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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

A TÁMOP-5.5.4-13/2. azonosító számú pályázattal kapcsolatban a Kőbányai 
Sportszövetséggel kötendő együttműködési megállapodásról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetésre került a TÁMOP-5.5.4/13/2 
azonosító számú, "Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása a Közép-magyarországi 
régió területén" című pályázat, amelyre a Kóöányai Sportszövetség pályázni kíván. 

Benyújtás főbb feltételei: 
a) csak olyan szervezet nyújthat be pályázatot, amely rendelkezik együttműködési 

megállapodással a projekt megvalósítási helyszínén illetékes helyi önkormányzattal; 
b) a pályázónak a projekt megvalósítási helyszínét adó településen (Budapesten kerületben) 

kell székhellyel vagy telephellyel rendelkeznie; 
c) további feltétel, hogy a pályázó által a projekthe bevont lakótelepi társasházaknak 

együttesen legalább 200 lakást kell tartalmazniuk. 

A fentieknek megfelelően a pályázat benyújtásához a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzatnak együttműködési megállapodást szükséges kötnie a Kőbányai 
Sportszövetséggel, amelyben vállalja az Önkormányzat, hogy részt vesz a pályázat 
előkészítésében és megvalósításában. Az Önkormányzatnak sem a pályázat előkészítéséhez, 
sem a pályázat megvalósításához nem szükséges forrást biztosítania. Az együttműködési 
megállapodás tervezete az előterjesztés 2. mellékletében olvasható. 

Támogatás formája 
Vissza nem térítendő támogatás. 

Támogatás mértéke 
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb l 00 %-a. 

Támogatás összege 
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 20 OOO OOO Ft, de legfeljebb 
30 OOO OOO Ft lehet. 

A pályázat benyújtási határideje 
A pályázati felhívás megjelenésétől 20 !3. április 15-ig. 
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A projekt megkezdése 
A projektet a támogatási szerződés megkötését követő négy héten belül, de leghamarabb 2013. 
szeptember l-én meg kell megkezdeni. A projekt fizikai befejezésének határideje a projekt 
megkezdésétől számított 14 hónap, a megvalósítására rendelkezésre álló határidő a projekt 
megkezdésétől számított 16. hónap. 

A pályázat általános célja 
Jelen pályázati konstrukció célterületei az 1950 és 1990 között házgyári technológiával épült, egy 
vagy több épületben, de legalább 200 lakásból álló lakótelepek, ahol az épületek egy összefüggő 
területen helyezkednek el, egy vagy több társasházból állnak. 

A kiírás célja a társadalmi cselekvés, az aktív állampolgárság ösztönzése, a társadalmi kohézió 
erősítése a lakótelepeken. Közvetlen cél a társadalmi integráció és kohézió erősítése. Ennek 
keretében fontos a lakóközösségi, szomszédsági, alulról szerveződő közösségek, szociális, és humán 
szolgáltató szakmai szervezetek, helyi valamint kisebbségi önkormányzatok, intézmények, szakmai 
szervezetek, és az egyházak között történő együttműködés javítása a közösségi-, közösségfejlesztési 
és a közösség számára fontos programok és szolgáltatások megvalósításávaL 

A közösségek hiánya, alacsony szintje nehezíti a társadalmi tőke gyarapítását, a társadalmi életben 
való aktív részvételt, melynek hosszú távon a munkavégző képesség is kárát látja. A 
munkanélküliség és a társadalmi tőke hiánya kölcsönösen erősítik egymást, a kitörés ebből a körből 
lehetséges a munkaerő-piaci integráció támogatásával, de szükséges a társadalmi tőke fejlesztése is, 
melynek révén hatékonyabbá válhat a társadalmi integráció. 

A pályázat kiemeit fő célja és feladata: Közösségfejlesztés a lakótelepen élők körében 
a) a közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi 
tervezés módszerével; 
b) a lakótelepen élők információhoz, közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének segítése a 
közösségi tervezés és közösségfejlesztés módszereivel, Lakóközösségi Információs és Szolgáltató 
Iroda (továbbiakban: LISZI) létrehozásával; 
c) a lakosság életvitelének és aktív szabadidő eitöltésének elősegítése: hiánypótló, a lakóközössé g 
számára fontos, életviteit és aktív szabadidő eltöltést elősegítő közösségi programok és 
szolgáltatások megszervezése és megvalósítása; 
d) közösségi együttműködést, társadalmi kohéziót elősegítő ismeretteijesztés a lakótelepen élők 
körében. 

A pályázat előkészítése során a Kőbányai Sportszövetség az Önkormányzat vezetőségével 
egyezteíve több területet is megvizsgált a pályázat lehetséges akcióterületeként. 

A pályázati célterületek egyik legfőbb kritériuma, hogy a 40 év alatti lakosság aránya el kell 
hogy érje a 30%-ot, és e fő kritérium figyelembevételével, valamint tekintettel a terület 
lakosainak számára a pályázat kiválasztott akcióterülete, célterülete az Újhegyi lakótelep lett. 
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A célterület alkalmasságát az alábbi SWOT elemzés is jól szemlélteti: 

Erősségek Lehetőségek 

- Megnyílt az újhegyi Közösségi Ház, ezért nem - Hatalmas méretű a lakótelep. 
lenne szükséges új létesítményt kialakítani a LISZ! - Sok intézmény található a lakótelepen, amelyek 
részére, csupán néhány működéssel kapcsolatos együttműködő partnerként alkalmasak a projektben 
eszköz biztosítása szükséges. való részvételre. 
- A Körösi CSKKK fenntartásában működő - A sétány kiemelten alkalmas a szabadtéri közösségi 
Közösségi Ház már ismert a lakótelepen. rendezvényekre. 
- Rendőrségi körzeti iroda működik. - A sétányon működik a lakótelep kezelését intéző 
- A közelben van a könyvtár. egyik társasházkezelő iroda. 
- Kialakult a lakóközösség által létrehozott Újhegyi - A lakóépületek között 2 szépen felújított játszótér 
Horgászegyesület által közvetítendő szabadidősport található, ahol a korosztálynak megfelelő szabadidős 
1génye és feltételeL prograrnak valósíthaták meg. 
- A Kada utcában lévő Kőbányai Szent Család - A hepe-hupás házközök alkalmasak lehetnek egy 
Plébániához tartozó hívek igénylik a hitélettel kerékpáros ügyességi pálya létrehozására. 
kapcsolatos, minden korosztályt érintő programokat. - A Mélytó környezete és területe kínálja magát a 
-A Közösségfejlesztők Egyesülete rendelkezik azzal szabadidős sport és kulturális programok 
a szakmai és módszertani felkészültséggel, amely szervezésére, valamint alkalmas egy komplex 
alkalmas az akcióterületen élők igényeinek környezettudatos nevelési rendszer elindítására, mely 
feltárására, az ott élők közösségi életének magában foglalja a horgászsport megismertetését, a 
elindítására, újraszervezésére. lakótelepen élők bevonását a tó faunájának 

Gyengeségek 

megismerésébe és védelmébe. 
- Szükséges egy felelős lakótelepi kutyatartással 
kapcsolatos információs lehetőség, oktatás-nevelés 
megszervezése. 
- A Szivárvány Kht. és a BÁRKA Idősek Klubja 
korosztálynak és érdeklődésnek megfelelő klubokat 
indíthat a Közösségi Házban. 
- A roma lakosság körében igen népszerű a zene és 
tánc oktatása, a közös együttzenélés, így fontos lenne 
a roma kultúra, művészet megismertetése az egymás 
kölcsönös elfogadása érdekében. 

Veszélyek 

- Kialakulatlan és kezelhetetlen a nagy tömeg. -A LISZ! önmagában nem oldja meg a lakótelepen 
- A társasházakban élők nehezen mozdíthatók meg. élők bezártságát. 
- Nagyon elhanyagolt a környezet. - Túl átjárható a lakótelep, a teremtett értékek 
- A lakótelep közbiztonsága nem megfelelő. elvesznek. 
- Nincs a kutyások részére megfelelő környezet. - Az érdektelenség miatt kútba eshet a pályázat. 
- Az idős lakótelepiek a szabad ég alatt töltik el - A meghirdetett programokra közömbösen reagálnak 
napjukat, nem mennek be a szervezett az akcióterületen élők. 
foglalkozásokra. - A kerékpárosok túlságosan magukra haragítják a 
- A kerékpárosok, görkorcsolyázók számára nincs lakótelepen élőket- a projekt sikerét ronthatják. 
alkalmas terület. 

A pályázat fő célkitűzése, hogy Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Irodát hozzon létre 
az Újhegyi lakótelepen. 

A Lakóközösséei Információs és Szolgáltató Iroda létrehozásában a tervezettek szerint az 
alábbi civil szervezetek és az Önkormányzat vesz részt, eerüttműködési meeállapodás 
keretében: 

a) KÖIKÉP Bt. Lakásfenntartó Szövetkezet- akcióterület, társasházak kezelője; 

3 



b) Kőbánya-Újhegyi Lakásfenntartó Szövetkezet- akcióterület, társasházak kezelője; 
c) Éltes Mátyás Általános Iskola, EGYMI; 
d) Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Kéttannyelvű Általános Iskola; 
e) VUELTA Kerékpáros Egyesület; 
t) Szivárvány Kht.; 
g) Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ; 
h) Újhegyi Horgászegyesület; 
i) Kőbányai Szent László Plébánia; 
j) Kőbányai Roma Önkormányzat Alapítványa; 
k) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. 

Az Újhegyi lakótelepen létrehozandó Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Irodával 
(LISZI) kapcsolatos elvárások: 

a) legalább 15 négyzetméteres alapterület; 
b) kötelező minimum heti négy hétköznap és egy szombati nyitva tartás a projekt fizikai 
megvalósítás teljes időtartama alatt (15 hónapon keresztül): 

heti két hétköznap: 14.00-19.00 óra között, hetente két hétköznap: 8.00- 12.00 között, valamint 
szombaton 9.00-13.00 óra között kötelező nyitva tartani a szolgáltató irodát; 

c) A projekt megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig hetente legalább 2 alkalommal, 
alkalmanként 2 órában tanácsadást kell tartani. 

A pályázati projektben akcióprogramok kidolgozása és megvalósítása szükséges: 
a) a projekt során legalább egy akcióprogramot ki kell dolgozni és meg kell valósítani; 
b) a kötelező együttműködő partnereken túl legalább 3 további szervezetet vagy intézményt 
együttműködési nyilatkozattal be kell vonni az együttműködésekbe: elsősorban egyházi vagy 
civil szervezetet, önkormányzati intézményt, munkaügyi központot; 
c) a partnereknek kötelező részt venni az akcióterv előkészítési folyamatában, tanácsaival, 
véleményével vagy más módon segíteni az akciótervek megvalósítását. 

A lakosság aktív szabadidő eitöltésének elősegítése érdekében 
a) a projekt megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig legalább 30 naponta l közösségi, 
kulturális vagy szabadidős programot meg kell valósítani; 
b) a projekt megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig tematikus klubot kell működtetni, 
legalább heti rendszerességgel, alkalmanként legalább 6 fővel (hetente legalább l alkalommal). 
c) A projekt során kötelező megvalósítani: 

ca) legalább öt olyan klubfoglalkozást, melynek tematikája a civil társadalom, 
cb) legalább öt olyan klubfoglalkozást, melynek tematikája az erkölcstan vagy hittan. 

Közösségi együttműködést elősegítő ismeretterjesztés a projektben: 
a) a projekt fizikai megvalósítás teljes időtartama alatt (14 hónapon keresztül) havonta legalább 
egy csoportos lakossági fórumo t kell tartani, legalább l O fő részvételével; 
b) a partnereknek kötelező részt venni a megvalósítandó projekttel kapcsolatos információk 
terjesztésében a kapcsolatrendszerében elért, akcióterületen élő lakosság körében. 

II. Hatásvizsgálat 

A pályázat megvalósításával az Újhegyi lakótelepen megvalósulhat a közösségi együttműködést 
támogató helyi összefogás erősítése, a partnerségépítés, valamint javul a lakótelepen élők 
információhoz, közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférése a Lakóközösségi Információs és 
Szolgáltató Iroda létrehozásával. 
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III. A végrehajtás feltétele 

A pályázat benyújtásához együttműködési megállapodás megkötése szükséges a Kőbányai 
Sportszövetség és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. március 14. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2013. ( ... ... )határozata 
a TÁMOP-5.5.4-13/2. azonosító számú pályázattal kapcsolatban a Kőbányai 

Sportszövetséggel kötendő együttműködési megállapodásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Kőbányai Sportszövetség részvételét a TÁMOP-5.5.4-13/2 kódszámú, "Lakóközösségi 
programok, kezdeményezések támogatása a Közép-magyarországi régió területén" című 
pályázaton azzal, hogy az Önkormányzat sem a pályázat előkészítéséhez, sem a pályázat 
megvalósításához forrást nem biztosít. 

2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai 
Sportszövetség között - a TÁMOP-5.5.4-13/2 kódszámú pályázaton történő részvétel 
érdekében- kötendő együttműködési megállapodást az l. melléklet szerint jóváhagyja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Jegyzői Iroda vezetője 
a Kőbányai Sportszövetség vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezetője 
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TÁMOP-5.5.4-13 Együttműködési megállapodás önkormányzattal 

SZÉCHENYI TERV 

EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

A TÁMOP-5.5.4-13 Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása című felhívásra 
benyújtani tervezett pályázati projektek helyi együttműködése érdekében 

Létrejött a mai napon 

egyrészt a TÁMOP-5.5.4-13 projekt projektgazda képviseletében 
Cégnév: Kőbányai Sportszövetség, továbbiakban: projektgazda 
(cím: ll 05 Budapest, Ihász utca 26., képviseli Potos Ilona) 

másrészről 

a együttműködő önkormányzat képviseletében 
név Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, továbbiakban: önkormányzat 
(cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29., képviseli: Kovács Róbert Polgármester megbízásából 
Radványi Gábor alpolgármester) között. 

Az együttműködés célja, hogy az együttműködő szervezetek tevékenysége nyomán váljék 
biztosítottá a TÁMOP-5.5.4-13 projektben kitűzött közösségfejlesztési célok megvalósulása. 

I. A projektgazda vállalja hogy: 

l. Bevonja az önkormányzatot a közösségi tervezés módszerével megvalósítandó akciótervek 
megtervezésébe. Ennek keretében vállalja, hogy a tervezési megbeszélésekre meghívja az 
önkormányzat képviselőit, a tervezési dokumentumokat véleményezésre megküldi az 
önkormányzatnak. 

2. A projekt során tervezett fórumokra meghívja az önkormányzat képviselőit. 

II. Az önkormányzat vállalja, hogy: 
• Részt vesz a közösségi tervezés módszerével megvalósítandó akciótervek megtervezésében. 

• Tanácsaival, véleményével vagy más módon segíti az akciótervek megvalósítását, a projekt 
rendezvényeinek megvalósulását 

település, 2013 ........................ .. 

projektgazda részéről önkormányzat részéről 
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