek hiányában ezek a gyerekek fel ügyelet nélkü l maradnának. Ez az ellátási forma a legtöbb esetben a
szü l ők élet vezet ési problémái, lakhatási nehézségei (elégtelen lakhatási körülmények, hajléktalanná vá lás)
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mia tt vált szüks égessé. A XV. kerület nek együt t m ű ködés i megá llapodása van a IV. ke rület ben levő
„ Aranyhíd " Gyermekek Átmeneti Otthonával, amely így szükség eset én foga dja azo ka t a gyerekeket,
akikne k ilyen ellátás igé nybevét elére va n szükségük. A 2017-es évben összesen 7 gyerek t artó zkod ott
hosszabb-rövidebb ideig az „ Aran yhíd" -ban.
Gyerekprogramok

7.3 Megállapítá sok és a jövőre vonatkozó javaslatok, célok, tennivalók
A XV. kerületb en a gyer mekvédelm i feladat ok ellátása érdeké ben fo lya matos és szoros eg yü ttm ű köd és
alakult ki a közoktat ási intézmények, a gye rm ekvédelmi -gyerm ekj ólét i intézm ények és az egés zségügyi és
szociális intéz mények között.
A XV. kerü let i Önkormányzat az elmúlt években is bi zt osít ott a a helyi rendelet ében meghat ározott
tám ogatásokhoz szükséges anyagi e rőforrásokat . E t ámogatások egy része a Szociális t örvényben, és a
Gyermekvédelmi t örvé nyben meghat ározott, másik részük pedig úgynevezett önként vállalt t ám ogatás i
fo rma , amely nagym értékben segít ette a kerületi gyerekek, f iat alok élet ét, szociális helyzetét (például:
ösztöndíj, szociális t ámogatáso k, születési-olt ás i t ám ogatá sok, st b.).

A kerületi gyerm ekekkel, gyermek-és ifjúságvédelemmel foglalkozó szake mberek az elmúlt években is több
alkalomm al ta lálkozt ak és beszélt ék meg a kül ö nböző problémáikat.
A mi nőségi mu nka, a gyerm ekek fokozot t abb védelme érdekében, a preventív munkában változatl anul sok
t ennivaló van, ezért font os né hány t erül et re kiemelt figyelmet fo rdítani.
A gyer mekvé delmi t evék en ységrő l szóló e l őző évi értékel ésekben ta glalt f eladat ok végre hajt ását ,
megvalósulását figyelemmel kísérve továbbra is kiemelt f eladatként t artjuk számon:

Az ön ko rmányza t bizt osítja a helyi rendeletében meghatározott támogatásokhoz szükséges anyagi
forrásokat . Támogatni kell a felzárkózó, j ó tanu ló, j ó sportoló gyermekeket. Az e l következő években is
m inél gyakrabban kell szab ad id ős program okat szervezni a kerü let i gyermekek részére - a
gyerm eki nt éz mények bevonásáva l - a nyári szünet idej én, ezért ehh ez biztosít ani kell a szükséges
forrásokat.
•

A je lzőrendszer tagja i közötti intenzív munkakapcsolat f ejles zt és i le hető ségei nek felt árásáva l, az
együttm űköd és i

készségek erős ítés éve l , intenz ív munkaka pcso lat megerős ítéséne k öszt önzésével,
valami nt a Pedagógiai Sza kszolgálat mun kat ársa inak gyakoribb bevonásáva l a sz akm a közi egye zt ető
tárgya lásokba törekszün k a m i n ős é g megő rz és é r e:

104

•

2018-ban a csa lád- és gyermekjóléti központok számá ra köte lező feladat lett az óvodai, iskolai szociális
tevékenység végzése . Az új feladat elvégzéséhez szükséges felt ételek felmérése, azok
megteremtésének előkészítése ennek az évnek az egyik legfontosabb fe ladata.

segítő

•

A Fejlesztő Gondozó Központba n folyamatosan bőv üln i fog azok száma, akik ellátását az egész nap
fo lyamán a szociáli s ágazat végzi, hiszen a je lenleg ta nköteles ellátottja ik bet öltik 23 . élet évüket.
Folyamatos szervezést igénye l a jövőben a szociá lis ágazat csoportjainak, sza kemberigényének
biztosítása.

•

Az Egyesített Bölcsődék sza kembereinek cé lk itűzése , hogy minden gyerm eknek helye legyen a nevelési oktatási intézmé nyekben. A halmozottan sé rült gyermekek ellátásá nak a biztosítását ugyanolyan
fontosnak tartják, mint az ép fejlődésmenetű gyermekekét. Több éves e rőfeszítésük eredményeként az
óvodai nevelés-oktatás szakembereivel int enzívebb munka kapcsolatot kialakítva segítik a kerületi sérü lt
gyermekek szü leit a megfelelő nevelési -oktatás i i ntézmé nyek elérésében.

•

Az „Aranyhíd" Gyerm ekek Átmeneti Otthonának munkatársa i hatékonyabbnak tartják a probléma
észle lés korai szakaszában a közös gondolkodást. A prevenció, a m inél korábbi felismerés, ész lelés,
jelzés, hatással van az interve nciók id őbe liségére és minőségére. Reményeik szerint az iskolai és óvodai
szociális mun ka bevezetése ebben segítséget jelenthet.
Preventív közösségi progra mokra, megtartó közösségi élm ényekre van szükség.

7.4 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos
szolgáltatásokhoz való hozzáférése

helyzetű,

valamint fogyatékossággal

élő

gyermekek

Az Egyesít ett Szociális Intéz mény szervezeti keretén bel ül működő intézmény a Fejlesztő Gondozó Központ,
ahol a súlyosa n-halmozottan sérült gye rm ekek, fiatalok, illetve fiatal felnőttek részesülnek napközbeni
ellátásban, illetve fej lesztő iskola i oktatásba n, nevelésben.
A 2012/2013-as tanév második fel ében lényeges fordulat következett be a FE NO életében:

Mivel a nem zeti köznevelés ről szóló 2011. évi CXC. törvény 7 § (5) bekezdése és a 18 § (2) bekezd ése
értelmében 2013. januá r l-jét ő l cs ak pedagógiai szakszolgálat láth at el fejleszt ő fe lkészítést, fej l esztő iskolai
okt atást ezért az Egyesített Szociális Intézménya lapító okira t ábó l törlésre került ezen feladat. A fejles ztő
iskolai oktatásban résztvevő gyógypedagógusok, konduktor, va lamint az ő munkájukat közvetlenül segítő
munkatársak átkerültek a Száraznád iskolába, munkáltatójuk a KLIK. Az intézmény vezet ése és munkatársai
a vá ltozásokka l j áró feladatok megvalósítá sa érdekében folyamatosan kapcsolat ot tartanak, és aktívan részt
vesznek, úgy tanügyi - sze rvezési, m int szakmai kérdésekben a Száraznád NOK iskola igazgatójával.
Tanköte les korú ellátottjaik számára bizt osították a fejlesztéshez szü kséges feltételeket, a Sa lkaházi Sára
Kat olikus Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola
telephelyeként, 2017-es évben két fejlesztő nevelés-oktat ást végző csoporttal, naponta 8.00-12 .00-ig.
Korcsoportok szerint 2 tanköteles korúak csoportja és 4 fe ln őtt csoport működik az intézmény ben .
Fogyatékosok nappali ellátásá ban és fejlesztő nevelés-oktatásban résztvevők (6-23 éves korig) 11 fő,
fogyatékosok nappali ell átásá ban részt vevők (23 éves kortól ) 25 fő volt 2017-ben.
A ta nköt eles korú ellátottak száma fo lya matosan csökken, ennek megfele lően ala kultak a csoportok az
elmúlt évben is.
A Fejlesztő Gondozó Központ a Bp. XV. Önko rm ányzat Egyesítet t Szociá lis Intézménye egységeként végzi
fogyatékos személyek nappali ellátását, mint szem élyes gondoskodást ny újtó szociál is alapell átást. A
szolgáltatás a l apvető célja az intézmény szolgá ltatásait igénybe vevő súlyosa n, halmozottan fogyatékos
személyek szükségleteihez igazodó segítségnyújtás bi ztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor
team munkában hat ározzá k m eg, maxi mál is m ódon figyelembe véve a fogyatékos személy aktuális
állapotát, illetve individuális sza badságát. Az álta lu k kia lakított struktúra szerint, az ellátottakat kis
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csoportokban (6-7 fő) láttak el, fej lesztésük, képzésük továbbra is a szakemberek által szeptemberben
összeállított, egyénre szabott, komp lex, sérülésspecifikus fejl esztő programok szeri nt valósu lt meg, a
szakmai , módszertani alapelvek t ová bbra is ugyanazon szempon tok alapj án érvényesültek. Az intézmény
elsődleges fe ladata a fogyatékos szemé lyek hát rányaina k csökkentése, esé l yegye n lőség ü k mega lapozása és
a tá rsada lom szem léletfo rmálása a szociá lis igazgat ásról és szociá lis ellát ásokr ól 1993 . évi Ill. törvény
ala pjá n.
A foglalkozások menetét az élet kori saját osságokhoz, az egyéni képességekhez igazodva tervezt ék és
valósították meg. Nagy hangsúlyt fekt ettek a szinten t artás m egvalósítására, a csa ládokka l közösen
megbeszélve az esetl eges készségroml ás okait, vá rható következmén yeit, illetve az azokra adható
vá laszokat. Az ellátottak e lőreha lad ott életkoráva l je le ntkező megvá ltozó képesség, készség st rukt úrához
al ka lmazkodó, kipróbált, jól bevá lt gondozási, nevelési elj árásokat, módszereket , program okat haszná lták,
új te rápiás elemek szándékosa n ne m kerü ltek beemelésre a f ejlesztési, gondozási programba. A szerzett
t apaszta lat okat fe lh aszná lva fo lytat ódott az intézmé ny m ódszert ani aj ánlásá nak kid olgozása.

Tanácsadás:
- segítség hivat alos ügyek int ézésében,
- ka pcsolatta rtás, együttm űködés érd ekképviselet i szervezetekkel,
- kerül eti t ársintézményekkel va ló kapcso lattartás és közös mun ka,
- szü lőkl u b fa cilit álása,
- m inde nnapi élet vitelt m egkö n nyítő prakti kus, t apaszt alatokon alapuló tanácsok megoszt ása a családokkal.

Készségfejlesztés:
- kisbuszos kirán dulások szervezése,
- a t ágabb környezet megismerését segítő fej lesztő tevékenységek bi zt osítása (vásá rlás, fagyizás, koncert,
t ábo r, évszakhoz, ünnepekhez kapcsolódó tevékenységek).

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás:
-

segédeszközök felíratása, méretvét el, elkészítés fo lyamat ána k követése,
szakorvosi vizsgálat szervezése az int ézmé nyben (ortopéd, bőrgyógyász, fogász),
szűrőv i zsgá l atok sze rvezése helybe n,
testi higiéné, toilette tréning, ölt özés-vet kőzés biztosítása a fej lesztő gondozás keretein bel ül,
igény szerint i vagy alkalmi gyógysze relés bonyolítása,
az ellát ott egészségmegő r zését szolgáló felvi lágosítás,
igény szerinti kísérés megszervezése.

Étkeztetés:
- napi három szori ét kezés bizt osítása helyben fogyasztással: reggeli, meleg ebéd, uzsonna,
- az étkezéshez szükséges - speciális igé nybő l fa kadó - eszközök, e l őkészít ett ét elek biztosítása,
- az étkezés helyszínének egyénre szabása,
- az ellátottak igény szerint i megetetése.

Esetkezelés:
- információs pult mű k ödtetése,
- ügyintézés segítése nyomtatással, i nternetes kapcsolat bi ztosításáva l, nyomtatványok besze rzésével,
- segédeszköz kölcsönzés,
- telefonos kapcsolatt artás az ügy i ntézők k e l ,
- kapcsolati há ló f eltérképe zése,
- közösségépít és sz ü lők l ubok szervezésével ,
- profess zionális segítőkke l való összekapcsolás,
- jövőkép t ervezés intézm énylátogatáso k szervezésével, az ezzel kapcsolatos adm in isztrációs t evékenységek
segítésével.

Felügyelet:
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- irányított sz aba d id ős t evékenységek lebonyolítása (bowl ing, boccia, ping-po ng, t rambu lin, dramatizálás,
báb, st b.),
- napirendbe beépített sza kszer ű felü gyelet biztosítása az intézményi tartózkodás egész idej ére,
- az ellátott speciá lis igényeinek megfe l elő poz íci onálás megt eremtése rög zítő hevederekkel, speci ális
székekkel, babzsákokkal, elektromos eme l ő haszná latáva l.

Gondozás:
- fejl esztő gondozás folyamatos biztosítása,
- valamennyi dolgozó részvétele a gondozási tevéken ységekben,
- a gondozási szükséglet tartalmi összetét elének egyénenkénti meghatározása,
- az ellátott személy egyéniségének, igényeinek, sajátossága ina k folyamatos fi gyelembev étele a gondozási
tevékenységek során.

Közösségi fejlesztés :
- honlap tartalmának folya mat os frissítése, aktuális információk megjelenítése,
- ESZI telephelyeinek programjain való részvétel,
- kerületi programokban, rendezvényeken való aktív részvét el, kerületi rendezvény szervezése (Speciális
Bowling Vándorkupa Bajnokság),
- társint ézmények programjain va ló aktív részvétel,
- középiskolai közösségi szolgálat terepintézményi helysz íne az intézmény,
- középiskolai és fe l s őoktatási intézmények gyakorlati helyszíne az intézmény.

Pedagógiai segítségnyújtás:
- az ellátottakat felkés zít ése, hogy életközegükben szociális integrá lódásuk eredményes legyen,
- véd ő-integrá l ó segít ségny újtás az emberhez méltó élet megéléséért,
- a l a pvető emberi értékek, viselkedési formák, praktikus ismeretek elsajátításának közvetít ése,
- személyiségük sokoldalú fejlesztése ,
- oldott, nyugodt légkör megteremtése, amelyben az ellát ott és a segítő egyará nt jól érzi magát,
- által ános pedagógiai módszerek alkalmazása: kölcsönös bizalom , elfogadás, egyéni sajátosságok
figyelembevéte le, következetesség, követelés (a helyes formák megkövetelése, a helytelen formák gátlása),
ser kentés (bíztatás, helyeslés, ígéret, jutalom, dicséret), meggyőzés (példa, értelmi meggyőzés bizonyos
fokig, cselekedetek összehasonlítása, megbeszélés), gyakorlás, szoktatás (hozzászoktatás, alka lmazkodó
szoktatás, átszoktatás, leszokt at ás).

Gyógypedagógiai segítségnyújtás:
- a fogyatékos személyek Egyéni Fejlesztési Tervének elkészítése, amely terv az ellátott személyrő l készített
gyógypedagógiai, egészségi és mentális állapotra vonatkozó jellemzés, mely tartalmazza az egyén re szabott
bánásmód leírását és az önellátási képesség fejlesztését,
- az ellátott állapotá nak fol yamatos figyelemmel kísérése, ennek érdekében a fejlesztési t ervek fé lévente
történő felülvizsgálata,
- a fogyatékosság milyenségének és sú lyossági fokának megfel e lő differenciált fejles ztőe lj árások
alkalmazására.

7.5 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

{Az oktatási intézmények 2013. január 1-étől- az óvodák kivételével- nem önkormányzati
fenntartásúak.)
Fogalmak:
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók:
a) különleges bánásmódot 1génylö gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényú gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel

küzdő

gyermek, tanuló,
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ac) kie melten tehetséges gyermek, tanulo

(Nkntv. 4. §-ónak 13. pontja}
Hótrónyos és halmozottan hátrányos helyzet a köz nevelésben:
Sajátos nevelési igényü gyermekek, tanulók
Sajátos nevelési igényü gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, tőbb fogyotékossőg együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos. az autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy
mogotortósszabályozási zavarral) küzdök csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont)
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő g yermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentőse n alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magotartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közősségb e való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat
mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont).
Aránytalan teher
Ha a nevelés, o nevelés-o ktatás körülményei az átlagos kő rülmén yekh ez képest · a gyermek, o tanuló életkorát és sajátos nevelési igényeit
figyelembe véve - lényegesen nehezebbek vagy jelentős költségnö vekedést okoznak o gye rmeknek, tanulónak vagy o szülőnek {Nkntv. 4. § 2. pont)
Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minde n olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely államila g jóváhagyott vagy előír t követelmények
alapján folyik, va gy amelynek megszervezéséhez oz állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve amelyhez közvetve - így
különösen közterhek elengedése, elszámolása va gy adójóváírás útján - hozzájárul.
Az Ebktv. alapján mindenkit egyen lő bánásmód illet meg oz oktatással és képzéssel kapcsolat bon, így külőnösen az oktatásba történő bekapcsolódás
feltételeinek meghatározása, a fe lvételi kérelmek elbírálása. az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a
teljesítmények értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltat ások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő j uttatásokhoz való
hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, okle velek kiadása, a pályaválasztási
tanócsadóshoz való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.
A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen ezért a törvény szerint hátrányos
megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó személyek elkülönítése egy oktatási, nevelési intézmé nyben, illetve az azon belül
létrehozott tagozatban, osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb arányban
érinti a csoport tagjait, mint a többi tanulót. Az egyenlő bánásmód követelmé nyének megsértését jelenti valamely személy vagy csoport olyan
nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el
a kiadott szokmai követelményekben meghatározottakat.
A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az egyenlő bánásmód kö vetelmén yét, e zért s zükséges
figyelemmel kísérni a működési körzetek kialakítását, az iskolai felvételi eljárást, az egyes csoportok, osztályok összetételét.
Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere{IPR)
A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az általános iskola és a középfo kú iskola
képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, ame lynek keretei közőtt a tanuló eg yéni képességének, tehetségének
kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése. a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kie gyenlítése folyik. A képességkiban takoztatá és az
inregrációs felkészítés megszervezése nem járhat együrt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével. A képesség-kibontakoztató
felkészítésben a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos he lyzetű vagy sajátos nevelési igényü tanuló vesz részt.
Az óvoda a halmozot tan hátrányos helyzetü gyermekek számára fejlesztő programot szervez, melynek keretében a g yermek fejlesztésével
kopcsolocas pedagógiai feladatokat, a szociális hótrányok enyhitését segitő pedagógiai tevékenységet folytat.
A képesség-kibontakoztató és integrációs fel készítés, valamint az óvodai fejlesztő program megvalósítása az oktatásért fe lelős miniszter által kiadott
személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program alapján zajlik. (20/2012. (V/ll. 31. ) EMMI rend. J 71 . § · 173. §)
Az Nkntv. 4 7. §·a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséró'I, iskolai felkészítéséről a sza kértői bizottság szakértői véleménye
szerint kell gondoskodnia az óvodának, iskolának. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a ranuló iskolai nevelése-oktatása, továbbá
kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai in tézmén yben, óvodai csoportban,
Iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtr történhet. A gyermek, tanuló integrált vag y speciális intézményi
keretek között történő nevelését, oktatását a szakértői bizottság által kiadatr vélemenyben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. Az
ezzel ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv„ mind pedig az egyenlő bánásmód követelményét tekint ve.

Kulcskérdések a XV. kerületre vonatkozóan:
•
Az oktatás, képzés és munkaerő piac közötti kapcsolat.
A működ ő iskolarend szer társadalmi egyenlőtlen ség e ket kiegyenlít ő és e gye nlő esélyeket bi ztosító
•
szerepe.
•
Az oktatási rends zer fizika i infrastruktúrájának állapota .
•
Az egész életen át t art ó tan ulás gyakorlati megvalósítása
•
A t ársadalmi kirekes zt őd és veszélyeinek kitett és speciális képzési igé nyű fiatalok okta t ása.
A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának hatékony megszervezése
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Az Nkt. 3. § (6) bekezd ése értelmében a közneve lés kiemelt felada ta az iskolát megelőző kisgyermek ko ri fej leszt és,
továbbá a sajá tos nevelési igényű és a beilleszkedési , tanulá si, maga t artási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók
speciális igényeinek figyelembevétele, egyén i képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejl ődésük elősegítése, a
minél teljesebb t ársadalm i beilleszkedés l ehe tőség eine k megter emtése.
Az Nkt. 47. § (1) bekezdése szerint a saj átos nevelési i gényű gyermeknek, tan ulónak joga, hogy különleges bánásmód
keretében áll apotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógia i, konduktív pedagógiai ellátásban részesülj ön at tól
kezdődően , hogy igényjogosultságá t m egá llapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a sza kértő i
bizottság s zaké rtői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. Az Nkt. 47 . § (4) bekezdés b) pontja értelmében a
saját os nevelési i gényű gyermekek i nt egr ált óvodai neveléséhez, az illetékes sza kértői bizottság ál tal meghatározottak
szer in ti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságá nak me gfe l elő gyógyped agógu s, konduktor
fogl alkozta tása, a fogla lkozásokhoz speci ális t anterv, t ankönyv, vala mint speciális gyógyászati és technikai eszközök
szükségesek.
Az Nkt. 8. § (3) bekezdése értelmében a fenntartó az óvodában köt eles m egszervezni a beilleszkedési, tanul ási,
magatartási nehézséggel kü zd ő gyermekek fejlesz tő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi,
pedagógiai célú habilitációs, r ehabilitációs foglalkoztatásá t. Az Nkt. 15/A. § (1) bekezdése kiegészíti ezt azzal, hogy az
utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálóza t feladata a sajá tos nevelési igé ny ű gyermek többi gyermekkel
részben vagy egész ben együtt, azonos óvodai csoportban tö r té n ő óvodai nevelését végző nevelési-oktatási
int ézm ények számára a sajátos nevelési igényű gyerm ek neveléséhez szükséges speci ális szakképzettséggel re ndelkező
sza kember biztosítása, amen nyiben a nevelési-oktatási intézmény a 47. §-ában meghat ározottak szerin t alkalmaza ndó
gyógypedagógus, ko nduktor szakképzettségű szakemberrel nem ren delkezik. Az utazó gyógypedagógusi hálózat
megszervezése és működtetése az állami int ézményfennta rtó, a XV. ker ület esetében az Észak-Pesti Tankerületi
Központ feladata.

A sajátos nevelési igényű gyerekek száma és a fejlesztés területei a 2017 /2018 . nevelési évben (óvoda}
Kognitív
(heti órák
száma}

Autista
specifikus
(heti órák
száma)

Összesen
(heti órák
száma}**

36

15

-

113

13

8

4

-

25

12

18

13

25

-

56

2

3

6

3

-

12

1

-

3

2

-

5

2

6

4

4

-

14

Kevert specifikus fejlődési zavar

6

-

-

22

-

22

Iskolai készség nem
meghatározott zavar a

4

12

8

8

-

28

Nem osztályozhat ó mentális
retardáció

1

-

3

4

-

7

Aktivitás és figyelemzavar

3

3

-

8

-

11

Egyéb gyerekkori szociális
fun kciózavar

4

3

6

11

-

20

Egyéb pszichés fejl őd ési zavar

3

7

8

5

-

20

Egyéb emócionális fej l őd ési zavar

1

1

1

1

-

3

Hiperkinetikus magatartá szavar

1

-

-

3

-

3

gyermekek
száma

Beszéd és nye l vfejl őd és nem
meghatározott zavar a

22

62

4

Kevert specifikus fejlőd és i zavar
Mozgásszervi fogyatékosság

Kifej ező

(expresszív} beszédzavar,
hada rás

Motoros funkció zava ra,
rendellenessége
Kifej ező (exp resszív) beszédzavar,
hadará s

1

1

Logopédiai
(heti órák

Sajátos nevelési igény
meghatározása*

száma}

Mozgásfejlesztés
(heti órák
száma}
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Érzéksze rvi fogyatékos,
nagyothalló, kétoldali idegi
hall ásvesztés

1

-

-

Autizmu s (Asperger szi ndróm a)

23

20

36

Összesen:

90

148

132

*

2

117

-

2

53

109

53

341

A tablazatban feltüntetett gyermeklét szamok mellett szereplő magas óraszámok abbol fa kadnak, hogy egy-egy gyermek t öbbfele terápiás

ellátasra 1ogosult a szakertői véleményben foglaltak alapján, így a fejlem ési órák száma 1óva l meghaladják az ellátandó óvodások számát.
· • Több sajatos nevelési 1gényü gyermek eseteben a sa1átos nevelesi igény terulete, valamint ezzel együt t az el ő í rt speciális fejl esztes iránya
összetett . Az el őírt fejlesztés lehet egyéni es csoportos is, ezek log1sztiká1a a konkrét gyermekek ismerete nelkül nem tervezh ető , ezért Jelent ke zik
eltérés a táblázat ban szerepl ő (341) és a követk ező nevelési évre tervezett (180- 190) heti fejles ztési órák száma között. (A sajátos nevelési igén yű
gyermekeket többségében 3-4 fős csoportokban fej lesztik.)

A kerül etbe n jele nleg 3 összevont óvoda, eze n belül 19 tagóvoda működ ik . Az óvodák terü leti
elhelyezkedése megfele l ő.
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s
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Káro ly Róbert Altalanos Iskola
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2
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371

17
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Hartyán Általános Iskola
László Gyula Gimn.és Alt. Isk.
Kolozsvár Utcai Általános Iskol a

1101

Pestújhelyi Általános Iskola

43'
58
27(

Kossu th Lajos Általános Iskola
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Szent Korona Általá nos lskola
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1
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0
(
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a
(
a
311
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(

e

a

0

0
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4<
6!
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1

0

0

264
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18

0

0

257
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7.5.1 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajáto s nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
A kerület általános iskoláiban integrá ltan oktatott gyermeklétszám 215 fő , az összlétszám 3,21%-a. %).
2017-ben 137 fő (2,5%), 20 16-ban 133 fő - (2%) hátrányos h e l yzet ű gyermek járt isko lába, a halmozottan
hátrányos h ely zetű ta nulók szám a 2017-ben 58 fő (1%), 201 6-ba n 63 fő (1%) volt.
A kerületi iskolások közü l 2017-ben 8 gyermek, 2016-ban 4 gyermek, élt állami gondoskodásban ,
legtöbben közü lük a Szárazn ád Nevelési - Okt atási Központban (NOK) ta nu lt ak.
A ta nköt elezettségüket magá ntanulóként te ljesítő diákok szá ma %) 2017-ben 58 fő volt (1%) 2016-ba n 44
fő (0,8 %). Tanulási, magatartási zavarral küzdő iskolások száma 2017-ben 530 fő (9,7%) 2016-ba n 375 fő
{6,9 %) volt .

a gyerme kek védelméről és a gyámügyi igazga tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
kö telező fe ladatként írja elő a járási család-és gyermekjóléti központo k szám ára, ho gy óvoda i iskolai segítő
tevéke nységet szervezzenek és végezzenek a települések óvodá iban, iskoláiban. Ennek a feladatkörnek az
ellátása a 2017/2018-as tané vben 6659 iskolai tanulót és 2054 óvodást, összese n 8713 gyermeket érint.
2018

szeptemberétől
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1

7 .6 Fogyatékkal

élők

közoktatási

lehetőségei

Az egyen l ő báná smódról és az e sé lyeg ye nlő s ég e l ő mo zdításáról szóló 2003. évi CXXV. tö rvé ny, va lamin t a
közoktatásr ó l szóló 1993. évi LXXIX törvény alapján a fogyatékos gyerm ek, tanuló nevelése -okt atása az e
célra létrehozott gyógypedagógia i nevelési-oktatási intézménye kben, vagy a többi gyermekkel , tanulóva l
együtt fo lyhat. Az i nt egrált oktatás jogi ke rete it a közoktatási törvé ny és a XV. ke rül et bi ztos ítja .
A Sal kahá zi Sára Ka t o liku s Általános Iskola , Szakiskola , Szakk özépiskol ában a fogyatékkal é lő gyerekek
ké pességeit d ifferen ci ált tanuláss zervezésse l, fejl es zt ő felkészítéssel, tehetséggon dozással fej lesztik. A
délutáni foglalkozásoko n a t anulás mellett le h e t ős ég v an a szabad idő hasznos e ltöltésére. A Pattogós utcai
intézmé nyben szegregáltan foglalkozn ak a megkésett fejl ő désű egyéni fej lesztést igé nylő gyerekekkel. A
nevelő-oktató
testnevelők,

m unkát

speciá lis módszer ekkel

gyógypedagógiai végzetts égű

tanárok végzik, gyógy-

logopéduso k, fejlesztőtanárok köz reműködéséve l. Az álta lá nos iskola befejezése után a

sza kisko lai speciális szakiskolai intézményegységben szakmunkás bizon yítvá nyt sze rezhetnek.
Tények és adatok 2016/2017 tanévben
5.460+ 1522 fő

Ell át ott álta lános és középisko lás.
ebből :

(137+14) 151 fő

HH- s
HHH-s

(58+26) 84fő

{227+250) 4 77 fő

SNI- s

530 fő

BTM
Napközi s t anuló:

2,16 %
1,2 %
6,8 %
9,7%
2.796 fő
899 fő

Művészeti képzésben vesz részt:

40,04 %
12,87 %

1.218 fő
361 fő

Nyári táborozásban részt vet t
Napközis táborban részt vett

2.040 fő

Óvodás:
ebből HH-s

HHH-s
SNl-s

32 fő

1,5 %

9 fő

0,4 %

341 fő

16,71%

Általános iskolai tanuló:

4 298 fő

Középiskolai tanuló:

1.080 fő
82 fő

Szakiskola
Pedagógusok száma (,á lt. isk. közé pfok ):

523 fő

Az intézmények külső kapcsolatai :
rendszer es:
alkalmi:

1-11-ig (Leggyakoribb: v é dőn ő k, csalá d segítő, gyermekjólét i i nt .)
1-5-ig

nincs:

őt intézmény jelölte meg (Cigány Nemzetiségi Önkormányzat)

A hátrányos h elyzetű gyerekek szá ma az óvodá kban alacsonyabb , az iskol ások között magasabb, nagy
odafigyelést, intézkedést i gé nylő adat a tan ulási maga t artási zava rral küzd ők szá m a .
A Nevelési Ta nácsad ó ba n a gyermekek ere dm ényes isko lak ezdése és t ová bb i kiegyensúl yozott fejl ődése
érd ekében a beiratkozás előtt fejl ett ségi vizsgálatot végeznek a t anköt eles ko rú gye reke knél. A kü l ön b öző
sz akké pe sítés ű nev e l őközösség ad segítséget ahhoz, hogy a gyermeke k fejlettség i szintjü knek megfele l ő
nevelésbe n és o ktatásba n részesüljen e k.
Az á lta lán o s iskolai napkö zisek száma a t anu lók 50 %- a alatt van. Ez nem t ű n ik sokna k. Örven det es viszon t,
hogy a szakkö rökbe a tanulók 53, 2 % - a jár. A m űvészet i képzésben rész tvevő tanu ló k aránya megfelelő, a
hátrán yo s helyzetűek sz áma 33 fő is kevé s, magas v iszont a Baptist a Gi mnáziumban és az Inn ovációs
Kö zé p isko lában a tanul ási és magatartási zavarra l k ü z dő gyerme kek szá ma 45 -50 fő.
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A kerü let minden ál ta lános iskolájába n van napközi (kivéve Kontyfa), szakkö r, táborozás, erdei iskola. Egy
általános iskolában működi k kisebbségi (Ha rtyán Ált alános Iskola ), egy másikban egyéb (Kolozsvár u.
Általános Iskola) program.
Az álta lános iskolát végzett tanulók közül a legtöbben szakközépiskolába tanul nak tovább. Az oktatási
inté zmények kiterjed t külső kapcsolatokkal rendelkeznek. A legrendszerese bb kapcsolattartók között a
védőnők, a csa l ádsegítő és a gyermekjól éti szolgálat lett nevesítve. Sajnálatos, hogy a cigány kisebbségi
önkormányzatot egyetlen intézmény sem jelölte meg a kapcsolatai között.

J

7. 7 Összegzés
2013. január l-től a közoktat ás i intézmények fennt artója a Klebelsberg Intézményfennta rtó Központ.
Az intézményhálózat megfelel ő keretet és tartalmat biztosít a nevelési-oktatási feladatok te ljesítéséhez.
Az intézményi infrastruktúra, az épü letek akadálymentesítése, az ezek megvalósításá hoz nélkülözhetetlen
pályáztatás fo lyamatos, a megvalósítandó feladatok sorába tartozik. Ezért a kerü letben szükséges
felülvizsgálni, hogy mennyire biztosítottak a testi, érzékszervi fogyatékos gyerm ekek, tanulók oktatásának a
feltét elei.
A fogyatékos gyerekek nem részesülnek hátrányos megkü lönböztetésben, illetve kirekesztésben, ezért oda
kell figyelni a szegregáció kiszűrésére, az integráció megvalósít ására (ahol ez lehetséges.) Törekedni kell az
intézmények és a középü letek komplex akadálymentesítésé re.
A sajátos nevelési igé nyű (SNI) tanulók, gyermekek oktatá sát m inden köznevelési intézmény vállalja.
A roma népesség iskolai végzettsége országosa n rendkívü l alacsony. A kerület nem rendelkezik az
et nikumra vonatkozó adatokkal. Célszerű lenne egy szociol ógiai felmérésben áttekinteni, hogy a ke rül etben
é lő romák hány százaléka feje zte be az általános iskolát, középiskolát, illetve fe lsőoktatást. Mindez egy
későbbi pályázatnál is hasznosítható anyag lehetne.
Vizsgálni célszerű , hogy az általános iskolai tanulók körébe n hány hátrányos és halmozottan hátrányos
gyerek nem napközis, illetve kik vonhatók be közü lü k még a tanórán kívüli iskolai programokba.
Az országos kompetencia mérések eredményei ösztö n zőek lehetnek az iskolát választók körében. Ezért
hasznos lehet a fenntartó számára is, ha rendszeresen e ll enőrizheti az iskolák kompetencia-javító
programjainak megvalósulá sát .
A XV. kerületben számos civil szervezet műkö d ik. Az oktatás társadalmasításának egyik eszköze lehet a
szervezetek és az intézmények együttműködése, illetve a meglévő kapcsolatok erősíté se.
Az Önkorm ányzat hozzájárul a gyermekekkel kapcsolatos költségekhe z, illetve a gyermekek gondozásával
kapcsolatos fe ladatokhoz. A helyi gyermekvédelmi rendszer sajátossága, hogy minden gyerm ek számára
gondoskodást nyújt, ugyanakkor fokozott védele mben részesíti az arra rászo rulókat. A különböző ágazatok
együttműköd nek és egymást segítik. Az egyes szolgáltatások, ellátások szociá lis rászorultság alapján, más
ellátások ún. alanyi jogon járnak a gye rmeke k részére.

Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor.
Következtetések : problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

A jelzőrendszer hatékonyságának növelése.

fejlesztési

lehetőségek

Rendszeres szakmai talál kozók szervezése.
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A gye rmekek között sok a tú lsúlyos és all ergiás.
A
nyá ri
szünet
tevékenység hiánya.

időszakában

szabad idős

A nyári szünet időszakába n a felügyelet hiánya.
Minden gyermek lakjon jól. Legalább napi egyszeri
meleg étel.

Az egészségtudatos életm ód népszerűsítése .
Sze rvezett ke ret ek közötti, programok szervezése,
biztonságos, kulturált szín terek működtetése.
A napközis t ábor fenntartás a, működtetése.
A szünidei gyermek étkeztetés szerve zése,
kiterjesztése, fejlesztése, fen ntartása a rendszeres
gyermekvéd elmi kedvezménybe részesü l ők számára

A sajátos neve lési igén yű gyermekek támogat ása

Évente pályáza t kiírá sa

VIII. A nők helyzete, esélyegyenlősége
A nők és férfiak közötti esé lyegye nl őség bizt osítása az Európai Un ió egyik legfontosabb politikai célja. Az
egyen l ő

esélyek biztosítására irányuló közösségi politika, vál t ozó tartalomma l ugyan , de az európai
int egráci ó kezdet e ót a a Közösség napiren djén szerepel.

Különbséget kel l tenni az egye nl ő bán ásm ód biztosítá sa és az esélyegyenlőség politikája között. A n ők és
férfia k közöt ti egye nlő bánásmód bizt osítása a nőkkel szembeni hátrányos m egkü lönböztetés, azaz a
diszkrimi náció t il almát jelenti.
Az egyen l ő bán ásmóddal szem ben az esélyegyen l őség i po lit i ka azt kívánja m eg a tagállamoktól, hogy
tegyenek lé pé seket a nők tényleges egyenjogúsítá sa érd ekében az élet legkü l ö nböző bb terül etein - okta tás,
egés zségügy, mun k aerőpiac, szociál is biztonság stb.
A nők hátrányos helyzetének l egfő bb oka e l sősorban a m élyen rögződött elő ítéletekben, a nő k és az
esé lyegye nl őség elő ítéletes társada lm i megíté lésében ke resendő.
A n ő k esé l yegyenl őségéve l kapcsolatba n konkrét va lós adatok ka l nem rendel kezün k, ezért szükséges az
alábbi jogsz abá lyok mentén történő adatgyűjtés és elemzés annak érdekében, h ogy va lós képet kaphassunk
e t émakörben az estleges kerü let i problémákról.
Jogi alapvetések a nök esélyegyenlöségéhez:

Az Alopt örveny XV. cikke rögziti, hogy o nök es fé rfiak egyen1oguok. vagyis mind a nöket, mind a férfiakat azonos 1ogok kell, hogy
megillessék minden polgó fl. politikai, gazdasógi, szociólis, kulturó/is jog tekin te tében.
a Tonacs 76/207/EGK i ró nyelve a nőkkel és a férfiakka l va ló egyenlö bónósmod elvének a munkavallalós. a szakképzés és az elömenetel
lehetöségei, va lamilll a munkafelté telek terén t örténö végrehajtósóról és az azt módasitó 2002/73/ EK irányelv,
a Tonocs 79/7/EGK ironyelve a ferfiakkal es a nökkel való eg yenlö bónósmód elvenek a szoci ólis bizronsóg rerüler én tört énö fokozaros
megvalosi rasóról,
a Tonocs 86/378/EGK iró nyelve a f érfwkkal es a nökkel való egyenlö banásmod elvének o foglalkoztatós1 szociolis bizronsógi
rendszerekben törtenö megvalósításórál.

A nemek között i egyen l őség azt jelenti, hogy m i ndkét nem egye n lő m ért ékben va n jelen hat alom, részvét el
és láthatóság szem pontjából a közélet és magánélet m inden szférájában. Am i ko r a nemek közötti
egyen l őség ről va n szó, azt nem a nemek közötti kü l ö nbözőség , hanem sokkal i nkább a nemek közötti
egyenlőtlens ég ellentéteként ke ll lát ni. Célja az, hogy elősegítse a nő k és férfia k t eljes ré szvét elét a
társadalomban. N ő k és férfiak társadalmi egyen l ősége e lsősorban azonos jogokra vonatkozi k az élet
mi nden t erü let én. A diszkri mináció tila l ma azt jelenti, hogy neme alapj án senkit ne érh essen hátrányos
megkülönböztetés. Ma az egyenlőség helyett egyre inkább az egyenlő jogok, esélyek és báná sm ód
kifejezéseket haszná lják: rendel kezzen a két nem egyenl ő l ehetőségekkel a tá rsada lmi és a magánéletben, a
munkavállalá s területén, a kép zés ben va ló részvéte l ben, az e lőm e netelben, a pol itikai dönt éshoza t alban, a
gye reknevelésben, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben.
XV. kerü letben (2016-ban ):
•
a t elepül és összlakosságszá mának 53,44 %-a n ő ;
•
az aktív korú női lakosok (15-64 éves) szá ma : 27 344 f ő;
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az aktív korú nő i lakosokból a munkanélküli
a nyugdíjas korú n ő k aránya: 13,22 %;
(a nyugdíjas korú férfiak aránya: 7,33%).

•
•
•

nő k

aránya: 2.3 %;

A népesség nemek szerinti megoszlása kerületünkben is az országos állapot ot tü krözi, a nő k magasabb
életkort érnek meg, mint a férfiak. Az állandó népességen be lül a n ők szá ma 42 681 fő.

Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Év

Foglalkoztatottak

Nők

Munkanélküliek
Nők

Férfiak

Nők

Férfiak
(TS 0801)

(TS 0802)

28403

26 781

26 325

25 635

1285

1146

2013

28120

26 630

26846

25 458

1274

1172

2014

27 849

26 607

26814

25 692

1035

915

2015

27 656

26 532

26 715

25 741

941

791

2016

27 344

26 313

26579

25 695

765

618

2017

27 289

26 218

26 628

25 743

661

475

Férfiak
(TS 0803)

(TS 0804)

2012

Forrás : Telr és helyi

adatgyűjtés

Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő)
29000
28500
28000
27 500
27000
26500
26000
25 500 1 25000
2012

2013

-Foglalkoztatottak

Nők

2014

2015

2016

2017

fVlunkJnélküliek -Munkavállalási korüak sz<ima

foglalkoztatási helyzete (fő)

126 500
26000

25000
24 500

2012
-

2013

Fo~lalk oztato llak

2014
Munkanelküliek

2015

2016

2017

- Munkavallal;h1 korúak SLJma
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A tábl ázatból és a grafi konokból ki derü l, hogy a munkanélküliség cs ökkenésével a fogla lkozta tás mind a
n ő k , mind a férfiak eet ében emelkedet t. Saj nos az is j ól látszi k, hogy a munkaválla lási korú ak száma
csökken, aza z fo lyamat osan emel ked ik az inaktív la ko ssá g száma a XV . ke rületben.
8.1 A nők gazdasági szerepe és esé lyegyen l ősége
A Mun ka törvény kö nyvéro'I szóló 2012. evi 1. tö rvény 12. §-a rendelkezik orról, l1ogy o munkaviszonnyal, igy különösen o munka d íjozósávol
kapcso latban oz egyen lő bánásmód követel ményét meg kell tartan i. A munka egyenlő értékének mególlopitósánál különösen az elvégzet t munka
természetét, minőségét, mennyisegét, o munkokörülmenyeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellem i erőfeszitest, toposztolotot,
felelősseget, a munkaerő-piaci viszonyoka t ke ll figyelembe venni.
Az Ebktv. megfogalmazza a közvet len és a közvet et t diszkrim ináció fogalmát, amely rögzít i, hogy oz a dott szemely olyan tulajdonsága miatt kerül
hátrányba mós, összehosonlithotá helyzetben lévő szemelyekhez képest, a mit nem t ud befolyáso lni. Véde tt t ulajdo nságként nevezi meg o törven y a
nemet, csa ládi óllopotot, oz anyaságot és terhességet is.
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köréb en

A n ők munka e rő- p iaci hát rá nya összetett, nehezen vizsgálható jelenség, k e d vezőt l en munk ae rő - pia c i
helyzetük szá mos okra ve zeth ető vissza. Ilye n többe k között az anyaság, az iskolázottság, az életkor. A
fog la lkoztatás és a mu nkanélkül iség alakulásának a n ők köré ben a településen nem lehet okozati tényezője
a bö l csőd ei, óvodai férő he lye k szá ma, hiánya, hiszen az t elepülésün kön, mindenki szá mára e l é rhet ő
szolgá ltat ás. Az Or s z ággy űlés Hivata la ké pv isel ői információs Szolgálat olda lán a „ N ők a mu n kaerő piacon"
2017. évi t anulm ány szerint a n ők és a f érfiak közt i e gye n lőség az EU alapérté ke.
• A Ne mzetközi Munkaügyi Szervezet {ILO) jelentése {Wom en at Work Trends, 2016) szerint a n ő k oktatási
rendsze rbe n való nagyobb arányú részvétele nem konvertálódott át a m unka e rő - pia ci pozíciójuk
javulásába. (A nők nagyobb számba n veszn ek részt a fel sőoktatás ba n és a képzéseke n, és emellett bizonyos
sz akma csoportokba n (okt at ás, egészségügy, segítő szakm ák) f elülreprezent álta k, horizontális szegregáció
érvényesül).
• A Világgazdasági Fóru m nemek közt i rést m ér ő indexe (global gender gap) szerint Magyarország 2016-ban
a 101., 2006-ba n az 55. helyen állt {144, ill. 115 ország között).
A n ő i fog lalkozta tá s el ő n y eine k leggyakrabban az empát iát , a ruga lmass ágot , a kom pro m isszum és
alkalmazkodó készséget tartják.
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• A Nők és Férfiak Társadalmi Egyen l őségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2011-2020) kereteiben célul tőzték
a munka és magánélet összehangolá sának támogatását és a férfi-női részvétel arányta lanságai
csökkentését a döntéshozatalban.
• A bérszakadékot befolyásolja a nemek által űzött foglalkozások különbözősége , a munkáltatók női
karrierépítéshez és a családi kötelezettségekhez való viszonyu lása, az átláthatóság és a közvetlen hátrányos
megkülönböztetés.
• Magyarországon 2015-ben közel 10%-kal volt alacsonyabb az 55 év feletti n ők foglalkoztatottsága, mint az
EU -ban. (37,7% versus 46,9%)
• A vállalkozói kedv és a női vállalkozók száma jelentsen alacsonyabb, mint a férfiaké.
Munkavállalási korúak száma (fő)
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Kerületünkben a munkanélküliek aránya és száma az alábbiak szerint alakult:
2012 . decemberében a regisztrált á ll áskeresők száma 2 594 fő volt, a munkavállalási korú
lakónépesség 4,94 %-a (52 545 fő).
• 2017. január l-jén a regisztrált álláskeresők száma 1136 fő, a munkavállalási korú lakónépesség
2,11 %-a. (53 657 fő)
A nők között a munkanélküliek száma 2012 óta folyamatosan csökken. A férfiak és a nők
munkanélküliségének aránya hasonlóan alakult az el múlt években.
Kerületünkben a gyerekszámnak megfelelően biztosított a bölcsődei, óvodai férőhelyek szá ma, ezért ez
nem lehet oka a n ők munkanélküliségnek.
•

A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak:
•
a 45 év feletti nők,
•
a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes édesanyák,

•

a roma

nők sajátos

kultúrájuk miatt.

A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. Az
anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz
szükséges ledolgozott munkaidőt.
b)

nők

részvétele fogla lkoztatást segítő és képzési programokban

Képzési programokat a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya indít á ll áskeresők reszere. Pl. OKJ-s
szakképzettséget adó képzések . A program megtéríti a képzés, a vizsgadíj, valamint az utazás költségeit a
lakóhely és a képzés helyszíne között, továbbá keresetpótló juttatást biztosít. A képzés időtartama
t ársada lombiztosítási jogviszony szempontjából biztosított id őszaknak, valamint el ismert szolgálati időn ek
minősül.

1

e) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Pontos felmérés, tanulmány nem készült az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedését illetően
kerületünkben. Tapasztalataink szerint a 8. osztá ly vagy ennél alacsonyabb iskolai végzettségű nők
munkaerő-piacon való elhelyezkedése nagyon nehéz. Szinte kizárólag segédmunka, szakmai j ártasságot
nem igénylő munkakörökben (p. takarítás) lehetséges az elhelyezkedés, amelynek bérezése is alacsony.

dj hátrányos megkülönböztetés a fogla lkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Céljaink között szerepel a gazdasági és szociális szférában a nők és férfiak esélyegyenlőségének
érvényesítése, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése mind a férfiak, mind a

nők

számára . A

közalka lm azotti és a köztisztviselői bértábla alapján kizárt a bérezése n alapuló megkülönböztetés. Az
Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyen lő munkáért egyenlő bér követelményének.
8.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát
munkahelyi megoldások stb.)
A kisgyermeket nevelő n ők és férfiak esélyeit a szolgá ltatási hiányosságok a lapvetően rontják. A
kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében els őd leges a bölcsődei férőhe l yek száma.
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Kerüle tün kben a gyermekek napközben i ellátá sá t szolgáló b ölcsődei férő he lye k száma minden igényt
kielégít, váró lista ni ncs. 644 fé rőhelyen várj uk elsősorban a mun kaerő piacra visszatérő szü l ők gyerm eke it.
A kerületi óvodá kban ni ncs fé rőhely hián y.
8.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás t erülete
A cs alád· es nővéde lm i go ndozast oz Eiit v. 41. §·a rdgzít i, en11ek értelmében biztos ito111 sz iikseges a gye rmekvó /lolós körülmén yeinek elös egitesét o
to11ócsadas és gondozás eszkö zeive l, a családtervezéssel dsszefüggö ism ere tek á tadását és a nők egészségvédelmét szo lgáló intézked éseket.

A családt ervezés, anya- és gyermekgondozás a véd ő női hálóza t szakmai mu nkájában jelenik meg. Ennek
során a szociálisan nehéz helyzetben é lő vára ndós anyákra és gye rmekekre fokozot t figyelme t fordítanak. A
leendő szü l ők számá ra a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban kezd ik
meg: tanfolyamok, beszé lgetések, család látoga tások formájában . Segítséget nyújtanak a családi-, szociá lis
juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitö ltésében. Családte rvezéssel
kapcso latban a gyermekek f elvilágos ítására alapve tően az iskolában ke rül sor.
Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
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Forrás: TelR és helyi adatgyűjtés
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8.4 A nőket érő erőszak, családon belü li erőszak
A cs aladon beluli ero'szok eset é11 a lkalmazlwró legfonrosabb re11d1?ikezeseke1 a hozzotorcazok kózom erőszak mia tt alkalm ozhato tovoltortosról
szála 2009. évi LXXII. tv. és a Bünte tő tö rvénykö nyv tartalmazza. A cs a:adon belüli erősza k ra/ nincs ö nóllo tenya llas . a parkopcsolat1 erőszakra
Jelenleg a Bünte tő t drvé nyko nyv kulö11bozo tényallósa1vonatkoznak. Id. tem sé rtés :aklaras. tavo ltarta s.
A nők elle111 erőszak kulón boző /o rm aira. va gy ugyanezeknek nem a parkapcsa latan belül megn yt!vó nulo for mólfa (pl. szexualis jelleg11 v1sszaelesek}
is a Bun tet ő torvénybnyv re levóns p arogrofusa1 vo norkoznok. A zaklaws. szexuó lis vagy családon belüli erőszak miatr tórtén t re11d6rseg1
feljelentések szó ma alulmarad a tényleges esetek szómótó l.

Szociológiai vizsgálatok mutatják: a nők elleni erőszak rugója az esetek többségében e lsősorb an nem a
szexuális kielégülés utáni vágy, hanem a hatalom demon strációja . Max Weber sz erint „ a hatalom ga rantá lja
egy társadalmi kapcsolatban a sajá t aka rat keresztülvit elét más felfogással szem ben" . Cs alád ba n és a
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munkahelyen legtöb bször a f érfi akarata érvényesül, m ert övé a hatal om. Ez az alá rendeltségi viszon~
legszemléletesebben a munkahelyen nyilvánul meg. Ez t eszi lehetővé , hogy a főnök ne csak m un katársa1
lásson ko ll éganőjében, hanem szexuál is kívánságának tárgyát is. A t itkárnő ped ig azért tű ri , hogy a főn ök
benyú ljon a szoknyája alá, mert övé a hatalom. De ez a felfogás napjai nkban nagy vá ltozáson megy át. EgyrE
több az olya n nő, aki szem élyisége erejére, iskola i végzettségére t ámaszkodva el akarja mondan
véleményét, keresztü l akarja vin ni aka rat át. És egyre több az olya n férfi, aki kíváncsi az övéve l ellentétes
véleményre is, és hajlandó elfogad ni a sajá tj áná l jobb érv eket. Előt érbe kerü l Hanna h Are ndt f elfogása: e
kell v ála sztani egymástól a hata lmat és erőszakot. „ A hatalom lényege nem az uta sítá steljesít é~
ki kényszerít ése. Sokka l in ká bb annak az em be ri képességne k a kifej ezése, hogy másokéva l össze t udjuk
egyeztetni véleményünket, és ennek értelmében cselekszün k." A gyermekvédelmi, szociá lis szolgá ltatások,
a védő női hálózat, a ren dő ri tevéken ység eredményeként, a jel zőre nd sze rek alapjá n egyre több esetre
derü l f ény, és egyre tö bben tudják, hogy probl émá ikka l hova fo rdulh atnak segítségért (pl. NANE, Regina
Alapítvány, stb ... ).
8.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
A krízishelyzetben l évő nők sz ámá ra nagyon fontos tényező az idő, ezért a várólistával működő szállók sok
esetben nem tud na k azon nal i segít séget nyújtani. Fontos a megfele lő tájékoztatás, és az igények és
kapacit ás összhangja . Ke rületünkben el látási szerződés alapján a Szociá lis és Rehabi litációs Ala pítvá ny
fogadja a krízis helyzet ben lévő csal ádokat és vára ndós anyá kat. Újpest Önko rmá nyzatával kötött ell átási
s zerződés alapján az „ Aranyhíd" Gye rm ekek Átmeneti Otthona 8 fé rőhe l yen fogadja az ellátást kérő
gyermekeket. Saj nos nem min den esetbe n van lehe t őség a fogadásra. Ilyenkor a szociá lis mu nkások
mindent megtesznek annak érdekébe n, hogy a rászoru lók megfele l ő elhelyezést kapjanak Bud apest
valamelyi k át meneti otthon ában.

1

8.6 A

nők szerepe a helyi közéletben

Az azonos ;ogok érvényesítéséhez e/engedhereclen a képv1seler. A ndk reszvételére nemcsak o nöi nem re;ire:entólóso miorr von szükség policikábon,
ozoz o közJgyekröl való dö ntési mechon izm usbon, hanem mert ez szo lgóljo leginkóbb o közös érdeket.

A kerületi közéletben, az önkormányzati képvisel ők köré be n S n ő talál ha tó, a polgármester n ő, a két
alpolgármesterbő l 1 nő. A Polgármesteri Hivata l jegyzője, a lj egyzőj e nő, továbbá középvezetőin ek 80 %-a
nő. Az önkormányzati intézmé ny há lózatá nak és a gazdasági t ársaságok veze tő i nek 90 %-a n ő.
8.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Kerü letü nkben nincs olyan szervezet, am ely kifejezetten a nőket éri ntő problém ákkal foglalkozna. Azonban
Budapesten több i lyen szervezet is m ű köd i k, melynek e lérhetőségé r ől a családvédelemmel foglalkozó
intézményei nkbe n dolgozók adna k felvilágosítást.
A szociá li s szolgált at ás intézményi ke retei között e lősegíti a kapcso lati e rősza k áldozatainak segít ését úgy,
hogy a rendelkezésére áll ó eszközökkel hozzájá rul közös programok sze rvezéséhez a r e nd ő r ségge l , oktatási
intézményekkel (é rzékenyítő példá k bem utatása, megoldási utak közös elemzése érdekében).
8.8 Következtetések: problémák beazono sítása, fejlesztési
A

nők

helyzete,

e sé lyegyenlősége

beazonosított problémá k
A családon be lüli

e r ősza k

áldozatai m agukra

lehetőségek

meghatározása.

vizsgálata során településünkön
fejlesztési leh e t őségek
Felvilágosít ás, t anácsadás. Az áldozatok segítése.
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maradnak a problémáikkal.
A gyermeküket egyedü l nevelő nők gazdaságilag
(és jogi lag is) ki va nnak szolgáltatva.

Szociális, gyermekj óléti szolgáltatások, ellátások során
célzott támogatások körének kialakítása, bővítése .
Az önsegítő an yacs oportokat sze rvező és mű kö dte tő
civi l, egyházi, vagy önkorm ányzati kezdem ényezések
tám ogatása (helyiség, gyerm ekf elügyelet, 11 apás"
gyerekprogra mok, pénzbel i támogatás, pál yáza t i
forrás), koo peráció más szolgá ltatókkal.

A nők között sok a képzetlen, alacsony iskolai
végzett séggel rende lkezők szá m a különösen a
m élyszegségben élők, a roma populáci ó és az 55
év fe letti korosztályban.

Az érintett n ők fogla lkoztatásá nak növelése. Képesít és,
sza kma i tudás megszerzése.

Az alacsony iskolai végzettségű 55 év f eletti
mun kanélkü li n ők szá ma magas.

IX. Az idősek, helyzete,

A közfoglalkoztatásban va ló részvétel biztosítása a
helyi intézm ényekben és gazdasági tá rsaságokban.

esélyegyenlősége

Tolsztoj 82 éves korá ban írta a következőket:
öregkorban azt gondolják az emberek, hogy életük végéhez közelednek,
pedig éppen hogy az életük legértékesebb legszükségesebb munkája folyik önmaguk
és mások számára.
Az élet értéke fordítottan arányos a haláltól való távolság négyzetével. "
„ Késő

9.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzet e, demográfiai trendek
stb.)
A népesség öregedésével járó t ársadal mi dem ográfia i problémák az
elmú lt évtizedekben vil ágszerte az érdek l őd és középpontj ába kerü ltek.
2025-re Európa népességének mintegy egyharm ada eléri , vagy
m egh aladja 60. életévet, ezen belü l is a 80 évesnél idősebbek szá m a
_.,..(,.
~-~-~ különös en jelentős m értekben nő majd . A jövőben az idős emberek az
- jJ európa i népesség növekvő résza rányát fogják képez ni. Ezt a hatást csak
fokozza, hogy az orvostudomány fejlődéséve l, növekszik a vá rh at ó
élett arta m is. Ez a tendencia óriási hatást gyakorol Európa egész tá rsa dal m ára. Ennek a változásnak számos
közegészségügyi és szociális vonat kozása van már jelenleg is.

1

J

Egy társada lom fontos értékmé rője, hogyan bá nik az idősekkel. Az öregedés az élet t er mészetes velejárója
és nem betegség, még ha növeli is számos betegség kia lakulásána k kockázatát. A népesség öregedésével
járó társada l mi demográfiai problémák az elmú lt évtizedekben világszerte az érdeklődés középpontjába
ke rültek. 2025-re Európa népességének mintegy egyharmada eléri, vagy meghaladja 60. életévet. ezen
belül is a 80 évesnél időseb bek száma kü lö nösen jel entős m értekben nő maj d . A jövőben az idős emberek
az európai népesség növekvő rés zarányát fogják kép ezni. Ez t a hatást csak fokozza, hogy az orvostudomány
fej l ődésével , növekszik a vá r hat ó élettartam is. Ez a te ndencia óriási hatá st gyakorol Európa egés z
társada lmára. Ennek a változásnak szá m os közegészs égügyi és szociális vonatkozása van már je lenleg is. Az
idős emberek társada lmi rét eghelyz etének szer kezet e az elkövetkező években , évtizedekben feltehetően
sokat vá ltozik.
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emberek társadalmi réteghelyzetének szerkezete az elkövet k e ző években, évtizede kben
sokat változik majd. Ez rés zben az iskolázottság, a kulturális szint növeked ésének, az igények
modernizálódásának lesz a következménye. Ennek megfelelően az idősek életminőségéne k javítását célzó
társadalm i programok a szociális segítség feladatai mell ett újszerű kihívásokkal is szembe találják majd
magukat. Demográfiai e l őreje l zések szeri nt valamennyi időskorú csoport aránya növekedni fog, de a
legidősebbek, azon belül pedig a nők részaránya emelkedik legintenzívebben.
Az

idős

felteh etően

A nemek aránya fokozatosan a nők fe lé tolódott el. Fontos körü lmény, hogy a nők vá r ható átlagos
élettartama hosszabb, halandósága al acsonyabb, mi nt a férfiaké. Ennek következt ében nőtöb blet a 40
évesnél id ős ebbeknél ala kul ki, és a ko r elő reha l adtával növekszik.
1. Az idős emberek aktív életformáját célzó általános európai elvek:
;... Egész életen át tartó tanul ás

r

2.

Hatékony mu nkaerő-piaci politika

;... Egészséges és biztonságos munkakörülmények megteremtése
;... Flexibi lis munkavégzés lehetőségének megteremtése
;... A szociáli s partnerek közötti együttműködés erősítése.
A fogyatékos-ügy és az idősügy összekapcsolása indokolt - bár természetesen ennek vannak vitatható
része(i) -, mert a fogyatékos emberek iránti érdekl ődés, elfogadás vagy befogadás és figyele m, csak
akkor emelhető a társadalmi é rde klődés középpontjába, ha az emberek egyre nagyobb része látja be,
hogy ő maga sze mé lyesen is érintetté vál hat, és nem csupán úgy vélik, hogy vannak olya nok, akik nem
voltak „szerencsések" és úgymond a no rmál m ozgás nehéz vagy lehetetlen a számára; rokka nttá váltak.
Világossá kel l tenn i, hogy egy ö regedő társadalomban - márpedig hazánk különösen az - , az emberek
egyre nagyobb hányada válik fogyatékossá , különösen, ha tudjuk, hogy a fogyatékosságok döntőe n az
aktív kor végén alakulnak ki. Ez egyrészt azért fontos, mert az OECD véleménye szerint a jelenlegi
(fogla lkoztatási, társada lmi) t endenciák változatlansága mellett az aktív, idősebb mu nkavá llalók (50-64
évesek) arányát a mostan i 38 %-ró l meg ke ll ene duplázn i (pont osabban: 70 %-ra emelni) a társadalm i
rendsze rek fenntarthatósága érdekében a k övetkező néhá ny évtizedben.

Főbb

•

alapelvek, melyek érvényesülése kiemelten fontos az idősekkel való foglalkozás során:
A ktív

Id ős kor

(Active Aeging - Policy Framework) WHO, 2001

Ez a dokumentum először gondol kodik az i dősödés tényének pozitív fe lfogásá ról, az idősödésse l a maga
telj ességében és nem csak az időskor szociális és egészségügyi vonatkozásaival foglal koz ik.
Táma szkodá s az id ősek véleményé re, az idősellátáshoz ka pcsolódó szakemberek t udására ,
tapasztalatára, a hazai és külföldi „jó gya korlato kra " az alkal mazhatóság érdekében.
UNESCO - Hamburgi Nyilatkozat, 1997

„Korunkban több idős ember él a Földön, mint bármikor ezelőtt, és arányuk a lakosság egészéhez
viszonyítva tovább növekszik. Ezek az idős felnőttek nagymértékben hozzá tudnak járulni a
társadalom fejlődéséhez." Fontos alapelv az idősekben meglévő képességek megőrzése, az
időskorúak társadalmi erőforrás szerepének tudatosítása a helyi társadalomban. "
1.

2.

3.

4.

Ennek érdekében az i dős em berek szükségleteinek biztosításához e rősíteni kell az állami, a civil
szféra, az üzleti szektor, a magánszemélyek és az idősek ellátásában érintett szakmák
együttműködését fo lyamatos párbeszédét.
„ Se többet, se kevesebbet, m int am ire épp szükség van " elv érvényesítése, ami jelenti egyrészt a
szolgált atások bővü l és ét az egyéni igények, sz ükségletek szerint, ezzel párhuzamosan az
öngondoskodás, önellátás ismeretének átadását is.
Id őskorú ak diszkriminációjának megszüntetése. Sok idősebb ember ki van téve a társadalmi
kirekesztés valamelyik kockázatának: e l s z igetel ődés, egés zségi problémák, hozzáférés az
ellát ásokhoz.
„ Defi cit m odell" he lyett a ,,fej l őd és modell " szükségess ége. Az i d ős ö dés pozit ív felfogásá nak
érvényre juttat ásá hoz az idős ko rú ak t udását , bö lcsességét és készségeit is szükséges beépíteni a
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szolgáltató rendszerek működtetésébe, valam int el kell ismerni hozzáj áru lásaikat a közjóhoz,
példáu l a háztartások, szomszédságok közötti segítő kapcsolatok méltánylása révén.
5. Az önkéntes tevékenység fej lesztésével elő kell mozdítan i a lakóközösségi alapú ön kéntes
mozgalmakat, a f iat al és id ősebb korú személyek együttm űködését egymás segítésében. Az
önkéntesség erősíti a generációk közötti kapcsolatokat, a t udások és ta paszt alatok átadását, az
értékek és az alkotó problémamegoldó készsége k továbbörökít ését.
6. „Egészség, képze ttség, tudás - az idősek m i n őségi életéne k ku lcsmotívuma i" , cél az aktivitás
kitolása amennyire csak lehetséges, ezen belü l az élethosszig t artó ta nulás igényének felkeltése, az
ehhez kapcsolódó fe ltételek megterem tése.
7. A középgenerációk jövőképét és így mentális beáll ítódásá t is nagyba n befolyásolja, hogy mil yen
időskorra szá míthatna k. Ezért ne mcsak az id őseket , hanem a középkorúakat és a fe lnövekvő
nemzedékeket is fontos megszólítani, hiszen a sikeres id ősö d ést már igen korán kell mega lapozni.
8. Az idősödés i folyamat menedzselése, új megközelítés: egyéni és társada lmi szinten is fel kell
készü lni az i dősöd ésse l járó, megvá ltozott élethelyzetekre (gazdasági, egészségügyi, szociá lis,
pszichológiai).
Általánosságban elmondh at ó, hogy a három kerü letrész (Rákospalota, Új palota , Pestúj hely) e ltérő fö ldrajzi,
szociológiai adottsága i, összetétele, az id ősek egészségi állapota, a közlekedés és szá mos tén yező
befolyásolj ák az i dősel l átás szo lgáltat ása inak igénybevét elét .
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9.2

Időskorú népesség esélyegyenlőségének biztosítása a közszolgáltatásokban

Eu rópa szerte megfigyelhető t ársadalmi jelenség a népesség korstruktúráj ának ra diká lis változása: az
id őse bb korú munkavállalók szá ma (55-64) növekszik, az idős (65-79) és a nagyon idős korú (80+) népesség
aránya is egyre magasabb és ezzel egyid ej űleg a munkaképes korú lako sság szám a csökken. Ez súlyos
t ársadalmi problémákat vetít e l ő re, melyek megoldása helyi, nemzeti és Európai szinten egya ránt s ü rgős
felad at. Az id ős lakosság fizikai és szellemi aktivitásának, munkaképességének meghoss zabbítá sa
elenged hetetlen ahhoz, hogy az időskorúak ellátásá ból fakadó társada lmi költségek ne emelkedjenek
elviselhetetlen mértékűvé. Másik fontos szempont, hogy az időskorú lakosság szám ára az aktív és minőség i
időskor egy alapvet ő emberi jog, amelyhez m egfele lő körn yezet, társadalmi elfogadás és ellát órendszer
kial akítása köt elezettség a mindenkori nem zeti és helyi sz int ű kormányzatok szá mára. Az Európa i Unió
legfőbb célja a szemléletváltozás elérése, annak felismerése és tud at osítása, hogy az aktív időskor érték az
egész társadalom szá mára. M indenkinek a l apvető emberi joga az aktív nyugdíjas kor.
Az öregedés makrogazdasági következménye:
·=·
Az egyre id ősebb társada lmak negatívan hatnak a GDP növekedés re.
·=·
Az i dőse k népességszámhoz viszonyít ott magas ará nya hata lmas költségvet ési t er het j elent.
·:· Feszültségek a szociális- és nyugd íjrendszerben.
·=·
Egyre kevesebb dolgozó egyre több és egyre nagyobb élet kort megé l ő nyugdíj as élet ét kell, hogy
fin ansz írozza.
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9.3 Helyzetelemzés

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma

Év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2012

8 817

14 959

23 776
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2013

8488

14 720

23 208

2014

8 230

14496

22 726

2015

7 955

14 169

22 124

2016

7 920

14 050

21 970

2017

6 457

12 454

18 911

Forrás: TelR, KS H Tsta r

Nyugdíjasok száma (fő)
25 OOO

20 OOO
1
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10000

5 000

201 2

Az

időskorúak

2013

2014

2015

2016

2017

életkörülményei

A dem ográfia i adatokból az láth ató, hogy a Kerületben a népesség csökken (1980-hoz képest a vá ltozás
33976 fő). Ez álta lában azt feltét elezi, hogy a fiat alabb lakosság szá m a nem nő.
A dem ográfia i adatokból viszont az is kiolvashat ó, hogy a kerül et lakosságának t öbb mint 19 száza léka 65
évesnél időseb b .
Az életkörülményeket - így az időskorúakét is - általában a lakáshelyzettel, a j övedelemmel és a fogyaszt ás
szerkezetével, szín vonalával lehet jellem ezni, fi gyelemmel a házt artások szerkezetére.
A Kerü let vá rosrészenként i adataiból levon ható, hogy Újpalota népessége csökken, nem csak
hozzáöregedett Rákospalot ához, de kics it le is hagyta. A legnagyobb arányba n i dős emberek Pestújh elyen
él nek, de a Kerület lélekszámához viszo nyítva lét szá mu k viszonylag cse kély. Levo nható az a követ kezt et és,
hogy m iközben a Kerület lakosságá nak szá m a fo lyamat osa n csökke n, a 60 éven fel üliek aránya
permane nsen n ő az összlakosságon bel ül, nem vá ltozi k.
Laká shelyzet
Budapesten a háztartások 62,1 %-ába n csak idős k orú személy/ személyek élnek. Buda pesten az
egyszemélyes háztartások aránya 34,6 %. A XV. Ke rületben ez az arány 30,4 %. Az egyszemélyes házta rt ások
magas aránya va l ószínűsíti , hogy sok i dős ember egyedü l él a la kásába n.
Az idős korosztály egyre több időt tölt a lakásában , kevesebbet mozdu l ki, így életük m1nosege
szempont jából nem mindegy, hogy milyen lakásuk nagysága, komfortfokozata, felszere ltsége. Ez a
koroszt ál y má r nem a fel halmozás i dősza k ában van, hanem éppenséggel a lakás az élet során létrehozott
124

felhalmozás. A megteremtett körülmén yek már véglegesnek tekinthetők, mivel az
id őskorú embere k már ritkán változtatnak lakóhelyükön. A lakás nyújtotta biztonság egyre fontosabbá vá lik,
mert a lakáson belül az i d ős ember még képességei birtokában érezheti m agát. Lakáson kívül azonban
számos, vá ratlan szituáci ó állhat elő.
A "lakásba való bezárkózás" viszont a társas kapcsolatok bes zűkülését, elmagányosodást okozhat. A
Fővárosi Önkormányzat felkérésére 2003-ban a Studio Metropolitana Kht. reprezentatív fel mérést készített
a budapesti időskorúak é l etéről , problémáikról, amelyekkel a nagyvárosi környezetben szembesü lnek. A
megkérdezettek leginkább a lakásukban érzik magukat biztonságban. Az idősek 31,0 %-a va lamilyen okból
elégedetlen lakásával a fővárosban. Tizenki lenc lehetséges okból az első helyen az áll, hogy nehezen tudják
fenntartani a lakást. Ezt a lakás nem megfelelő állapota követi - 31,9 % - második helyen. A megkérdezettek
15 %-a ítéli úgy, hogy lakókörnyezetük közbiztonsága okoz problémát, illetve 10-11 % ítéli úgy, hogy lakásu k
környezetéve l nem elégedett ek. Ugyancsak 10 % ítéli túlságosa n nagynak.
egyik

legje le ntősebb

A problémák nagyrészt az egyszemélyes háztartásokban jelent keznek, ahol az id ős ember egymaga
kénytelen megélni jövedelméből, gondoskodni a lakásban jelentkező hibák javíttatásáról, a lakás rendben
tartásáról. Járható út lenne a lakáscsereprogram fe lkínálása, illető l eg életjá radéki szerződés kötése.
Jövedelmek
A rendsze rváltozás e lső évtizedében jelentősen lecsökkent a gazdaság ilag aktív népesség aránya és óriásira
növekedett a munkanélküliség, mely elsős orban a fiata la bb, gyermekeket eltartó rétegeket érintette. Az
1990-es évek elején a munkahelyek számának visszaesésével a nyugdíjas korúak, vagy nyugdíj előtt állók
elhelyezkedési esélyei csökkentek a legjelentősebben. 1990-hez viszonyít va nőtt a 60 éven alu li inakt ív
keresők aránya és hasonló mértékben emelkedett a 60 éven fe lüli idős, inaktív keresők aránya az amúgy
egyre csökkenő számú népességen belül.
A munkavá llalás és az abból származó jövedelem je lentősen befolyásolhatja a nyugdíj as helyzetét.

A fogyasztás szerkezete
A kiadások szerkezetére a helyi fe lmérésekből adatokkal nem rendelkezünk, azokra a 2011-ben kés zü lt KSH
adatokból lehet következtetni. Eszerint az időskorú háztartások legnagyobb kiadási terhét az élelmiszerekre
fordított összegek képezik (összes kiadás 30 %-a) . A második helyet a la kásfenntartás költségei (25 %) tették
ki, m íg a harmadik helyet az egészségügyre, testápolásra fordított kiadások (10 %) jelentették. E három
tétel az idős háztartások kiadása inak 65 %-át teszik ki.
Szerkezeti változás a korábbi évek adataihoz viszonyítva nem következett be, azonban 7 százalékpontta l
csökkent az élelmisze rekre fordított kiadások hányada, míg a lakásfenntartásra, egészségügyre és
testápolásra fordított hányad eme lkedett.
A kiadások további egyharmadában is lényeges vá ltozások következtek be. Növekedtek a közlekedési,
hírközlési főcsopo rtra fordított kiadások (telefonellátottság terjedése), míg csökkent a ruházkodásra
fordított kiadások hányada.
Az

időskorúak életminősége

Amennyire örvendetes jelenség az életkor meghosszabbodása, annyira válik egyre fe le l ősségtelj esebb
társadalmi kötelezettséggé az élet megfelelő minőségének, az egészségnek és az aktív életnek minél
hosszabb ide ig való fenntartása, biztosítása.
Az életminőség összetevői:
- egészségi állapot,
- mindennapi aktivitás, életmód,
- közérzet.
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A gazdasági, pén zügyi stabilitá s megteremtése alapfelt ét ele a nyugodt, kiegyensúlyozott öregségnek. Fel
kell készülni az öreg korra, megfele lő élet fi lozófiára kell szert tenni . A környezet legyen befogadó,
empatikus, hogy az idős ember állandóan érezze, hogy egyenjogú tagja a közösségnek.

J

9.4 Idősek

munkaerő-piaci helyzete

Az Flt. 24 . §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló á ll áskereső részére nyugdíj e l őtti ál láskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Az
álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a rögzíti. Err ől Id. még a 3. 3. pomot.

1

a)

idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

A 2011. évi népszámlálás i adat ok szerint a XV. kerületben nyugdíj és já radék mellett összesen 797 fő vállalt
munkát. Ebbő l a legtöbben, 519-en a 60-69 éves korosztályból dolgozott. A 75 éven felü liek közü l 29-en
álltak alkalmazásban . A munkavá llalásra kés z nyugdíjasok előtt tornyosuló akadá ly, hogy ők
önmagukban, egyedül nagyon nehezen találnak m agukna k munkát. A legtöbb esetben a nyugdíjasok
néhány sikertelen próbá lkozás után feladják a munkavá llalási kísé rletezést, mert nem tudják, hogyan
folyt athatnák tovább. A nyugdíjasok kapcsola ti tő kéje gyo rsan apad, ahogy idősödnek, így egyre
kevesebb lehe tséges mu nká ltatóh oz képesek eljutni, s nem tudják, hogyan keres hetnének m eg több
pot enciá lis alkalmazót, ha az ált alu k ismert néhá ny vá llalat vagy intézmény e lutasította ő ket. A
nyugdíjasok egyedü l nem képesek a mun kaerőpiaci kereslet és a nyugdíjas munkavá lla lói kín álat
összehango lására . 2017. jú lius l -jé n hatályba lépett a közé rdekű nyugdíjas szövetkezetekrő l szóló törvény,
am ely segítséget nyújt a nyugdíjasok fog lalkoztatá sában.
b) t evékeny időskor (pl. élethosszig tartó t anulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának l e hetősége i a
közintézményekben, foglakoztatásukat t ámogató egyéb programok a t elepülésen)
A kerületi időseket seg ítő szolgá latoknál számos olyan t evékenységet folytathat nak az ér d eklőd ő k,
amelyekkel kondícióban t arthatják mint a testi, mint a lelki egészségü ket. A programokon, a jogát ól, a
sa kkon, a rejtvé nyeken, a pozitív gon dolkodáson, az informati kai ismeretek megszerzésé n keresztül
mind enki megtalálj a a számá ra legvon zóbbat. Önkormányza tu nk 2014. évben indította el a Levendu la
Egyetem i kurzust, ahol az idősek egyetemi oktatóktól hallgathattak előadá sokat a koroszt ályt
érdek l ő d ésé n ek megfelelő t émakörökben. 2017-tő l szü neteltetjük a kurzusokat, helyette más közös
tevé kenységek kerü lnek megszervezésre (kirándulások, e l őadáso k) .
e) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás t erület én

Az idősebb koroszt ály a gazdasági válság előtt, illetve alatt sokka l jobban volt kiszolgáltat va a m unkaerő
piaci diszkriminációnak, neh ezebben helyezkedtek el, és a munka helyi leépítések is előbb érték el őket. Az
utóbbi években fordulat lát ható a mu n kaerőp iacon , ugya nis a fog lalkoztatásban a nyugdíjasok
mu nkavállalása iránt igény mut atkozik.

Hátrányos megkülönböztet és a fogla lkoztatá s t erén

Év

2012

Regisztrált
munkanélküliek
szá ma

55 év felett i regi sztrált
munkanélküliek száma
(TS 1010 és TS 1011)

Tartós
munkanélküliek
száma

55 év feletti tartó s
munkanélküliek száma

Fő

Fő

%

Fő

Fő

%

2 431

385

16%

477

123

26%
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2013
2014
2015
2016
2017
Forrás : Helyi

2446

460

19%

622

231

37%

1950

446

23%

457

229

50%

1 732

452

26%

501

300

60%
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9.5 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közleked éshez, információhoz és a közösségi é let gyako rlásá hoz
va ló hozzáférés

Az önkormányzat i dőse ket é ri ntő szociális jellegű e llátásai, szolgáltatásai
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Kerületünkben az időseket segítő szolgáltatások kij elölt helyszínei mindhá rom városrészében
megta lálha tó ak. Rákospa lotán az Arany János utcában, Pestújhelyen a Klebelsberg Ku nó utcába n, és
Újpalot án a Kont yfa ut cába n.

Annak ellenére, hogy a 60 év felettiek száma kerü letünkben meghaladja a 20.000 főt, kevesen veszik
igénybe az idősek na ppa li ellátás nyújtott a szolgá ltatásoka t. En nek szá mos oka lehet, pl. a fizete n dő t érítési
díj mé rtéke, a megvált ozott élet viszonyok, eladósodás, nem vonzó körü lmények, szolgáltatások.
Az Önkormá nyzat a terü leti gondozással együtt működve m inde nt megt esz annak érdekében, hogy a
kerületben élő időskorúa k m egt alálják és igénybe vegyék számukra vonzó szolgáltat ásokat és minél többem
látogassák a klubokat . A XV. kerületi idős ü gyi prog ram 2014-ben a „Levendu la"- az Akt ív Id ősko r Gyógyító
Programja elnevezést kapt a, mely l e h etőséget ad az I dőseke t Segítő Szolgá latok, az Id őseket és
De menciával Él őket Segítő Szolgá lat és nyugdíj as szervezetek együttm űködésé re, hagyomá ny ápolásá ra és
új arcu lat tervezésére. A prog ram legfontosa bb célkitűzése, hogy a nyugdíjas korosztá ly minél szélese bb
rét egét és a fi ata l ge nerációt is meg tudja szólítani.
Belépt ünk az Alz heimer Café hálózat ába 20 16. márciusában. Alzheimer Kávézó nak nevez ik világszerte
azoka t a ren dszeresen, havont a mi nd ig azo nos napon és órába n megt artott összejöveteleket, kötetl en,
csa lád ias ha ngulatú ta lálkozókat, amelyeken a sze llemi leépüléssel éri nt ett betegek és csa ládtagj aik
beszélget hetnek egymássa l. Alzhe imer betegek családt agj ai m egoszthatják egymássa l t apaszta lataik at , a
sorstársa któl lelki t ámogat ást ka phatnak és szake m be r ekt ő l is ta nácsot ké rhetnek. 20 16. évben 6
alkalomma l, 2017. évben 8 al kalommal került sor ilyen találkozás ra a Pajt ás étteremben. M inden
alkalomma l meghívott sza ké rtő vendégek t artana k előad ást, januártól májusig, és sze pte mb e rtő l
novemberig, mi nden hóna p utolsó csüt örtökjén. A Csa lád- és Gye rmekj óléti Központ mun ka t ársai
hozzátartozói csoport ot indít ottak az alzheimer kórral kü z d ő k csa ládtagjai , hozzátartozói részére.
A helyi t elevízió, sajtó le h etőséget tere mthet arra, hogy a lakosság, s így az idős emberek és hozzáta rtozóik
táj ékozódjanak a lehetséges ellátásokról, szolgáltatásokról, ezált al bevonódja nak a helyi programokba,
közösségi életbe, az int ézmények számára pedig segítséget jelentene az információnyújtásba n és
int ézmények megismerésében.
A Ké pviselő-t est ület a vonatkozó hat ározat a érte lmében fel hívt a a polgá rmest ert, hogy dolgozta ssa ki a 60+
program va lamint az „Idősek Klubja" t agsági kártya bevezetéséne k a l e h et őségé t , an nak érd eké ben, hogy az
id ősek a kerületi int ézmények által nyújtott szolgáltatásokat kedvezményesen vehessé k igénybe.
Kidolgozták a Levendu la 60+ progra mot . Az Ön kormá nyzat a kerü let i id ősek életkörülm ényei nek j avít ása,
aktivitás ra serkentése, és ezzel együtt a helyi vá ll alkozások szolgá ltatások forga lm ána k fellendítése cé ljából
bevezett e a "60+ Levendu la XV." programot, melynek igény bevételé hez ún. ked vezménykártyát bocs átott
ki, Levendula XV. Ká rtya elnevezéssel. A kedve zménykártya az Önkorm ányzat, az Önkor mányzat
intézményei, és az Önkormányzat t ulajdonosi részesedésével m űkö dő gazdasági társaságo k ált al nyúj t ott
egyes té rít éses szolgáltatások kedvez ményes igény bevételére, egyes belépőj egyek kedvezményes
vásárlásá ra, a kártya rendszerb e belépett, kedve zményt nyújt ó egyéb szervezeteknél ked vezményes
vásárlás és szolgált at ás igénybevét elére jogosít. A kedve zmé nyt nyújtó egyéb szervezetekkel (vállalkozások)
az Önkormányzat együtt mű ködés i megá ll apodást köt amennyiben a ká rtyatulajdonosok részé re
kedvezményes vásá rlási lehetőséget vagy ked vezményes szolgá lt atást nyújt . A kedvez ményká rtyát
ingye nesen igényel heti mi nden 60 éven fe lüli kerületi la kos. A ke dvezményká rtya ki zárólag a
kártyatulajdonosnak biztosítja a kedve zmé nyek et, átruházn i nem lehet!
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Egyesített Szociális Intézmény
Területi Gondozás
Időseket Segítő Szolgálat, Időseket és Demenciával Élőket Segítő Szolgálat
Állandó program ok
Időpont
Helyszín
Program neve
Énekka r
Hétfő 10 óra
Ara ny J. u.
Gyógytorna

Hétfő, péntek 11 óra
Kedd 10 óra

Klebelsberg K. u.,
Kontyfa u.

Gerin ctorna

Kedd 10.30 óra
Szerda 10.30 óra
Kedd 10 óra
Szerda 10.30 óra
Csütörtök 10 óra

Kontyfa u.,
Arany J. u.
Arany J. u.,
Kontyfa u.,
Klebelsberg K. u.
Arany J. u.,
Arany J. u.,
Kontyfa u.
Arany J. u.,
Kontyfa u.
Arany J. u.
Arany J. u.
Kontyfa u.,
Arany J. u.,
Klebelsberg K. u.

Jóga

Társastánc

Kártyaparti
Kreatív csoportfoglalkozás
Angol nyelvokt atás
Klubnap

Kedd 13 óra
Szerda 14 óra
Péntek 9.30 óra
Kedd, csütörtök 13 óra
Csütörtök, péntek 9 óra
Csütörtök 13.30 óra
Péntek 9 óra
Hétfő délután
Szerda délelőtt
Csütörtök délután

Az idősek megszólítása érdekében az önkormányzat tervezi, hogy
l.

2.

3.
4.

S.

6.
7.
8.

9.
10.

már az 50 fel ettiekkel kezdené a törődést, személyre szabottan segít a nyugdíjazásra, idősödésre
va ló felkészü lésben.
Képzéseket szervez azoknak a családoknak, családtagoknak, akik idős emberekkel élnek, vagy
id őseket gondoznak otthonukban (ágyban fekvők ápolása, lelki gondozása, rehabilitáció,
tornáztatás, étkezési, életviteli tan ácsadás).
Segédeszközök kölcsönzése - átmeneti egészségkárosodás esetén, pl. baleset után, a rövid ideig
szükséges bot, járókeret, kerekesszék kö l csönözhető.
Tanácsadások szervezése, a különböző élethelyzetek megoldására, akár önkéntes idősek
bevonásával is (ügyvédek, jogászok, orvosok, pénzügyi szakértők, mérnökök, kertészek,
reklámszakemberek).
Információs, tájékoztató szolgálat minden id őseket érintő kérdésben, melynek célja, hogy a
problémára a l egmegfelelő bb megoldást kapja az idős, e l őszűrje, összehangolja és javasolja azokat
a szolgáltatásokat, melyek számukra a legelőnyösebbek.
Kincsesláda - az idősek tudásának felmérése, életút interjúk készítése, megje lentetése a helyi
médiában.
Önkéntes regiszter létrehozása - ki, milyen önkéntes munkát válla l kerü letrészenként, amelyben az
idősek is sze repelnek.
Együttműködésben a kerület egészségügyi, oktatási és kulturá lis intézményeivel olya n programokat
szervez, me ly a generációk közti együttműködést, az idősek tová bbképzését , szabad idő eltöltését
színesíti.
Közösségi helyiségek biztos ítása, közösségek alakításának segítése. Azonos é rdek l ődésű idősek
klubja (pl. sa kk, kártya, hímző, utazó, környezetvédő, kertészkedő).
Az egyik legnagyobb probléma id őskorba n az elmagányosodás, a feleslegesség érzése, a
ka pcsolatok beszűkü l ése. Ezen segíthet a szomszédsági kapcsolatok ápolása, különösen azoknál az
i dősek nél, akik nehezebben mozognak, így nem hagyhatják el otthonukat.
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Az idősek nappali ellátásának kiterjesztése a
demenciával é lők körére

Új feladat számunkra azokka l az idősekkel való
foglalkozás, akik gyakran egyedül élnek és
önmagukró l nem képesek egyáltalán gondoskodni,
nem fejleszthetők, állapotu kban javu lás nem
várható. Számukra e l ső lépésben a dem enciával
él ő k nappali ellát ása, majd az átmeneti és a
végleges bentlakásos elhelyezés jelenthet megoldást. Ezek a szolgáltatások humánusak, de meg l ehetősen
kö ltségigényesek. A demenciával élőket gondozó családokra nagy teher hárul, hiszen a napközbeni ellátást
is ők végzik. Ezen családok megsegítésére 2017.02.01-én megnyit otta ka puit a demenciával é lők nappali
el látása, mely 12 fő demenciával élő napközbeni ellát ását biztos ítja. A napi tevékenységek közé tartozna k a
mozgásos foglalkozások, a torna, séta , a „finom-motorika " fejlesztése , kretaív tevékenységek, éneklés,
memóriafejlesztés. Az ünnepeket a nappali ellátások közösen szervezik, rendszerint együtt ünnepelnek.

-·I

a) az i d ősek egészségü gyi és szoci ál is szol gáltat ásokho z való hozzáf érése
„ A 60 év felettiek - szubjektív megítélésük alapján - többsége úgy érzi, hogy mindennapi tevékenységét
gátló egészségi problémákkal küzd. A legidősebb korcsoport - 70 év felettiek - eset ében a férfiak 42 %-a , a
nők 28 %-a érzi magát megfele lő erőnlétben. A nemek közti külö nbség egyik oka, hogy a 70 év fe letti nők
számottevő hányada egyedül él egyszemélyes háztartásban, s így mi ndennapi tevékenységük sokrétűbbek
és megterhe l őbbek, mint a zömme l házastárssal, fiatalabb családtagokka l együt t élő i dős férfia ké. A
rendsze res gyógyszerszedés aránya mindkét nemnél összha ngba n van. 50 éves kor fölött m indkét nemnél
többségbe kerülnek e rendszeres gyógyszerszedők arányuk 70 év felett má r igen magas. A férfiak 72 %-a, a
hasonló korú nők 85 %-a rendszeres gyógyszerfogyasztó. Az időskorúak gya krabban szorulnak orvosi
kezelésre, gyakrabban uta lják őket sza korvoshoz, kórházba .
Az időskorúak egészségi állapota e l sősor ban a szív-és az érren dszeri betegségek határozzák meg. Ezek
sorá ba n vezet a magas vérnyomásos betegség. A keringési betegségek közül kiemelkedik a szívizominfarktus. Az agyi erek betegsége ugya ncsak az egyik leggyakoribb idősko r i betegség. Az agyvérzés
következtében kialakult bénu lásoknak igen nagy jelentősége van az i dőskorúak é l etm i nőségének
alakulásában. J e l e ntős a rossz indulatú daganatos betegségek csoportja, a cukorbetegségben szenvedő k, a
tüdőgyul ladásos betegek, az emésztőrendsze r betegségeiben szenvedők aránya. Az életminőség
alakulásában igen nagy szerepük van a mentá lis bet egségeknek. Az élettartam meghosszabbodásával
jelentősen növekszik többféle pszichiátriai betegség gya korisága. Érdemes áttekinteni a különböző
fogyatékosságokka l élő idősek arányait. A fe lmérések ada t aiból megállapítható, hogy a fogyat ékoso k
39
többsége a 60 év feletti koroszt ályból ke rül ki."
A Kerületben az orvosi szakel látást az Egészségügyi Intézmény biztosítja az idős embe re k számára. A
háziorvosi rendel ők nem mindegyikében biztosított a komplex akadálymentesítettség. Az Egészségügyi
Intézmény a napi betegforgalom ellátása mellett jelentős szerepet válla l az idősek gondozásában,
fe lvilágosításában.
Az időseket tömörítő szervezetektől jövő felké réseknek - felvilágos ító előadások tartása életkori
sajátosságokró l, gondokról, betegségekről - a házi orvosok minden esetben eleget tesznek. Az intézmény az ön kormányzat tá mogatásával - évente egy-két alkalommal egészségnapot szervez, ahol ingyenes
szűrővizsgála tok elvégzésére is mód nyílik. A leggya ko ribb betegségek a magas vérn yom ás, melyben a 65
évesnél id ős ebb korosztály közel fele szenved , a szívi zom betegségek, mely a népesség negyedét érinti. A

Az 1döskoruak egészségenek meg1telesére seg1tsegul kell h1vn1 a Neoessegkutato lntezet 2002 evben kes: iten felmerésenek adata it. A
=ovaros1 O no<orman yzat felkéresere ve gzett felm eres k1ter az 1doskoru szeme!yel-. varo slaKok akti vuasara. cletmÓdJara valamim kozerzetere .
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háziorvosokhoz bejelentkezett időskorúak 16 %-át kez elték cukorbetegséggel,
csigolya bántalmak vagy csontszerkezeti rendellenességek miatt kezeln ek.

míg

10

%-ukat

2018-ban a házi segítségnyújtás kiegészítéseként megkezdődött az Önkéntes program bevezetése a t erületi
ellát ásban. Mentorképzésen vettek részt a Területi Gondozás dolgozói. El kezdődött az önkéntesek
toborzása, és megkezdődött a rendszer felkészít ése az önkéntesek fogadására. A kiválasztott aktív
nyugdíjasok az önkéntes t evékenységre fe l ké szítő tréningen vesznek részt, a megszerzett tudásról
tanúsítványt kapnak. 2018 májusában, az önkéntesek megkezdhetik az otthonukban é lő id ős emberek
támogatását a szociá lis segít ésen keresztül (közös ku lturális és/vagy szabad idős programok, közös séta,
kísérés, kisebb házkörüli f eladat ok, közös időtöltések: társasjáték, felolvasás, beszélget és ). Az önként es
segítők munkáját a Területi Gondozás munkatársaiból képzett mentorok koordinálják.
A Területi Gondozás három te lephe lyrő l biztosítja a házi segítségnyújtás szolgá ltatását ( I dőseket Segítő
Szo lgálat- 1153 Budapest, Arany János u. 51„ 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó u. 20/ a., Időseket és
Demenciával É lőket Segítő Szolgá lat- 1156 Budapest, Kontyfa u. 3.).
Saját lakókörnyezetükben, szakképzett gondozók segítségével biztosítjuk az önálló életvit el fenntartását azok
számára, akik szociálisan rászorultak, vagy akiknek egészségi állapota ezt indoko lja. 2016. januártól a szociá lis
segít és és a személyi gondozás keretébe tartozó tevékenységek elvá ltak egymástól. Amennyiben a házi
segít ségnyújtás során szakápolási feladatok ellát ása válik szükségessé, a házi segít ségnyújtást végző személy
kezdeményezi az otthonápolási szolgá lat keretében történő ellát ást. A gondozónők szükség esetén segít ik a
bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözést.
A Gondozó Ház az újpa lotai Nyugdíjasház épül etében t alálható, ahol három lakrészben végzik a gondozási
fe ladatokat. Az átmeneti otthonban olyan 18. életévüket betölt ött kerü leti lakosok elhelyezése biztosítható,
akik önmagukról átmenetileg nem képesek gondoskodni. Az ellátásnak feltétele, hogy az ig é nyl ő részben
öná lló legyen, ne igényeljen állandó egészségügyi ellátást, mivel ennek fe ltételei nem adottak. Ez az átmeneti
el látási forma egy évig ve h ető igé nybe, de indokolt esetben további egy évvel meghosszabbítható.

65 évn él

Év
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65 év feletti lakosság
szá ma
(TS 0328)

részesülő id ős korúak

Nappali ellát ásban
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részesülő időskorúak
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Fő
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%
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2013
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294
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2015
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2016
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1,78%

Forrás: TelR, KSH
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b) kulturális,

közműve lőd ési

szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Az önkormányzati források szűkössége ellenére jelentős a Kerületben folyó közművel ődési tevékenység.
A Csokona i Műve l ődési Központ (htto ://www.csokonaik k. hu ) is működtet egy több évtizedes múltú, nyugdíjas
~
klu bot.
A klubba járás l egfőbb motivá ciója a magánybó l való kiszakadá s
igénye. A klubok e lsős orba n a saját otthonukban é lő időskorúak
részére biztosít l e h ető séget napközbeni tartózkodá sra , a társas
kapcsolatok építésére és ápolására, közösségi programokon va ló
részvételre, a fizika i és szellemi aktivit ás megtartá sá ra, mentá lis
gondozásra, igény szeri nt napi egysz eri meleg étke zésre, valamint
az a l apv et ő higiéniai szükségletek kielégítésére. A klubokban az
étkezésért és a szolgá ltatáso kért az önko rmányzat rendelet ében
m eghatározottak sz erint térít ési díjat kell f izetni.
Az alábbi t áblázatban mutatjuk be, hogy az id ősek klubjaiba járók közü l ki milye n és hány al kalommal vesz
részt szabadid ős programon .
Kult urális, közművelődési szolgá ltatásokhoz való hozzáférés
Mozi e lőad
ás
látogat ása

Múzeumi
kiállítás
megtekintése

Könyvtár
látogatás
a

Közműve l ődési

alkalom

alka lom

alkalom

alkalom

intézmény
rendezvényén
részvétel
alka lom

2013

3

6

11

13

11

2

3

2014

3

5

10

11

10

1

3

2015

3

5

7
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9

3

2

2016

2

5

8

11

11

1

2

2017

2

4

8

11

10

2

3

év

Színháze l őadás

látogatása

Vallásgyakorlá
s templomban

Sportrendezvé
nyen részvétel

alkalom

alka lom

A nyugdíjas korú közösségek - közel ké t évtizedes - fennm aradá sá nak magyarázata, hogy az int ézm ény
munkatársai t eljes-m értékb en ti szteletben t artják önállóságukat a ta gfe l v é t e ltől a programvá laszt ásig.
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A klubokat átlagosan 110 fő látogatja. Többek között számítógépes klub
(Netmest er), Bojtor Im re Népdal-és nót akör működ ik, il letve nagyon sok
kirándulást szerveznek, megtartják az ünnepi megemlékezéseket (Húsvét,
40
Karácsony) .
A kulturális, szórakozási és képzési lehetőségek megteremtésében az oktatási
intézménye k és a helyi t ársada lmi szervezetek szorosan együttműködnek. Az
együttműködés formális színtereként létrejött a helyi civil kerekasztal.
„Szaba didős

tevékenységük jellemzően a sétára, könyv-és újságolvasásra, TV
nézésre korlátozódik. Ez nem csa k az idősek korlátozott anyagi lehetőségeive l , kedvezőtlenebb egészségi
állapotával van összefüggésben, hanem nagymértékben a Magyarországon jellemző, az id ős korra l, az
idősek életvezetésével kapcsolatos attitűdök következménye.
Közérzetükre az alábbiak jellemző. A budapesti életkörülményeket jónak, elfogadhatónak találták,
véleményüket érzelm i motívumokkal (megszokás, kötődés) magyarázták. Alkalmazkodtak a város által
nyújtott életfeltételekhez, ugyanakkor jól látják a problémákat. A köztisztaság, a levegőszennyezettség, a
zajszint és a nem megfelelőnek érzékelt közbiztonság azok a területek, melyek súlyosan érintenek minden
budapesti időskorú személyt. Az egészségügyi ellátást jó, közepes színvonalúnak találták. Az egészségügy
általános megítélése kedvezőtlenebb, mint az egyes egészségügyi intézményeké. A háziorvosi ellátást 46 %
nagyon jónak, 35 % jónak ítélte, míg megítélésük szerint a szakorvosi rendelők és a kórházak szo lgáltatásai
1
jóval elmaradnak a háziorvosi ellátás minőségétől. 'A
e) id ősek informatikai jártassága

Az id őse bb korosztály digitá lis tudása , informatikai jártassága a többi korosztályéhoz képest rosszabb. A
Csokonai Műve l ődési Házban működik a kifeje zetten az időskorúak részé re szervezett „ Netmest er" klub. A
klub t agja inak száma eléri a 80 főt. Ide az az érdeklőd ő nyugdíjas réteg jár, amelyik szá mára fontos az
informatikai j ártasság, a tudás megszerzése. Ezzel a „ tudással" tartják sokan a kapcsolatot családjukkal,
fenn vannak a közösségi hálókon.

Id ősek

Év

2013

Összes megkérd ezett

informatikai jártassága

Számít ógépet használni tudók
száma

Internetet haszná lni tudók száma

Fő

Fő

Fő

160

11

6,9%

8

5,0%

18

12,0%

%

%

2014

150

22

14,7%

2015

155

42

27,1%

42

27,1%

2016

170

64

37,6%

64

37,6%

2017

170

85

50,0%

85

50,0%

Forrás: Hely i adatgyűjtés

Bövebben az ldosugyi és ldösellátás1 Koncepc1625-27 oldalán.
Jl

A felmérés adai i alap1án a budapesti 1dösek társas életét a család - a g yerekek, az unokák látogatásai, a csal ádi eseménye k - határozza meg.
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Id ősek

infromatikai jártassága (fő)
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9. 7 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a t elepülésen

A kerületben é l ő időskorúa k számára minden az önkormányzat által nyújtott szolgáltatás nyitott, elérhető.
Ezek a szolgá ltatá sok egymásra épülnek, és az egyes ellátások személyre szabottak és egyéni szükséglet
felmérésen alapulnak. A személyre szabott szolgáltatások biztosítását magas szin tű szakmai munka, a helyi
ellátórendszeren belüli összehangoló együttműködés biztosítja.

Az időseket célzó programok a településen

Év

Az

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: Helyi

idősebb

célcsoport igényeit célzó programok száma

82
85
89
89
94
adatg yűjtés
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ldősprogramok

száma (db)

96
94

- ----------

92

90
88
~------------

86
84

76
2014

2013

2015

2016

2017

1 Összegzés

Az Önkormányzat célja, hogy az idősödő korosztályt az aktív életvitelre motiválja, hiszen az aktivitással
a feleslegessé válás érzése, az elmagányosodás.

kivédhető

•
•
•

•

•

•

Az emberek a korral mindinkább kü lönböznek egymástól, nincs ún. egységes öregedési minta, de
kimondható, hogy van egészséges öregedés.
Az idős emberek azért betegek, mert megbetegedtek, és nem azért, mert idősek .
Az idősebbeknél a már említett változások és jellemzőik miatt a velük való stratégiák speciálisak,
körü ltekintő és gondos munkát igényelnek, személyre szabottan, a kapacitást figyelembe véve és
képviselő iket bevonva.
Az öregedés lassan, fokozatosan tör ránk, van időnk felkés zülni, alkalmazkodn i kell hozzá, mint
megannyi más élet helyzethez. Minél tartalmasabb volt az idős ember aktív élete, annál színesebb
idős korra számíthat.
A XV. Kerü leti Önkormányzat képviselő-testülete a 81/2005. (11 1. 30.) számú képvisel ő -testületi
határozat ával elfogadta az l dős ügyi és ldősellátási Koncepciót, majd a SZEB 21/2009 (11.18.) ök.
határozattal, és az SZCSTB 507/ 2013 (X.22.) határozatával azt felülvizsgálta.
A XV. kerü leti Önkormányzat megalakította az ld ősügyi Tanácsot.

9.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési

lehetőségek

meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

Elmagányosodás
Gyakran válnak

bűncselekm é nyek

Morbiditási jellemzők.

áldozatává.

fejlesztési

lehetőségek

Az aktivitást és a közösséget fejlesztő programok,
szolgá ltat ások szervezése. Képzések, előadások igény
szerinti bővítése . Önkéntesség.
B űnmegelőzési programok szervezése.
Szűrőv i zsgá l atok

biztosítása, Egészségnapok
szervezése.
Prevenciós szem lélet e rős ítése, az egészségtudatos
magatartás fejlesztése. Geriátriai szakrendelés
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bevezetése.
Alacsony jövedelem, megélhetési gondok.
Az idősemberek egy része között sok az attraktív,
lendületes, tenni vágyó ember, aki
ellenszolgáltatás nélkül nyújtana segítséget
kortársainak, ezt pedig szívesen fogadnák azok,
akik valamilyen okból már segítségre, támogatásra
szorulnak és magányosak.

Előnyben

részesítés a szociális támogatások
megállapítása során.

Önkéntesek, önkéntesség szervezése
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X. A fogyat ékkal élők helyzete, esé lyegyen l ősége
Fogyatékos személy: oz a személ;•, oki tarroson vagy vegiegesen al;•an érukszerv1, kommu n1kanós, f1zika1, e-relm1, psuchoszoc1ól1s kórosodóssal illet ve ezek bormilyen holmozodósóvol - él, amely o környezeti, tórsodalnH és egyéb 1elent6s okodölyokkal kólcsón hatásbon a hatélwny és
masokkol egyenló tórsodotmi részvételt ko rlátozza vagy gótaljo. A Fogyatekossóggal élő személyek j ogairól szóló egyezmény és az ahhoz
kapcsolódó Fokultot;v Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fog yatékos személy minder. o lyan személy, oki hosszan
tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb okodállyol együtt korlátozhocjo oz adott személy teljes,
hatékony és másokkal eg ye nlő társadalmi szere pvóllalósót.

A 2011. évi népszámlá lás adatai szerint 561 247 fő fogyatékka l élő ember van Magyarországon, a népesség
5,7 száza léka . A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása (a teljesség igénye nélkü l):
mozgásko rlátozottak száma 232 206 fő, vak 73 430 fő, értelmi fogyatékos 42 779 fő, siket 8 571 fő,
nagyothalló 63 014 fő, autista 5 120 fő. A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a
legnépesebb csoport.
A t elepülésen fogyat ékossággal é l ő személyek főbb jell emzői , sajátos problémái
A XV. kerü letben fogyatékkal é lőkre vonatkozóan nem állnak rende lkezésre értéke l hető statisztikai adat ok,
amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási
he l yzetérő l. A 2011. évi népszámlá lási eredmények szolgálnak kiinduló pontként.
Az önkéntes adatszolgáltatás az adatvédelmi jogi forma rendszerében azt jelenti, hogy az érint ett hozzájáru 1
adatainak kezeléséhez, tehát önkéntesen és határozottan kinyi lvánítja kívánságát különleges személyes
adatai kezeléséhez. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelel ő tájé koztatáson alapu l.
Hiányos adatokkal rende lkezik az önkormányzat a fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségét
befolyásoló területeket i ll etően. Módszertan i segít séget igényel, hogy m ilyen körben és eszközökkel
alakíthat ó ki a célcsoport helyzetét, társada lmi szerepét, a szolgáltat ásokhoz való hozzáférését és a va lós
igénybevételt bemut atni képes adatbázis. Az erre vonatkozó intézkedés célja, hogy fe ltételezések,
becslések helyett hite les és releváns adatok alapozzák meg az esélyegyenl őségi intézkedéseket.
M int általában az esé l yegyenlőség terület én, a fogyatékosságügyben is a társadalmi szemléletformálás az
egyik legnagyobb kihívás . Komoly kihívás, és súlyos feladat hárul a döntéshozókra és végrehajtókra a
társadalom egésze t ekintetében: mindenki számára világossá kell tenni, hogy a fogyatékos emberek
integrációja mindannyiunk feladata, és - bár jelentős anyagi forrásokat emészt fel - nem csupán pénz
kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak liftek, rámpák, speciális táblák vagy éppen hangos térkép
alka lmazását jelenti, hanem azt a szem lélet et is, amely a fogyaté kos embert egyenjogúnak és
egyenrangúnak tekinti.
A „M indenki Társadalmának" létrejöttét, megteremtését elsősorban a „ fejekben lévő akadá lyok" gátolják,
amik gyakran negatív attitűdöt mutatnak a többségi társadalom fel ől a fogyatékos emberek felé. A tudatiakadálymentesítés alapja, hogy a fogyatékos emberek láthatóvá váljanak a többségi társada lom számára.
Vagyis a társadalmi kirekesztés, az el őíté letek és a diszkrimináció v isszaszorítása - csak akkor lehetséges, ha
társadalm i láthatóságuk növekszik. Ezért a tá rsadalmi t udatformá lás, érzékenyítés kiemelt szerepet kell,
hogy kapjon fogyat ékosokkal kapcsolatos intézkedésekben, tervekben.
A közösségi alapú szolgáltatások nyújtása, a fogyatékossággal élő személyek tá rsadalm i integrációja
érdekében elengedhetetlen a társada lom, a közösségek érzékenyítése,olyan befogadó szemlélet kialakítása,
amely a fogyatékos személyekre a társadalom egyenrangú tagjaira tekint, akik másokkal azonos alapon
jogosultak a szolgáltatások igénybevételére. A személyre szabott fogyatékosságügyi ellátások elfogadta tása
döntő je l entőségű a fogyatékos társadalom integrációjának tekintetében. Je llem ző ezekre az eszközökre,
folyamatokra , hogy a társadalom többsége számára nem ismert vagy nem tömegesen elterjedt.
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi években
teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember - azaz a

mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista pszichoszociális fogyatékosságga l
kommunikációs fogyatékossággal élő és súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek - speciális

élő,
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sz ükségleteinek figyelem bevéte lét kell a komplex akadálymentesítés, azaz az eg ye nl ő esél yű hozzáférés
megteremtése alatt érte ni . Ez o lyan eszközök és m ego ldások t ele pítését j elenti - hongostérké p, indukciós
hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb. -, amely l e hetővé t eszi, hogy egy-egy szolgáltatást a
mozgássérült embereken túl lát ás- vagy ha llássérült, valami nt értelmi fogyatékos emberek is igénybe
vehesse nek.
A másik kulcsfontosságú szem po nt az egyetemes tervezés és az ez által létrejövő akadá lymentesség, ahol
az akadálym entesítés helyett az akadályok m egelőzésére , a prevencióra kerül a hangsú ly. A fő cél az, hogy
egy termékkel szolgá ljuk ki a használók kül ö nböző, idő ben , sz it uációba n változó igényeit, szükség leteit és
ne költséges, sokszor eszt ét ikailag is megkérd őjelezhet ő, st igmatizáló adaptációval , akadá lym entesítéssel.
Az akadálymentes tervezés alapkövetelménye, hogy mindenki számára biztos ítani kell a kényelmes,
biztonságos és ö nálló élet fizika i fe ltétel eit, függet lenü l attól, hogy fogyatékos vagy sem.

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának le hetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatá s,
közfoglalkoztatás)
A Fot. 15-16. §-o értelmében a fo gyatékos személy lehe tőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglal koztatásra jogosult.
A f oglalkoztatást biztosító munkálta tó köteles biztosíta ni a munkavégzéshez szűkseges mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a
munkaeszközök, berendezesek megfelelő ötalakitasá t . Az á calakícással kapcsolatos köl tségek fedezésere a központi költségvetésből tá mogatás
1genyelhe1ő.

Ha a fagyac ékos szemely faglalkoz101ösa az incegralt f aglolkaztatös kereteben nem megvolós1thotá, ügy számara spec1al1s munkahelyek
a munkah az való jogác lehecőség szer int biztosítani kell. A védett munkahelyet a közpon ti költségvecés normatív tamogatásban
részesíti.
működt etésével

Fogyatékkal élő mun kavállaló, aki
a) o nemzeti jog szerinc fogyatékosnak elismert, vagy
b} eltsmerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved.
Megvált ozott munkaképességű munkovállolá, oki
a) rehobilitöciás ellátásban részesül,
b) a ki 2011 . december 31-én Ill. csoportos rakkancsóg1, ba leseti rakkantsog1 nyugdíjban, rendszeres szoci olis járadék bon
(FII. 57/B §.)

részesűlc.

A fogyatékos személyek esetében gyakori probléma, hogy kevés a fog la lkozt atási l ehetőség, nem mego ldott
a foglalkoztatáshoz szükséges akadálymentes ítés, nem biztos ítottak kü lön leges eszközök és feltét elek. A
védett foglalkoztatá s tú lsúlya mutatkozik az integrált fog lalkoztatással szemben . Nem re ndelkeznek olyan
fog la lkoztat ási szakemberrel, aki a fogyat ékos személy állapotána k ismeret ében javaslatot tesz a
fog lalkoztatás j ellegére és helyé re. Nincs képzett szakember, aki a munkahely i beszoktatást kísérje, ezért a
sikertelen beszoktatás következménye a fogyatékos munkavállaló alkalm atl anságának rövid id ő n belü li
megáll apítása. Javaslat folyamatos felkutatása a fogyatékos munkavállalókka l is betölthető álláshelyeknek,
fogya t ékosügyi mentor, tanácsadó fog lalkoztatásáva l a fogyatékos személyek munkahelyi kíséréséne k
bi ztosítása.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terül et én
Előfordulh at, hogy a fogyat ékos személyt akadályozottsága miatt nem foglalkoztatják a végzettségének és
ké pzett ségének m egfe le l ő álláshelyen. (pl.: fe lsőfokú végzettsége ellenére alacson yabb végzettséggel is
betölth ető foglalkoztatást ajánl ana k neki.)
A fizikai akadályozottság esetében cé l sze rű fe lmérni, hogy a fogyatékos személy alkalmazásának mely
feltéte lei hiányoznak. Az akadálymentesítés i javaslatban c élsze rű a fogyatékosság jellege és a fogyaté kos
személyek száma alapján rangsorolni, hogy az akadá lymentesítés lépései milyen sorre ndben és üte mezéssel
kövessék egymást. A rámpa és kijelölt parkoló nemcsak mozgássé rült személyek, hane m más csoportok
részére is hasznosak ( nők , ki sgyermekesek, id ősek ), az információs tábl ák, a vizuális információk
megerősít ése akusztikus információkkal, péld ául közlekedési eszközökön alkalmazva. Fontos
a
célpályá zatok fe lkutatása és az akadá lymentesítés komp lex, rövid- közép-és hosszú tervei nek elkészítései .
Ga ranciát jelent rehabilitáci ós sza kmérnök és szakember bevo nása a tervezésbe, vala mint éri ntett
fogyatékos em ber bevonása a tervezés és a megvalósítás teljes fo lyamatába .
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A foglalkoztatás akkor is meghiúsulhat, ha a fogyatékos személ y nem tudja megköze líten i a munka helyet,
például a településen belül i köz lekedési akadályok miatt és a támogató szolgálattól sem kap segítséget.
Ilyen információk beszerzése rendkívül nehéz, hiszen az érintettek nem hozzák a hátrányos
megkülönböztetést nyilvánosságra, mert ezzel a jövőbeni alkalmaztatási kilátásaik is csökkennek.
Nincs információnk arra vonatkozóan , hogy éri-e és milyen mértékben hátrányos megkülönböztetés a
fogyatékkal élőket a foglalkoztatás terén.

e) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltat ások, programok
Az Egyesített Szociális Intézményen belü l működik az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
(továbbiakban: ÉNO) a 1157 Bp. Árendás köz 4-6. sz. alatti és a Fejlesztő Gondozó Központ (továbbiakban:
FENO) a 1158. Bp. Molnár Vikt or u. 94-96. sz. alatti telephelyen. Önkormányzatunk a szociál is igazgatásról
és szociá lis ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt.) 86. § (4) bekezdésé n alapu ló
kötelező fe ladat aként látja el a fogyatékos személyek na ppali ellátását.
Budapest F őváros XV. kerü letének Önkormá nyzat a 1991 t avaszán, 16 fő sú lyosan halmozottan sérült 6-16
éves korú gyermek számára nyitotta meg a FENO. Az int ézmény működését egy bölcsődeépület egyik
megü resedett csoportrészében kezdte meg az alábbi cé lokka l: súlyosan ha lmozottan sérültek számára
létesü ljön egy o lyan intézmény, mely napközi otthonos rendszerben működik, így a gyermekek nincsenek
kiszakítva a csa ládból, és emellett a szü lök is tudnak munkát vállalni. A je lenlegi épületbe, amely
lényegesen nagyobb, fe lújított és teljesen akadá lymentesített, 1998-ban költözött az intézmény.
A FENO-ban jele nleg 36 fé rőhelyen 36 fő súlyos, ha lmozotta n sérü lt személy napközbeni ellátása történ ik
A F ej lesztő Gondozó Központ az Önkormá nyzat álta l fenntartott személyes gondoskodást nyújt ó
alapszolgáltat ási forma. Az intézményegység a sú lyosan halmozott an sérült gyerekek, fiata lok, és feln őttek
nappa li ell átását bizt osítj a. A tanköteles korú ellátottak számára biztosítja az intézmény a fejlesztéshez
szükséges tárgyi feltételeket, a törvény álta l e l őírt t anköte lezettségük teljesít ésének fej les ztő nevelés,
oktatás keretében tesz nek eleget, m inden nap 8.00.-12.00.-ig.
A XV. Kerületi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, o lyan szociális szolgá ltató, ahol a seg ítséggel élő
felnőttek és családjaik megoldást ta lá lnak gondjaikra, naprakész információkhoz juthatnak, valam int
tevékeny segítséget kaphatnak ahhoz, hogy a normalizációs elveknek megfele l ő, életet élhessenek.

Gyakorolhassák alkotmányos j ogaikat, az

esé lyegyen l őség

részesei legyenek

Az ÉNO célja Budapest XV. Kerü letében, családban élő, középfokban értelmileg akadályozott, illet ve
autista, fe l nőtt korú emberek napközbeni ellátása, identitás t udatána k kialakítása, életkoru knak és
képességeiknek megfel e l ő foglalkoztatása, szocializá lása, m inél t eljesebb integrációja a t ársada lomban.
Ennek érdekében, a fizika i-, mentális-, szociális képességük fejlesztése, lelki egészségük megőrzése, tá rsas
kapcsolat ok biztosítása. A társadalomban va ló tevékeny részvéte l, értelmes munkavégzés, a nagyobb tudás,
jobb é letm inőség, magasabb át lagé letkor, bizt osítása.
Az ÉNO-ban je lenleg 32 férőhe lyen 35 fő középsú lyos és súlyos értelmi fogyatékost látnak el. A
szolgáltatás ra a nyi lvá ntartás szerint 14 fő várakozik, am i azt jelenti, hogy 3 új gondozási csoportot
tudnának azonnal indít ani , amennyiben rendelkeznének megfele lő tárgyi feltételekkel.
Fejlesztő

foglalkoztatás:

A nappa li ellátásban részesülök közül 24 főt foglalkoztatnak fej lesztő foglalkoztatá s keretében , 20 főt a
Szociális törvé ny szerinti f ejlesztési jogviszonyban és 4 főt a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszonyban.
A fejlesztő programok (kertészeti és takarítá si munká k az int ézményen belül, ajándéktárgy-készít és)
le h etőséget adnak arra, hogy az akadályozott személyek a m unka világában fe lm e rülő ki hívásoknak eleget
tegyenek. A Jobwa rds-t (az Európa i Bizottság együttműködé s i programja- az Európa i Unió Leonardo da
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Vinci programja) a munkavállalást, beilleszkedést, önálló életvitelt segítő eszközként használjuk, mely a
felha szná ló országok sajátosságait figyelembe vevő - nemzetközileg is használható - segédanyag. A
foglalkozások tartalmát az egyéni fejles ztési és egyéni . foglalkoztatási, valamint aktualitásokhoz,
megvalósítva a személyre szabott fej lesztést. Te rmészetesen a tervek felülvizsgálata és módosítása
folyamatos feladat.
A fejlesztő-fe lkészítő foglalkoztatás keretén belü l a gondozottak dolgoznak a Rákospalota i Köztemető be, a
Főváros i Növény- és Állatkertben, a M cDonald 's újpa lota i gyorsétteremben, a Rákospalota-Újváros
Refo rm át us Egyházközösségben.
Támogatott lakhatás
Öná lló életvitelt, társadalmi integrációt e l ősegítő lakhatási fo rma fogyatékos személyek részére nincs a
kerületben.
A leromlott településrészeken é l ő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és
fizikai rehabil itációja Budapesten / VEKOP-6.2.1- 15 program megvalósításának keretén belül kerülnek
kialakításra a lakások.
Nappali ellátásban

részesülő

fogyatékos személyek száma

Nappali ellátásban
év

részesülő

fogyatékos személyek száma

önkormányzati fenntartású
intézményben

egyházi fenntartású
intézményben

civi l fenntartású
intézményben

2013

71

3

20

2014

71

3

20

2015

71

3

20

2016

71

3

20

2017

71

3

20

10.2 Fogyatékkal élő szem é lyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
fllotos i /ormok:
Fogyot ékossogi támogatás
Rakkantsogi jora dek
Kőzlekedési

kedvezmény

Parkolási 1gazalvony
aki kozlekedőképességében súlyosan akadolyozott,
oki látási fogya tékosnak; értelmi fagyarékosnok; aut1stonak; mozgásszervi fogyat ékosnak minősul,
akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapián 2001. Július l ·Jét megelőzően vaknak minősítettek , vagy aki
vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fog yatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül
Fogyatékos személyek szomora biztosított alop· és szakosit att ellotosi /ormok :
Szac1á lis olopszalgáltaraso k: etkeztetes, hozi seg1tségnyú1tás. családseg1tes, jelzőrendszeres hoz1 segítsegnyújtos, ramagoto szolga/tatás Szakosított
ellotos1 formák: ápolást. gondozást nyú1tó intézmenyek, fogyatékos szemelyek ottl1011a, rehob tlítac1ás mtézmenyek, f ogyatékos szemelyek
gandazóhazo, lakóatrhan

Kerül etü nkben a fogyatékkal é l ők jogosu ltságuk ese t én minden pénzbeli és term észet beni ellátást
megkapnak, továbbá igénybe vehetik az ápolá s-gondozást nyújtó int ézményeinket (pl. gond ozóház).
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10.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

Környezet: A fogyatékos személynek joga van a szá mára akadálymentes, továbbá é rzéke lhető és biztonsá gos épített környezetre. Ez a jog
vonatkoz k különösen a közleke déssel és az épített környezettel kapcsolatos t ájékoz ódási lehetőségekre. (Fot. 5. § (1)-(2))
Kommuniká ció: A fog yatékos személy számára biztosítani kell az egyenlö esélyű hozzáferés lehetöségét o közerdekű információkhoz,
továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megille tő jogokkol, valam int a részükre nyüjtott
szolgáltatásokkal kapcso latosak. A ko mmunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgá ltatások igén ybevételekor lehetővé
kell tenn : a tájékozódás és o szemelyi segítés feltételeit. (Fot. 6. - 7. §) A megfelelően hozzáférhető információ létrehozása olyan
szakmai feladat, mely kezdetben nehézseget okozhat. Javasoljuk, azoknok a szolgáltotó szerveze:eknek a bevonását, melyek
professzionális segítséget nyüjthatnak. Ilyenek például a jelnyelvi tolmácsszolgálatok a könnyen érthető fordításokat készítő ÉFOÉSZ és
tagszervezetei a speciális eszköz kölcsönzők (http ://www.blissalapitvany.hu/kolcsonozheto -eszkozokl. Javasoljuk továbbá,
hogy az önkormányzat érintett munkatársai kapcsolódjanak be olyan tréningekbe, képzésekbe, ahol ezek a tudások megtanulhatók,
ilyenek egyebek mellett az EMMI és az FSZK Nonprofit Kft . képzései (WWW. fszk .hu).
Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: A fogyat ékos személy számára a Fot-ban meghatározottak szerint - figyelembe
véve a különböző fogya tékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit · biztositani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlö esélyű
hozzáferést.
A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az önálló életvitelét segítö kutyáját külön jogszabályban meghatározottak szerint - beviheti a közszolgálta tást nyúj tó szerv, in téz mény, szolgáltató m indenki számára nyitva
álló területére. (Fot. 7/A.- 7/C. §)
Közlekedés: A közlekedési rendszereknek, tová bbá a tömegközlekedés i eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek - beleértve a jelzö- és
tá1ékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenn iük a fogyatékos személy általi biztonságos i gén ybevételre. Közhasználatú
parkolóban a közlekedésében akadályozott fogya tékos személyek számára - a külön jogszabály szerint - megfelelö számü es a lapterületű
parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. (Fot. 8. - 10. §)A hozzáférés biztosításakor k ét kihívás biztosan felmerül: egyrészt a megfele/ö
szaktudás bevonásának a kérdése, másr észt pedig az ehhez szükséges forrás. Az első kérdésre j avasoljuk minden esetben rehabilitációs
szakmérnök, valamint az érintett fogyatékos csoportot képviselőjének a bevonásá t a tervezésbe es a megvalósításba, valamint a
következő dokumentum áttekintését - Segédlet a közszolgáltatások egyenlő eselyű hozzáférésének megteremtéséhez - Komplex
akadál ymentesítés
(http://fszk. hu/bemutatkozas/prog ram iroda ki akad alymentesitesi - prog ram iroda/ szak mai-

anyaqok/seq ed let-a-kozszolga ltatasok -eg yenlo -eselyu-hozza fer esenek - megte remtesellez- ko m plex akadaly mentesites/J. A másik kérdés re, mely a forrásteremtés re vonatkozik. javasoljuk. hogy történjen Európai Uniós
pályázatfigyelés a www.nfu.gov. hu honlapra építve
Tómogató szolgálat, segédeszköz: fogya tékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága által indokolt szükségletei nek megfelelő
támogató szolgálat igénybevételét. továbbó segedeszközt. Az árhoz nyüjtott támogatással beszerezhetö segédeszközök körét és a
támogatás módját, valamint mértékét külön jogszabály határozza meg. (Fot. 11. §)
Egészségügy: A fogyatékos személy egészségügyi ellátása sorón figye lemmel kell lenni a fogyatékossógából adódó szükségle teire . A
fogyatékos személy egészségügyi ellátása során törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a reh a bili tációját, társadalmi
beilleszkedését. továbbá, hogy ne erősítse a betegségtudatát. (Fot. 12. §)A modern emberi jogi szemlélet érvényesü lése a f og yatékos
emberek ellátása során alapelv. Javasoljuk, hogy a z ehhez elengedhetetlen attitűdváltás eléréséhez a szolgáltatók vegyék igénybe az
országban több helyen elérhető trén inglehetőségeket (GYEMSZI ETI és FSZK Nonprofit Kft. egyebek mellett), valamint igényeljék azokat a
hozzáférést biztosító megoldáso kat , melyekről o korábbiakban már szóltunk.
Okta tás, képzés: A fogyatékos személynek joga. hogy állapotának megfelelöen és életkorától függően korai fejlesztésben és
gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fej l esztő felkészítésben, szakképzésben, fe l nőttképz ésbe n, továbbá
felsöok: atásba1 vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban meghatározot tak szerint. Abban az esetben, ha az - az e cél ra lét rehozott
sza kértői és rehabilitációs bizottság szakértöi véleményében foglalt ak szerint - a fogyatékos személy képességeinek kibontakoztatása
céljából elönyös, a fogyatékos személy az óvodai nevelésben és oktatásban a többi gyerm ekkel, tanulóval együtt · azonos óvodai
csoportban, illetve iskolai osztál yban - vesz r észt. A kiskorú fogyatékos személyt m egilleti az a jog, hogy fejlesztése késedelem nélkül
megkezdődjön, amint fogyat ékosságát megállapították (Fot. 13. §).
Lakóh e•y, közösségbe való befogadás, önálló életvitel: A fogyatéko s sze mélynek joga van a fogyatékosságának, személyes
körülményeinek megfel elö - családi, lakóotthoni, intéz ményi - lakhat ási forma megválasztásához (Fot. 17. §) A 2011 . évben
megkezdödött a nagylétszámú ápoló -gondozó intézetek kiváltása támogatott lakhat ási megoldáso kká. Ez a folyamat, bár pozitív
kimenet elében bizonyosak vagyunk, mégi s számos konfliktust rejt magában. Javasoljuk megismerni a folyamat jogszabályi hát terét,
valamint azokat a szakmai módszertani anyagokat, melyek ezt a közösségi alapú szolgáltatások felé való elmozdulást segítik.
Kultüra, sport: A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kultu rális, sport- és más közösségi célü létesítmények
látogat ását. A fogya tékos személ y számára - sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez - a sportolási célü, szabadidős intézmények
használatát hozzáférhetővé kell tenni (Fot. 18. §) A hozzáférés biztosításakor ké t kihívás biztosan felmerül: egyrészt a megfelelő
szaktudás bevonásának a kérdése, másrészt pedig az ehhez szükséges forrás.

A rehabilitációhoz való jo g: A fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra. E jog érvényesítését reho b ilitációs szolgáltatások,
ellátások biztcsítjók. Az ehhez kapcsolódó állami feladatot a jogyat ékos szemelyek esélyeg yenlősegének biztositására létrehozott, a
tórsadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter sza kmai felüg yelete alatt állá szervezet látja el. A szervezet számára
törvény vagy kormá nyrendelet tovóbbi feladatokat állapíthat meg ([Far. 19. - 20. §).

A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog: másokkal azonos alapon, hatékonyan és teljes körűen vehessenek
részt a helyi polit ikai életben és a közéle rben. közvetlenül vagy szabadon választott képvisel5 kön keresztül, bele értve a
fogyatékossággal élö szem élyek jogát és lehetöségét a szavazásra és választhatóságra (2007. évi XCII. tv 29. cikk) A fogya tékos
emberek önérvén yes ítő mozgalmainak erősödése, saját maguk képviseletének lehetöségének támogatása kiemelt feladat. Javasoljuk,
hogy ennek érdekében alakuljana k ki az együttm üködesre és a párbeszédre lehetőséget adó fórumok akár az önko rmányzat
kezdemé nyezésére, ahol o fogyatekos emberek o „Semmi t rólunk nélkülünk!" elvnek megfelelőe n bekapcsolódhatnak a ró l uk szóló
dön tések alak:tásába.
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A lakhatási forma a fogyat ékos emberek életm in őségének egyik meg határozó tényezője. A
sz olgáltatásokhoz va ló hozzáférés, illet ve a foglalkoztatottság tekintetében a közösség i lakhatásban
é lők jobb helyzetben varrnak, mint az intézményekben, illetve magán házt artásban nagy lét szám ban
élő fogyatékos emberek.
a) települési önkormányzati tulajdonban l évő középületek akadálymentesítettsége
A XV ke rül eti közszolgáltatást nyújtó intézmények akadályme ntesítése folya m at os. A hat ályos
jogszabá lyoknak me gfel e l ő en új be ruházás, felújítá s akadál ym entesített kö rnyezet biztos ít ásával történik.
Az akad álymentes intézmények száma, minden terül eten a j ogsz abá ly i el őírás nak m egfele l. Az
Önkormá nyzat tulajdonában l évő járdák, zöldterület ek, ját szóterek fe lúj ít ása során gondoskodunk a
hozzáférés akadá lymentességének bizt osít ásáról.
M a m ár köt elezően, jogszabályban elő írt az akadálymentesítettség, amelyne k beta rtatása az épít ésügyi
hat óság f eladata . Ala pelv, hogy a települ ésfejleszt ési tervekben és más telepü lésfejlesztési
dokume ntá ci ókba n általános elvárásként jelen ik meg az egyen lő esélyű hozzáfé rés szem pont rendszere.
A település intézményeinek, mint munkáltatóknak az alábbi főbb elvárá soknak kellene megfelelniük az
esélyteremtés megteremtése érdekében:

•
•

•
•

•

•

•

Álláshi rdet ésekben célozzák meg a fogyat ékosokat, és hátrányos he l yzet űeket is (pl. olyan újságban
hirdetnek, ami kismamáknak, rom ákn ak, fogyatékosoknak szól ).
A képzéseket , t ová bbképzéseket olyan idő pont o kb a n lehetn e megszervezni, hogy a gyerekesek
elérjene k a bölcsőd é be, az óvodába, az iskol ába. Terhes nők n ek a terhesség ideje alatt ugyanolyan
képzési l e h etőséget lehet biztosít ani, mint a nem t erh ese knek.
Ha az állásra egy ke rekes-székes is jelentkezik, akkor biztosít an i aján latos az épü letbe, illetve a
t erem be va ló bej ut ásá t.
Az ért eke zletek rendszeres napirendje lehetn e a fogyatékos személyek j ogairól és
esély egye nl őségü k biztosításáró l szóló 1998. évi XXVI. t örvé ny végrehajtása. Ez je l e nt ős és fontos
kez deményezés, mert a fogya t ékosságga l é l ők saj át os szükség leteinek kielégítése, szociá lis
bizt onsága, aktivit ása, joga ina k érvényesülése, ö n re n delkező életvi t ele felt ét eleine k zömét a sérült
szem élyek saját lakóhelyén kell m egt eremten i.
Az intézm énye kben oly módon kellene tevéke nysége ket végezni, hogy az ne okozhasson olyan
ká rosodást, amely fogyaté kosság kia laku lásához vezet, i lletve olyan körülményeket ke llene
létrehozni, amelybe n a fogyat ékos embere k képesek a telj esebb életre, és a fogyat ékosságukból
fa kadó t erheik csökke nth etőek.
A fogyatékos sze mélyekkel, illet ve a hátrányos h e l yzetű csoport okkal ka pcsolat os magatartás,
tevékenység so rán úgy kellene eljárni, hogy az a fogyat ékos állapot, illetve hátrányos helyzet
rosszab bodását mege l őzze, illető l eg anna k következm énye it enyhítse. A fogyatékos személyeket,
illetve a hátrányos helyzetű csoportokat éri ntő dönt ések során t ekintettel kel l lenni arra, hogy a
társadalom és a helyi közösség egyenra ngú tagjai, ezért meg kellene teremte ni azokat a
fe ltéte leket, amelyek lehetővé teszik szám ukra a társadalmi életben va ló részvét elt.
Fontos lenne, hogy a fogya tékosok ügyeinek int ézésével fog lal kozók szem lélet e is egységes legyen.

10.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési l eh etőségek meghatározása

A fogyaté kka l é l ők helyzete, esélyegye nl ősége vizsgá lata során településü nkön
beazonosított problémá k

fej lesztési l ehetőségek

Hiá nyos szemlélet formálás
(A tudati - akadálymentesítés gyerekcipőben jár)

lnklu zív szolgált at ást nyújt ó civil szervezetekkel való
aktív együttm(íködés bi ztosítá sa (pi.Csodavá r
Bu dapest)

142

Közszolgáltatásokh oz, kulturális és
sportprogram okhoz va ló hozzáférés le hetősége i,
az akadálym entes környezet aránya nem éri el 100
%-ot.

A kerü leti közintézményekben és a környezeti
akadályment esítés folytatása, információs és
kommunikációs akadályok megszüntetése,
lakókörnyezet akadálymentesítését szolgáló pályázatok
figyelése.
Integrált játszótér létrehozása

Kerületben é lő fogyatékosok foglalkoztatásának

Foglalkoztatás elősegítése a kerületi intézményekben.

elősegítése.

Önálló életvitelt, társadalmi integrációt elősegítő
lakhatási forma fogyatékos személyek részére
nincs a kerületben
Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a
szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen
korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe.
Szükséges a támogatásuk a szű rőprogramokra
történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén.
Fogyatékosok egyenlő hozzáférése a kerü leti
szabadidős lehetőségekhez nem megoldott.
A sajátos neve lési igényű (SNI) gyermekek
számára, anyagi okok miatt, nehezebb elérni a
fejles ztő eszközöket, programokat.

Támogatott lakhatás létrehozása (VEKOP) pályázati
forrásból.

Szervezett segítés annak érdekében, hogy a
fogyatékkal élők is minél nagyobb számban részt
tudjanak venni az egészségügyi szűrővizsgá latokon .
lnkluzív játszóterek kialakítá sa

SNI pályázat fenntartása.
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1. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és far-profit sze replők
társadalmi fele lősségvállalá sa
Kerületünkben a civil szervezete k aktív t evékenységet folytatnak. A helyi lakosság részt vesz a civi l
szervezete k programjai n. Az Önkorm ányza t helyi rende letben meghatározottak szeri nt pályázati úton
támogatja a szervezeteket, azok rende zvényeit. A civil szervezetekkel va ló szoros együttműködés
érdekében, civil referens dolgozik a Polgárm esteri Hiva ta lban.
Jel e ntős civil szervezetek a kerü letben: Szociális és Rehabi litációs Ala pítvány, ÉTA, Gondoskodás
Gyermekein kért Alapít vány, Tovább Élni Egyesü let, Értelmes Élet ért Alapítvány, Hosszútávú
Egészségvédelmi Program Egyesület, Hétszín -virág Alapítvá ny, Madárbarát Egyesü let, Meixner Alapítvány,
Nagycsa ládosok Újpalotai Egyesü lete , Új palotaiak Bará ti Köre, , Vöröskereszt XV. ke rül eti Szervezet, stb ...

A XV. ke rü leti Polgárőr Szervezet a bű nmege l őzés ben, az Idősek és Nyugd íjasok Egyesülete, a Szolidáris
kisnyugdíjasok Egyesülete az i dőse k mindennapi életében, a Református Misszi ó Alapítvány a
szenvedélybetegeknek nyújtanak segítséget. Összesen 115 alapítvá ny, egyesület működik a kerületben.
A Pólus Center, az Ázsia Center támogatja a sport és kulturális rendezvényeinket, ezzel ingyenesen
férhetnek hozzá a ke rül et lakói és a rendezvények látogatói t öbb kul t urális programhoz, szolgáltatá shoz (pl.
Újpalotai Napok) .
Önkormányza t Szociá li s és Civil Kerekaszta lt, ld ősügyi Tanácsot működtet , ah ol véleményezésre kerülnek a
vonatkozó döntések.
A XV. kerületben Bolgár, Cigány, Görög, Horvát, Német, Örmény, Román, Szerb Nemzetiségi Ön kormányzat
működik. Az Önko rmányzat pén zügyi es zközökkel bi ztosítja a nemzetiségi önkormá nyzatok működés i
feltéte leit, a nemzetiségek számára a vá rosban elérhető közszolgá ltatásokhoz történ ő egyenl ő esél yű
hozzáférést, t ámogatja a nemzetiségek szellemi, épít ett- és tárgyi örökségük védelmét.

XII. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyz etelemzésben meghatározott esé lyeg ye nl őségi problémák kapcsán éri ntett nem zetiségi
önkormán yzatok, egyéb partnerek (á llami vagy önkormányzati intézmé nyek, egyházak, civil sze rve zetek,
stb.) bevonásának esz közei és eljárásai a helyi esé lyegyenlőségi program el ké szít ésének fo lyamatába

A Helyi Esé lyegyenlőségi Program elkés zítéséhez szükséges adatszolgáltatásban részt vettek a
kerületben dolgozó szociális, gyerm ekjóléti, egészseg ugyi, köznevelési, közművelődési
szakemberek. A Cigá ny Nemzetiségi Önkormányzattal interjú készítésével jutottun k ad atokhoz. A
többi sza ke mberrel on-line és a személye s kapcsolattartás útján tártuk fel az eset leges, az egyes
esé lyegyenlőségi csoportokat é r i ntő problémákat. A program tervezet és az intézkedési terv
véleményezésére a HEP Fór umon koncentrá lódott .
A HEP tervezet az Önkormányzat akadálymente sített honlapjá n, www.bpxv. hu közzétételre kerül, így
a program ról és az intézkedési tervrő l a kerületi állampolgárok is vélem ényt mondhattak. A
Ké pvise lő-t es tület i döntést követőe n honlapon az elfogadott dokumentum és intézkedési terv
hozzáfé rhet ő lesz , amely alapján az esé ly egyen l őség folyamatok, intézkedések megis merhetők
lesznek, amellyel biztosított lesz a megvalósítás folyamatos el l enőrz ése. A lakosság a
végrehaj t ássa l ka pcsolato s észrevé tele it on-line, illetve személyesen teheti meg, m elyet a HEP
fórumokon lehet megvitatni .
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1

A Helyi E sélyegyenlőségi Progra m Intézkedési Terve {HEP IT)
Az intézkedési terv a megj elölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul , akik számára a sikeres élet és
társadalmi integráció esélye a hátrányai kat kompenzáló esélyegye nlőség i intézkedésekkel valósul meg. Az
intézkedési terv ol yan beava tkozás okat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben fel vetett
problémákra nyújt anak megoldást.

l i. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés m egá llapít ásainak összegzése

Következtetések
'

Célcsoport
problém ák beazonosítása
r.övid megnevezéssel

fejlesztési lehetöségek meghatározása
rövid címmel

Munkanélküliség.

Közfoglalkoztatási rendsze r fenntartása, egyéb
lehetőségek felkutatása.

Az önkormányzati bérlemények a
kertváros i övezet ben leromlottak, alacsony
komfort fokozatúak .
Romák
és/vagy
m élyszegény
-ségben élök

Lakhatási problémák.

A leromlott te lepü lésrészeken é lő alacsony
státu szú lakosság életkörülményeinek j avítása,
társada lmi és fizika i re habi litációja Budapesten
/ VEKOP-6.2 .1-15 program megva lósítása.
A lakáspályázatok gya kori ságá nak és a
pályázható lakáso k számának növelése.
Munkae rő- pi a ci

Az emberek nem nyitottak és kevéssé
motiválhatók az e lsőd l eges
munka e rőpiacon val ó elhelyezkedésre.

bei lleszkedést

segítő

tevékenységek

(Á ll áskereső
t ré ningek
szervezése,
lebonyolít ása
(önéletrajzírás,
á ll ásint erjú ra v a ló felkészítés, stb) .

'

Gyermekek

Az egészség tudatos életmód hiánya.

Az egészséges életmódot, egészségmegőrzést,
és f ejlesztést célzó programok szervezése
a kerü Jeti gyermekek részére.

A jelző rendsz er hatékonyságá nak növelése

Rendszeres sza km ai ta lálkozók szervezése.

A nyá ri sz ünet ideje alatt kü lönösen
hátrányos h e lyzetű gyermekek felügye lete
nem megoldott.

A nyári szünet idej ére napközis tábor
műkö dtetése.

szünet időszakában szervezett
sza bad i dős t evékenység hiánya.

Szervezett
keretek
közötti,
ingyenes
progra mok szervezése, bizt onságos, kulturált
színterek működtetése.

Minden gyerm ek lakjon j ól. Legalább napi
egysze ri meleg éte l.

Szünidei ét keztet és f enntartása, szervezése,
kiterj eszt ése, fej lesztése.

Nyári
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A családon belüli erőszak áldozatainak
segítése.

A munka és család összeegyeztetésébő l
fakadó problémák, stressz.

Felvilágosító, t anácsadó programok
szervezése, közzététele.

Atipikus fogla lkoztatás tá mogatása.

Nők

Alacsony képzettség.

Az SS. éven felüli, alacsony iskolai
végzettségű nők fog lalkoztatása
közmunkában.

részesítés.

Elmagányosodás.

Gyakran válnak bűncselekmények
áldozatává.

Felvilágosító programok szervezése.

Emelkedik a demenciával élők száma .

Alacsony jövedelem, megélhetési gondok.
I dősek

élők

Előnyben

Az aktivitást és a közösséget fej lesztő
programok, szolgá ltatások szervezése.
Levendula + program fenntartása.

Idősek

Fogyatékkal

Képzések, tanfolyamok szervezése.

helyzetének komplex felmérése.

Alzheimer kórral, időskori demenciával élők
ellátása, családjuk elérése, támogatása,
„ Alzheimer café" szervezése
Előnyben részesítés a szociális támogatások
megállapítása során. Karácsonyi támogatás.
ldősügyi, időse llátási

koncepció felülvizsgálata

Közszolgá ltatásokhoz, kulturális és
sportprogramokhoz va ló hozzáférés
lehetőségei, az akadálymentes környezet
ará nya nem éri el 100 %-ot.

A kerületi közintézményekben és a környezeti
akadálymentesítés folytatása, információs és
kommunikációs akadályok megszüntetése,
lakókörnyezet akadálymentesítését szolgá ló
pályázatok figyelése.

Fogyatékosok nappali ellátásában a kevés
a férőhely.

A férőhely számának optimalizálása.

A kerületi fogyatékka l élők foglalkoztatási
problémá i.

Fogla lkoztatás elősegítése a kerületi
intézményekben.

Fogyatékosok egyenlő hozzáférése a
kerületi szabadidős lehetőségekhez nem
megoldott.
Nincs akadálymentesített bérlakás.

lnkluzív játszótér lét rehozása.

Támogatott lakhatási fo rma megteremtése
pá lyázat útján.
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1

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegén
y-ségben

Következtetésben megj elölt
beavatkozási terület, m int
intézkedés címe, megnevezése
Közfogla lkoztatás
rendszerének
fenntartása,
a
rehabilitációs
foglalkoztatottak számának növelése a
mélyszegénységben élők és a romák
esélyegyenlőségének
fenntartása
érdekében.
Évente több alkalommal önkormányzati
bérlakás-pályázat kiírása .
A leromlott, alacsony komfort fokozatúak
bérlakások tervezett felújítása.

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
- kiemelve a felelőst

Önkormányzat,
Munkaügyi
intézmények, CNÖ.

Köz pont,

Önkormányzat, Pa lota Holding, CNÖ.

Önkormányzat, Palot a Holding.

1élők
Munkaerő-piaci

integráció.

Palota-15 Nkft., RÉPSZOLG, CNÖ.

Rendszeres prevenciós szűrővizsgálatok
a mélyszegénységben élők
és a romák között.

népszerűsítése

dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

Önkormányzat, Család-és Gyermekjóléti
Központ, dr. Vass László Egészségügyi
Intézmény, óvodák, bölcsődék, iskolák.

Az egészségtudatos életmód
népszerűsítése.

A
gyermekek
esélyegyenlőségének
fenntartása érdekében a jelzőrendszer
alkalommal
tagjaival
évente
több
munkaértekezlet tartása.

Önkormányzat,
Egyesített
Intézmény,
jelzőrendszer
Nagycsaládosok Egyesülete .

Szociális
tagjai,

Gyermekek
A gyermekek felügyelete a nyári iskolai
szünidő időtartama alatt.
szünet
időszakában
szabadidős program szervezése.

A

nyári

több

Önkormányzat,
GMK,
Intézményfenntartó K.

Kle bels berg

Önkormányzat,
Egyesít ett
Szociá lis
(Család-és
Gyermekjóléti
Intézmény,
Központ), GMK.

Szociális gyermekjóléti ellátások során
célzott támogatások.

Önkormányzat, GMK

A családon belüli erőszak áldozatainak
segítése.

Önkormányzat, Család-és
Központ, Rendőrség

A munkavállalás esélyeinek növelése.

Önkormányza t,
Egyesített
Szociáli s
(Család-és
Gyermekjóléti
Intézmény
Központ), gazdasági társaságok.

Nők

Gyerme kjóléti
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Atipikus foglalkoztatás támogatása .
Az idősek esélyegyenlőségének
f enntartása érdekében programszervezés,
program bővítés.

Ön kormányzat, Palota-15 Nkft. RÉPSZOLG,
intézmények, CNÖ.
Önkormányzat, idősek klubja, Csokonai
Kulturális Központ.

Bűnmegelőzési

tájékoztatás, figye lem
felhívás az áldozattá vá lás elkerülése
érdekében.

Idősek

Prevenció, rendszeres egészségügyi szűrés
az egészség megőrzése érdekében.
A szociális támogatások igénybevétele
esetén e l őn y ben részesítés.
Önkéntesség.

Teljes akadálymentes környezet a kerületi
közintézményekben.

Férő h e lybővítés

a kerületi Egyesített
Szociális Int ézményben.

A kerületben élő fogyatékosok
foglalkoztatásának elősegítése .

Önkormányzat, BRFK.
Önkormányzat,
Egyesített
Szociális
Intézmény
(Család-és
Gyermekjóléti
Központ), Egészségügyi 1ntézmény,
háziorvosok
Önkormányzat,
Egyesített
Int ézmény, civil szervezet ek.

Szociális

Önkormányzat,
Intézmény

Szociális

Egyesített

Önkormá nyzat

Önkormányzat, ÉNO, Egyesített Szociális
Intézmény
Önko rmányza t, Palota-15 Nkft. Egyesített
Szociális Intézmény (ÉNO, FENO), civil
szervezetek.

Fogyatékkal
élők

A fogyatékkal

é l ők

egészségügyi
szűrőprogramokra történő eljutásuk
segítése.

Támogatott lakhatás létrehozása (VEKOP)
pályázati forrásbó l.

dr. Va ss László Egészségügyi Intézmény,
ESZI.

Önkormányzat, Palota Holding.

lnkluzív játszóterek kialakítása .

Önkormányzat

SNI pályázati rendszer fen ntartása .

Önkormányzat.

!Jövőképünk
Bu dapest Főváros XV. kerület Önkormányza tának legfontosa bb célja, hogy a t elepülésen é lő minden
állampolgár jó létét biztosítsa. Célun k az é letmin őség fo lyamat os javít ása mel lett, o lyan tá mogató környe zet
működtetése, amely e rős íti a közösséghez és a lakóhelyhez kötödést, a loká lpatriotizmus, a társa dalm i
szolidaritást.
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Az Önkormány za t kiemelt figye lmet fordít és szüks ég esetén e l őnyben részesíti azokat a veszélyeztet ett
csoport okat, amelyek e m egkülö nböztetett figyelem nélkül ma rgina li zál ódnának. A partnerségen alapuló
inté zkedések hatására a hátrányos hel yzetű csoportok felzárkózás i esé lyei, é l et minős ég ük és életük önálló
i rányítá sának le h e tősége javul.
Olya n te lepü lésen kívá nun k élni, ahol a romákat nem éri hát rányos megkülönb öztetés (diszkrimináció) .
Fontos szá munkra , hogy a mélyszegénységben élők m ind egyikéhez eljussa nak az ön kor mányzat által
biztosított szociális ellátá sok és szolgá ltat ások.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek m indenek f elett álló érdekeinek bizt osítását.
Foly amatosan odafigyel ün k az idősek álta l felvetett problémák kezelésé re .
Elengedhetetlen nek tartjuk, hogy a nők és férfiak közötti kül önbségek soha nem képe zhetik a hátrányos
megkü lönböztetés (diszkrimináció) alapját.
Különös figyelmet fordítunk, hogy a fogyatékkal élő k hozzájussana k a közérdekű , vala mint a joga ik
gya korlásá hoz szükséges informáci óhoz .
Az önkorm ányzat fontos feladatai kö zött szerepel a gyer mekvédelemmel, n ők bán ta lmazásáva l, a családon
belül i veszé lye ztető té nyezők feltárá sáva l, a környe zeti vesz élyezte tő t é nyezőkke l kapcsolatban felvilágosít ó
e l őa dá sok szervezése. Az egészség megőrzését, bet egségek kora i fel ismerését célzóa n éven t e két
alkalomm al egészségnapokat rendez az önkor mányzat.
A mun kanélküli lakosság el látása érd eké ben t ovább ra is kiemelt feladatként kezeli a kerü let vezetése a
közfogla l koztatás szervezését.
Az ismertetet t célkitűzése k érzékeltetik azt a s okrétű t evékenység sort, m ely a XV. Ker ület Önkorm ányzata
által megfogalmazott tenn ivalók között sz erepel.
1 Az intézkedési területek részletes kifejtése.

Mélyszegénységben

élők

és a romák

esél y egyenlősége

1/1
1

Intézked és címe:

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogal mazás és
rövid-, közép- és
hosszú t ávú

Közfoglalkoztatás rendszerének fenntartása, a reha bilitációs foglalkoztatottak
számának növelése a mélyszegénységben élők és a romák esélyegye nlő ségé nek
fenntartása érdekében .

M un kané lküliek száma az elmúlt években cs ökkent ugya n, de so kan va nnak olyan
személyek, aki knek az egészségügy i áll apotuk ros szabbodá sa miatt neh éz az
elhelyezkedésük az elsődleges munkaerőpia co n.

Közfogla 1ko zta tás
rendsz erének
fennt artása,
reh abilitációs
t ámogatása.
A foglalkoztatás biztosítása. Mu nkan él kü liek számának csökkent ése.

fog lalkoztatás

id őegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatko zás
tartalma) pontokba
szedve
qésztvevők

és

felelős

Partne re k
Hatá ri dő(k)

szedve

Legalább évente két 6 vagy 8 órás fog lal koztatá si program. Költségvetésben
bi ztosítani ke ll az önrészt.
Pál yázat benyúj t ás a a Kormányhi v at alhoz.
Önkormán yzat, RÉPSZOLG vezetője, Pa lota-15 ve zetőj e, GMK v e z etőj e.

Kormán yhivata l, intézménye k, gazdasági társaságok.
pontokba

Pál yá za t i ki írás szerin t.
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Eredményességi
m utatók é s annak
doku ment áltsága,
forrása
(rövid, közép és

Éves st atiszt ika i m ut atók. M egval ósulás eset én fo lyamat osan.

hosszú tá von ).
va lami nt
fenntarthatósága
Koc kázatok
és csökkentésük
eszköze i

Forrás és pá lyá zati hiány.

Szükséges e rőforrás ok Önkorm ányza t költ ségvetésében.

1/2
Intézkedés cím e:
Feltá rt problém a
(ki in duló ért ékekkel)
Cé lok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszút ávú

Évente több alkalommal önkormányzati bérlakás-pályázat kiírása.

Anyagi okok m iatt a lakhatás m egoldatl ansága .

Hajlékta lanság elkerü lése, lakhat ás bizt os ít ása.

időegysége k re

bontásban
Tevékenysége k
(a beavatkozá s
tartalma) pontokba
szed ve
R és ztvevők és
fe l e l ős

Partne rek
H atá ri dő(k)

Éve nte legalább 3 alka lommal szociális és kö ltsége lvű pályázat kiírása.

Polgá rmest er, Polgármest eri Hivat al szakosztálya.

Palot a Holding
pontokba

szedve

Pá lyá zati kiírás szerint.

Eredményességi
m utatók és annak
dokum entáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszút ávon ).
va lamint
fe nnta rthatósága
Kocká zatok
és cs ökkent ésük
es zköz ei

Éves st ati sztika, lakott lakások szá mának növekedése.

Humán erőfor rás.
Szükség eset én l é tsz ám b őv ít é s.

Szüks éges e rőfo rráso k Önkor má nyza t költ ségvetésében.
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l/3
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
CélokÁltalános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

A leromlot t, alacsony komfort fokozatúak bérlakások tervezett felújít ása.
Az önkormányzati bérlemények a kertvárosi övezetben leromlottak, alacsony
komfort fokozatúak.

A leromlott,

szlömössődő

városrész rehabi litációja.

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a bea vatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

Polgármester, Újpalotai Család-és Gyermekjóléti Központ, Palota Holding
Egyesített Szociális Intézmény, Palota Holding, Palota -15. Nkft, Csokonai KK.,
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

Partnerek
Határidő(k)

pontokba

szedve
Eredményességi
m utatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valami nt
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges

A leromlott telepü lésrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek
javítása, társadalmi és fizikai rehabi litációja Budapesten / VEKOP-6.2 .1-15 program
megvalósítása.

erőforrások

2023. év befejezés

Megújulnak az akcióterületen a bérlakások.

Hiányzó humán
Létszámbővítés,

erőforrás,

költségvetési hiány.
pénzügyi forrás biztosítása .

Humán és pénzügyi

erőforrás.

1/ 4
Intézkedés címe:

Munkaerő- piaci

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az emberek nem nyitottak és kevéssé motiválhatók az
va ló elhelyezkedésre.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

A vá rosrehabilitációs programban érintett területen lakók j e le nt ős része teljesen
elszigetelten él. A városrészt nem szívesen hagyja el, kevéssé nyitott és
motiválható az i smerős 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 megsze rzett munkahely megtartásában
kevésbé sikeres.

időegységekre

bontásban

integráció.
elsőd l eges munkaerőpiacon

Tevékenységek
(a beavatkozá s

Á l láskereső tréningek (önéletrajzírás, állásinterjúra v aló fe lkészülés, prezentációs
t echnikák, és es zközök felzárkóztató képzés, stb.)

t artalma) pontokba
szedve

Áll ásbörzék és képzési börzék szervezése.

R és ztvevő k és

Polgármester, Polgármesteri Hivatal szakosztá lya, Egyesít ett Szociális Intézmén y,

fel elős

Csokonai Kk., Pa lota-15 Nkft.

Partne re k
Hatá ri d ő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrá sa
(rövid, közép és
hosszútávon),

2023. december 31. befejezés

A képzéseken, tréningeken résztvevők száma.

va lamint
f en nta rth atósága
Kockázatok
és csö kkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Hiányzó hu mán erőforrás, költségvet ési hiány.
Létszá mbőv ítés, pénzügyi fo rrás biztosítá sa.
Humán és pénzügyi erőforrás.

1/5
Intézkedés cím e:
Felt árt probléma
(kiind uló értékekkel)
CélokÁltalános
megfoga lmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

Rendszeres prevenciós szűrővizsgálatok népszerűsítése a mélyszegénységben élők
és a romák között.

A célcsoport egés zségügyi ál lapota át lagosnál rosszabb.

Egészségtudatosabb életmód. Egészségi áll apot javulása.

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beava tkozá s
t artalma) pontokba
szedve
Résztvevő k

és

felelős

Partne rek
Határidő(k )

szed ve

Évente legalább két alka lom mal szűrés . A szűrőv i zsgá lat id ő pontjáról tájékoztató
kiadványok t erj esztése. Az egészségügyi mutatók javu l nak.

Polgárm ester, Polgá rmesteri Hivatal szakosztá lya .

dr. Vass Lász ló Egészségügyi 1 ntézmény
pontokba

Program szerint.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentá ltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
va lamint
fenntarthatósága
Kockázato k
és csökke ntésü k
eszközei

Egészségügyi stati szt ika, a szűrés ek szám a, a szű réseken megjelentek szá ma .
Folyamatosan fenntarta ndó.

Pénzügyi és humán e rőfo rrás hiánya.
Költségvetési tervezés, l étszám bővítés.

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetésében. Hum áne rőfo rrás, technikai feltételek meglét e.

A gyermekek esélyegyenlősége

2/1
Intézkedés címe:

Az egészségtudatos életmód népszerűsítése .

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nagyon sok az allergiás, t úlsú lyos gyermek a kerü letben.

CélokÁltalános
megfogal mazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

Az életmód vá ltoztatássa l befolyáso lható gyermekkori egészségügyi problémák
kialakulása.

id őegységek re

bontásba n
Tevékenységek
(a bea vatkozás
tartalma } pontokba
szedve
Résztvevő k

Az egészséges életmódot, egészségmegőrzést, és fejlesztést célz ó programok
szervezése a kerü leti gyermekek részére.
Prevenció. Tanácsadás.

felelős

Po lgá rm esteri Hivatal szakosztályai, Vé dőn ői Szo lgálat,
NIF

Partnerek

dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

Hatá ridő(k}

és

pontokba

szedve

b ö l csődék,

óvodák, iskolák

Folyamatos,évente
2023. december 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
va lamint
fenntarthatósága

Statis zt ikai mutatók javu lnak, a gyermekek egészségesebb életmódot fol ytatnak.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Pénzügyi for rás hiánya, hu mán e rőforrás hiánya.
Köza lkalm azotti létszá mbővítés, pályázat i le h e tőségek fe lkutatása.

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetésében, pá lyázati forrás, h umánerőforrás.

2/2.
Intézkedés címe:

A gyermekek esélyegyenlőségének fenntartása érdekében a jelzőrendszer
tagjaival évente több alkalommal munkaértekezlet tartása.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A jelzőrendszer nem megfelelő működése, a jelzési kötelezettség elmulasztása.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

A j elzőrendszer tagjainak támogatása, megerősítése, ismereteinek bővítése.

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

Polgármester, Polgá rmesteri Hivatal szakosztálya, Család-és Gyermekj óléti Központ.
Egyesített Szociális Intézmény, dr. Vass László Egészségügyi Intézmény, óvodák,
bölcsődék, Klebelsberg Intézményfenntartó K..

Partnerek
Határidő(k)

Évente legalább 2 alkalommal ismeretterjesztő munkaértekezlet megtartása.
Táj ékoztató anyag kiadása.

pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
va la mint
fenntarthat ósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Munkaterv szerint, évente 2 alkalommal.

A jelzések számának növekedésével a veszélyeztetett gyermekek számának
csökkenése. Folya matosan fen ntartandó.

Képzés, értekezlet, fórum elmaradása.
Ellenőrzés.

Szü kséges erőforrások Személyi és tárgyi feltételek bizt osítása.

2/3.
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
CélokÁltalános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és

A gyermekek felügyelete a nyári iskolai szünidő időtartama alatt.
A nyári szünet ideje alatt, kü lönösen a hátrányos helyzetű gyermekek felügyelete
nem megoldott.
Klebelsberg Intéz ményfenntartó Központ nem szervez nyári táborokat. A kerü leti
iskolákba járó gyermekek nyári szünidei felügyeletéről a XV. kerü leti ön kormányzat,
önként vállalt feladatként gondoskodik június 15 - augusztus 20. között.

hosszútávú
időegységek re

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

felelős

Partnerek
Határidő(k)

A t ábor helyszínének kijelölése.
Programok szervezése.

Táborvez et ő,

és a pedagógusok toborzása .

Polgármesteri Hivatal szakosztálya, GMK.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Minden évben a tanév befejezést követő h étfőtől- augusztus20-ig.

A kerü leti hátrányos helyzetű tanu lók felü gyelete, és a tartalmas nyári időtöltés
megoldott lesz. Kevesebb lesz a cse llengő gyermekek szá ma. A tábor folyamatosan
fenntartand ó.

Pénzügy i- és

humánerőforrás

hiánya .

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetésében.

l
2/4
Intézkedés címe:

A nyári szünet id őszakáb an több szabad idős program szervezése.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Sok veszélyeztetett gyermek cselleng a nyári szünetben.

CélokÁltalános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

A veszélyezt etett gyermekek bevonása a különb öző szervezett programokba .

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
ta rtalma ) pontokba
szed ve
Résztvevők
felelős

Partnerek

és

Szabadidős programok szervezése,
ellátásához szakemberek képzése .

bővítése

helyszín ének biztos ítása. A feladat

Polgármester, Polgá rm esteri Hiva tal szakoszt álya, Család-és Gyermekjóléti Központ.

Egyesít ett Szociális Intéz mény.

Határi dő(k)

pon tokba

szedve
Eredményességi
mutat ók és annak
dokumentált sága,
forrása
(rövid , közép és
hosszútávo n),
va lamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csö kkent ésü k
eszközei

2019. j úni us 1 5-tő l a nyá ri szü net ideje alatt és ezt köv etőe n fo lyam atosan évent e.

Cs ell engő és veszélyezt etett gye rmekek számának csökkenése. Folyamatosan
fenntartandó.

Pé nzügyi forrás hiá nya m iatt elma radnak a programok és a szakemberek képzése.
Pályázati fo rrás felkut at ása . Hum á nerőforrás hiánya.

Szükséges e rőfo rráso k Önkormányzat költ ségvetésében, hu má ne rőforrás.

2/5
Int éz kedés címe:

Szociális gyerm ekj óléti ellát ások során célzot t tám ogatások.

Felt árt probléma
(kiindul ó értékekkel)

Gyermekek napi háromszori étkezésének hiánya.

Cé lok Általános
megfogalm azás és
rövid-, közép- és
hosszú t ávú

A gyermekek egészséges fejlőd ésé ne k fen nt artá sa érdekében egész évben
bi zt osít ani szükséges a rászoru lók, ren dszeres gyermekvédel mi kedvezményben
részes ülők számá ra a szociális ét kezt et ést.

időegysé ge kre

bontásba n
Tevékenységek
(a beavatkozás
t artalma ) pontokba
szedve
Rés ztvevők

és

fe l e l ős

Partnerek
Határid ő(k) pontokba

szedve
Eredményességi
mut atók és annak
dokume ntá ltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fe nntarthat ósága
Kockázat ok
és csökken tésük
eszközei

Az évközi és a nyári s zü ni dő ben szociális étke ztet és megszervezése.

Polgármest er, Polgármesteri Hivata l sz akos zt álya, GMK.

Gazda sági M űködtetés i Központ

Folya matosan

Nem lesz éhez ő gyerme k a kerü letben. A résztvevők száma nő . Folyamatosan
fenntartandó.

Pénzügyi forrásh iá ny. Pál yázatok fe lkutat ása.

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetésében. Humánerőforrás szükséglet.

A n ők esély egyen l ősége

3/1
Intézkedés címe:

A családon belüli erősza k áldozatainak segít ése.

Feltárt probléma
(kiindu ló értékekkel)

A csa ládon belü li

CélokÁltalános
megfogalmazás és
rövid -, közép- és
hosszútávú

erőszak

áldozatai látensek.

A bántalmazott nők megfe l elő segítséget, támogatá st kapjanak annak érdekében,
hogy áldozattá válásuk elkerü l hető legyen.
Folya matosa n fenntartandó, kampány.

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők

és

fele l ős

Polgármester, Polgármesteri Hivatal szakosztálya, Egyesített Szociális Intézmény,
rend őrség, gyámügyi osztály (Kormányhivata l).
Szociál is és Rehabilitációs Alapítvány

1 Partnerek

Határid ő(k)

Az egészségügyi szolgá Itatást nyújtók (védőnői szolgá lat, a háziorvos, a há zi
gyermekorvos), a személyes gondoskodást nyújtó szolgá Itatók, (csa ládsegítő
szolgálat, család- és, gyermekjóléti központ , gyermekek vagy családok átmeneti
otthona), a közoktatási intézmények, a nevelési tanácsadó, a gyámhatóság, a
rend őrség, az egyesületek, alap ít ványok bevonásával tájékoztató előadások
szervezése.

pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
va lamint
f en ntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

2019. évi költségvetés, fo lya matos, évente forrás biztosítása

•
•
•

szórólapok
t erjesztési felü letek

jelzések
folyamatosan fenntartandó, évente ka mpány
A szolgáltatást igénybe vevő k számával csökken a bántalma zott

•

Pénzügyi forrás és hu má nerőforrás hiánya.
Pályázati forrás felkutatása .

Szükséges erőforrások Önkormányzati költségvetés, hum án- és technika i erőforrás.

3/ 2

nők

száma.

Intézkedés címe:
Feltá rt probl éma
(kiind uló értékekkel)

A munkavállalás esé lyeinek növelése.
A nők kö zött sok a képzet len, alacsony iskolai végzettséggel rende l ke zők száma
különösen a m élyszegségben élők, a roma popu láció és az 55 év feletti
ko roszt ályban .

Cé lok Ált alános
megfogalm azás és
rövid-, kö zép- és
hosszútávú

A nők fogla lkoztatottságának növe lése . Képesítés, szakmai tud ás megszerzésének
segítés e. Palot a-15 Nkft. varrón ő ké pz és és munka helyt erem t és.

i dő e gys ége kre

bontás ban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pont okba
szedve
R é s ztvevő k

és

fe l e lős

Partn ere k
H a t á rid ő( k)

A munka erő- pia ciszo l gá ltatáso kh oz, képzési (átképzési leh et ős ég ek h e z való
hozz áfé rés javítása , rész mu n kaid ős fog lalkozatás e lősegítés e, ezze l kapcsolatos
képzések szervezése.
Polgá rmeste r, Polgá rmesteri Hivatal szakoszt álya, Egyesít ett Szociá lis Int ézm ény

Pa lota -15 Nkft.
pontokba

sze dve

2019. igényfelm érés, képzések szervezése, 2023. december 31- ig képzések
lebonyo lít ása.

Eredményességi
m utatók és annak
dokumentá lt sága,
fo r rása
{rövid, közé p és
hosszút ávon),
valami nt
fenntarth at ósága
Kockázat ok
és csökkentésük
esz kö zei

•

képzése k szá ma,

•
•
•

eredményes vizsgá t tevők szá m a,
20 23. december 31.,folya m at osan fen ntart andó .

képzéseken részt vevők szá m a,

Pé nzügyi fo rrás és h umáne rőforrás hiánya.
Pályázati fo rrásból v aló fin anszírozás (VEK OP ).

Szükséges erőfor rások Önkor má nyzat i költségvetés, hum á n e rőforrá s .

3/ 3
Atip!kus foglalkoztat ás t ám ogatása .

Intézkedés címe:
Feltárt probl éma
{kii nduló értékekkel)
Cél ok Álta lános
megfogal m azás és
rövid-, kö zép- és
hosszútávú
i d ő egysé gek r e

bont ásban

A XV. kerül etben hiányzik vagy kevés az at i pi kus fog lalko ztatási forma
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Tevékenysége k
(a beavatkozás
tarta lma) pontokba
szedve

A munkaadók ösztönzése a fogla lkoztatá si forma al kalmazásáho z.

Résztvevők és

Polgármester, Polgá rmesteri Hivatal szakosztá lya, GMK, Pa lota-15 Nkft., RÉPSZOLG .

felelős

Gazdasági Működtetési Központ, Palota-15 Nkft. , RÉPSZOLG, intézmények

Partnerek
Határid ő( k) pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid , közép és
hosszútávon),
vala mint
f enntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

2023. december 31.

Az atipikus foglalkoztatottak száma emelkedik.

Nincs kockázat.

Hum á nerőforrás

szükséglet.

Az idősek esélyegyen l ősége

4/1.
Intézkedés címe :
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Cé lok Álta lános
megfoga lmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

Az

id ősek

esélyegyenlőségének

fenntartása

érdekében

programszervezés,

programbővítés.

Elmagányosodás, sokan élnek egyedül.

Magá ny felszámolása. Idősek életmin őségé n ek javítása. Ezek megakadá lyozása
érd ekébe n vá ltozatos, az idősek igé nyeit kielég ítő kult urá lis szaba did ős programok
folyamatos sze rvezése.

id őegysége kre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
ta rtalma ) pontokba
szedve

Aktivitást megőrző, szabad id ős, ismeretterjesztő programok fo lyamatos szervezése,
lebo nyo lítása.

Résztvevők

Polgármester, Polgármesteri Hivatal szakosztá lya, Egyesít ett Szociá lis Int ézmény

és

felelős

Partnerek

Csokonai Ku lturális Központ

Határidő(k) pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Folyamatosan

Programok, események száma, résztvevők száma .
Folyamatosan fenntartandó.

Pénzügyi és humánerőforrás hiány.
Pályázatok felkutatása.

Szükséges erőfo rrások Önkormányzat költségvetésében . Humánerőforrás szükséglet.

4/2
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiindu ló értékekke l)
Célok Álta lános
megfogalmazás és
rövi d-, közép- és
hosszútávú

Bűnme gelőzési

tájékoztatás, figyelem felhívás az áldozattá válás elkerülése

érdekében.

Az idősek gyakrabban válnak bűncselekmények áldozataivá.

Figyelemfelhívással, tájékoztatá ssal m egel őzhetővé válnak bűncselekmények.

id őegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és

Az önkormányzat tájékoztat ó kiadványokkal, e lőadások szervezésével f elhívja a
figyelmet a bűnmegelőzésre.
Polgármester, Polgármesteri Hivatal szakosztá lya, ESZI

felelős

Partnerek
H a tá ridő(k) pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon ),
va lamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

BRFK, Csokonai Kulturális Központ, Egyesített Szociális Intézmény

Folyamat osan

A bűnü gyi statiszt ika j avu l, a bűncselekmények száma csökken.
Folyamatosan fe nntartandó.

E l őad ások,

tájékozt atások elm aradásáva l nőhet az áldozatok száma . Pén zügyi és
hiánya.
Pá lyázatok felkutatá sa.
humánerőforrá s

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetésében . Hu mánerőforrás szükséglet.

4/3
Intézkedés címe:

Prevenció, rendszeres egészségügyi

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A kerületi

CélokÁltalános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

idős

szűrés

az egészség

megőrzése

érd ekében.

emberek morbiditási mutatói rosszak.

Rendszeres egészségügyi sz űrések szervezése. Prevenciós szemlélet
tájékoztató kiadványokkal, előadásokkal.

erősítése

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Szűrések, előadások

Résztvevők

Polgá rmester, Polgármesteri Hivatal szakosztálya, Dr. Vass László Egészségügyi
Intézmény

és

felelős

Vöröskereszt, Egyesített Szociális Intézmény.

Partnerek
Határid ő( k)

szervezése, tájékoztatók készítése.

pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
1 eszközei

Folyamatosan, évi rendszeres séggel

Az egészségügyi statisztika javu l. Javu l az
Folyamatosan fenntartandó.

idős

embere k morbiditási mutatói.

Pénzügyi és személyi forráshi ány.
Pályázatok felkutatása.

\

J

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetésében. Humánerőforrás szükséglet.

4/4
e lő nybe n

Intézkedés címe:

A szociális támogatások igénybevétele esetén

Felt árt probléma
(kiinduló értékekkel)

A kerületben sok idős él nehéz anyagi körü lmé nyek között, megél hetés i gondokkal
küzdenek.

CélokÁltalános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és

Az önkormányzat a segélyezés terén
egyedü l él nek.

elő n yben

részesítés.

rés zesíti az

idős

embereket, akik

hosszútávú
időegységekre

bontásban
Tev ékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedved
Résztvevők

és

Önkormányzati rendeletmódosítássa l az idős emberek nagyo bb hányada kaphat
támogatá st.
Polgármester, Polgármesteri Hivatal szakosztálya,

felelős

Egyesített Szociá lis 1ntézmény

Partnerek
Hatá ridő(k) pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon ),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

2019. évi költségvetés, ezt követően az intézkedés fenntartása

Több id ős kap támogatást, a rezsi elmaradás csökken. Eladósodás csökken. A
szükségleteiket könnyebben tudják kielégíteni.

Pénzügyi és humánerőforrás hiány.

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetésében. Humánerőforrá s szükséglet.

4/5
Intézkedés címe:

Önkéntesség.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az idősemberek egy része között sok az attraktív, lendü letes, tenni vágyó ember, aki
ellenszolgáltatás nélkül nyújtana segítséget kortársainak, ezt pedig sz ívesen
fogadnák azok, akik va lam ilyen okból már segítségre, támogatá sra szorulnak és
magányosak.

CélokÁltalános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

Az aktív időskor é letmin őség ének javítása.

időegység ekre

bontásban
Tevékenységek
(a bea va tkozá s
ta rtalma ) pontokba
szedve
Résztvevők

és

•
•
•
•

igényfelmérés,
szervezés,
lebonyolítás,
fenntartás .

Polgármester, Polgármest eri Hivata l szakosztá lya, Egyesített Szociá lis Intézmény.

fe lelős

Partne rek

Területi Gondozás

Határid ő( k )

pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
doku mentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valam int
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szük~éges erőforrások

2019. január l-től folyamatosan fenntartva 2023. december 31-ig

•
•
•

•

részt vevők száma,
programok száma,
munkaterv,
koo rdiná lás .

Pénzügyi és személyi forráshiány.
Pá lyázat ok felkutatása.
Önkormányzat költségvetésében.

Fogyatékkal élők esélyegyenlősége

5/1
Intézkedés címe:

Telj es akadálymentes környezet a kerületi közint ézmén yekben.

Feltárt probléma
(kiindu ló értékekke l)

A kerü leti közintézményekben a ku lturá lis és sportprogramokhoz va ló hozzáférés
lehetősége, az akadá lymentes környezet aránya nem éri el a 100%-ot.

CélokÁlta lános
megfoga lm azás és
rövid -, közép- és
hosszútávú

Az önkor mányzat fo lyamatosan arra törekszik, hogy a kerületi közintézményekben a
teljes akadálymentesítés megtörténjen.

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevő k

és

Az önkormányzat forrá st bizt osít az akadálymentes környezet megteremtésé re.

Polgá rmest er, Polgármesteri Hivata l sza koszt álya , GMK, Pa lota -15, RÉPSZOLG.

fele lős

Partnerek
Hatá ri dő ( k)

GMK, Palota-15, RÉP SZO LG, Pa lota Holding
pontokba

szedve
Eredményességi
m utatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

(rövid, közép és
hosszú távo n),
va lamint
fen ntarthatósága

Folya matosan

A közszolgáltatá sokhoz való hozzáférés nő.
Megva lósulás esetén fo lyamatosa n fenntarta ndó,

bővítendő.

l<ockázatok
és csökkentésük
eszközei

Pén zügyi forráshiány.
Pályá zatok felkutatása.

Szükséges erőfo rráso k Önkormányzat költségvetés ében. Humán e rőforrás sz ükséglet.

5/2
Intéz kedés címe:

Férőhelybővítés

Feltárt probléma
(kiindu ló értékekkel)

Nincs e l ege ndő fé rőhely a kerületi fogyatékos ellátásban.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

a kerületi egyesített szociá lis intézményben.

Minden va lós igé ny kielégítésre kerül. Megvalósulás esetén fenntartandó.

id őegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
ta rtal ma) pontokba
szedve

Új helyisége k, épület bi ztosítá sa.

Résztvevők

Polgármester, Po lgármesteri Hivatal szakosztálya, GMK, ESZI.

és

fe lelős

Partn erek
Határidő(k)

pontokba

szedve
Eredm ényesség i
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
va lamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
esz közei

Folya matosan

Esé l yegye nl őség f en ntartás a. Ellátottak számá nak növekedése. Fé rő h e l yszámának
emelkedése. M egvalósu lás esetén befejezett.

Pén zügyi forrás hiány.
Pályáza tok fe l kutatása.

Szükséges erőforrá so k Önkormá nyzat költ ségvet ésében. Humá n erőforrás szükség let.

5/3
é lő

fogyatékosok foglalkoztatásának

e l ősegítése.

Intézkedés címe:

A kerületben

Feltárt problém a
(ki i nduló értékekkel )

Nagyon neh éz a munkaerőpiacon elh elyezkedni a fogyatékkal é lőknek.

CélokÁltalános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

A fogyatékkal élők a lehetőségekhez mérten az ön kormányzati intézményekben
fogi a1koztathatók legyenek.

id őegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A fejlesztő foglalkoztatás fenntartása, bővítése.

Résztvevők

Polgármester, Polgármesteri Hivatal szakosztálya, GMK, ESZI.

és

felelős

Partnerek
Határidő(k)

Palota-15 Nkft.
pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Folyamatosan

Fogyatékkal élők foglalkoztatási mutatói javulnak. Esélyegyen l őség fen ntartása
folyamatosan, amellyel javul a fogyatékosok életszínvonala.

Pénzügyi forráshiány, pályázati kiírás hiánya.
Pályázatok felkutatá sa.

l

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetésében. Humánerőforrá s szükséglet.

5/4
élők

A fogyatékkal

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nem vagy csak ritkán j utnak el a szűrővizsgálatokra.

CélokÁltalános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

egészségügyi

szűrőprogramokra történő

Intézkedés címe:

Prevenció, a célcsoport egészségügyi állapotának javu lása. Le hetőségekhez mérten
évente legalább két alkalommal vegyenek rész szűrőv izsgá latokon.

időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Szükségletfelmérés, szállítás megszervezése.

Résztvevők

Polgármester, Polgármesteri Hivatal szakosztá lya, GMK, ESZI.

felelős

és

eljutásuk segítése.

dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

Partnerek
Határid ő( k)

pontokba

szedve

Folyamatosan, Egészségnap a Dr. Vass László Egészségügyi Intézményben.

Eredményességi
mutatók és annak
doku me ntá ltsága,
forrása
(rövid, közé p és
hosszútávon),
va lamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

A cé lcsoport egészségügyi indikátorainak javulása, az esé l yegyenlőség fenntartása
érdekében folyamatosa n.

Pénzügyi és humán erőforrás hiánya.
Pályázatok fe lkutatása .

Szükséges erőforrások Önkormá nyzat költségvetésében . Tárgyi és személyi f eltét elek biztosítása.

5/5
Intézkedés címe :

Támogatott lakhatás létrehozása (VEKOP) pályázati forrásból.

Fe ltárt probléma
(kiindu ló értékekkel)

Öná lló életvitelt, társadalm i integrációt elősegítő lakhatási forma fogyat ékos
személyek részére nincs a kerü letben.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

Legalább 4 fő fogyatékka l é lő em ber szá mára kialakít ott önkormányzati bérlakás
megvalósítása.

id őegysége kre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
ta rtalma) pontokba
szedve
Résztvevők és

A lerom lott telepü lésrészeken élő alacsony státuszú lakosság élet körülményeinek
javítása, társa dalmi és fizikai rehabi litációja Budapesten/ VEKOP -6.2.1-15 program
megvalósításának keretén belül kerü lnek kia lakítá sra a lakások.
Polgármester, Polgármesteri Hivatal szakoszt álya, ESZI.

fe l elős

Partnerek
Határidő(k)

ÉNO, FENO, Palota Holding
pontokba

szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közé p és
hosszútávon),
va lamint
fe nntarthat ósága

2019. év e l őkész ítés
2021. december 31. a megvalósítás befejezése

A lakás okba fogyaté kkal élők költöznek, aki mentorála s mel lett önálló életet
élhetnek. Esélyegyen lőség fenntartása érdekében folyamatosan.

Kockáza t ok
és csökkentésük
eszközei

A pá lyáza t meghiúsul, h umá n erőforrás hiánya.
Forrás biztosítása a költségvet és terhére.

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetésében. Hum á nerőfor rás szükséglet.

5/ 6
Intézkedés címe:

lnkluzív j átszóterek kialakítása .

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Fogyatékosok
megoldott.

Célok Általános
megfogalmazás és
röv id-, közé p- és
hosszútávú

Mozgásukban akadályozottak számára olyan köztéri eszközök telepítése, amelyet
használni tudnak.

időegységek re

E l őkészítés :

egye nlő

hozzá férése a kerületi

szabadid ős lehetősége khe z

nem

2019.december 31-ig.

Megvalósítás: 2020. dece mber 31.

bontásban
Tevé kenysége k
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Igények felmérése. A helyszín kijelölése, ahol a mozgásfejlesztő „ját szótér"
kia lakításra kerül.
2019. évi költségvetésben elő irá n yzat tervezése.

Résztvevők

Polgá rm este r, Polgármesteri Hivatal szakoszt álya i, ESZI.

és

fele lős

Partnerek

ÉNO, FENO

Hatá rid ő(k)

pontokba

szedve

2019. február 28. költségvet és elfogadása, 2021. december 31-ig kivit elezés.

Eredményességi
mutatók és annak
doku mentáltsága,
fo rrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
va lamint
fe nntarthatósága

A mozgássérült gye rmekek, felnőttek egészségi állapota javu l, mozgásuk fej l ődik,
igénybe veszik, haszná lják az eszközöket.
Fenntartás: az esélyegye n l őség fenntartása érdekében folyamatosan.

Kocká zatok
és csökken t ésük
eszközei

Pénzügyi forráshiány.
Pályázatok f elkutatá sa .

Szükséges

e rőfo rrá sok

Önkormá nyzat költ ségvet ésében. Hum ánerőforrás szükséglet.

5/7
Intézkedés címe:

SNI pályázati rendszer fe nntartása.

Feltárt problém a
(ki ind uló értékekkel)

A sajátos nevelési igényű gyermekek
ő ke t neve l ő csa ládokra.

megfelelő

fejlesztése nagy anyagi terhet ró az

Célok Általá nos
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre

A gyermekek részére a fejlesztőeszközö k/terá p iák megvásá rlásához anyagi segítség
nyújtása . A pályázatok be nyújtás évente két alkalommal.
Előkész ítés:

minden évben a pályázatban meghatározott időpontig

Megvalósítás: folyamatos, befejezés 2023. december 31.

bontásban
Te vékenységek
(a beavatkozás
tarta lm a) pontokba
szedve
Résztvevők

és

•
•

Pályá zati kiírás.
2019. évi költségvetésben előirányzat tervezése .

Polgármeste r, Po lgá rmeste ri Hiva tal szakos ztályai.

felel ős

Partnerek
Határid ő( k ) pontokba

szed ve
Eredményességi
mutat ó k és annak
dokumentá ltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valami nt
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

ÉNO, FENO

2019. február 28. költségvetés elfogadása, 2023. december 31-ig kivitelezés.

Az igény bevevők szá ma emelkedik.
Fenntartás : az esé lyegye n l őség f enntartása érdekében fo lyamatosan.

Pénzügyi forrás hiány.
Pályázatok fe l kutatása.

Szükséges erőfor rások Önkormányzat költségvet ésében . Humán e rőforrá s sz ükséglet.

Intézkedési terv

ln lézke
dés
s orszá
ma

A

13

e

D

E

F

G

H

1

Az intézkedés
cím e,
megn e vezése

A
helyzetelemz
és
következtetés
e ibe n fe ltárt

Az
intézkedéssel
elérni kívánt
cé l

A cé l kitűzés
összha ngja
egyéb
stratégia i
do kume ntum
okka l

Az
intézke d és
tartalma

Az intézkedés

Az intézkedés
megvalósítás
á na k
határid eje

Az
intézked és
eredmé nyes
ségét mérő
ind ikátor(o
k)

Az in tézke dés
m egva lósításá
hoz szükséges

Közfoglal kozt
atottak,
rehabilitációs
foglalkozta tá

Önkormányzati
és á llami
támogatás,

Törvényi
rendelkezés
fe nnmaradása
esetén
folyamatos.

Lakott
lakások
szá má nak
emelkedése.

Pályáza ti kiírás
paramé tereinek
megá llapítása.

Megvalósu lás
esetén
folyamatos

A bé rla kások
magasabb
komfortfokoz
a túak

Pá lyázati és
ön kormányza ti
forrns.

esé l yegyen l ős

fe l e l őse

égi problé ma
m egnevezése

e rőfo rrások

(humán,
pénzügyi,
technikili)

J
Az in tézked és
e redmé nyein
ek
fen ntarthatós
ága

1. A m élyszegénységbe n élők és a romák esé l yegyen l ősége
]

l<özfogla l kozta tás
rendszerének
fe nntartása, a
r e hab il itá ciós
fog la lkoztatottak
szá m á nak
növelése a
mélyszegénységb
e n é l ők és a
romák

Mun kanélküli
ség

Fogla lkoztatott
ság
növelése.

Vo natkozó öl<.
rendelet.
Szolgáltatáster
vezési
Koncepció.

Közfoglalkozt
atás és
rehabi litációs
fog lalkoztatás
szervezése.

polgármester

Rövid távli cé l:
2019.
december 31.
Közép- és
hosszú távú
cé l: 2023.
december 31.
Folyamatos

sban l évők

száma,
munkanél kü l
iek számának
csökke nése,
statisztika

esé l yegye nl őségé

nel< fenntar tása
érdekében.
2

Evente több
a lka lomma l
lakásp á lyázat
kiírása.

Lakha tá
si
problém
ák

Haj léktalanság
el kerülése

Vonatkozó ök.
rendelet.

Évente
lega lább 3
al kalommal
pályhati
kiírás.

polgármester

Rövid távú cél:
2019.
december 31.
Közép- és
hosszú távú
cél: 2023.
december
31.Évente a
pályázati
kifrásnak

Forrás
biztosí tása a
la kások
fe lCi jításá hoz.

megfe l e lőe n .

3

A lerom lott,
alacsony komfort
foko zatt'iak
bérlakások

Az
önkormányzati
bérleménye k a
kertvárosi

A
bérlakásokba n
é l ők jobb
körülmények

Vo natkozó ök.
rende le t.

A
bérl emények
tervezett

polgármester

202 3.12.31.

Megva lósulás
esetén
folyam;itos

4

te r vezett
felújítá sa .

övezetben
leromlottak.
a lacsony
komfort
fo koza tí1a k.

közé
kerü ljenek. A
bérlakások
legyenek
korszenlbhek

felújítása.

Mun k ae r ő - p i aci

Az emberek nem
nyitottak és
kevéssé
motiválhatók az

Az emberek
önképe
megváltozik,
motivál tak
lesznek.

Álláskereső
tréningek
( önéletrajzírá

integrá ció.

e l ső dl eges

lesznek.

polgármester

202 0.1 2.31.

Egyre több
munka nélkül
i talál
magának
m u nkahe lyet

Pályázat,
ön kormányza ti
forrás

Mcgvalósu J;ís
esetén
befejezett.

Polgármester,
Dr. Vass László
Eii. Int.

Rövid távú cél:
2019.
december 31.
Közép- és
hosszú távú
cél: 2023.
december 3 l.
Évente
lega láb b két
a lka lommal

Egészségügyi
statiszti ka,
morbid itási
mut<ltók
jnvu lás<l.

Önkormányza ti
és pá lyázati
forrás

Foly;11m1ros;111
fc 1111ta rta 11 dó.

2023.12.31.

Csökken a
tíilsí1 lyos és
az allergiás
gyermekek
száma.
Statiszti ka.

Pály~ízati,

Megv<llósu lúst

s.
állásinterjÍlra
va ló
fe lkészii lés,
prezentációs
techn ikák, és
eszközök
fe lzárk6ztató
képzés, s tb.)

m u n kae rőpiaco

n való
elhelyezkeciésre.

Állásbörzék
és képzési
börzék
szervezése.

5

Rend s zeres
pre ve nciós
szíi rő v izsgá l a tok.

A ker ületbe n élő
romákról és a
mélyszegé nység
ben é l ők
egészségügyi
állapota rossz.

Egészségtu rla
tos é letmód.

Eii. tv„

1

Az
egés zség tudatos
é le t mód

Nagyon sok az
<lllergiás,
túlsúlyos
gyermek a
kerületbe n.

Az éle hnód
változtatással
befo lyásolhat
óa
gyermekkori
egészségügyi
problémák
kialaku lása.

Eü. tv.

Kerületi
egészségügyi
s zíírések
népszerlisítés
e.

II. A gye rme kek e sé lyegy e n l őség e

n é p sze r ű sítése

Az egészséges
életm ódot,
egészségmeg
őrzés t, és
fej lesztést
célzó
programok
szer vezése ;:i
kerületi
gyermekek

po lgárm ester

önkonnányz<lti
forrás

k övetően

b efejezett.
Szükség esetén
is mé tl ő<lii.
Foly;11nato~an

fenn tart a mló.

részére.

-

--

Prevenció.
Tanácsadás.

2

3

A je l zőrendszer
tagjaival évente
több a lkalomma l
munkaértekezlet
tartása.

Alul m(íködik a

A

je l zőre nd sze r.

je l zőrend szer

A gye rmekek
fe lügye lete a
nyári iskolai

A nyári szünet
ideje alatt,
külön ösen a
hátrányos

szü n idő
időtartama

alatt.

minden
észle lésnél
jelez az
Illetékes fel é.

h e lyzetű

gyermekek
felügye lete nem
megold ott.

Az igénybe
vevő

gyermekek
felügye let
mellett
tartalmas
programokon
vehetnek
részt.

Vonatkozó
jogszabály
(Gyvt.)

Szolgáltatáster
vezési
Koncepció

A

NIF

Rövid távú cél:

Veszélyeztete
tt gyermekek
száma
csökken.
Statisztika.

Nem re levá ns.

Folyamatosan
fen n tartandó.

Rövid távú cél:

A csellengő,

2019. 08.31 ..

szü l ői

Önkor má nyza ti
fo rrás.

Közép- és
hosszú távú
cél: 2023.
december 31.

felügyelet
nélk üli
gyermekek
száma
csökken.

Folyamatosan
fenntartandó
az iskolai nyári
szü net ide je
alatt.

P51yázati és
önkormá nyzati
forrá s.

Folyamatosan
fen n tar tandó.

jelző rend szer

2019.

tagjaival
évente több
alka lommal
munkaérteke
zlet tartása.

december 31.
Közép- és
hosszú távú
cé l: 2023.
december 31.
(Évente
legalább négy
alkalommal.
folyamatos.)

Kl ebelsberg
lntézményfen
ntartó
Központ nem
szervez nyári
táborokat. A
kerületi
iskolákba járó
gyermekek
nyári szüni dei

Polgármester

fo lyamatos.
évente
i s métlődő

fe l ügye l etérő l

a XV. kerü leti
önkor mányza
t, önké nt
vá llalt
fe ladatként
gondoskodik
jú nius 15 a ugusztus 20.
között.
4

Nyá ri szüne t
több

időszak á ban

szabadidős

progra m
szervezése.

Cse ll engő,

gye rmekek.

Szervezett,
programokba
n r észtve vő
gyermekek
szá ma n ő.

Gyvt.

A kerüle ti
nyári táborok
fejlesztése.

Polgármester

Rövid távú cél:

2019. 08.31.
Közé p- és
hosszú távú
cél: 2023.
december 31.
Évente
ismé tl ődő.

Programok
és a részt
v e vők száma

-

- -- 'i

-

-

fo lyamatos
Szociális,
gyermekjóléti
e ll á tások so rán
célzott
támoga tások.

Na pi három szori
étkezés hiánya .

Ne m lesz
l'h ező

gyerm e k ;i
keriiletbe n.

Von;itkozó
jogszabá lyok,
Gyvt. Szoc. tv.

Szociális
szii 11idei
étkezés
fen ntartása a
rászorulókna
k.

Polg;írrneste r

r észt vevők
szá ma

l' ;:ílyáza ti és
ii11korn1ányza ti
forr;ís.

Fo ly;11n;1tosa 11
fenn ta rt<l nd 1°1.

Beszilmuló,
s ta tis7l'ika

Pályáza ti és
önkorrná nyzati
fo rr;í s.

Megva lós1il:1 ,l
kö vetéíen,
sziiksl'g
szerin ti
fe 1111ta rta 11dó.

Rövid táv ú cél:
7.0 19_
d ecem her 3 1.
Közép- és
hossz [1 távú
cél: 2023.
det:em ber 3 1.

Képzése ke n
r.;szt vevők
szá m<J

l'á ly;íza t és
önkorn1á nyz;1ti
forr;ís

M eg va l 1'1 ~11 l ;i st

Rövid távú cél:

Statisztika . /\
kerületi
mu nkahelyek
en n ő az
atipik us
fog la lkozta tá
shan részt

Önkon11{111yz.i ti
forrás.

Folya 1natus ;u 1
fe111 1ta rt;1111 ló.

n övid t·ávú cél:
2019. OB.31.
Közé p- és
hosszú t<í vú
cél: 2023.
decem ber 3 1.
Évente
is métlődő,

folyam a tos
Ill. A n ők esé l yegyen l ősége
t

A csa lá do n b e liil i
erőszak

á ldoza ta inak
segítése.

,_ - -

2

A munkaváll a lás
esélyein e k
növelése

/\ cs;1 l;ídon
b e lii li erő s za k
<í ldoz;itai
lá te nsek.

Felszínre
kerü lnek n
t:sa l;ído n
be lüli e rfozak
áldozatai.

Vonatkozó
jogszabályok.
Btk., Gyvt.,

/\ n ő k között sok
a képzetle nek,
;:i l;ics uny iskolJi
végz ettségge l

/lz é rin tett

Szo lgá lt<Háster
vczési
l< o ncepció

re n delkező k

száma
külö nöse n a
mé lyszegségbe n
élők. a rom<i
popul áció és ;:iz
55 év fe letti
korosztályban_

1

Ati p ikus
fogl<t lkoztatás
tá m ogatása

A XV. keriilethen
hiá n yzi k vagy
kevés az
ati pikus
fog l;i lkoztatási
fo rrna

n ők

fog lal koztatá s
;ínak
nö ve lése .
l<éµe s ítés,
szakmai
tud{1s
megszerzése.

/\
bá nta lmazot t

po lgárm es ter

20 19.
de ce m ber 3 1Közé p- és
hossz1"1 távt"1
cél: 2023.
d ecembe r 3 L

nők

segítséget
ka pjanak.

A mu nkaerő p i:ici
szolgáltatások
hoz, képzési
(átképzés i

Rövid t<ívú cél:

polgárm ester

l e h etőségek h

ez való
hozzáférés
j<ivítása,
r észnn1nkélid

- -

kiive t{ít' n
i L' Z{lrl 1I.

ős

fogla lkozatás
elösegítése,
ezze l
ka pcsol<t tos
ké pzések
szervezés e .
/\ nők jobba n
összetudjá k
egyeztet ni a
munkMa
csa lád dal.

Vo natkozó
jogszabá lyok.
Munka
T örvénykönyve

Munkandók
ösztönzése

po lgármester

2019.
d ecember 3 1.
Közép- és
hossz1"1 tá vú
cé l: 2023.

IV. Az

1

Az

id ősek

esé ly egyenlőségé

nek fenntartása
érd ekébe n
programszervezé

Elmagányosodás
, sokan élnek
egyedü l.

Magány
felszá molása.

S,

program bővítés.

2

Bűnmege l őzés i

tájékoz tatás ,
figye lem fe lhívás
az á ldozattá válás
e lkerülése
é rd ekéb e n .
:~

Prevenció,
rendszeres
egészségügyi
szűrés az
egészsé g

Gyakra n vá lnak
b üncsel ekménye
k á ldoza tává.

Id őse k

morbiditási
je ll e m ző i

Áld ozattá
vá lás
m é r sé kl ődik .

Egészségügyi
állapotuk
javul.

rossza k.

l dős ii gyi

Konce pci ó,
vo natko zó
jogszabályok,
Szolgá ltatáster
vezési
Kon cep ció
Von atkozó
jogszabályok,
Btk. l dősíigy i
Koncep ció

Vo natkozó
jogszab ályok,
Egészségügyi
Fejlesztési
Program

megőrzése

érdekében.

4

s

Szociális
támogatások
igé nybevétele
eseté n e l őnyben
részesítés .

Alacsony
jöved elem,
megélhetési
gon dok.

Megél hetési
gondok
cs ökken nek.

Önkéntesség.

Az i d őse mb e rek
egy része között
sok az a tt raktív,
le nd ületes, tenni
vágyó embe r,
aki
elle nszolgá lta tás

Életmi nőségü
k ja vul.

Vonatkozó
jogszabályok,
Szolgá ltatáster
vezési
Konce pció

vevők

Rövid távú cél:

Beszámoló,
programoko
n r észtve v ő k
száma,statisz
tika.

Ön kormányza ti
és pályázati
forrás.

Rövid távú cél:

B űnügyi

20 19.

statis ztika .

Ön kormányza ti
forrás.

is111 étl ő cli k.

Egészségügyi
statisztika .

Ön kormányza ti,
pályáza ti forrás.

ism é tl őd i k

Ellátásban

Ön kor111;\11yza ti
forrás

száma

idősek esé l yegyen l ősége

Az aktivitást
és közösséget

Polgármester

20 19.
d ecem ber 31.
Közép- és
hosszú tá vú
cél: 2023.
d ecem ber 31.

fejl esztő

programok,
szolgál tatások
s zervezése.
Bíí n megelőzé

Polgá r mester

s i tájékoztató
program ok
szer vezése,
figyelem
felhívás.
Sz íírővizsgá l a

tok
biztosítása.

E lőnyben

Egészségügyi
Intézmény

i dősek

otthoni,
szociális
otthoni
látogatása.
otthoni
segítségnyújt

Évente

Évente
mini mum két
a lkalomma l
fo lyamatos.
Rövid r~1 vú cé l:

1'.:vente

2019.
d ecem ber 3 1.
Közé p- és
hosszú távú
cél: 2023.
decem ber 31
polgár mester

2019. 12.31.
Rövid távú cé l:

részesítés a
szociá lis
támogatások
megá llapítása
során.

ld ős ii gy i ,

Folyamatosa n
fc n nta rt andó.

dece mber 31.
Közép- és
hosszi'.1 táv(1
cél: 2023.
d ecem ber 3 1..

Prevenciós
szem lé let
erősí tése, az
egészségtudat
os magatartás
fejlesztése.

időse ll á tás i

kon ce pció

cl ecem ber 31.

2019.
decem ber 31.
l<özép- és
hosszú távú
cél: 2023.
d ecember 31
polgár mester

Rövid távú cél:
2019. 013.3 1.
l<özép- és
hosszli távÍI
cé l: 2023.
decen1ber 3 1.

részes ü lők

száma,statisz
t ika .

I gé ny e ktő l
függő,

fo lyamatos.

Önkormányzati
forrás

Fo lya111atos:111
fe nntarta ndó

ás,

nélkü l nyújtana
segítséget
ko rtársainak, ezt
perl ig szívesen
fogadnák azok,
aki k valamilyen
o kból már
segítségre,
tá mogatásra
szorulnak és
magá nyosak.
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[ 3. Megvalósítás

j A m egva lósítás

előkészítése

_J

Önkormányzatunk az általa fenn tartott intézmények vezetői szá má ra feladatul adja és e ll enőrzi, a településen működő nem önkor mányza t i fenntartású intézm ények
vezetőit pedig partneri viszony so rán kér i, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támoga ssá k.
Önkorm ányzatunk az t is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működ ését érin tő,
és az esé lyegyen lőség sze mpontjából fontos egyéb közszolgál tatásokat meghatározó stratégiai dokum en tum okba és iránymutatásokba épülj enek be és érvényesüljenek
az egyen l ő bánásmódra és esé lyegyenl őségre vonatkozó azon kötelezettségek, m elyek az önkormányzat Helyi Esé lyegye nl őségi Programjában részlet es leírá sra ke rül tek .
Önkorm ányzatu nk elvárj a, hogy intézm ényei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében sze replő válla lásokról, az őket érintő konkrét feladatokról
in tézmé nyi szintű akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, e ll en őrzésé re és az ennek során nyert információk visszacsatolására, va lam int a
programba törté nő beépítésének garantálására Helyi Esé lyeg yenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és mű ködtet.
A fentie kk el kívá nju k biztosítani, hogy az HEP IT-ben vá llalt feladatok telepü lésünkön ma radékt alanul megvalósuljanak.

j A megvalósít ás fo lyamata

A Helyi Esé lyegyenlőségi Program ban fogla ltak végrehajtásána k e ll enőrz ése érd ekében HEP Fórumot hoztunk létre.
Fórum tagjai: Polgármester/Alpolgármest er, a Népjólét i és Intézményfelügyeleti F őosztá l y vezetője, a szociál is és egészségügyi referens, a közn eve lési/intézményi
referen s, az Egyesített Szociá lis Intézmény igazga tója és intézmények vezető i , kerületi vezető védőnő, az Egészségügyi Intézmény képvise l ője és a Cigá ny Nemzetiségi
Önkorm ányzat elnöke, tagja.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósul ásá nak figye lemmel kísérése, a kötelezettségek telj esítésének nyomon követése, dok umentálása, és m indezekről a település képvise l ő
te stületének rend szeres t áj ékoztatása,
- annak ti gyelemme l kísérése, hogy a mege l őző idősza kba n végreh ajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megva lósulását, és az ezen t apas ztalatok alapján
ese tleges új beavatkozások meghatározása

- a HEP IT-ben lefektetett cél ok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkén ti fe lü lvizsgálata, a HEP IT aktualiz álása,
- az ese t leges változások beépítése a HEP IT- be, a módosított HEP IT el őkészítése képvise l ő-testül eti döntésre
- az esé l yegyen l őséggel össze függő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárá sa, kommuni kálása
Az esélyegye nlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemel t problématerületekre a terület aktorai nak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az
adot t területen ki t űzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esé lyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen
(minimum éven te) beszámolnak munkáj ukról az E sé lyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves mun katervvel rendelkeznek.

A HEP Fórum műkö d ése :
A
A
A
/\

Fórum l egalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseirő l jegyzőkönyv készül.
Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
HEP Fórum egy-egy beavatkozási terü let vég rehaj tására fel e lőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.

[ Mo nitoring és visszacsatol ás
1 A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és j avaslatot készít a HEP szükség szerin t i aktuali zálására az egyes beavatkozási
l!_erületek felelősei n ek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolói nak alapján .

J

Nyilvá noss~
A XV. kerüle ti Önkormányzat biztosítja, hogy a település minden lakója, az önkormányzat intézményei és azok munkatársai, valamint az érintett szakma i és társad almi
pa rtnerek számára e lérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program. A program eredményes megvalósulását dön tőe n befolyásolja, hogy az érintettek elköte lezettek-e
és aktív részvételükkel támogatják-e a program végrehajtását. Éppe n ezért szükséges minden elérhető eszközt és he lyi médiumot (honlap, táj ékoztató kiadványok,
rendezvények, lakossági fórumok, helyi sajtó st b.) bevonni a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.
A program elfogadásá t m ege l őzően, a véleménynyilvánítás l e h etőségén ek biztosítása érd ekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósít ás fol yama t át koordináló HE P Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért eredmé nyekrő l, a monitoring eredményeirő l a település
döntéshozóit, ti sztségviselői t, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társéldalm i pélrtnerek képvi sel ői t.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a sze mélyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság
biztosítására az önkormányzat honl apj a, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkorm ányzat és intézményeinek különböz ő
rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a
támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítá sa érdekében.

1

Kötelezettségek és

felelősség

Az esélyegye nlőséggel összefüggő feladatoké rt az alábbi személyek/csoportok fele lősek:
A Helyi Esé lyegyen l őség i Program végrehajtásá ért az önkormányza t rész érő l a Népjóléti és
Intézményfelügyeleti F őosztá ly felel.:
Feladata és fe l előssége a HEP Fórum létrejöttének sze rvezése, mű ködéséne k sokolda lú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása .
Folyamat osan együttműködik a HEP Fórum vezet őjéve l.
Fe l elősség i körébe tarto zó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevon ásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a települ és minden lakója és az érintett szakm ai és társadalmi
partnerek számára elérh ető legyen a Hel yi Esélyegyenlőség i Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségvisel ői és
intézményeinek dolgozói meg ismerik és követik a HEP-ben foglalta kat.
o Tá mogatn ia kell, hogy az önkormányza t, illetve intézményeinek vezetői minden
pont on megkapj ák a szükséges fe lkészítést és segít séget a HEP végre hajtásához.
o Kötel essége az egye nlő bánás mód elvét sértő esetekben meg tenn ie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdem ényezni, és a jogsértés követ kezményeinek
elhárít ásáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének f eladat a és fe l e l ő ssége :
a HEP IT megvalósítá sának koordinálása (a HEP IT-ben érintett fe lek tevéke nységé nek
összeha ngolása, instruálá sa),
a HEP IT végrehajt ásának nyomon követése,
az esé l yegyen l őség sérü lésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
a l l[P rórum összeh ívása és működtetése.
A tele pülés vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési int ézmények vez etői
felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előí rásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgálta tásokat, a befogadó és
toleráns légkö rt, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esé l yegyenlőségge l

kapcsolatos ismerete iket bővítő képzése n, egyéb program on rész t vegyenek.
Fe l e lőss égük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglal t aka t és közreműködj e ne k an nak
m egvalósításában.
Az es élyegyen l őség sérülése esetén hivatalosa n j elezzék azt a HE P IT kijel ölt irányítóinak .
Az önkormá nyzati intézmények vezet ő i intézményi akcióte rvben gondoskodjan ak az
Esé lyegyen l őségi Program ban foglaltakna k az intézményükben tö rténő m aradéktala n
érvényesülésé rő l.

M inden, az önkor mányzattal és anna k intézményeivel sze rződéses viszonyban ál ló, szá m ukra
szolgá ltatást nyújtó f él fe l e l őssége, hogy megismerje a HEP IT-t, m agára nézve köte l ezőké nt kövesse
azt, és megfel eljen az elvá rásai nak, amelyre vonatkozó passzust a j övőben bele kell fog lal ni a
sze rződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály álta l el ő írt fe ladat-megosztás, egy üttm ű ködés i
kötelezettség alapján a telepü lési önko r mányzattal kapcso latban álló szerep l ők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósít ásába n aktív szere pet vá llaljana k. (Ld. pl. a közn evelési intézmények fe nnta rtása és
működ tetése.)

---'--------------------------------~
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Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a kétévente e l őírt - de ennél gya krabban, pl. évente is elvégez he tő - fe lü lvizsgálat sorá n kiderül, hogy a HEP IT-ben vá ll alt célokat nem si kerül teljesíteni, a
HEP Fórum 30 napon bel ül jelentést ké r a beavatkozási terü let felelősétől, am elyben bem uta t ja az indikátorok teljesülése elma radásának oka it , és a beavatk o zási
tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó int ézkedési t ervjavaslatát annak érdekében, hogy a cé lok teljesíthe tők legyenek. A HE P Fórum a be számo ló t a
benyújtá stó l számított 30 napon belül megtárgya lja és javaslat ot tesz az önkorm ányzat ké pv i se l ő-testü l eté n ek a szükséges int ézkedésekre.
A program szándékos mu lasz t ásból fa kadó nem teljesülése esetén az HE P IT végrehaj t ásáért fe l elős személy intézkedik a fe l e l ős(ö k ) meghatározásáról, és - szükség
esetén - felelősségre vonásáró l.
Az egye nlő bánásmód elvét sértő eset ekben az HEP IT végrehajtásáért fe l elős személy megteszi a szü kséges lépése ket, vizsgálatot kezdem ényez, és i nt ézked i k a jogsértés
követk ezményeinek el h árításáról.
Az HE P IT-t mindenképp módosíta ni sz ükséges, ha megállap ításai ban lényeges vá ltozás követ kezi k be, illetve amennyib en a t ervezett beava tkozások nem elegend ő
m ódon jár ulnak h ozzá a kitCízött cé lok m egvalósításá hoz.
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[ 4 . Elfogadás módja és dátuma

1. A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a
megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
Ill. Ezt követően Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Progra mot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és
.......... „ ....... . „ . ./2018. (
) szám ú hat ározatáva l elfogadta.
Mellékletek :

2018 .. „ „ . „ „ „ „ „ „ . "

Aláírás

A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programj ának partnerei ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában
tevékenyen részt kívánnak venni.

2018.

„„„ „„„„„„„„„"

Partner aláírás

2018.

„ .. „ . „ . „ „ „ „ „ ..

2018.

„„„„. „ „„.„„.„.

Partner aláírás

"

"

Partner aláírás
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Ez a jegyzék - mint a HEP melléklete - szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP
aláírással " igazolt dokumentum
43
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egyetértésen és közös munkán alapul. és nem kizarólagosan egy „partneri

A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban rés ztvevő személyeket, intézményeket, partnereket .

A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott
részt v ett, észrevételezett. támogatta, ellenezte.
•15

s zéles k örű

betű

karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben

R= részt vett, E= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.
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