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1. \' CLCtŐ i ÖSSl CfogJa ló

A X V. kerületi Önkormányzat Gazdasági Programja Rákospalota, Pestújhely és Újpalota mai
és jövőbe l i polgárai nak egyéni és közösség i jólétét kívánj a szolgálni. A 20 19-ben
megválaszto tt új po lgá rmester és a képvi se lők . az őket tám ogató pártok és civil szervezetek
fo lytatják a 2014-ben elkezdett szeml életváltást a kerül etben. Jelen tanulmány célja a 20 152025 közötti i dőszakra vonatkozó gazdasági program 20 19-i g megvalósult intézkedéseinek
bemutatása, valamint a jövő be li prioritások és víziók fe lvázolása a megváltozott gazdasági és
társadalm i körül ményeket fi gyelembe véve.
A Kormány a koronavírus j árványra hivatkozva erőte lj esen sz űkítette az önkormányzati
gazdálkodás lehetőségeit. Így lényegi fejlesztésekre az EU és a központi költ égvetési
források fClhasználásával lesz csak mód a késő bbi ekben. Ezzel egyes önkormányzatok
je lentős (néhol felesleges, túlzott) beruházásokhoz jutnak. míg másoknál a müködés
fenntartása is nehézségekbe fog ütközni. Jó eséllye l a XV. kerü leti önkormányzat ez utóbbiba
fog tartozni (a fővárosi önkorm ányzatok többségéve l egyetemben).
gazdasági. társadalm i és környezeti je ll emzőkke l rende lkeznek.
amelyek a lapjaiban határozzák meg az adott kerület !cjlesztéséve l kapcsolatos programokat és
stratégiákat. A társadalmi elöregedés és népességfogyás nem csak a XV. kerü letet, hanem
egész Magyarországot sőt általánosságban a nyugati civil izác iót fen yege tő veszély. Ezért a
fol yamat megáll ítását célzó konce pció kido lgozása kiemelt feladat kell legyen a köve t k ező
években .
A budapesti kerületek

e ltérő

Megállapítható. hogy a XV . kerületi önkormányzat a 20 15-20 19. években fe l e l ősen
gazdálkodott, szabad pénzeszközeinek hasznosításával és a tervezett bevétele i rea lizá lásával
jelentősen növe lte a rendelkezésre álló fo rrásait. Azonban a 2020-as koronavírus j á rvá ny

nem várt kihívások elé á llította a kerületet. A költségvetési mozgástér , vala mint az
elérh e tő források körét illetően j elentős sz űkülés vá rha tó a köve tkező években. Az
ö nko rmányzat bevételei nek mértékét jel en tősen befolyásolják a gazdasági kilátások. illetve a
hozzájuk kapcsolódó konjunktúra trendek és makroökonómiai tényezők alaku lása. A
koronavírus-j árvány következtében elfogado tt 202 1. évi központi költ ségvetés rő l szóló
törvényjavaslat világos célj a a j elentős adóerőve l rende l kező (és nem preferált)
ö nko rmányzatok finanszírozási pozíc iójának szignifikáns gyengítése a j árvá ny ügyi
védekezésre hi vatkozva (részben a megnövekedett központi kö ltségvetési hiány miatt is) . Az
önkormányzat jel entősen besz űkü lt mozgásterének tükré ben a következő id ősza k kiemelt
felada ta a költségveté i pri oritások újragondolása. A várhatóan szigorodó finanszírozási
kondíc iók mellett érdemes lenne minden eshetőséget átgondo lni. Ezen belül a 202 1-es
központi nettó fin anszírozás csökkenése, az iparüzési bevételek j e l e ntős visszaesése a
gazdasági vá lság miatt, és az önko rmányzati bevételek szignifikáns e lvonása miatt nem marad
más út az önkormányzatok e lőtt, mint hogy kénytelenek a helyi adóbevételeket növelni, a
kiadásokat pedig ésszerű módon csökkenteni, illetve új fina nszírozási fom1ákat ke resni (ha
erre mód van). Megfontolandó a kerület esetében a beszedett helyi adók mértékét a következő
években átmenetileg megemelni , amely egyaránt érintheti a kerü leti váll alkozásokat és a
lakosságot is. Szi ntén ésszerű lehet a lakásgazdálkodás, a helyi civil szervezetek (k ülönösen a
sport szervezeteknek) támogatásának átgo ndo lása, átmeneti csökkentése 2022 végéig.
Ugyanakkor az is vi lágos, hogy csapdahelyzetben van az Önkormányzat: a pandémia miatt a
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szociális igények növekednek, illetve mind a magánszemélyek, mind a vállalatok
adóztatásának jelentős korlátai vannak.
A későbbi kedvező bb gazdálkodási helyzetre már most érdemes lenne fe lkészülni . E nnek
érdekében át kell gondolni a kerület ingatlangazdálkodással kapcsolatos tevékenységét és egy
új, a realitásokat figyelembe vevő, racionális, ugyanakkor szociálisan érzékeny lakás- és
ingatlangazdálkodási koncepciót kidolgozni , e lfogadni és végrehajtani az erőforrások
rendelkezésre á llása függvényében. A csökkenő bevételek ellensúlyozása érdekében érdemes
átgondoln i olyan érzékeny irányokat is, mint a parkolási zónák kialakítása és
racionalizálása a kerül etben. Továbbá, egy olyan, a vá llalkozásfejlesztést szo lgáló tervezet
megalkotása lenne indokolt, amely kapcsolódna a folyamatban, ill etve tervben lévő
fej lesztésekhez és beruházásokhoz (különösen az Északi fögyííjtő vonzáskörzetéhez, illetve a
volt Észak-pesti Kórház területéhez). Ezen l ehetőségek nagyságrendil eg növelnék a kerület
bevételeit kü lönböző közvetlen és közvetett tovagyűrűző gazdasági hatásokon keresztül.

A 20 15-ös gazdasági programban fe lvázolt beruházások, konkrét fej lesztések és prioritások
közül számos megva lósult az azóta e lte lt időben . A 20 19-es évet megnehezítette a későn ,
októberben e lfogadott költségvetés, am ely eddig nem tapasztalt kihívások elé á llította az
önko1mányzat munkatársait. A késés nyomán sok fej lesztést le ke llett áll ítani, vagy nem
tudott elindulni a tervezett időpontban . Ennek ellenére mind ent megtettek a kerületért
do lgozók az uTeáli s helyzet fe loldása érdekében.
Összefoglalva megállapítható, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés,
valamint a Kormány intézkedéseinek (központi kö ltségvetés átalakítása az önkormányzatok
rovására) hatása jelentősen beszűkíti a XV . kerület mozgásterét. Az önkormányzat kötel ező és
vállalt feladatainak finanszírozása is veszélybe kerülhet, amennyiben nem történnek radikáli s
átalakítások a kerület költségvetésében. A szél sőségesen negatívan alakuló, a kö ltségvetésre
jelentős hatást gyakorló tényezők radikáli s átalakításokat követe lnek az önkonnányzat
döntéshozóitól, emiatt minden eshetőséget érdemes átgondolni.
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2. Be' czctő
A XV. kerületi Önkormányzat Gazdasági. Tár adalmi-. Környezet- és Területfejlesztési
Programja Rákospalota, Pestújhely és Újpalota mai és j övőbel i polgárainak egyén i és
közösségi jólétét kívánja szolgá lni . A 20 19-ben megválasztott új polgárm ester és a
képvi se l ők, az őket támogató pártok és civil szervezetek folytatni kívánják a 2014-ben
elkezdett szemléletváltást a kerületben. Je len tanu lmány célja a 20 15-2025 idő szakra
vonatkozó gazdasági program 20 19-ig megvalósult intézkedéseinek bemutatása, va lam int a
jövőbe l i prioritások és víz iók fClvázo lása a megváltozott gazdasági és társadalmi
körülményeket figyelembe véve. Így az elemzés kitér a 201 5 és 20 19 közötti gazdasági
környezetre és a fő önkormányzati eredményekre. 2020 fo rdulópontot jelent az
önkorm ányza ti mű kö désben . Jó esé llye l a XV. kerületi önkormányzat ez utóbbiba fog
tartozni (a főváros i önkormányzatok többségével egyetemben). Ezért a 2020-2 1 közötti
időszakot illetően a koronavírus járvány okozta gazdasági válság hatásait. ill etve ennek az
önkormányzatra gyakorolt közvetlen és közvetett következményeit vázoljuk fel. Ezt követően
kitekintést adunk a 2022-25 közötti évekre, amelyben a koronavírus járvány miatt
megváltozott önkormányzati mozgásteret és a várható fej lesztéseket mutatjuk be.

3. Kihívá ·ok
3.1 Demográfiai kihíYások
A budapesti kerü letek e ltérő gazdasági. társada lmi és környezeti je l l em zőkke l rendelkeznek.
amelyek a lapjaiban határozzák meg az adott kerület fej lesztésével kapcsolatos programokat és
stratégiákat. A következő részben a K 11 által publi kált területi adatbázisábó l kinyert adatokat
és mutatókat vizsgáljuk meg. amelyek segítenek megérteni a XV. kerület sajátos ágai t annak
a fényében. hogy a kerület el őtt milyen demográfiai és egyéb kihívások állnak. A l apvetően
két fő feladat megoldását kell átgondolni a következő é ek során. Az egyik a kerület
népességfogyásának megállítása, a másik az elöregedés ellensúlyozása. vagyis a korfa
megváltoztatása.
A társadalmi elöregedés nem csak a XV. kerületet, hanem egész Magyarországot, sőt
á lta lánosságban a nyugati civilizációt fen yege tő veszély. A népesség három fő tényező
mentén vá ltozik és cseré lődik , ezek a tényezők a szü letések és halálozások száma, va lamint a
vándo rl ások mértéke. Így ezek hatására fo lyamatosan módosu l a korm egoszlás. A népesség
korösszetétele ezeknek a folyamatoknak a változásait összegzi. Ebbő l a szempontból két
irányt különböztetünk meg az ..elöregedést" és a ,.fiatalodásC. Egy társadalmat akkor
tekinthetünk e l öregedőnek demográfiai szempo ntból. ha az idősebb korosztály aránya nő a
teljes népességen belül. Ez közvetlenül az átlagos életkor növekedését vonja maga után.

s

1. ábra: A XV. kerület korösszetételének megoszlása az á llandó lakossághoz képest (%, 2010,
20 15,2019)
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Forrás: KSH
A 17 év alatti korosztály aránya enyhén (0,3 százalékponttal) csökkent 2010 és 20 19
között. A csökkenés mögött az elvándorlás, illetve a trendjében csökkenő gyerekszám
húzódik meg. A fiatalkorúak aránya a kerületben 20 19-ben 0,8 százalékponttal volt a
budapesti átlag alatt, így nem mondható k i emelkedően alacsonynak. Ugyanakkor a 18-59
éves korosztályban lévők száma is csökkent az elmúlt időszakban . Ezzel szemben a 60 év
feletti korosztály aránya 2,5 százalékponttal emelkedett, amely jól tükrözi az elöregedő
társadalom korképét. E tekintetben átlag feletti a XV. kerület a többi budapesti kerülethez
képest.

A kerület demográfiai elöregedésének szá mos kedvezőtlen hatása van a helyi
gazdálkodásra . Egyrészt a növekvő súlyú idősebb korosztály egyre nagyobb szociális
terhelést j elent a kerület költségvetésének számára, amely egy részét - optimáli s esetben - a
munkaképes korú korosztály finanszíroz az egyéb adókon keresztül. Ez az egyensúlyi á llapot
felborul, ha az arányok fo lyamatosan eltolódnak az idősebbek fe lé. Másik oldalról egyes
önkormányzati szolgáltatások (időskorúak ellátását célzó szociál is és egészségügyi) iránti
kereslet megnő . mig más igények csökkennek hosszabb távon, mint például a bö lcsődei,
óvodai és általános iskolai férőhelyek iránti igények. Továbbá, a demográfiai elöregedés országos szinten - j elentősen csökkentheti a nyugdíjaskori életszínvonalat, amennyiben a
foglalkoztatottak száma nem nő dinamikusan. Ezt láthatjuk a 20 10 utáni években, amikor a
nyugdíjak reálértéke alig nőtt (sőt, a nyugdíjas va lós inflációt kifejező áremelkedést számítva
inkább csökkent). A negatív hatások ellensúlyozása érdekében a kerület feladata egy olyan
városfejlesztési koncepció kidolgozása, amely a fiatalok számára vonzóvá teszi a
kerületet, és nekik kinál olyan l ehetőségeket, amelyek részben megtartják a már itt él őket,
részben pedig bevonzzák őket. A tervezett bérlakás építések, valamint az új lakóingatlan
fejlesztések révén ez a cél megvalósulhat a következő években. A fej lesztések további célj a a
munkahelyteremtés (fő leg az Északi főgyűjtő mentén), ami további beköltözést hozhat.
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A másik kiemelt probléma a kerület népességének fogyása . A tendencia az egész magyar
népességre ráhúzható, hiszen a Ratkó-generáció kifutása, illetve a termékenységi ráta
reprodukciós szint alatti értéke fo lyamatosan csökkenő népességszámot indukál. A kerület
lakosságszáma a 2010-es (8 1,3 ezer fő) értékhez képest 20 19-re (77.8 ezer fö) 4,2
százalékkal csökkent. Ez a fiatalok elvándorlásával magyarázható. Ennek egyik
következménye az hogy az egy adófizetőre j utó bruttó jövedelem tekintetében a XV.
kerület az utolsók között volt a budapesti kerületek között 2019-ben (3 milli ó 593 ezer Ft,
a kerületek átl agához képest -1 ,2 mil lió Ft az elmaradás) . A gazdasági program helyesen
fogalmazta meg, hogy a kerület fö fej lödési iránya a lakosságmegtartó képességének
e rős ítése, a fiatalabb korösszetétel el ősegítése, valamint a munk alehetőségek és
munkahelyek számának növelése lehet. Ugyanakkor a népességcsökkenés lassítása érdekében
további stratégiai j ellegű változtatások szükségesek.
2. ábra: Egy adófi zetöre jutó bruttó jövedelem 201 9-ben (ezer forint)
9000
8000

7000

6000
SGOO

- - - - - -

4000
3000

2000
1 OOO
0

Jm:

- - - - - - - - - - - - - - - - ,_ ,_
- - - - - - - x 5 5
)(

x
•

>

5) (

~

:::> 5 - 5 x
~ x x x

~

> - x

Eg-~· cdornetőrejutó bruttó ö:ssijö:edean

Forrás: NAV
A vizsgált időszakban az oclavándorlás jell emzően enyhén meghal.adta az elvándorlást a
X V. kerület vonatkozásában, vagyis a vándorlás növelte a népességet. Azonban 201 9-re a
tendencia megfordult, és az elvándorlás meghaladta a kerületbe kö ltözök számát. Az adott
kerületbe való vándorlás szem pontjából a budapesti átlaghoz képest 20%-kal elmaradt a XV.
kerül et értéke (A KSH adatai szerint a leginkább kedvelt kerületek a Vili , IX és a Xl.). Az
elvándorlás tekintetében a 20 19-es érték a többi kerül ethez viszonyítva -1 8%. Összességében
201 9-ben 2677 állandó Jakos érkezett a kerületbe, s 3433 lakos távozott a kerül etből. A nettó
veszteség a népesség 1%-át közelítette.
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3. ábra: A XV. kerület oda- és elvándorlási adatai l OOO
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Forrás: KSH
Fontos megjegyezni, hogy a népesség stabili zálása a l apvetően sokkal átfogóbb probléma, a
kerület problémáin túlmutató kérdés. A népességcsökkenés a kerület gazdasági életet is
kihívások e lé áll ítja. Az elöregedő népesség fogyasztása is más szerkezetü. valamint kevésbé
dinami kus, mint egy fiatalabb korösszetétellel rendelkező társadalomé. A megváltozott
kereslethez a kínálat változása is szükséges, azonban egy szignifikánsan csökkenő piacméret
már megtérülési problémákh oz vezethet a vállalkozások részéről. Továbbá, a népességfogyás
hatására csökken a kerület adóalapja, valamint csökken a váll alkozások számára el érhető
munkaerő is. A csökkenő válla lkozásszán1 pedig további elvándorl ásban ölthet testet.
3.2 A gazdálkodást érintő kibívá ok - 20U é 2019 közötti

idő

zakban

Az önko1111ányzat egy főre számított adóe rőképessége 2015-höz képest a 20 19. évre 23,5
százalékkal nőtt. A kerületet hátrányosan érintő jogszabályváltozások ellenére a
forrásmegosztásból származó bevételek 2 0 1 5- rő l 2019-re 1,7 milli árd forinttal, 30,4
százalékkal nőttek. 20 19-re az iparűzési adóból, pótlékból, bírságból származó összes bevétel
kiadással korrigált tervszáma összesen 6,8 milliárd forint volt, ame llyel a városrész a 23
fővárosi kerület között az e l őke l ő 7. he lyen állt. A 2019-es év meghatározó vo lt a kerület
gazdálkodásának számára, hiszen ebben az évben jóváhagyott költségvetési rende let
hiányában szán1os feladatot és beruházást nem, részben nem, vagy csak késve tudott
ellátni/elvégezni az önkormányzat. A 20 19. évi költségvetést októberben fogad ták el. A
ki vételes helyzet eddig nem várt feladatok elé állította az önkormányzat munkatársa it. akik
mindent megtettek a költségvetés nélküli gazdálkodás fenntartásáért.
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4. ábra: A XV. kerület költségvetésének elői rányzata, 20 15-2020 (milliárd forint, illetve %) 1
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FoITás: XV . kerületi Közgazdasági Főosztály
Jól látható az ábrán, hogy az eredeti (év elején elfogadott) költségvetési e l őirányzat és az év
vége felé módosított el ő irányzat között egyre inkább szűkül a rés 2020-ig. A 201 5-ös
gazdasági programban alapvető elvként került meghatározásra, hogy a működési tö bbl etből és
az egyéb külső forrásokból (központi költségvetés, uniós források) a programban
meghatározott és elfogadott fej lesztésekre évrő l-évre több forrást tudj on a kerület biztosítani .
Az esetleges külső finanszírozást csak indokolt, fenntarthatóságot igazolt beruházások esetén
j avasolta a program. Megállapítható, hogy az önkormányazt betartotta a finanszírozási
alapelveit az éves költségvetések tervezése során, vagyis minden évben működési eredményt
tudtak reali zálni, így azt a tervezett fej lesztésekre és beruházásokra lehetett fordítani . Ez az
addicionális forrás a működési kiadások visszafogásával és a működés i bevételek növelésével
jött létre. 2015 és 2019 között 2,2 milliárd forint összegű működési többletforrást tudott
így a kerület a tervezett felha lmozási kiadásaira fordítani. Az önkonnányzat racionális
gazdálkodása nyomán 5,8 milli árd forint összegű fejlesztési célú felhalmozás került a 20 19.
évi költségvetésbe. Ennek realizálására azonban a 201 9. évi költségvetés lliánya miatt nem
került sor 201 9-ben, az önkormányzatnak át kellett ütemezni a következő évekre ezeket a
kiadásait.
A külső források igénybevételének lehetősége j e lentősen beszűkült az elmúlt években. Az
uniós források pályázása az új programozási ciklusban a KMR régióban csak kivételes
esetekben lehetséges. Továbbá a központi fej lesztési támogatásokra évek óta sikertelenül
pályázik az önkormányzat annak ellenére, hogy az adóerő képességre való tekintettel
ezekhez a fej lesztési pályázatokhoz minden esetben biztosítva volt az 50%-os önerő. Hitel

1

A 20 19. évi költségvetést az adott év októberében tudta el fogadni a képviselő testület, amely komoly fennakadásokat

okozott a kerü let finanszírozásában, ennek ellenére az ér intett munkatársak folyamatosan megoldásokat kerestek a
problémára, így tompítva a k ialakult helyzetet.
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fe lvételére a vizsgált id őszakban nem kerül t sor. k ivéte lt képez az Északi-főgyűjtő csatorna
megépítését bi ztosító fejlesztés célú hitel, ame lynek l. üteme jelenl eg is fo lyamatban van.
Az önko1mányzat müködési bevétel ein belül a fo rrásmegosztás keretében kapott, valamint a
helyi érdekeltségü beszedett adók 62,8%-ot képvise lnek, ami an a hívja fe l a figyelmet. hogy
az önkormányzatnak fokoznia kell a nem adókból származó működési bevételeinek
mértékét. A megváltozott j ogszabályi környezet is hátrányosan érintette az önkormányzat
költségvetését. A 20 15 és 20 19 között megvalósult minimálbér emelés j ele ntős
tehernövekedést rótt az önkormányzat költségvetésére, a megnövekedett személyi juttatásokat
és azok közterhei t saj át fo rrásból ke llett biztosítani, amire a központi tám ogatások növekedése
egyik évben sem nyújtott fedezetet.2 20 1 9-ről 2020-ra mjndösszesen 6%-kal nőtte k az állami
támogatások, amelyek j elentősen elmaradnak az idei évi minimálbér és garantált bérminimum
8%-os eme lésének m értékétő l illetve a szolidaritási hozzájárul ás tömege emelésének
m é rtékérő l. J el e ntős ki adásnövekedést jelent a 201 7-ben köte l ezőe n bevezetett ún.
szolidaritási hozzájárulás, ame ly rendszerint a magasabb ad óerő képességű
önkom1ányzatokat súj tja. Ennek mértéke 2020-ban több mint 550 millió forint. Ezen fe lül
az e lemzési horizonton mért éves átlagos .infláció a 201 5-ben tapasztalt 3%-ró l 20 19-re 4,3%ra nőtt, amely az önkom1 ányzat tervezett ki adásainak növekedését vo nja automatikusan maga
után.
A Főváros i Ö nkormányzat és a kerül eti önkormányzatok közötti kivetett helyi adókból
(i parűzési adó. idegenfo rgalmi adó), valamint az ehhez kapcsolódóan beszedett pótlékból és
bírságból származó bevéte lek megosztását a fo rrásmegosztást szabá lyozó törvény á ll apítj a
meg. A 2018-2020-as évekre meghatározott arány 54% vo lt a Fővárosi Önkormányzat
részére. A 201 6. évi törvénymódos ítás keretében végrehajtott arányeltolás j e l e ntősen
szükitette a XV. kerül eti önkormányzat elérhető fo rrásait. Ugyanezen módosítás el ő í1ta az
iparűzési adó bevétel felhasználhatóságának korlátozását is, amely azt tartalmazta, hogy a
bevéte l bő l a szociáli s ellátásokat ke ll finanszírozn i, valamint a helyi közösségi köz lekedési
fe ladatok ellátására használható fe l. A 20 15-ös gazdasági programtól e ltérőe n
elkerülhetetlenné vált az idegenforgalmi adó beszedésének átvéte le a Főváros i
Önkormányzattól, így az érintett adónemet 20 16 óta a XV. kerületi önkormányzat szedi be,
azonban ez szemme l alig látható bevételt eredményez a kö ltségvetés számára.
A fent felvázolt tények ellenére 2015 és 2018 között a helyi adóbevételek összességében
17,7%-kal nőttek, ame lyen belül az építményadó bevételek 5,2%-kal, a telekadó bevételek
6 1,6%-kal emelkedtek. El ő bbi adónem 20 19-ben 2 milliárd fo rint, utó bbi adótípus 0,8
milli árd fo rint adóbevéte lt jelentett az önkom1ányzat számára. Megállapítható, hogy a kerül et
lakosságának egy fő re vetített adóerőképessége 201 5. évhez képest 23.5%-kal n ő tt 2019-re.
Összességében megá llapítható, hogy a XV. kerületi önkormányzat a 20 15-201 9. években
gazdálkodott, szabad pénzeszközeinek hasznosításával és a tervezett bevéte lei
realizá lásával j el entősen növelte a rendelkezésre áll ó forrásait. Továbbá fontos kiemelni , hogy
a vizsgált id őszak ban tapasztalt kö ltségvetési törvények és tendenciák alapján a központi

fe l e l ősen

2

20 17-ben és 20 19-bcn is j utott 7 1·7 1 millió fori nt a központi köl tségvetésbő l a béremelés részbeni kompen7áe iój ára.

azonban a megnövekcdeu tcrhekct közel sem fede zték ezek a jullatások.
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költségvetés által biztosított források összességében nem fed ezték a kötelező
feladatellátás teljes költségét. Így az önkormányzat évről-évre növekvő mértékben a saj át
foJTásai terhére fin anszírozta a kötel ező feladatell átást.
..i. 2020-ig megrnlósult

főbb

önkormányzati intézkedések és beavatkozások

A XV. kerület i Önkormányzat Gazdasági és Társadalmi-, Környezet- és Terü let fej lesztés i
Programja mindenkor Rákospalota, Pestújhely és Újpalota mai és j övőbe li polgárainak egyéni
és közösségi j ólétét kívánj a szolgálni . Fontos ki emelni , hogy a 20 19-es év nem mindennapi
problémák elé állította a kerület vezetőit és apparátusát, hiszen a 20 19. évi költségvetést csak
októberben tudták elfogadn i, amely hatással volt az egész év projektjeire, fejlesztése ire és
beruházásaira. Ennek ell enére a kerület vezetése és munkatársai mindent megtettek azért.
hogy áthidalják a kialakul t problémákat és zavarta lanul fo lytassák a fe ladatok végrehaj tását.
A kerület lakosságszá ma 2015 és 2019 között 4,2 százalékkal csökkent, így már a 1980-as
évektő l kezdő dően népességfogyásról beszélhetünk. Emellett ebben a kerül etben az egyik
legmagasabb a 60 év feletti korosztály aránya , amely fo lyamatosan nőtt az évek során.
Ugyanakkor az önkom1ányzat egy főre számított adóerőképessége 20 15-höz képest a 20 19.
évre 23,5 százalékkal nőtt. A kerületet hátrányosan érintő jogszabályváltozások e llenére a
fon-ásmegosztásból szánnazó bevételek 20 1 5 -rő l 2019-re 1,7 milli árd forinttal , 30,4
százalékkal nő ttek. 20 19-re az iparűzési adóból, pótl ékból, bírságból származó összes bevétel
kiadással kon-igált tervszáma összesen 6,8 mi ll iárd fo rint volt, ame llyel a városrész a 23
fővárosi kerület között az e l őkel ő 7. helyen á ll t. Ezért az Önkormányzat célul t űzte ki a
kerület lakosságmegtartó képességének fokozását, a fi atalabb korösszetétel e l őseg ítését, a
munkalehetőségek és a munkahelyek számának növelését.
A 2015-ös Program a lakosság legfontosabb elvárásait figyelembe véve készült. Ezt
támasztj a alá, hogy 20 15-ben az Önkormányzat megrendelésére készült egy nemre, korra és
iskolai végzettségre vonatkozó reprezentatív felmérés a felnőtt lakosság körében, amely a
XV. kerületben él ők véleményét kívánta megtudni . A közvéleménykutatás számos, a kerület
jövőjére nézve fontos tényezőt vizsgált meg. Ezen belül a 20 15-ös Program szempontjából a
legfontosabb az vo lt, hogy a lakosság véleményt mondhatott a kerület fej l ődése
szempontj ából fontos kérdésekrő l is. Ezáltal a 20 15-ben megalkotott gazdasági és társadalmi
program egyik legfontosabb legiti mációja a po lgárok visszajelzése és véleménye lett. A
lakossági fe lmérés szeri nt a legi nkább várt beavatkozások sorrendj e a követk ező volt :
Közterületek biztonsága, parkőrszo l gál at létrehozása.
Egészségügyi diagnosztikai kapacitás bövítése, váró listák csökkentése.
Nehéz helyzetbe került családok tán1ogatása.
Korrupció ellenj fell épés.
Köztisztaság fenntartása.
Pa nel korszerűsítés, energiagazdálkodási program fo lytatása. ebbe a családi házak
bevonása.
7) Idő sek ház i ellátó rendszerének fej lesztése.
8) Új bérlakás-gazdálkodási koncepció kidolgozása.
9) Isko lakezdési támogatás új bóli bevezetése.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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10) Zö ldterü letek fej lesztése, gondozása, parkosítás.
A lakosság visszajelzése alapján a legégetőbb probléma a közterületek bi ztonságosabbá tétele
vo lt. így a 20 15-ös programban egy tisztább. é lhető bb kerület létrehozása kapta az egy ik
legnagyobb figye lmet a megvalósítandó rej lesztések terén. A lakossági fe lmérésben e l őkel ő
helyen szerepelt az egészségügyi kapacitások fejlesztése és az egészségügyi szo lgáltatások
e l é rhetőségének javítása, a nehéz helyzetbe került csa ládok támogatása. az önkormányzati
átláthatóság növe lése és a korrupc ió elleni védekezés. valamint a közti sztaság fenntartása,
amely az illegális szemétl erakás ell eni e rősebb rell épést szorgal mazta.
/\ kerül et 20 l 5-ös programjában megfogalmazott, a bű n özés mege l őz.ését , illetve a
szankcionálást nagyban segíti az egyre bővülő közterü leti térfigyel ő ka merarendszer, illetve
a 2018-tól működ ő parkő rszol gálat. Kü lönös hangsúlyt kapott az egészséges kerület
prioritáson belül a megel őzés. a szűrőv izsgá la tok biztosítása. a helyi egészségügyi hálózat
és a házi orvosi ellátás fej lesztése, valam int az egészséges életmód te1jesztésc. To ábbra is
kiemelt figyelm et szentelt a kerület a családügyi és szociális szolidarih\s i preferenciákra.
Megáll apítható hogy számos egyéb területen valósultak meg további fejl esztések, ame lyek
közü l a legfontosabb változásokat a köve tkező fejezetekben mutatjuk be .

.t. l Közterületek biztonsága
A 2015-ös gazdasági program reflektálva a lakosság igényeire nagyobb figy elm et
szentelt a közbiztonsági problém á k és kérdések megoldására. Az egy ik legfo ntosabb
megállapítás. hogy a Budapesti Rendőrfökap itányság adatai sze rint csökkent a
bűncselekm én yek elkövetésének száma a XV . kerületben. 2015-ben 32, 1 bűncse l ekmény
jutott 1OOO fő re, ez 2018-ra 8,8 esetszámra csökkent, amely az akkori budapesti átlag fele
volt. A bűnözés jelentős visszaszorulása részben a szabályrendszer fo lyamatos változásának, a
javuló gazdasági helyzetnek, részben az önkormányzat tevékenységének is köszönhető.
2015 óta az önkorm ányzat feladata a kerületi közterületi té rfi gyel ő ka merarendszer
üzemeltetése, telepítése és fo lyamatos mon itorozása. A biztonságosabb ke1tUet érdekében az
önkormányzat saj át fo rrásából minden évben újabb kamerák települnek. A kitüzött célszám az
évi körülbelü l 12 új kamera. ,Jelenleg 78 térfi gyel ő kamera működik a kerü let kiemelt
pontj ain, s további 12 kamera telepí tése várható 202 1 e lejére. A 20 19-es év a költségvetés
elfogadásának hiánya miatt az egész kerül et gazdálkodására hatássa l vo lt, így ebben az évben
csupán a kiépített térfi gyel ő rendszer relújítását tudta a kerület végrehajtani. A rendszer
fókusza elsősorban az illegá lis zemétleraká visszaszorítására irányu l. Évrő l-évre 100
milli ó Ft fe letti összeget (pl. 2015 és 20 18 között 383.5 mi llió forintot) költött a kerület
közparki és ill egális hulladék gyüjtésére és szá llítására, amely jelentö tételnek minősül.
Annak el lenére, hogy a kerületben Szeml életformáló és Újrahasználati Központ működik,
a hová a kerület lakossága meghatá rozott mértékig ingyen esen leadhatj a a többlet
hullad ékM, súlyos gond az illegá lis szem étlerakás problémája. A kerü let adottságai miatt
sok olyan kiesö, zöld és egyéb terület van, ami sajnálatos módon az il yen típusú
j ogsé rtéseknek kedvez. A kü lterül eteken is egyre jellemzőbb ill egális szemétlerakások
m ege l őzése érdekében az önkormányzat önálló mezei ő rségi szo lgálatot létesít a 2021
évben . 2020 év végéig több közeli kerülettel összefogva, társu lás keretében műk öd ött a
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szo lgálat, azonban a feladatcllátá hatékonyságának csökkenése. illetve költségeinek j e l entős
növekedése miatt a Képvi se l ő-testü l et úgy döntött, hogy kilép a társulásbó l és önállóan látja cl
- az egyébként önként vállalható - ö nkormányza ti feladatot. Szintén a külterü letek védelme
érdekében, a sitt- és szeméthordás rnegnehczíté e céljából 202 1-ben sorompók telepítésére
kerül sor a zöld területekre vezető bekötő utakra.
A

bűnmegel őzés

másik fontos eszköze a személyes rendészeti jelenlét fenntartása, mely ben a
rendő rség mell ett a Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztályaként müködő köztcrülctfclügyelctnck is j ele ntős a szerepe. A fe l ügye l ők IO fe ladata a közterületek rendjét éri ntő
jogsértések (i llegális szemétlerakás, közlekedési szabálysértések. közösség elleni
szabályszegések) visszaszorítása. A lakosság által érzékelhető fo lyamatos j elenlét érdekében
több beavatkozás is történt a kerületben. 2018 augusztusától a köz terület-felügyelet kerete in
belül müködik a pa rkő rszo lgá la t a három leglátogatottabb, illetve szabál yszcgésekkel
leginkább érintett, egymáshoz közeli , így könn yen bejárható parkban, téren. A parkőrségne k
köszönhetően a felügyelt területek tisztábbak lettek, csökkent az ott elkö ctett
szabályszegések száma. a kerületiek többsége biztonságosabbnak érzi lakókörnyezetét, és
több mint 90 százalék támogatja a szo lgáltatás folytatását a felügyelt parkok körének
bővítésével.

ikerként könyve l h ető cl, hogy a közterület-felügyelet létszámát 2020-ban szinte
teljes egészében sikerült fe ltö lteni az elmúlt néhány év j elentős létszámhiánya után. A
meg l évő h um áne rőfoITás megtartását és a fluktuáció megakadályozását kiemelt feladatának
tartj a az önkormányzat a közterület-felügyelet kiemelt je l entősége fo lytán. A következő
években az e lavult jánnüpark cseréj e. fejl esztése az egyik ki emelt cél, mely me llett - a
lakosság részérő l érkező. folyam atosan növekvő igények miatt - létszámbővítés is indokolttá
válik .
A Rendészeti Osztá ly i dőnként közös szo lgálatot lát el a kerületi
po l gárő rségge l , valamint a rőváros i Rendészeti Igazgatósággal. A

rendőrséggel ,
po l gárőrök

illetve
minden

alkalo mmal képviseltették magukat a kerület bünmegelőzés i programjaként működött „/\dd a
kezed"' projekt keretében tarto tt kitclepül éseken és szerepet vállaltak az ö nko rmányzati
rendezvények zavartalan lebo nyo lításában is. /\z említett bünmcgc l őzés i program 20 18.
m árcius 3 1-éig pá lyázati formában, á llami támogatásbó l, ezt követőe n ped ig ö nko rm ányzati
fo1Tásból. müködött. A kö ltségvetés 20 19. évi hi ánya. majd az ez évi megszo rítások miatt
20 19-20-ban az önkormányzat kényte len volt megszüntetni a programot, jelenl eg pedig annak
kö l tségkímélőbb fo rmában történő fo lytatásán gondolkodik.
2020-ban mind a kerületi rendőrség. mind az önkormányzat szempontjából e l őn yös
együttm űködési megá llapodás született a Budapesti Rendőr-fökapi tán sággal a ..szabadnapos
rendő rök "' kamerafi gyelése tárgyában . Az együttmüködés ked vező a térfigyel ő kamerákat 2 4
órá ban fi gyel ő önkormányzati rendészet számára, mivel a folyamatos rend ő ri jelenlét 1 fő
k özterület-felü gyelő t szabadít fel. aki így a közterületeken tud j elen lenni . Ez a mego ldás
kedvező a rendőrségnek is, mivel a plusz bevétel lehetőségével némileg hozzájárul a kerületi
rendő ri

állomány megtartásához.
A közterületek biztonságának e l őseg ítése érdekében az önkormányzat

év ről-évre különböző

formában (pl. pénzzel, autóvásárlással, jutalmakkal) támogatj a a kerületi rend észeti
szerveket (rendőrség, tüzo ltóság, po l gárőrség). A támogatási rendszer fenn tartása a
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köve tkező

években is célkitűzés lenne. melynek megvalósítását ugyanakkor sajnos je lentőse n
befolyásolj ák a hátrányosan változó költségvetés i l e hetőségek.
A kerületi rend őrkapitá n yság kezdeményezésére és koord inálásával 20 15 decemberében
megalakult a kerület i Áldozatsegítő za kma i Egy üttműködé i Rendszer , amelynek célja az
á ldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés. Az ÁSZER tagjai a kerületi rendészeti
szervek vezető i , az önkormányzat szociáli s és gye1mekjóléti intézményei nek képv i se l ő i és
c ivil szervezetek.
A Képv i se l ő- test ül et 2015 novemberében a lkotta meg a közösségi együtté lés alapvető
szabályairól, valamint ezek elmu lasztásának jogkövetkezménye irő l szó ló önkormányzati
rendeletét. Az azóta eltelt 5 év tapasztalatai és jogszabályváltozásai nyomán id ő ze rű vé vált
a rendelet zabá lyain a k felülvizsgá lata. A felül izsgálat a lapve tő célj a a kerület polgárainak
nyugal mát szo lgáló. a közterületek rendjét, rende ltetésszerű használatát e l őseg ítő, biztosító
szabályok körének bővítése, igazodva a legégetőbb problémákhoz, illetve a lakossági
elvárásokhoz. A rendelet módo ításáról várhatóan még 2020-ban döntés szü letik .
~. 2

Szociáli é egész égügyi cllát á

Az önkormányzat az elmúlt öt évben a folyamatosan csö kken ő állami tám ogatá ellenére
is változatlanul magas színvo nalon látta el szociá lis és gyermekvédelmi fela d at ait. Ennek
eredményeként nem csak megtartani, dc b őv íteni is sikerült a bevezetett települési
támogatá ok körét. A helyi egészségügyi hálózat fejlesztése érdekében a kerü let
csökkentette a várólisták idej ét és új diagno ztikai gép eket vásárolt. Felszámo lja a „Deák
utcai torzót" és új helyen építi meg a fel nő tt és gyermekorvosi rende l ő ket , a lamint a védőnő i
szolgálat helyiségeit. A fe lnőtt háziorvosi rendel ő átadására 202 1. év elején kerül sor.
Figyelemmel a fo lyamatos orvoshiányra az önkormán yzat két új ép í tésű lakást vásárolt annak
érdekében, hogy ezzel is a kerületbe vonzza az orvosokat.
A Dr. Vas László Egé z égügy i lntézmény (EG I}, amely a prevenciót és ennek
támogatását a l a pvető feladatának tartj a. hatod ik éve minden hónapban szűrőprogramot
végez és évi két egészségnapot is tart. Az EG I célj a a várakozás i idő és a váróli ták
csö kkentése. Ehhez el ső lépésben a rendel ő k átrendezésére volt szükség, de az intézmény
j e l e ntős in formatikai fej lesztéseket is végrehajtott, hogy kevesebb id ő menj en c l a
dokum entálásra, és több jusson a betegekre. /\ z informatikai fej lesztések közül kiemelked ik a
bctegadmini sztrációs rendszer e eréje és az egységes intézet i digitális képarchiválá
bevezetése. Az új , egysége betegadmini ztráció program lehetővé tette, hogy a
kerületben do lgozó valamenn yi háziorvos hozzáférhessen betegei egészségügyi
dokumentációj ához, a kerületi fogorvosok az intézményben készült fogászati
röntgenk épekhez, a páciensek pedig ugyanezen a felületen otthonró l online el őjegyzés t
kérhetnek egyes szakrendelésekre.
/\ kerületben minden i kolá nak van iskolaor o a. Az életkorhoz kötött rendszeres
szűrőviz gálatok minden évben megtörténnek , a gyerekek megkapják a védőo ltásokat, a
védő n ők ped.i g mindenhol elvégzik a szűrések et. A Bethesda kórházza l tö rténő
egy üttműködés i szerződés nyo mán 20 18 óta gyermekkardiológia, gyermek neurológia,
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gyermeksebészet és
munkáj át.

gyerm ek -tüdőgyó gyászati

szakrendelés seg íti a gyermek háziorvoso k

A fejlesztések közül kiemelkedi k még a volt É PK 13-as épület ének rekonstrukciój a, amely
után (2017 nyarán) ide költözhetett a Tüdőgo ndozó és az Ernyő k épszürő Áll omás, a Bczsilla
Nándor utcai háziorvosi rende l ő. valami nt a Hősök úti re nd e l ő ből a fi z ikoterápia, a
gyógytorna-ell átás és gyógy masszázs. A „Deák utcai torzó" kivá ltásá ra új terv k észül, cél
a lakosságot kiszolgáló fun kciókna k helyt a dó korszeríí épület kia la kítása. Az
átkö ltöztete nd ő orvos i rend el ő k szám á ra a Fő út mentén épül ő új tá rsasházb a n vásár olt
az önkormá nyzat a földszinten te rületet, va la m int a praxisok ellát ása érdekében orvosok
számá r a bérbe adható la kásoka t. 20 16-ban m egva lósult a 24 ór ás gyógyszertá ri szolgálat
is, azt a Fő úton nyílt Szent Palota Gyógyszertár biztosítj a. (20 18-ban az Ázsia Centerben és a
Drégelyvár úton is 24 órás patika kezdte meg a müködést.)
20 15 szept embe rétő l Pa lota utazási bérlettá mogat ást kaphatnak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részes ülő gyerekek, valamint tovább fo lytatódott a Pa lota
gyógyszer-tá mogatási program . Szociá lis vár osközpont ka pott h elyet a ,,Spirálházban'·,
ahol a családsegítés és a munkanélküli !iata lok tanácsadása mell ett közösségi mosoda.
varroda, internetkávézó és szociális közösségi étterem is üzeme l. Ezen kívül új . alape llátáson
túl i szo lgáltatásként i dőszakos gyermekfclügycletct, j á tszócsoportot és sószo ba h aszná la tot
vezet ett be az önkorm ányzat a bö lcsődei ellát ásba n, annak érdekében, hogy az érintettek az
igénye iknek megfe l e l ő szolgáltatásokat vehessék igénybe és könnyebbé váljon a beszoktatás.
2016-ba n b őv ült az ön ko rm ~inyza t álta l ny újtott gyermekétkeztetési ked vezmények köre
és folyamatosan bi ztosításra kerü lt a szün idei gyermekétkeztetés. 2016 szep temberétő l egy új
cég és a kerület föző k o n yhá i biztosítj ák a kerületi közétkeztetést. Munkájukat a
Közétkeztetés i Kerekasztal fi gyeli. Törvényi változás miatt átalaku lt és létrej ött az Új palotai
Család- és Gyermekjó léti Központ a Spirálházban. 2017 j a nuárj á tól emelkedett a Palot a
áp olási tám oga t~1s összege, bővült a Pal ota la kh atási, illetve a Palota t em etési tá m oga tás
jogos ulti köre, és a Palota gyermekétkeztetési kedvezmények kör e. 20 17-ben megindult az
enyhén demens betegek nappali ellátása. 20 18-tól bevezetésre kerül t a Palota ka r ácsony i
tá mogatás, a gyógyászati segéd eszköz, illetve biztonsági berend ezés vásá rláshoz és az
iskolakezdéshez nyújtott Pal ota-tá m ogat~ís. Le h etővé vált az intézményi étkezés internetes
megrendelése. lemondása, biztos ított a bankká1iyás fi zetés az iskolai étkezés részt vevő i nek.
A kerület nem fe ledkezik meg az újszülöttek támogatásáról sem. Az újszülött támogatás i
fo rma két egymástól függetlenül i gényelh e tő támogatásból áll egy születési és egy ol tási
támogatásból. Öt éve müködik és bőv ü l a 60+ Levendula-progr a m. amelyben egyre több
kerületi vállalkozás nyújt kedvezményeket a 60 év felettieknek .
..i.3 Átl :.lth atóbb önkormá nyza ti m íí kö dé~ és ga1.dúlkodás

A Gazdasági-, Társadalm i-. Környezet- és Terü letfej lesztés i Program sikeres végrehajtása
nagymértékben múlik az önkormányzat hivatala és intézményei munkatársa inak szaksze rű és
átlátható munkavégzésén. Mind a j egyző i , mi nd a polgármesteri, mind az egy üttes
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utasításokat és szabályzatokat teljes

körűen

felül vizsgálta az ö nko rmányzat 201 5 és 2019

között.
Az önkormányzat tulajdo nában áll ó gazdasági társaságok munkája sze rvesen hozzátartozik az
önkormányzat kö tel ező és önként vállalt fe ladatainak ellátásához . és a kerül eti
(köz)szolgáltatások biztosításához. Az ö nko rmányzat a követk ező gazdasági társaságokban
rendelkezik 100% -os tul aj doni hányaddal :
RÉPSZO LG Körn yezetgazdálkodási és Foglalkoztatás i Nonprofit Ko rláto lt
Fele lősségű Társaság (a további akban: RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.).
PALOTA-1 5 Rehabili tációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonpro fi t Ko rlátolt
Fe l e l ősségű Társaság (a továbbiakban: PALOT A- 15 Nonpro fit Krt .),
PALOTA-HOLDIN G
Ingatlanés
Va gyo nkezel ő
Zátik örűen
M ű köd ő
Részvénytársaság (a továbbiakban: PALOTA-HOLD rNG Z rt.).
CSA PI-1 5 Vásárcsarnok- és Pi ac fcnntartó Korlátolt Fe l e l ősség ű Társaság (a
továbbiakban: CSA Pl-1 5 Kft.),
X V. Média Kommunikációs és Szo lgá ltató Közhasznú o nprofit Ko rláto lt
Fel e l ősségű Társaság (a továbbiakban : XV. Média onpro:fit Kft.).
Figyelemmel az önko rmányzat fe ladate llátásának jelenlegi gyako rl atára, illetve az
ö nkormányzat tu laj donában lévő társaságo k j elenlegi működés i saj átosságaira, egy külső
szaké rtő cég bevonásával m egkezdő d ött egy új működés i modell kialakítása . Az
átalakítás során fo kozott e l ővi gyázatosságga l ke ll elj árni annak érdekében. hogy a
(köz)feladat e llátás ne sérü lj ön, s az átalakítással járó vá ltozások semmil yen körülmények
között ne j elentsék az érintett társaságok műk ödésé nek elakadását, s az általuk nyújtott
szo lgáltatások akár csak átmeneti min őségrom l ását.
~A

Nagyobb fejlesztések és beruházások 2015-2020 között

20 J 5 és 2020 között számos nagyobb beruházás és fej lesztés valósult vagy ind ult meg,
amelyek a városgazdál kodást érintik , ezek közlil a fontosabbak a következő k :
•

Északi fögyüj tő szennyvízcsatorna kiépítésének megindítása

•

Rákos úti szakre nd el ő épü letének homlokzati energeti kai fe lújítása

•

Li wa-malom reko nstrukciójának 1. üteme

•
•

Karácsony Benő park fejlesztése
Volt Észak-pesti Kórház (É PK) területén l évő épül etek hasznosítása, a használaton
kívüli rossz m űszaki állapotú épü letek elbo ntása
Hősök útj a 1. Fogo rvosi- és Száj sebészeti Centrum , valamint Hősö k útj a 3. háziorvosiés szak re ndel ő kialakításának terveztetése az ..Egészséges Bud apest Program"

•

•

támogatásáva 1
Kossuth utcai rend e l ő áthe lyezésének terveztetése

•

Deák utca i háziorvosi rendelők - Hubay Jenő tér 8. szám alatti új társasház épül etébe
történő

áthel yezése fo lyamatban van

•

A Szántó fö ld utcai és a Vasgolyó utcai spo rttelep fej lesztése

•

Városrehabi litációs proj ekt (TÉR_KÖZ 20 16. pá lyázat)
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•

Raktárház utca csapadékvíz elvezetésének

ko rszerű s ítése

Az infrastruktúrát illetően javult a helyzet az e l őző ciklus során. azonban továbbra is
kiemelt prioritás a kerület adottságainak a mostani szintnél jobb kihasznál ása. Az úthálózat
fej lesztésének tekintetében számos felújítás valósult meg 20 15 óta a kerül etben. 2015 és 20 18
között több, mint 500 millió forintot kö ltö tt a kerület útfe lújításokra. Ezzel szemben
útfenntartásra megköze lítő l eg 430 m illió forintot fo rdított a kerület a vizsgált i dőszakban. Az
autóút hálózat fej lesztésén túl a gyalogos közlekedés és kerékpáros hálózat fej lesztése is
megtörtént, illetve számos fejlesztés tovább fol ytatód ik. A gyalogos közlekedés bi ztonságos
és akadá lymentes bi ztosításához megépült vagy tervben van új gya logos átkelőhe lyek
megépítése. Ezek főleg a problémás és balesetveszélyes helyeken valósulnak meg. A
megfelelő gyalogos közlekedéshez szükségszerű a meg felelő j árd a léte. 2015 óta a kerület
évi 4-5 km hosszúságban végzett járdafelújításokat, a kö vetkező években növelni fogja
ennek a mértékét (pl. 2015 és 2018 között összesen 17 km gyalogjárdát újíto ttak fel) . A
kerületben lehetősége van a lakosságnak önerős járdapá lyázat keretében minimáli s
költségrész vállalásával az ingatlanjuk el őtti járdaszakasz megújítását igénye lni . A frekventált
gyalogos útvonalakon fo lyamatos az akadálymentes köz lekedés érdekében a j árdaszegélyek
áté pítése. A lakosság az akadálymentes útvonalak l ehetőségét a Ro ute4U mobi lappon
keresztül is követheti a kerül etben. A kerékpárút rendszer fe,jlesztésfoek fő célj a a
kerékpáros forgalom átvezetése a XV. kerületen a belváros felé.
Az elmúlt években új parkolók építésével , illetve a már m eg l évők fe lúj ításával. bőv ítéséve l
igyekezett enyhíten i a kerület az egyes lakóterületeken jelentkező parkolási pro blémákat, ez
az igény külö nösen a lakó telepeken jelentkezen. Ennek hatására számos parkoló létesült a
kerületben 2015 és 2020 között (pl. 20 15 és 2020 között több mint 500 új parko ló épült
köze l 300 milli ó Ft érték ben, eme llett folyamato s a meglévő parkolók fe lújítása).
A kerület továbbá fol ytatja a fej lesztéseket egy é lhető bb. család ias környezet biztosítása
érdekében. lde tartozik a kerületi bö lcsődék és óvodák felújítása, az önkormányzati
intézményekben dolgozó alkalmazottak fizetésének növelése. új , baba- és anyabarát
megoldások kia lak ítása a j átszótér felújítási program folytatása. Tervben van továbbá egy
ingyenes köztéri wifi szolgáltatás bevezetése, nyugdíjasklubok és az aktív idősko ri
programokat nyújtó civil szervezetek támogatása. Fontos cél még a kerületben l é vő
zöldterület további növelése, ame ly érdekében egy átfogó, 5 éves zöldfelületi programot
indított a kerület 20 19-bcn. Ehhez ka pcso lódva kite1jesztette a Zö ldhivatal-programját az
önkom1ányzati intézményekre és a tul ajdonában l évő gazdasági társaságokra.

5. A gazdúlkodás t friatö kihídso k - 2020-21 -ben és az azt

kö\'c t ő i dő

zak ban

A koronav írus járvány eddig nem látott mértékben változtatta meg az élet minden területét,
ideértve a gazdaságban bekövetkezett strukturális átalakulásokat is. 2020 tavaszán
Magyarországot is e lérte a pandémia, amely addig ismeretlen kihívások elé állította mind az
embereket, mind a döntéshozókat. Hamar napvi lágot látott az az elmé let, mi szerint a vírus
te1jedését megállítani nem lehet, csupán lassításra van lehetőség. hogy az egészségügyi és
egyéb szociá lis ellátórendszereket ne hirtelen é1je az óriási terhe lés. A v il ág kormánya i
számára globális trend lett a területi és személyi karanténok rendszere. illetve a személyek
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mozgásának korlátozása. A drasztikus lépések bizonyos érintett szolgáltatások leállásához,
ellátási nehézségekhez, valamint a globális ellátási értékláncok sérüléséhez vezettek. A
várakozások romlása, valamint az üzleti bizalmatlanság tovább mélyítette a gazdaság
visszaesését, amely rendeződésére hosszabb távon van csak lehetőség. Ezen tényezők mellett
a mai napig szinte lehetetlen megbecsülni , hogy mekkora károkat szenved el a világgazdaság
és így Magyarország.
A kerület várható költségvetésének alakulását két szempont szeri nt fogjuk vizsgáln i. Az el ső
megközelítésben a bevételek változását, valamint az erre ható erőket és tényezőket vázolj uk
fel. A második aspektusban pedig a kiadási oldalt és az azt befolyásoló faktorokat mutatjuk
meg.
5. ábra: A bruttó hazai termék (GDP) alakulása, 2014-20 19 tény, 2020-2025 e lőrejel zés (kék
vonal = éves változás, narancssárga vonal = 20 15-ös bázison)
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Forrás: KSH és GKI számítás
Az önkormányzat bevételeinek mértékét j elentősen befolyásolják a gazdasági kilátások,
illetve a hozzáj uk kapcsolódó konjunktúra trendek és makroökonómi ai tényezők alakulása. A
bruttó hazai össztermék (GDP) 2012 és 2015 között gyors ütemben növekedett, majd a 20 16.
évi lassulás után 20 17-18-ban 4-5,3%-ra emelkedett részben az EU-transzferek
meglódulásának, részben a k edvező világgazdasági konj unktúrának, részben az egyéb belföldi
keres letél énkítő intézkedéseknek köszönhetően. 20 18-ban é11e el a növekedés a csúcsát, akkor
5,3 százalékka l bővü l t a magyar gazdaság az el őző évhez képest. Ezt követően 2019-ben 4,9
százalékkal nőtt a GDP. Ezzel az E urópa i Unió országai között az egy ik leggyorsabb volt
a magyar gazdaság. Az elmúlt években tapasztalt erős gazdasági konjunktúrának
köszönhetően je l entősen megerősödött a hazai gazdaság. Bár a növekedést részben a belső
keresletélénkülés hajtotta. ez fenntartható módon, a külső és a bel ső egyensúly megtartása
mellett következett be. Összeségében megállapítható, hogy a 201 9-ig tartó gazdasági
konjunktúra igen kedvező hatással volt a kerület bevételeire. Ennek oka, hogy a főváros a
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hazai gazdaságnak m egfelel ő , esetenként még annál is gyorsabb növekedésre volt képes, ami
miatt az iparűzési és egyéb helyi adóbevételek gyorsan bővü ltek .
A pandémia gazdasági hatásai Magyarországot is gyorsan elérték. 2020 el ső negyedévében
még 2,2 százalékkal emelkedett a magyar GDP volumene, amely a második negyedévre 13,5
százalékkal csökkent a koronavírus j árvány negatív gazdasági hatásainak nyomán. A
turizmus, a szórakoztatóipar, az autó ipar szinte teij es leáll ása, a kereskedelem korlátozása
következtében, más oldalró l a fogyasztás lényeges területeken történő csökkenése, a
beruházások egy részének leállítása miatt. A Kormány j elenleg 5-6%-os visszaesést tart
valószínünek. Az e l őző év azonos id ősza kához viszonyított növekedésre 202 1 második
negyedévétől lehet számítani, de a 201 9. évi GDP-t fe ltehetőleg csak 2022-ben éri el a
magyar gazdaság. A GKI prognózisa szerint 2020-ban körülbelül 7%-os visszaesés
val ószínűsíthető, amennyiben a körülmények változatl anok, vagyis a mostani kilátások
figye lem be vételével. A Kormány 2020 áprilisában publikált konvergancia programjában
2020-ra még csak 3 százalékos gazdasági visszaesést valószínű sített , ezt 202 1-ben 4,8
százalékos bővü lés váltja fe l, majd 2024-i g 4 százalék feletti növekedés fogja jell emezni a
magyar gazdaságot.
A középtávon várható növekedés hatására csökken a munkanélküli ség és nő a foglalkoztatás,
így az ország gazdasági telj esítménye 2022-re várhatóan eléri a 20 19-es szintet. A gazdasági
bővülés elviekben l ehetővé teszi az önkormányzatok forrásainak bővítését, ugyanakkor a
jelenlegi kormány az álta la politikailag preferált önkormányzatokat részesíti előnybe n ,
például Debrecent. Az utóbbi időben tapasztaltak alapján a Kormány éppen akkor von el
forrásokat az önkormányzatoktól, ami kor a leginkább szükségük lenne aJTa. A koronavírus
negatív hatásai miatt veszélybe került családok és vállalkozások esetében égető szükség lenne
a támogatásra, például a szociáli s háló erősítésére, ennek ellenére 2020-ban az
önkormányzatoktó l j e l entős m ennyi ségű forrást vontak el egyéb cé lokra (pl. kiemelt
sportberuházásokra).
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1. tábl ázat: A GKI

e l őrej e l zése

G DP volumenindexének változását
képest, 2020-2025

ill e t ően

az előző évhez

Időszak

2020

2021

2022

2023

2024

2025

GDP

-7%

4,5%

3,5%

3%

3%

3%

Forrás: GKl saj át számítás
A pénzügyminiszter aug usztusi beje lentése szerint a 2020. évi de fi cit a GDP 7-9%-a lesz. Az
Államadósság Kezelő Közpo nt ennek megfe l el ően módosított, augusztusban meghirdetett
éves fi nanszírozási terve pedig már 3600 mill iárd forintos idei pénzforga lmi hiánnyal számol.
Ez csak.nem tízszerese a még 20 19-ben e lfogadott törvényben elő irányzottnak. Ennek
megfel e l ően a GDP-arányos államadósság a tava lyi 66,4%-ró l 78% körül ire eme lkedhet,
megközelítve a tíz évvel eze l őtti szintet.
A politikai részlehajláson túlm enően a koronavírus járvány következtében elfogadott
2021. évi központi költségveté ről szóló törvényjavaslat világos cél,ja a jelentős adóerővel
rendelkező (és nem preferált) önkormá nyzatok finanszírozási pozíciójának szignifikáns
gyengítése a járványügyi védekezésre hivatkozva (részben a megnövekedett központi
költségvetési hi ány miatt). A már felvázo lt gazdasági v isszaesés miatt a helyi iparűzési
adó bevételek j elentős csökkenésére lehet számítani , amely je l entősen szűkíti az önkormányzat
mozgásterét a következő években (2020-2 1-ben). A jelenlegi e ö kkenés 1,8 milli árd fo rint
kiesést j elent a kerületi kö ltségvetés számára. Ezen túlm enőe n lépne hatályba az a
rendelkezés, hogy az önkormányzatok a jövőben az iparűzési adóbevételeiket nem
fordíthatják az ö nkormá nyzati hivatalok bérkiadásaira. Az ö nkormányzat számításai
szerint az önkormányzat működésére új támogatás i j ogcímen összesen 66 1,5 millió fo rint
illeti meg kerületet.
A koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés következtében további j elentős adóbevétel
csökkentés valósul meg az ö nkormányzatoknak átengedett gépjármű-adó bevételek telje
központosításával. Ez csak 2020-ban 230 millió forint kiesést jelent. A 202 l . évi közpo nti
költségve tés rő l szóló tö rvénytervezet szerint a követk ező négy évben ezt a fo rrást végleg
elveszítik az önkormányzatok. Ezen fe lül a helyi adóbevéte leket hátrányosan érinti a további
tervezett vá ltoztatás, amely a reklámhordozók helyi építményadó-köte lezettségére
vonatkozó rende lkezések hatá lyon kívü l helyezését foglalja magába. Ez 202 1-re kö rülbelül 70
millió forint bevétel kiesést jelent a kerület számára. Rendk ívül komoly kihívást jelent a
szo lidaritási hozzájárulás meg fi zetésére kötelezett önko rmányzatok tól ter ezett közpo nti
bevétel négyszeresére emelése. E szerint a 2020. évi 552 milli ó forintos befizetés helyett
202 1-ben a legoptimistább becslések szerint is megk öze lítő l eg 1,4 milliárd forinto t ke ll
befi zetnie az önkormányzatnak a saj át bevételei terhére.
A költségvetési törvénytervezet az egyérte lm ű szigorítások mellett növeli a helyi
ö nkormányzatoknak szánt támogatást összesen 122 milliárd forinttal. amely az ide i évhez
képest 16,6%-os növekedést j elent. A nagyo bb adóe rő képességü ö nkormányzatok 202 1- tő l
kezdve ismét j ogosultak lesznek bizonyos támogatások jogcímeire, úgymint a polgárm esteri
hivatalok bértámogatására, zö ldterület-gazdálkodás és a közutak fenntartásának támogatására,
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illetve minimá lis mértékben a pol gármesteri illetmények fedezetének támogatására. Az ezen a
jogcímen j elentkező el ő irányzat növekedés összesen 9 1 mi ll iárd forintot tesz ki j övőre,
azonban ez messze elmarad a megemelt szo lidaritási hozzájárulás miatti kiadás
növekedésétő l, valamint a he lyi (e lsősorban i parűzés i) adóbevételek mérséklődése miatti
bevétel csökkenésétől.
A 202 1. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat szerint az állami no rmatív
támogatások jogcímein összesen 940,7 m illi ó forint emelkedés várható a 2020. évi
mutatószámok változatlansága m e llett. A fente bb felvázo lt adó bevétel csökkenések hatása
nyomán a tényleges fo rráscsö kkenés 1 milli árd 800 millió Ft-ot tesz k i várhatóa n a XV.
kerületben 202 1-ben. Ebbő l az iparüzési adóbevételek csökkenése várhatóan 1 m i11 iárd Ft
lesz. Amennyiben a GKI e l ő rejel zésének megfe l e l ően alakul a gazdasági helyzet, úgy 2022tő l újra számítani lehet az iparűzési adó növekedésére.
A z önkormányzat racionáli s és átgondo lt gazdálkodásának nyomán 2020-ban összesen közel
3 milliá rd fo rintnyi célta rtalék van elkülönítve, amely a j árvány elleni ö nko rmányzati
védekezés kiad ásaiból (müködési kiadások), va lamint a járvány kerül eti gazdasági-társadalmi
hatásai nak kompenzálására ( fe lhalmozási kiadásokra) fo rdítandó költségekből tevőd i k össze.
A koronavírus járvány elhúzódó bizonytalansága a gazdasági teljesítmény széles körű
visszaesését eredményezte. A gazdasági növekedés leállása e lkerül hetetlenül magában
hordozza az egyéb makró mutatók romlását is. A KS l 1 legfri ssebb adatai szerint 2020 e l ső és
második negyedévében valamelyest gyorsult a bruttó és nettó átlagkeresetek növekedésének
dinamikája (a napi 8 órában fo g lalkoztatottak körében) az e l őző év azonos i dőszakához
képest. Ugyanakkor a j árvány miatt a munkahelyüket m egőrzők körében is gyakori volt a
mozgóbérek elvesztése, a fi zetésesökkentés, a különbö ző típusú kényszerszabadságolás, a
munkaidő csökkentése.
A koronavírus-járvány hatására megugrott a regisztrált munkanélküli ek száma, de a valós
munkanélkü liség ennél j óval nagyobb. 2020-ban a lakosság fogyasztása 2-3%-kal esik issza.
Azonban a háztartások összességében a jövedelem-ingadozások fogyasztásban való
,.ki simítására" törekszenek, a lakossági fogya sztás (az újra meginduló hitelfe lvételnek és az
el őző évi visszaesés statisztikai következményének is kö szönhetően) j övő re mintegy 3,5%kal, míg 2022-ben 2,5%-kal bővül várhatóan.

A fo glalkozta tottak számána k csökkenése és az ezzel párhuzamos munkanélküliségi r á ta
növekedése, vala mint a beszű kül t gazdasági leh etőségek ha tására csökken a XV. kerület
lakosságána k ad ófizető-képessége, illetve a beszedh ető adóalap mértéke. Te1m észetesen a
vállalkozások is jell em zően óvatosabbak lettek a beruházásaikat illetően , amely tovább
szilárdítj a a megrekedt állapotot. A jel l emzően kis cégek, vagy kevésbé tőkeerős
vállalkozások esetében pedig a szokásos kö l tségcsö kkentő megoldásokon túl számos esetben
történik a munkae rőállomány leépítése, vagy rosszabb esetben a teljes fizetésképte lenség. Ez
a már említett helyi adó bevétel szignifikáns csökkenését eredményezi a kö vetk ező pár évben.
A j ogszabályi és makrogazdasági környezet is hátrányosan érinti az önkormányzat várható (és
j elenlegi) költségeit, így az en e ható

tényezőket

21

is érdemes megvizsgálni . A már bemutatott

szociális hozzájárulás j elentős emelkedésén túl az önkormányzatot terheli a koronavírus
járvány okozta szociális (és egyéb) kiadások növekedése. A jogszabál yi minimálbér,
valamint a garantált bérminimwn emelésének hatására jelentősen nőnek a közteher befizetési
kötelezettségek a következő években is, hiszen a megemelkedett személyi juttatások és azok
kötelező közterheinek kifizetését nagyrészt önkormányzati saját fonásból kell biztosítanj (a
normatíva emelés ezt csak részben fedezi).
A magyar áremelkedés a legmagasabb az EU-ban 2020-ban. A kiugró magyar árindexet
e lsőso rban az élelmiszerárak növekedése és a forint gyengülése magyarázza. A folyamatosan
növekvő árak mellett értelemszerűen nő az önkormányzat költsége is. Amint azt feljebb
kjfejtettük sok esetben a normatíva növekedése elmarad az inflációtól és a bérnövekedés
mé1tékétőJ , ami abszolút foITáscsökkenést eredményez a kerület számára.
6. ábra: A fogyasztói árindex alakulása, 2014-2019 tény, 2020-2025
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Forrás: KSH és GKI számítás
Az önkormányzat jelentősen beszűkült mozgásterének tükrében a következő időszak

kiemelt feladata a költségvetési prioritások újragondolása. Sőt ennek már rövid távon meg
kell valósulnia, an1ennyiben a kerület nem szeretné felélni az anTúgy is véges eddi g
felhalmozott tartalékát. A várhatóan szigorodó finanszírozási kondíciók mellett érdemes lenne
minden eshetőséget átgondolni. A kerületben nem került sor adóemelésre az elmúlt S év
során , többek között a helyi vállalkozások támogatása miatt, sőt a defláci ós árszint miatt még
csökkentek is bizonyos adónemek. A 2021-es központi finanszírozási politika és az
önkormányzati bevételek szignifikáns elvonása miatt nem marad más út az önko1mányzatok
előtt, mint hogy kénytelenek az általuk beszedett helyi adók mértékét a következő évben
átmenetileg megemelni, illetve a kjadások egy részét mérsékelni, amely egyaránt érintheti a
kerületi vállalkozásokat és lakosságot is. Ugyanakkor a jelenlegi járványügyi helyzetben mind
a magánszemélyek, mind a vállalatok adóztatásának korlátai vannak.
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Elengedhetetlen a gazdasági program végrehajthatósága miatt a kerület költségeinek
c ökkentése és/vagy a bevételi fo rrások növe lése. Ennek érdekében érdemes átgondolni a
kerü let ingatlangazdálkodással kapcso latos tevékenységét és egy új racionális, ugyanakkor
a szociális szempontokra i érzékeny lakás- és ingatlangazdálkod á i koncepció ra
ala pozni a területet. Továbbá indokolt lenne egy olyan. a fcjle zten d ő területekre
koncentrá ló vá llalkozásfejlc zté i tervezet megalkotása, amely kapcso lódna a
fo lyamatban , illetve tervben l évő fejlesztésekhez és beruházásokhoz. Ezen pri oritások
nagyságrendileg növelnék a kerül et bevételeit kü l ö nböző közvetlen és közvetett tovagyűrű ző
gazdasági hatásokon keresztü l. Ezen projekteket a következő fej ezetben fejtjük ki bővebben .
A csökke nő bevételek ellensúlyozása érdekében érdemes átgondolni olyan érzékeny irányokat
is. mint a parkolási zónák kiala kítá a és r aciona lizá lá a a kerületben. /\ kerületre je ll emző
magas népességszám több helyen is a lakótelepeken koncentrálódi k. amely a l a pvetőe n a
parko lóhelyek hiányát eredményezi. Továbbá a XIV. kerület (Zugló) fol yamato an te~j eszti ki
a fi zetős park olási zónáit. amely így a kerületek határán található be k ötő utakat terheli.
amennyiben az autók átj önnek parkolni a kerületbe. Egy esetl eges kerül eti fi zető parkolási
rendszer termé zctesen kedvezményeket bi zto ítana a helyi lakosok számára, amely a várható
bevételeket c ökkentené. Szük ség lenne egy globális. kerületi P+R rendszer tervezésé re és
megvalósítására. Olyan nagyságrendű parkolási kányad íj javaso lt, mely kártya el őá llítási
költségén túl forrást biztosíthatna egy. a kerületet telj es területét magába fogl aló parkolási
koncepció kidolgozására. /\ felhalmozott forrásból létre lehetne hozni egy parkolási alapot,
amely a P+ R területeken túl magába foglalná a vasútvonal melletti parkolóhelyek számának
bőv ítését vagy kiépítését is. /\mennyiben. a fi zetős parkolási zónák kialak ítá a nem is
megvalósítható a következő években. mindenképpen szükség lenn e a kerületi pa rkolás
raciona lizá lá á ra a forgalom e ökkentése é a közlekedés javítása érdekében .
A költségek csökkentése érdekében érdemes lenne átgondolni a sporttal kapc olato
támogatások (főleg a sportegye ületeket é rintő támogatások) á tm eneti c ökkenté ét a
ha onló adott ággal rend elkező kerületek átlagára. A kerület munkatársai felmérése
nyomán megállapítható. hogy a kerületben a spo11szervezetck nck nyújtott támogatások
összességében 136 mi llió fo rintot tettek ki 2020-ban. /\ felmérés során kilenc kerületet
vizsgáltak meg, amelyek terü letileg és adottságaikban hasonlítanak a XV. kerületre. /\z
elemzésbe bevont kerületek közül a XV. kerület adj a nagyságrend il eg a legnagyobb sportcélú
támogatást. Megvizsgálták az elköltött pénzhez vi zonyított eredményességet is. Ez alapján a
XV. kerület adj a a legnagyobb mé 11ék ű támogatást. miközben nincs egyetlen csapatsport
egyesülete sem. amely pro fesszionális li gában játszana. Továbbá. a kerületben jelenleg
három id ő klub működik, amelyek kapacitása túlmegy a valós keresleten. így a ráfordítások
csökkentése érdekében rac ionali zálni lehetne az i dő klubok számát, amelyek jelenleg igen
magas m űködési költséggel üzemelnek. Vá rh atóa n 2 klub i elég éges lenne az igények
kielégítésére.
Megállapítható, hogy a korona\'Írus j árvány okozta gazda ági visszae és, valamint a Kom1ány
központi költségvetési átalakításának hatása j e l entőse n beszűkít i a XV. kerü let mozgásterét.
Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak fi nanszírozása is veszélybe kerü lhet.
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6. A 2021-2025 közötti fejlesztési l ehető égek
A XV. kerül et Önkormányzata 2019 szeptemberében egy reprezentatív lakossági felmérést
készített a kül ö nböző i gén ye krő l és változásokról. A kutatásban 600 főt kérdeztek meg
telefonon keresztül. A 2015-ös felméréshez ké pest fő l eg a prio ritások sorrendjé ben mentek
végbe változások.
Az első helyre került az egészségügyet érintő problémák megoldása, különösen a
váró listák csökkentése, val amint az orvoshiány enyhítése. Ezek o lyan kiemelt, rend szerszint ű
gondo k, ame ly sok esetben a kerület hatáskörén túl vannak . A második helyre a közlekedés
é az úthálózat fejlesztése került, amely 20 15-ben benne sem volt a 20 l egégetőbb
problémá ban. A megnövekedett gépj ármű forga lmat alig tudj a kielégíteni a kiépített úthálózat
és a közterületi parko lók mennyisége. Ez a probléma fő leg a belvárosban, illetve az
agglomerációs csatlakozásokná l tapasztalható. A XV . kerületben ta lá lható az M3-as autó pálya
egyik bevezető szakasza, amely hatalmas átmenő forgalmat je lent a mindennapokban. A
kerület bel ső úthálózatának fe lújítása részben a kerületi önkormányzat, részben a fővárosi
önkormán yzat feladata, a kezelői és tulajdo nosi viszonyok összetettsége miatt elengedhetetlen
a jövő be l i együttműködés . főváros i kompetencia az elavult csomóponto k átépítése,
fejlesztése, dc az új P+R parkolók kiépítése is, ami nélkül nem en yhíthető a kaoti kus parkolási
helyzet a kerület egyes részein. Szintén fővárosi fel adat a közösségi közlekedéssel
kapcsolatos problémák megoldása. Az 5 busz végállomásának Fő utca végére telepített
pozíciója évek óta j e lentős problémát okoz mind közlekedésbiztonsági szempontból, mind a
környéken é l ők nyugalma szempo ntjábó l. A BKK, mint a fe ladat fel el őse a közelmúltban
nyilatkozott arról, hogy támogatj a az 5-ös busz végállomásának áthelyezését. de sem a
kié pítés/áté pítés kö ltségeit. sem a tö bblet távolság plusz költségét - amit a buszoknak meg
ke ll tenniük - sem tudj a vállalni a Fővá ros i Önkormányzat. Mive l a kerületi ö nkormányzat
tö bb fe ladat finanszírozását nem tudj a átvállalni a Fővárostó l , így o lyan mego ldást kell
keresni , me ly alacsony költség ráfordítással e l é rh ető. Az új orvosi ren de l ő - mely a Koss uth
utcábó l kerül a Mogyoród utca sarkára - l e h e tőséget ad a végállo más áthelyezésére az új
orvosi rend e l őhöz. A harmadik helyen a köztisztaság, az illegális szemétlerakás, valamint
a szemétszállításból eredő problémák megoldása áll. A lakossági visszaj elzés al apj án a
probl éma már 2015-ben is kiemelt fi gyelmet ka pott. A negyedik helyen a parkok, zöld
területek és játszóterek rendben tartása szerepelt. Az ötödik legsürgősebb mego ldandó
probléma pedi g a közbiztonság javítása, a kamerarendszer további bővítése, illetve a
járőr szervek támogatása volt. A következő he lyekre o lyan célok és feladatok kerültek,
amelyek komplex és átfogó mego ldási stratégiát igényelnek. Il yen pri oritás pél dául a
lakhatási problémák kezelése (ezen belül a fiatalok lakhatásának támogatása), a
parkolási problémák kezelése, új munkahelyek teremtése, valamint az újpalotai
vásárcsarnok felújítása. A lakhatási problémák megoldása j e l entős. több tízmilli árd fori ntos
összegbe kerülne, ami csak sok év fo lyamatos fej lesztéssel képzelhető el. Ehhez szükség
lenne egy, a kerület ingatlangazdálkodásáró l szóló átfogó programra, amelynek hangsúl yos
fej ezete lehetne a bérlakás program, illetve a fi atalok lakhatási támogatásának kérdése .
201 5-höz képest történtek ugyan változások a lakosság igényeit illetően , azonban az irányok
nem térnek el szignifikánsan a korábbiaktó l. 20 l 9-ben új po lgármestert választott a kerület
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Cserdiné Németh Angéla szemé lyében. A vá lasztási programban kieme lt szerepet kaptak a
lakosság által is jelzett problémák. amelyek a mostani és a következő ciklusok so rán
megoldásra várnak. Azonban fontos megjegyezni, hogy az önkormányzat forrása i végesek és
j el entősen függnek az aktuális gazdasági és politi kai fo lyamatoktól.
2020 tavaszán Magyarországot is elérte a koronavírus járvány e lső hulláma, így azóta
alapjaiban változott meg az emberek mindennapja. A k ül ön böző korlátozások és leállások,
valamint a lakosság körében kia lakult pán ik és vészhelyzet miatt 2020 második negyedévében
eddi g soha nem látott m értéket öltött a gazdasági visszaesés. Erről és a vo natkozó
tendenciákró l a következő fejezetben lesz bővebben szó. A koronavírus okozta válság az
egész országot próbára teszi. A negatív hatások tompítása érdekében a kom1ány kidolgozott
egy gazdaságvédelmi akciótervet. Az ehhez szükséges többlet fo rrásokat a központi
költségvetés részben az önko rmányzati szektor megsarco lásával teremtette el ő. Ez jelentős
mértékben visszavágja az önkonnányzatok mozgásterét már 2020 második fel ében is, de
igazán csak 202 1-re lesz látható az önkormányzatok nehéz helyzetbe kerü lése. Csak az
iparűzési adóbevétel csökkenése két év alatt várhatóan 3 milliárd Ft fe letti kiesést okoz a
kerületi költségvetésben. A 20 15-ben k id olgozott gazdasági és társadalmi program, valami nt a
20 19-ben vállalt új abb ígéretek megvalósulása ezért jel e ntős korl átokba ütközik. A negatív
hatások tomp ítása érdekében az edd iginél is szorosabb összefogás és racionális gondolkodás
szükséges, hogy elkerülj e a kerület a pénzügyi ellehetetlenül ést.
A koro navírus-j árvány negatív gazdasági hatásai jel entős mé11ékben szűkítik a következő
években a XV. kerül et mozgásterét. E nnek következtében a megvalósítani kívánt célok és
pri oritások köre bi zonytalanul alakulhat a következő pár évben, azonban a kerület vezetős ége
törekszik a már folyamatban lévő és/vagy hozzájuk kapcsolódó projektek zava rtalan
megva lósítására a meglévő források függvényében . Ezek közül a legfontosabbak 2025-ig a
következők.

A Karácsony Benő parkban eszközölt fej lesztések jelen ciklusban tovább folytatódnak. Új
sétányok kerülnek kialakításra, térrend ezés valósul meg a buszmegálló környezetében,
megújul a fasor a fő parki sétány mentén. A j átszótér megújítására, a kamaszpark „bandázás"
területtel történő bővítésére, valamint a Deák utcai építkezés környezetének rendezésére több
ütemben kerül sor. Közpo nti forrá sból sportpark létesül a kerületben.
A Kossuth utcai rendelő áthelyezésének e l őkészítése stratégi ai jelentőségű a
kerületfej lesztés szempontj ából. A rende l ő épülete sem a funkcionális, sem a szakmai
működés minimumfeltételeinek nem felel meg. A szerkezetileg is elavult épület komplex
fe lújítása nem kivite lezhető , míg a helyén új , nagyobb rend e l őt építeni az úszótelkes
elhelyezkedés kötöttségei miatt nem lehetséges. A fentiek a lapján az új rendel ő t a Mogyoród
útján a Csobogós utca felő l - a Régi Fóti út irányában - az első 3 önkormányzati tulajdonú
telek összevonásával kia lakuló ingatl anon j avasolt elhelyezni . Az már most látható, hogy a
tervek e lkészítésénél a környékbeli lakásfej lesztési terveket tekintve fonto s szempont lesz az
épület bővíthetősége a következő 10 évben. A ren de l ő megvalósítását a környező
lakófejlesztések készültségével kell összehangolni.
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Hosszabb távú fejlesztési prioritás lehet 2024-re a Szántóföldúti többfunkciós tornacsarnok
létesítése. amely egy sport és rendezvénykomplexumként funkc io nálna. A kialakítás
bi ztosíthatj a a telj es éves, folyamato s kihasználtságot. Ez hiány pót ló épület lenne a kerület
számára.
A közlekedés további javítása érdeké ben a kerület különböző közösségi, megosztáson alapul ó
szolgáltatásokkal együttműködésbe n elérhetővé teszi a lakosság számára a GreenGo, Mol
Limo MOL Bubi és más alternatív közösségi közlekedés i formákat.
További fej lesztési l ehet őségek n yíltak a kerület számára azzal, hogy a 17/2018 . (VI.26.)
önkormányzati rende lettel elfogadott Kerületi Építési Szabá lyzat (KÉSZ) megteremtette a
jogszabályi alapokat további fejlesztések megva lósításához. Ezek közül a legfontosabb
magán, illetve beruházói fejl esztések:
•

az Újpa lota parkváros lakó és vegyes intézményi, irodai fej lesztés megkezdése,

•

Pa lota Újfalu területének beépítése az in frastruktúra fejl esztések függvényében,

•

a kerület északi térségének (Észak i Városkapu) fejlesztése

•

a volt Növényo lajgyár terü letének lakóterületi hasznosítás ütemezett megkezdése,

•

a Pó lus és az J\sia Center közti terület fej lesztésének e l őkészítése,

•

a kcrü le ti piacok fej lesztése,

•

a 70-es és 7 1-cs vasútvonalak

korsze rűs ítésé hez

•

a telephely-alakításokhoz és a

m egl évő

kapcsolódó területek fej lesztésc,

munkahelyi övezetek fejlesztése,

Természetesen a jogi lehetőség még nem egyenlő a megvalósulással. tekintettel aiTa hogy a
beszűkü lt gazdasági mozgástér miatt a kerület lehetősége i végesek, csak egy-egy nagyobb
projekt valósítható m eg a ciklus során ö nerő b ő l. Ugyanakkor a kerü leti vállalkozások
bevonásával je l entős beruházások történhetnek a j elenlegi c iklusban is. E hhez az
Önkormán yzat a rugalmas ügyintézéssel, valamint kedvezményekkel (pl. é pítményadó
mérséklése, közlekedési csomópont kiépítése stb.) j árulhat hozzá. A legfo ntosabb, a j elenlegi
ciklusban megvalósítható. vá llalkozási fejl esztési lehetőségeket mutatjuk be a következőkben.
6.1 Az É zaki főgyűjtő be ruh úzás vonz~1s kör-Letc
Az északi főgyüjtő stratégiai je l e ntőségü fej lesztés a kerül et szempontjábó l. A csatorna
megépítése az e l ső lépés annak érdekében, hogy a kerü let északi régiój ában a fejl esztési
területek j e l entős része összközművessé válhasson. Ennek hatására megi ndulhatnak a
gazdasági és lakó fej lesztések a terü leten. Ebből adódóan a cé l egy o lyan, a vonzáskörzetre
vonatkozó gazdaságfej lesztés i koncepció kido lgozása, amely a csatorna elkészülte után irányt
ad a befektetőkn ek. Településrendezési szerződ és keretében szükséges a közeljövőben azt
rögzíteni, hogy a fej lesztésekhez kapcsolódó további j el e ntős forrás i gényű infrastn 1ktúra
építési fel adatok tekintetében mit vál lal az önkormányzat és mit vállalnak az
ingatlantulaj donosok.
A volt Növényolaj gyá r terültén 900- 1OOO darab új lakás é pítését tervezi a tulajdonos
ingatl anfejl esztő cég. Ezt egészítené ki egyéb intézményi és szolgáltatás fej lesztése. A
kivitelezés várható kezdete 202 1 második fele (ezt a rozsdaövezeti ÁFA kedvezmény is
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támogathatja). A Palota-liget és Pa lota Újfalu területén további 900 lakás építése
valósítható meg, amely átmenetet képezne a kertvárosias beépítés és a sorházak között. Ezek
a beruh ázások ellensúlyozhatjá k a kerületre j e llemző népességfogyást, emellett fi a ta lok
betelepülésével késő bb stabilizálha tná k a népességet, am ire a kerületnek szüksége van a
demográfiai problémák enyhítése érdekében. A beruházások következtében ugyanakkor
nagyobb teher lenne a kerület közlekedési infrastruktúráján. Elsőso rba n új csomópontok
kialakítása lenne szükséges az érintett területeken a megnövekedett forgalom
csilla pításá ra, illetve bizonyos frekventált csomópontokat és utakat forgalomváltoztatással
(terelés, dugódíj ) lehetne felszabadítani , amely fej lesztés azonban egy nagyobb, komplexebb
beavatkozási projekt keretein belül valósulhat meg. Fontos kiemelni, hogy az ilyen típusú
infrastruktúra fej lesztések általában nem csak a helyi igénynövekedés okán szükségesek,
hanem összvárosi érd ekű elemek. Legtöbbször a rőváros i Önkormányzat á ltal kezelt
területek, így a távlati megvalósítás velük együttműköd e képze l hető csak el.
A válla lkozási szempontból kiemel kedő területek j obb kihasználása növel i a kerület
adóalapj át a bete l epü l ő vállalatok révén, új munka11elyeket teremtenek, esetleg más
vá ll alkozások is bekapcsolód hatnának az így felfri ssített gazdasági vérkeringésbe a beszállító i
kapcsolatokon keresztül. A kerületben alapvetően két nagy gazdasági terület ta lá lható. Az
egyik il yen a Késmárk utca és környéke, aho l a legtöbb telephely aktívan müködik. A másik
fejlesztési terü let az MO-MJ -as bekötő szakasza (Fóti út mentén) ta lá lható, az ingatlanok
ki használtsága jelenleg alacsony arányú. Az északi szennyvízcsato rna megvalósulása új
lendületet adhat a beruházási kedvnek és a terül et további hasznosításának . Vizsgálandó,
hogy egy á tm eneti ép ítés i adókedvezmény mennyiben já rulna hozzá új vá lla lkozá ok
betelepítéséhez. Javasolt egy olyan gazdaságfej lesztési ko ncepció kido lgozása, amely
komplex javaslatokat fogalmaz meg a ke rület gazdasági életének fejlesztése érdekében.

6.2 1ngatlangazdá lkodási, ezen belü l szociális bérlaká progr am kia la kítása
Egy új racionális lakás- és ingatlangazdálkodási koncepció kidol gozása fontos prioritás kell
legyen a mostani ciklusban, hiszen a jelenlegi formájában a szociális bérlakás szektor
forr ás biá nyosan műkö dik, a mi a következő évek kihívása i mia tt el ő bb-utó b b
fennta rth a ta tla n lesz. A Palota-Holding adatai alapján 20 19-ben a kerületben összesen 1952
darab l 00%-os önkormányzati tulajdonú bérlakás található. A legfontosabb feladat az
arányok újragondolása lenne a piaci, a költségelvü és a tisztán szociáli s bérlakások
dimenz iój ában. A mostani állapot helyett célszerü lenne (a j elen legi ismeretek alapj án) 500
tisztán szociális bérlakást megtartani, a fennm aradó lakásokat pedi g piaci áron vagy
költségelven bérbe adni egy felü lvizsgálat során. amely révén lega lább az eddigi ráfordítások
egy része felszabadulna. A felszabaduló forrásból l ehetőség lenne a bérlakás állomány
minőségének j el e ntőse bb j avítására.
Egy korábbi pályázat tervezése rávilágított egy olyan problémára, amely eddi g ismeretlen volt
a döntéshozók számára. A kertvá r o i la kózóná kba n r engetek olya n önkormá nyzati
tulajdonú ingalta o találh ató, a melyeknek nem rentá bilis a felúj ítása, hasznosítása. Ennek
a problémának a felo ldására j ó módszer lehet, ha bevont szakemberek segítségével
megállapítanák, hogy melyek a probl émás ingatlanok és azokat értékesíten i lehetne bizonyos
esetekben bontás i köte lezettséggel, ezáltal serkentve a további fej lesztést. Ezen belül
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egy olyan mego ldás is, hogy az ilyen kiemelten rossz állapotú ingatlanokat nem
értékesíti a kerül et, hanem megállapít egy olyan lakásszámot az ingatlanon, am i még
megfelelne az építési szabályozásnak, illetve fel tudná szívni az infrastruktúra. Az
önkormányzat együttműködve az ingatlan jövendő fejlesztőjével a telekért cserébe
bérlakásokhoz jutna a fe lépített lakások egy részében. A feladat ennek az új lakás- és
ingatlangazdálkodási koncepciónak a kidolgozása amit érdemes lenne 202 1-re megalkotni.
A kerület jelenleg 500 millió forintos céltartalékkral rendelkezik a lakásállományának
újragondolásra, amely forrást biztosíthat az új projekt megkezdéséhez.
elképzelhető

6.3 Volt Észa k-pesti Kórház terül etének fejl esztése
A volt Észak-pesti Kórház (ÉPK) hasznosítása komplex kérdés. Az erősen lepusztult állapotú
épületek látványa rontj a a településképet, a kerület és az ingatlan presztízsét. Számos
műemléki épület található a területen, amelyek karbantartása, felújítása jelentő s ráfordítást
igényel az önkormányzattól, hasznosításuk viszont csak j elentős kötöttségek mellett
tervezhető. Az Önkormányzat célja, hogy kül ső befektető k bevonásával megindulhasson
mind a megl évő épü letállomány korszerüsítése, hasznosítása, mind az üres ingatlanrészeken
az új épületek telepítésével a terület hasznosítása. A vo lt ÉPK területe 100%-ban
önkormányzati tulajdont képvisel, de az állami tul ajdonrész ingyenes átadása következtében
törvényi kötelezettség az ingatlan 50%-os tulajdonrészét érintő el idegenítési tilalom. Ez
ellehetetleníti kül ső gazdasági szereplők bevonását 2032-ig, hiszen a probléma mego ldásának
legfontosabb feladata a hasznosítás i konstrukció érdekében az Állami Egészségügyi Ellátó
Központtal (ÁEEK) való megállapodás a kötöttségek feloldásáró l. Az ingatlanon a l 1. számú,
jelenleg is orvosi e llátás célj ára hasznosított épület rekonstrukciójának el őkészítése
folyamatban van. Az Önkormányzat mindezt részben saját fo rrásból, részben az Egészséges
Budapestért Program keretében megítélt központi támogatásból tervezi megvalósítani .
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