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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. január 17-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
D. Kovács Róbert Antal polgármester, 
dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek. 
Agócs Zsolt, Gál Judit, Mácsik András, Marksteinné Molnár Julianna, dr. Mátrai Gábor Imre, 
Somlyódy Csaba, Szilágyi-Sándor András, Tóth Balázs, Tubák István, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Bányai Tibor Péter 
Dr. Fejér Tibor 
Patay-Papp Judit Vivien 

Elnök: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Hatósági Főosztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Jegyzői Főosztály 
Főépítészi Osztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Kőbányai Közterület-felügyelet 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
BRFK X. kerületi Kapitánysága 

Meghívottak: 
Jegyzői Főosztály 

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
H umánszolgáltatási Főosztály 

Távolmaradás oka 
külföldön tartózkodás 
munkahelyi elfoglaltság 
betegség 

dr. Mózer Éva 
Ehrenberger Krisztina 
Korányiné Csősz Anna 
Kovács József 
Rappi Gabriella 
Fodor János 
Deézsi Tibor 
dr. Gyetvai Tibor 

dr. Egervári Éva 
dr. Szabados Ottó 
dr. Nagy Jolán 
Habináné Musicz Erika 
Kálmánné Szabó Judit 
Jógáné Szabados Henrietta 
Horváthné dr. Tóth Enikő 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A Jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 14 Jő megjelent. Bejelenti, hogy a Jegyzőkönyvet 
Kardosné Terebes Tímea vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 
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Napirend előtt egy szomorú hírről ad tájékoztatást. Ez év január 8-án elhunyt Jóga József, 
aki 2009 és 2010 között külső bizottsági tag volt az Önkormányzatnál, a kerület életében 
aktívan közreműködött. Kéri a jelenlévőket, hogy egyperces néma tiszteletadással 
adózzanak az emlékének. (A Képviselő-testület egyperces néma felállással rója le tiszteletét.) 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a temetésre 2019. január 25-én 10.45 órakor kerül sor az 
Új köztemetőben. 

Elnök: Az elmúlt időszak eseményeiből kiemeli a legfontosabbakat. Az új szakrendelő 
alapkőletétele megtörtént. Tavaly novemberben írta alá azt a szerződést a Kórház, illetve a 
kivitelező, amely rögzítette, hogy körülbelül 360 munkanap áll rendelkzésre a kivitelezésre. 
Novembertől már lehatárolásra került a munkaterület, kiásták a hatalmas alapgödröt, 
megkezdődött az építkezés. December közepén a MÁV telepen átadták az új közösségi házat, 
amely a Pongrác közösségi házhoz kapcsolódva végzi majd a tevékenységét. Számos 
lakókörnyezetben, lakónegyedben kialakult a közösség építésének az a színtere, ami 
korábban hiányzott, mára látható a helyi közösségre gyakorolt jó hatásuk. A Tutta Forza 9. 
alkalommal adott újévköszöntő koncertet. A szervezők azon gondolkodnak, hogy a jövő 
évre kettőt vagy hármat szervezzenek, mert már decemberben elfogyott az összes jegy. Ez 
is jelzi, hogy az esemény iránt mekkora érdeklődés mutatkozik. Bíztatja képviselőtársait, 
hogy a fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltást propagálják környezetükben. Minden 
olyan kőbányai fiatal, illetve családja jelentkezhet, ahol olyan gyermek él, aki 2018-ban 
töltötte be a 10. életévét. A Kőbánya Sportolója 2018 díjátadó február 14-én 17 órától kerül 
megrendezésre a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központban, melyre invitál mindenkit. 

Elnök: A Képviselő-testület 13 fővel határozatképes. 

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a meghívóban 2. és 7. sorszámmal szerepelő 
előterjesztés különös eljárásrend szerint került benyújtásra. A bizottsági üléseket követően egy 
módosító javaslat került a szerverre a 18. napirendi ponthoz. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, egyhangú 
szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [1/2019. (/. 17.)]: 

1. A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázathoz biztosított önrész 
összegének módosítása (32. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati 
rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának egyes 
kérdéseiről szóló 9 /2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (31. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

3. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a 
gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött együttműködési megállapodások 
felülvizsgálata (17. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

4. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése (30. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 
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5. A 2019 és 2024 közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi 

Program (29. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak 
megállapítása (9. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

7. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3. 
módosítása (36. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

8. A Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala által a 2019 /2020. tanévre 
tervezett iskolai felvételi körzetek véleményezése (3. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

9. Beszámoló az Óhegy Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről (13. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

10. Intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása (8. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

11. A kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások fedezetének biztosítása 
(12. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

12. A Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása (15. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

13. A lejárt határidejű, végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő határozatok 
(10. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián 

14. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. I-11. havi 
várható likviditási helyzetéről (34. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

15. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló 
lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (23. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése (24. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

17. A Budapest X. kerület, Maglódi út 105/B D. épület földszint 41. szám alatt lévő lakás 
elidegenítése (25. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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18. A Budapest X. kerület, Üllői út 134. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület részére történő használatba adása (33. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont: 

19. A BKV Zrt. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (7. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

20. László Ágnes közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (14. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

21. Marton Edvárd Jenő közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme 
(16. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

22. A HUNGAROPHARMA Zrt. közterület-használati ügyben benyújtott kérelme (26. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

23. A PerfActa Kft. közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartása 
ügyében benyújtott fellebbezése (27. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

24. Scherbák Zsuzsa közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás miatti 
ügyében benyújtott fellebbezése (28. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

25. Az 1102 Budapest, Állomás utca 14. szám alatti Társasház közösségi együttélés 
alapvető szabályait megsértő magatartása ügyében benyújtott fellebbezése (11. 
számú előterjesztés) 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

26. Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása (4. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázathoz biztosított önrész 

összegének módosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a napirendi ponttal kapcsolatban, jelezze. 
Hozzászólásra nincs jelentkező, indítja a szavazást a határozattervezetről. 
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2/2019. (1.17.) KÖKT határozat 
a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázathoz biztosított önrész 
összegének módosításáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark 
Program" keretében a 200 méteres futókör létesítéséhez szükséges önrész biztosítása 
céljából a 18 942 794 Ft összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 
28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendeletben az egyéb felhalmozási célú kiadások között 
az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének megemelésével. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti előirányzat-módosítás 
végrehajtására, valamint az átmeneti költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által meghirdetett „N emzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program" felhívásra benyújtott 
és támogatást nyert projekt megvalósítására szolgáló konzorciumi és együttműködési 
megállapodások aláírására. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetési 

gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati 
rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak jogviszonyának 

egyes kérdéseiről szóló 9/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Kérdezi van-e észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban. 

Dr. Szabó Krisztián jegyző szóbeli módosító javaslata: a Rendelettervezet 1. § (3) 
bekezdésében a "Rendelet2", a (4) bekezdésében a "Rendelet3", az (S) bekezdésében a 
"Rendelet4" szövegrész helyébe a "Rendeleti" szöveg lép, továbbá a 2. § (1) bekezdésében 
az "a következő" szövegrész helyébe a "2. alcíme a következő" szöveg lép. A rendelettervezet 
2. § (2) bekezdésében a "szóló önkormányzat" szövegrész helyébe a "szóló 9 /2015. (III. 20.) 
önkormányzati rendelet" szöveg lép. 
Indokolás: a szövegszerkesztési hiba kijavítása. 

(31/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 31/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a 31/1. módosító javaslat figyelembevételével 
szavazzanak a rendelettervezetről. Indítja a szavazást. 

Rendeletalkotás 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással - a 31/1. módosító javaslat figyelembevételével - az 
előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 
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28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatottak jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9 /2013. (III. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és 

a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött együttműködési megállapodások 
felülvizsgálata 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a napirendi ponttal kapcsolatban, jelezze. 
Hozzászólásra nincs jelentkező, indítja a szavazást a határozattervezetről. 

3/2019. (I. 17.) KÖKT határozat 
a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és 
a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött együttműködési megállapodások 
felülvizsgálatáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási 
feladatok ellátásáról kötendő Együttműködési Megállapodásról szóló 23/2017. (II. 23.) 
KÖKT határozata és a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek 
biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötött együttműködési 

megállapodások módosításáról szóló 9 /2018. (1. 25.) KÖKT határozata alapján létrejött 
együttműködési megállapodásokat változatlan tartalommal hatályban tartja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

4. napirendi pont: 
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a napirendi ponttal kapcsolatban, jelezze. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a december hónapban előre tervezett bevételek 
több mint 1,2 milliárd forinttal nőttek. Ugyancsak jó hír, hogy a forrásmegosztás számai is 
azt mutatják, hogy a kerületet megillető iparűzési adóbevétel jelentős növekedést hoz 
ebben az esztendőben. Hozzászólásra nincs jelentkező, indítja a szavazást a 
határozattervezetről. 

4/2019. (I. 17.) KÖKT határozat 
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2019. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
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1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2019. évi 
megosztásáról szóló rendelettervezetben foglaltakkal egyetért. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Budapest 
Főváros főpolgármesterét. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

5. napirendi pont: 
A 2019 és 2024 közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi 

Program 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a napirendi ponttal kapcsolatban, jelezze. 

Tóth Balázs: Milyen helyi szervezetek bevonásával készült el az Esélyegyenlőségi 

Program? A Hős utcával kapcsolatban kérdezi, hogy ha a megadott határidőn belül a 
kormányzati segítséget nem tudják felhasználni, akkor a határidő kitolásáról lehet-e 
tárgyalni? 

Elnök: Minden érintettet bevontak a program elkészítésébe a hivatal munkatársai. A Hős 
utcával kapcsolatos határidővel kapcsolatban elmondja, hogy ha a feladat teljesítése nem a 
tervezett ütemben halad, akkor a módosítást kezdeményezni fogják. De tájékoztatásul 
elmondja, hogy azért haladnak előre, hiszen a múlt évben közel 80 magántulajdonú lakást 
sikerült megvásárolnia az Önkormányzatnak. 107 magántulajdonú lakás van még. A neheze 
nyilván a végén fog megjelenni. Az önkormányzati bérleményben élők jelentős részének is 
az új lakhatás feltételei megteremtésre kerültek vagy folyamatban vannak. 11 peres eljárás 
van jelenleg. A kormányzati támogatás múlt év májusában érkezett. Véleménye szerint, az 
elmúlt félévben megvásárolt 80 lakás jelentős haladás. Ehhez hozzákapcsolva az ezt 
megelőző évek komoly munkáját az önkormányzati bérlemények ürítésénél, azt 
eredményezi, hogy rövidesen eljutnak oda, hogy a Hős utcai lakások kétharmada már nem 
lesz lakott. 

Dr. Mátrai Gábor: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen felmerült egy kérdés a HEP kapcsán. 
A Kőbányai Önkormányzat 2017-ben is elnyerte a fogyatékosbarát munkahely címet. A 
kérdés arre irányult, hogy hány évre szól ez és hogyan működik. A választ megkapták a 
Főosztálytól, két évre szól és az idei évben újra szeretne az Önkormányzat erre a címre 
pályázni. 

Elnök: A fogyatékkal élők foglalkoztatásánál sikerült elérni azt a szintet, amikor már nem 
kell rehabilitációs hozzájárulást fizetni. Korábban ez a befizetett összeg megközelítette a 
100 millió forintot. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata: A Humánszolgáltatási Bizottság ülésén 
Almádi Krisztina Éva jelzésére felmerült egy pontosítási javaslat. A határozattervezet 1. 
melléklet 100. oldalán a „beszoktatás" szövegrész helyébe a „beillesztés" szöveg, a 
,,beszoktatást" szövegrész helyébe a „beillesztést" szöveg lép. 
Indokolás: az új munkavállalók tekintetében a beillesztés kifejezés szakszerű. 

(29/1. módosító javaslat) 

7 



Az előterjesztő támogatja a 29/1. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra jelentkező nincs, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a 29 /1. 
módosító javaslat figyelembevételével szavazzanak a határozattervezetről. Indítja a 
szavazást. 

5/2019. (1. 17.) KÖKT határozat 
a 2019 és 2024 közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi 

Programról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a 
alapján a Kőbányi Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2024 dokumentumot az 1. 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

1. melléklet az 5/2019. (!. 17.) KÖKT határozathoz 

A 2019 és 2024 közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi 
Program 

A határozat 1. melléklete a 29/1. módosító javaslat figyelembevételével mindenben 
megegyező az előterjesztésben szereplővel és nagy terjedelme miatt a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

6. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak 

megállapítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kérdezi, van-e észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólásra 
jelentkező nincs, indítja a szavazást a határozattervezetről. 

6/2019. (I. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak 
megállapításáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kormányzati 
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióit az 1. melléklet szerint 
határozza meg. 
2. Ez a határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
3. Ezt a határozatot 2019. január l-jétől kell alkalmazni. 
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4. Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati 
funkcióinak megállapításáról szóló 457 /2018. (XII. 13.) normatív határozata. 

1. melléklet a 6/2019. (!. 17.) KÖKT határozathoz 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkciói 

A B 
Kormányzati Megnevezés 
funkció kód 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
016030 Állampolgársági ügyek 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
031060 Bűnmegelőzés 

031070 Baleset-megelőzés 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 
041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 
041160 Földmérés, térképészet 
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
042180 Állat-egészségügy 
045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
045180 Közúti iárművontatás 
047120 Piac üzemeltetése 
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
052080 Szennvvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és 

fenntartása 
061020 Lakóépület építése 
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok 
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
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37 072311 Fogorvosi alapellátás 
38 074011 Foglalkozás-egészségügvi alapellátás 
39 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 
40 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
41 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 
42 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 
43 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 
44 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, 

tevékenységei 
45 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
46 076062 Település-egészségügyi feladatok 
47 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
48 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
49 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
50 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
51 081044 Fogvatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 
52 081045 Szabadidősport- [ rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
53 081071 üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
54 082030 Művészeti tevékenységek íkivéve: színház) 
55 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
56 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
57 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
58 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
59 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
60 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
61 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
62 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
63 083020 Könyvkiadás 
64 083030 Egvéb kiadói tevékenység 
65 083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 
66 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
67 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
68 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 
69 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
70 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
71 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
72 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
73 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 
74 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
75 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
76 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő 

működtetési feladatok 
77 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
78 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
79 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 
80 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 
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81 
82 
83 
84 

85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 

101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszö bű ellátása 
101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása 
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő 

programok, támogatások 
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102025 Időskorúak átmeneti ellátása 
102031 Idősek nappali ellátása 
102032 Demens betegek nappali ellátása 
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 

napközbeni evermekfelüevelet vagy alternatív napközbeni ellátás útián 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foevatékosok nappali intézményében 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104043 Család és evermekjóléti központ 
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüeeő ellátások 
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 
107015 Hajléktalanok nappali ellátása 
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107080 Esélyeevenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

7. napirendi pont: 
A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 

3. módosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, jelezze. Hozzászólásra nincs jelentkező, indítja 
a szavazást a határozattervezetről. 

7 /2019. (I. 17.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3. 
módosításáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2017. december 21. napján 
megkötött 2018. évi éves közszolgáltatási szerződés 3. módosítását az 1. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés 
aláírására. 
Határidő: 2019. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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A határozat 1. melléklete mindenben megegyező az előterjesztésben szereplővel. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

8. napirendi pont: 
A Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala által a 2019 /2020. 

tanévre tervezett iskolai felvételi körzetek véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi, van-e észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólásra 
jelentkező nincs, indítja a szavazást a határozattervezetről. 

8/2019. (I. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala által a 2019 /2020. tanévre 
tervezett iskolai felvételi körzetek véleményezéséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 
Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat területén található beiskolázási körzettel rendelkező általános iskolák 
2019 /2020. tanévre tervezett iskolai felvételi körzetei kialakítására vonatkozó javaslatával 
egyetért. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

9. napirendi pont: 
Beszámoló az Óhegy Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi, van-e észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólásra 
jelentkező nincs, indítja a szavazást a határozattervezetről. 

9/2019. (I. 17.) KÖKT határozat 
az Óhegy Polgárőr Egyesületnek nyújtott támogatás elszámolásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Óhegy 
Polgárőr Egyesületnek (adószáma: 18514986-1-42, székhelye: 1104 Budapest, Sörgyár 
utca 91., statisztikai száma: 18514986-9499-526-01, nyilvántartási száma: 01-02-0015212, 
elnöke: Császár László) az együttműködési megállapodás alapján nyújtott 4 390 OOO forint 
vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

Elnök: Fontosnak tartja megemlíteni, hogy önkéntes tevékenységen alapuló munkát 
végeznek a Polgárőr Egyesület tagjai, a szabadidejüket, sokszor anyagi eszközeiket 
felhasználva annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak a hivatásosoknak a kerület 
biztonságának, közbiztonságának javításához, megőrzéséhez. Ezért azt gondolja, hogy a 
köszönetet minden alkalommal el kell mondani. Szerencsés lenne, ha mind többen 
csatlakoznának az ilyen típusú szervezetekhez, hiszen ez a tevékenység nagyon jól 
kiegészíti, támogatja a hivatásos munkát. 
A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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10. napirendi pont: 
Intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi, van-e észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólásra 
jelentkező nincs, indítja a szavazást a határozattervezetről. 

10/2019. (I.17.) KÖKThatározat 
intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 42309 /73 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. szám 
alatt található Kőbányai Aprók Háza Óvoda épületében lévő szolgálati lakást a 
lakásgazdálkodásból kivonja. 
Határidő: 2019. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

11. napirendi pont: 
A kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások fedezetének 

biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Megszületett a várva várt döntés. 6 millió forintos támogatást kaptak a kutatáshoz, 
amelynek a terve régi. Most egy közepes árfekvésű ajánlatra egészíti ki az Önkormányzat az 
erre már biztosított fedezetet. Megdöbbentően drágák ezek a kutatások, elmondja, hogy 
kaptak 25 milliós ajánlatot is. Hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást a 
határozattervezetről. 

11/2019. (1.17.) KÖKThatározat 
a kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások fedezetének 
biztosításáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kerületben 
előforduló kábítószer-fogyasztás jellemzőinek vizsgálata, a megelőző-gyógyító 

szolgáltatások feltérképezése és az esetleges hiányok felderítése, valamint a fejlesztési 
lehetőségek meghatározása céljából végzett kábítószerügyi kutatás költségeinek fedezetére 
a kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására meghirdetett 
pályázaton való részvételről szóló 119 /2018. (IV. 19.) KÖKT határozatban biztosított 
összegen túl további 4 200 OOO forintot biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 
28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet F:2. mezője (Önkormányzat dologi 
kiadása) terhére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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12. napirendi pont: 
A Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapítása 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Elnök: Kérdezi, van-e észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólásra 
jelentkező nincs, indítja a szavazást a határozattervezetről. 

12/2019. (I. 17.) KÖKT határozat 
a Hungexpo Zrt. kérelme alapján közterület-használati díj megállapításáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Hungexpo Vásár 
és Reklám Zrt. (székhelye: 1101 Budapest, Albertirsai út 10., cégjegyzékszáma: 01-10-
041503, adószáma: 10478701-2-42) részére a Budapest X. kerület, Albertirsai útnak az 
Albertirsai köz és a Kerepesi út közötti szakaszán elhelyezkedő valamennyi 
gépjármű parkolót érintő 11 993 m2 közterület 2019. évben történő használatára tekintettel 
a fizetendő közterület-használati díjat 150 OOO Ft/nap+ ÁFA összegben állapítja meg. 
Határidő: 2019. január 31. 
Feladatkörében érintett: a Hatósági Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

13. napirendi pont: 
A lejárt határidejű, végrehajtott, valamint a további 
intézkedést igénylő képviselő-testületi határozatok 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián 

Elnök: Kérdezi, van-e észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólásra 
jelentkező nincs, indítja a szavazást a határozattervezetről. 

13/2019. (I. 17.) KÖKT határozat 
a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról szóló 
pályázatok elbírálásáról szóló 419 /2018. (XI. 22.) határozat módosításáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 
lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról szóló 
pályázatok elbírálásáról szóló 419 /2018. (XI. 22.) KÖKT határozata 1. mellékletében foglalt 
táblázat 69. sorában a „Harmat utca 15." szövegrész helyébe a „Halom utca 15." szöveg lép. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

14. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019.1-11. havi 

várható likviditási helyzetéről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi, van-e észrevétele, javaslata valakinek. Hozzászólásra nincs jelentkező. 
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Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. !-II. havi várható likviditási helyzetéről szóló 
tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

15. napirendi pont: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában 

álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy a napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalására nem érkezett 
javaslat, így nyilvános ülés keretében folytatják a munkát. Kérdezi, van-e észrevétele, 
javaslata valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. Hozzászólásra nincs jelentkező. 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros 
X kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó 
kérelmekről szóló tájékoztatót megtárgyalta. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

16. napirendi pont: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi, van-e észrevétele, javaslata valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban. 
Hozzászólásra nincs jelentkező, indítja a szavazást a határozattervezetekről. 

14/2019. (1.17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca 11/B alagsor 1. szám alatt lévő ingatlan 
elidegenítésre történő kijelöléséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szállás utca 11/B alagsor 1. szám 
alatti, 38431/26/A/1 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2019. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

15/2019. (I.17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca 11/B alagsor 2. szám alatti ingatlan elidegenítésre 
történő kijelöléséről 

(13 igen, egyhangú szavazattal) 
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1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szállás utca 11/B alagsor 2. szám 
alatti, 38431/26/ A/2 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő : 2019. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

16/2019. (I.17.) KÖKThatározat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca 11/B alagsor 5. szám alatti ingatlan elidegenítésre 
történő kijelöléséről 

(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szállás utca 11/B alagsor 5. szám 
alatti, 38431/26/A/3 helyrajzi számú ingatlant elidegenítésre jelöli ki. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát a forgalmi érték 100%-ának megfelelő 
összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a bérlőt tájékoztassa az 
ingatlan megvásárlásának lehetőségéről és annak feltételeiről. 
Határidő: 2019. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

17. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Maglódi út 105/B D. épület földszint 41. szám alatt 

lévő lakás elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi, van-e valakinek észrevétele, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatban. 
Hozzászólásra nincs jelentkező, indítja a szavazást a határozattervezetről. 

17 /2019. (I. 17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Maglódi út 105/B D. épület földszint 41. szám alatti lakás 
elidegenítéséről 

(12 igen, 1 nem szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Maglódi út 105/B D. épület 41. szám 
alatti, 42428/1/0/43 helyrajzi számú lakást a bérlő részére elidegeníti. 
2. A Képviselő-testület az ingatlan vételárát 13 072 OOO Ft összegben határozza meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 
Határidő: 2019. február 28. 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

18. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Üllői út 134. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló 

helyiség Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület részére történő használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Elmondja, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén módosító javaslat született. 

Bizottsági módosító javaslat (Marksteinné Molnár Julianna szóbeli módosító 
javaslata alapján): a határozattervezet 1. pontjában a „38315/73/ A/2" szövegrész helyébe 
a "38315/72" szöveg lép. 

Indokolás: a módosításra javasolt helyrajzi szám adminisztrációs hiba miatt tévesen 
szerepel az Üllői út 134. számú ház alapító okiratában, amelynek rendezése folyamatban 
van. Az Egyesület részére használatba adásra kerülő helyiség természetben a 38315/72 
helyrajzi számú ingatlanon található. 

(33/1. módosító javaslat) 
Az előterjesztő támogatja a 33/1. módosító javaslatot. 

Elnök: Hozzászólásra jelentkező nincs, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a 33/1. 
módosító javaslat figyelembevételével szavazzanak a határozattervezetről. Indítja a 
szavazást. 

18/2019. (1.17.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Üllői út 134. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület részére történő használatba adásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Üllői út 134. szám alatti, 161 m2 alapterületű helyiséget (helyrajzi szám: 38315/72) 
a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület [székhelye: 1108 Budapest, Mádi utca 
173., nyilvántartási száma: 01-02-009482, adószáma: 18173644-1-42, képviseli: Edényi 
László elnök) részére tanoda üzemeltetése céljára 2019. július 1. napjától 2024. június 30. 
napjáig tartó határozott időre használatba adja. 
2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a felmerülő közüzemi 
díjakat a használó köteles megfizetni. 
3. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 10 OOO Ft összegben állapítja meg. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a használatba adással kapcsolatban a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő : 

Feladatkörében érintett: 
2019. február 15. 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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19. napirendi pont: 
A BKV Zrt. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 19. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

20. napirendi pont: 
László Ágnes közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 20. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

21. napirendi pont: 
Marton Edvárd Jenő közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági 

kérelme 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 21. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

22. napirendi pont 
A HUNGAROPHARMA Zrt. közterület-használati ügyben benyújtott kérelme 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 22. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

23. napirendi pont 
A PerfActa Kft. közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartása 

ügyében benyújtott fellebbezése 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 23. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 
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24. napirendi pont 
Scherbák Zsuzsa közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás 

miatti ügyében benyújtott fellebbezése 
Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 24. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

25. napirendi pont 
Az 1102 Budapest, Állomás utca 14. szám alatti Társasház közösségi együttélés 
alapvető szabályait megsértő magatartása ügyében benyújtott fellebbezése 

Előterjesztő: D. Kovács Róbert Antal polgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 25. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

26. napirendi pont 
Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 46. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalja a 26. napirendi pontot. 

ZÁRT ÜLÉS 

Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a Képviselő-testület az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Képviselő-testület ülését bezárja. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 9.50 óra. 

K. m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek 
az SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2019. január 17-én megtartott képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1. D. Kovács Róbert Antal polgármester 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gál Judit ....... ~.J.~ ....................... .. .. .. ... . 
.... il.44:.~r. ....... : ..... .. 6. Marksteinné Molnár Julianna 

~ .... .... .... ....... ............ ... ... .... ..... ..... 7. Mácsik András 

8. dr. Mátrai Gábor ~ .. ~ . .... .. . .. . .. .... . .............. . 

9. dr. Pap Sándor alpolgármester 

10. Patay-Papp Judit Vivien 

11. Radványi Gábor alpolgármester 

<.... {<=?? ~ ........ .... ............. ............ ............. . 12. Somlyódy Csaba 

~ .• / ~e_ 

----:Z?..(. _(-'f~ --- -------

____ _ u.~----- --------------------------

13 . Szilágyi-Sándor András 

14. Tóth Balázs 

----\IJ}.y_ f:. ----'= -------------------
--~/A _____ ___________________ _ --1- --t~n 
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j Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

Bevezetés 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. S.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Helyi Esélyegyenlőségi Programban (a továbbiakban: HEP) 
rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

Az Önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott HEP-pel összehangolja a település más 
dokumentumait1, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja 
továbbá, hogy a HEP elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a 
köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. 

Jelen helyzetelemzés a HEP megalapozását szolgálja . 

1 A település bemutatása 

Budapest X. kerülete a Duna pesti oldalán található, területe 32,54 km2
• Itt található a főváros mértani 

középpontja. A kerületet két fő közlekedési út fővárosi kivezető szakasza fogja közre: északon a 30-as, 
délen a 4-es út. Tömegközlekedése a kettes és hármas metróvonalak megépülése óta, valamint a vasúti 
hálózat sűrűsége okán kivételezett helyzetben van. A zöldterületek nagysága is egyedülálló, hisz számos 
park található itt, közöttük a Népliget, mely a főváros egyik legnagyobb összefüggő zöldfelülete. 

Kőbánya neve a középkorra visszanyúló kőfejtésre utal. Ezt a területet már a XIII. században Kőérként 
említik, ennek emlékét őrzi a mai napig a Kőér utca. A Kőbánya nevet a XVII. században kezdték használni. A 
X. kerület mai területének kialakulása mintegy évszázados folyamat volt. 1873-ban lépett hatályba a Pest
Buda-Óbuda egyesítéséről szóló 1872. évi XXVI. törvény, ekkor vált önállóvá Kőbánya, mint a főváros X. 
kerülete. Az egyesítést követően az elfogadott városrendezési terv a kerületet ipari körzetnek jelölte ki, így 
folyamatosan zsugorodott a művelhető területek mérete, és nőtt a gyárak száma. Napjainkban a 
szőlőművelésre már csak a Csősztorony, és néhány utcanév - Szőlővirág, Szőlőhegy, Venyige, Vörösdinka -
emlékeztet. 

Geológiai adottságai révén kelt életre a kőbányászat, a téglagyártás, a szőlőművelés, majd a sörgyártás. 
Ezen területek fontos szerepet játszottak abban, hogy a XX. század fordulójára Kőbánya ipari jellegű 
településsé fejlődött. A kerület címere is utal a bányászatra, szőlőművelésre, sörgyártásra. A XIX-XX. század 
fordulóján még nem mutatott városias képet a kerület. 1880-ban mindösszesen 436 ház állt itt, és 1890-ben 
is csak 1348, de az ipari fejlődés már ekkor jelentős mértékű volt. A növekvő iparosodás igen sok falusit 
vonzott. Az idevándorlás magával hozta a lakhatási problémákat. A lakáshiány ösztönözte a vállalatokat 
arra, hogy munkásaik számára megoldást találjanak, így lakásépítésbe kezdtek. Az első, fabarakkokból álló 
telepet 1886-ban építették fel a Jászberényi úton, a Fővárosi Tanács kezdeményezésére. 

Az első világháborút követő trianoni döntés értelmében az elcsatolt területekről menekült emberek 
befogadása nagy feladat elé állította Kőbányát. Először vagonokban, majd az 1914-ben szükségkórházként 
létesült, és 1920-ban átalakított barakképületben helyezték el az idevándorlókat. A lakásínség 
csökkentésére az 1920-as, 1930-as években több lakótelep épült, többek között a Ceglédi úton, a Pongrác 

1 Költségvetési koncepció, Kőbányai Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, Integrált Városfejlesztési Stratégia 
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Az ügyfélközpont egy meglévő, fővárosi védettségű épület felújításával és egy új épületszárny építésével 
valósult meg mintegy bruttó 500 M forint értékű beruházás keretében. Az ügyfélközpontban a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban : Polgármesteri Hivatal) nagy 
ügyfélforgalmat bonyolító szervezeti egységei kaptak helyet. Az új ügyfélközpont akadálymentes 
használatáról a HEP 7.3. a) pontja tájékoztat. 

! Értékeink, küldetésünk 

Az Önkormányzat - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXJN 
törvénnyel (a továbbiakban: Ebtv.) összhangban - törekszik 

az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek érvényesítésére, 
a hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére, 
a jogvédelem biztosítására a hátrányos megkülönböztetésben szenvedő, emberi 
méltóságában sértett személyek esetében. 

Már gyerekkortól kezdve hatékony prevencióval kell kialakítani, majd erősíteni a megkülönböztetés 
tilalmát, az egyenlő bánásmódot, az emberi méltóság tiszteletben tartását, a társadalmi szolidaritást. A HEP 
célja, hogy Kőbánya minden lakója részére elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a 
fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok esélyegyenlőségét az élet minden területén. 

A kerületi esélyegyenlőségi programban helyi szinten összefoglaljuk az esélyegyenlőség célcsoportjait, 
jelenlegi helyzetüket, a velük kapcsolatos célokat és feladatokat, valamint meghatározzuk a HEP 
megvalósításához szükséges felelősöket. 

Általánosságban megfogalmazható, hogy a hátrányos megkülönböztetés a halmozott problémákkal küzdő 
családokat érinti elsősorban . A problémák gyakran egymásból fakadnak, láncreakcióban követik egymást. 
Ennek visszaszorításához egy erős és hatékony ellátórendszer szükséges, amelyben egyidejűleg jelen van a 
szakmaiság, az empátia és a jó kommunikáció. Ezen csatornák kiépítése azért fontos mind a politikai, mind a 
szakmai vezetésnek, mert biztosításával visszaszorítható a hátrányos megkülönböztetés. 

Célok 

Fontos, hogy tudatos, megtervezett munkával hatékonyan működjön együtt az Önkormányzat a helyi civil 
szervezetekkel, és segítségükkel a Kőbányán élő polgárokkal. A jelenlegi helyzet értékeléséhez részletes 
helyzetelemzésre van szükség. A HEP küldetése, hogy a már elindított gondolkodásbeli változást erősítse, 
tudatosítsa, ezáltal tovább erősödjön az együttműködés a résztvevők között az esélyegyenlőség 

előmozdítása érdekében. 

A HEP átfogó célja 

Az Önkormányzat a HEP elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
a diszkriminációmentességet, 
szegregáció mentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket - az óvoda kivételével - érintő intézkedések 
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (Kelet-Pesti 
Tan kerülettel), 
mindezek mellett kiemelt célként kerül meghatározásra a társadalmi felzárkózást segítő 
tudatosabb, felelősségteljesebb magatartás megjelenésének az elősegítése mind az egyén, 
mind a család, mind pedig a közösségek szintjén, amelyhez többirányú szolidaritás 
érvényesítése és előmozdítása is szükséges. 
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A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésénél figyelembe vettük továbbá a 
A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (11. 20), 
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.), 
A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 18/2012. (IV. 23.), 
A helyi közművelődésről szóló 25/2012. (V. 23.), 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23) 
A „Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.), 
A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének 
módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) 
Az Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő tandíjról szóló 30/2013. (VIII. 30.) 
A védőoltások támogatásáról szóló 16/2015. (VI. 25.) 

önkormányzati rendeleteket. 

A Ebtv-ben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak az Európai Unió és a 
nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz. 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

Az Ebtv. 2010. május l-jén hatályba lépett 63/A. §-a rendelkezett a helyi esélyegyenlőségi programról. A 
rendelkezés értelmében a helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet két évente át kellett tekinteni és szükség esetén felül kell 
vizsgálni. A rendelkezést a 2011. évi CLXXIV. törvény módosította, így az esélyegyenlőségi programra 
vonatkozó szabályozás az Ebtv. 31. §-ába került át. 

A helyi önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Mötv. rendelkezik. 

2015. március l-jétől a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) mérlegelési jogköre, hogy a települési támogatás keretében milyen 
célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt. A finanszírozási rendszer 
átalakulása miatt az önkormányzatok által biztosított ellátásokhoz központi költségvetési támogatás nem 
jár. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 
3/2015. (11. 20.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Szociális Rendelet) szabályozza az 
Önkormányzat által biztosított pénzbeli szociális ellátások és támogatások körét. A Szociális Rendelet 
tartalmazza a települési támogatás különböző típusain túl - önként vállalt feladatként - az egészségügyi 
támogatást, mely nyújtható olyan eszközökre is, amelyek nem minősülnek gyógyászati segédeszköznek, de 
javítják a kérelmező életminőségét (pl. inkontinencia betét, pelenka, katéter, oltás stb.), az ápolási 
támogatást, a babakelengyét, a nyugdíjasok kedvezményes üdülését, az általános- és középiskolások 
részére biztosított tanévkezdési támogatást és a rászorulók részére nyújtott karácsonyi csomagot is. Az 
Önkormányzat a Szociális Rendeletet évente áttekinti, szükség esetén módosítja a jövedelmi 
értékhatárokat, hogy a támogatások a rászorulók minél szélesebb körét érjék el. 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 
gyermek, aki esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve 
a gyermek elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához 
pedig a fenti 3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
megállapítása a gyermekek részére a köznevelés területén kedvezményeket, támogatásokat, 
jogosultságokat biztosít. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet tényének 
megállapítására vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezését követően annak megállapítását 
2014. szeptember l-jétől a Gyvt. 67 /A § (1)-(2) bekezdése szabályozza. A szabályozás módosításának 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 368/2015. (X. 22.) KÖKT 
határozatával elfogadta a Kőbányai Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót. A koncepció összhangban áll 
a HEP-pel, és nagymértékben támaszkodik a Központi Statisztikai Hivatal adataira, valamint a szociális 
intézmények ellátotti adatbázisára. A koncepció fejlesztés irányaira vonatkozó részeibe beépült a kerület 
intézményvezetőinek javaslata. 

A koncepció célja a szociális ellátások tervezésének és szervezésének kerületi szintű összehangolása, a 
lakosságszám és korösszetétel figyelembevételével a szolgáltatások iránti igények meghatározása, a 
fejlesztés irányainak kijelölése. Az Önkormányzat szándéka az, hogy a kerületben olyan szolgáltatórendszer 
jöjjön létre, amely összehangoltan, koordináltan működik, és lefedi a társadalmi szükségleteket, valamint a 
szociális szolgáltatók részére információt nyújt a további fejlesztéshez. 

Az Önkormányzat településfejlesztési stratégiájának fontos dokumentuma volt az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia, amelyet 2012-ben hagytak jóvá. Ennek figyelembevételével 2015-ben elkészült az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS). Az ezt megalapozó vizsgálat keretében sor került az 
aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok feltérképezésére, hangsúlyosan azon területek elemzésére, 
amelyek összefüggésben vannak a hazai, illetve az európai uniós szinten meghatározott fő fejlesztési 
célokkal. A megalapozó vizsgálat alapján kerültek kidolgozásra a középtávú, operatív jellegű integrált 
településfejlesztési stratégia átfogó és stratégiai céljai olyan módon, hogy azok illeszkedjenek az Európai 
Unió 2014-2020-as programozási ciklusához, és a 2020-ig megvalósítani tervezett fejlesztéseket alapozzák 
meg. 2017-ben megtörtént az ITS felülvizsgálata. Erre a szakpolitikai környezet és a szabályozás változása, 
valamint az időközben megjelent európai uniós pályázati felhívások tartalmi követelményei - például a 
szociális problémákkal terhelt területek lehatárolásának megváltozott módszere - miatt volt szükség. 

A Képviselő-testület 2013 májusában megalkotta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Városrendezési és Építési Szabályzatáról (a továbbiakban: KVSZ) szóló rendeletét. Ezt követően területi 
egységként, ütemezetten, a területi adottságoknak megfelelően kerültek elfogadásra a KVSZ további részei. 
A megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelően 2017 óta kerületi építési szabályzatok készülnek. 
Valamennyi új településrendezési eszköz készítésénél elsődleges szempont az épített környezet 
minőségének megőrzése, javítása, valamint az adott területen élő népesség életkörülményeinek javítása, az 
adott terület speciális helyzetének figyelembevételével. 

Az Önkormányzat 2016. évtől évi 500 OOO Ft összeget tervez mindenkori költségvetésébe a HEP 
támogatására, az esetleges nem várt kiadások fedezetére. Ezt a keretet a továbbiakban is fent kívánjuk 
tartani. 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

Az Önkormányzatnak nincsen térségi, társulási kapcsolata . 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

A népesség alakulása 

Kőbánya lakosainak, helyzetének vizsgálatához elengedhetetlen a népesség alakulásának ismerete. A 
következő táblázat és az alatta látható grafikon az elmúlt évek lakosságszámát mutatja, mely 2012-től 
folyamatos csökkenést mutat. 

2. táblázat -A lakónépesség száma 
(TEI R adatbázisból) 

~vszám 
2012 
2013 
2014 
2015 

Fc5 
79160 
78986 
75 397 
75 028 
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4. táblázat - A lakosság összetétele 
(TEIR adatbázisból ! 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

2012 12906 

2013 13047 

2014 13610 

2015 13739 

2016 13782 

2017 nincs adat 

0-14 éves korú állandó lakosok 
száma (fő) 

9666 
9674 

10577 

9665 

9602 

nincs adat 

Ö r egedési inde.x {%) 

200% r· 

150% 1 

':!l -1111 
2012 2 013 2014 2 015 2016 

Öregedési index(%) 

133,5% 
134,9% 

128,7% 

142,1% 

143,53% 

nincs adat 

2017 

Az öregedési index azt jelenti, hogy 100 fő 14 év alatti lakosra mennyi 65 éven felüli lakos jut. Amennyiben 
100 alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszervezet. Ha az 
index 100 felett van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedő . A kétféle helyzet 
legegyszerűbben esélyegyenlőség szempontjából úgy értelmezhető, hogy míg a fiatalos népességszerkezet 
esetén a gyerekek, addig az öregedő népesség esetén az idősek fokozottabb ellátására van szükség. A 2014. 
évet kivéve a kerület lakossága folyamatosan öregedett. 

A következő táblázatban és grafikonon a belföldi vándorlások változásait követhetjük. Látható, hogy 2012-
től növekedett az idevándorlók száma. Fontos megállapítás, hogy a 4. oszlop pozitív egyenlegét látva az 
ideköltözés a jellemző. Ezt erősíti meg a 2016-os statisztikai adat is, ahol is az ideköltözők száma 
jelentősebb mértékben növekedett, mint az ezt megelőző években. Fontos megjegyezni azonban, hogy a 
2016-os évben az elvándorlók száma is jelentősen növekedett. 

S. táblázat-Az állandó jellegű oda- és elvándorlás 
(TEIR adatbázisból) 

Állandó jellegű Állandó jellegű 
Egyenleg 

odavándorlás elvándorlás 

1, 2012 1067 1033 34 

2013 1150 919 231 

2014 1210 993 217 

2015 1243 1190 53 
2016 1581 1418 163 

2017 nincs adat nincs adat nincs adat 

Belföldi vándorlások egyenlege (fő) 

250 -,----------------------~ 

200 +------

150 +------

100 +------

50 +------

0 +------~-

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A következő táblázatból, grafikonból láthatjuk, hogy hogyan változott a 2012 és 2016 közötti időszakban 
kerületünkben az élve születések és halálozások száma. Az élve születések száma nem haladja meg a 
halálozások számát, a kerület lakosságának minimális növekedését az odavándorlás-elvándorlás pozitív 
egyenlege adja. A tábla adatai az adott település vonzerejét mutatják. Ha pozitív az egyenleg, akkor az 
odaköltözés, ha negatív, akkor az elvándorlás jellemző. A 6. táblázat alátámasztja az előző táblázat adatait. 
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3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A tapasztalat évek óta azt mutatja, hogy a segélyt kérelmezők száma egyre emelkedik. A szegénység 
elsődleges oka a jövedelemhiány, ezért a segélyezés esetében az elsődleges cél a tartósan munkanélküliek 
gazdasági aktivitásának növelése, ennek egyik eszköze a munkaerőpiacra való visszasegítést célzó, 
személyre szóló, beilleszkedést segítő programok készítése. Másodlagos cél az anyagi segítségnyújtás 
biztosítása átmeneti vagy rendszeres támogatás biztosításával. 

A jövedelem kiesése a két, de főként a három és több gyerekes családok megélhetésében komoly gondot 
okozhat. A két gyerekes családok esetén a gyermekek harmadánál, a több gyermekes családoknál ennél 
magasabb arányban jellemző a szűkös megélhetés. A család jövedelme számos létfontosságú szükségletre 
(pl. gyógyszer) nem elég, és több esetben a hónap végére már nincs szabadon felhasználható pénz. 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

A következő táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat az Flt-ben és a Mötv-ben foglalt 
feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket elemezzük az 
elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

A következő táblázatban és grafikonon a nyilvántartott álláskeresők számát és arányát, valamint a 15-64 
évesek számát láthatjuk. 

7. táblázat-A nyilvántartott álláskeresők száma 
(TEIR adatbázisból) 

15-64 év közötti lakónépesség (fő) 

Év férfi nő összesen férfi 
fő fő fő fő 

2012 28362 26262 54 624 1179 

2013 28321 26343 54 664 942 

2014 25783 24482 50 265 946 

2015 28033 26164 54197 679 

2016 26247 24894 51142 526 

2017 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

5% Állásk 

4% 

3% 

2% 

1% 

0% 

2012 2013 2014 

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

néí összesen 
% fő % fő % 

4,2% 1061 4,0% 2 240 4,1% 
3,3% 864 3,3% 1806 3,3% 

3,7% 794 3,2% 1 740 3,5% 

2,4% 851 3,3% 1530 2,8% 
2,0% 683 2,7% 1209 2,4% 

nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

2015 2016 2017 
• Férfiak aránya • Nők aránya Összes álláskereső aránya 

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest a nyilvántartott álláskeresők 
számában 2012-től folyamatos a csökkenés. 

A következő táblázatban és grafikonon a nyilvántartott álláskeresők számáról kapunk képet. Ez az 
adathalmaz azt mutatja meg, hogy az egyes korosztályokat tekintve elégséges-e a meglévő 

problémakezelés, vagy további beavatkozásokat szükséges tervezni. 2012-től folyamatosan csökkent a 
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a Férfiak a Nök 

A következő táblázat és grafikon a pályakezdők helyzetére irányítja a figyelmet, a pályakezdő álláskeresők, 
valamint a 18-29 éves népesség számának bemutatásával. Ezek az adatok rámutatnak arra, hogy a teljes 
lakónépességhez képest milyen arányú a nyilvántartott foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós 
munkanélküliek száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve milyen az arány a férfiak és nők között 
a vizsgált területen. 

10. táblázat -A pályakezdő álláskeresők 
(TEIR adatbázisból) 

18-29 évesek száma 
Év férfi nő összesen 

fő fő fő 

2012 5270 5294 10564 

2013 5241 5271 10512 

2014 5139 5241 10380 
2015 5054 5120 10174 

2016 4950 4950 9 900 

2017 nincs adat nincs adat nincs adat 

Nő 

fő 

98 

89 

68 
39 

31 
nincs adat 

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 
Férfi összesen 

% fő % fő % 
1,4% 76 1,9% 174 1,6% 

1,4% 72 1,7% 161 1,5% 

1,6% 85 1,3% 153 1,5% 
1,3% 68 0,8% 107 1,1% 

0,6% 32 0,6% 63 0,6% 

nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Pályakezdő álláskeresők száma 

120 

100 

80 

60 

40 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

• Nők • Férfiak 

A 2016. évre vetítve a nyolc általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők megoszlását a 
következő táblázat mutatja. 

11. táblázat - végzettség szerinti megoszlás 
(TEIR adatbázisból) 

Szakmunkásképzőt Szakiskolát 
végzettek végzettek 

2016 211 93 

2017 nincs adat nincs adat 

Érettségivel 
rendelkezők 

42 
nincs adat 

Főiskolát végzettek Egyetemet Összesen: 
végzettek 

454 59 859 
nincs adat nincs adat nincs adat 
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Általános iskolai felnőttoktatásban 8. évfolyamot felnőttoktatásban 
Év résztvevők száma eredményesen elvégzők száma 

fő fő % 
2015 170 10 5,8% 

2016 108 4 4% 

2017 nincs adat nincs adat nincs adat 

------ --------------------,-·-----
1 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezők aránya {%) 

10% 

1 

5% 

0% 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A 14. táblázat adatai igen hiányosak. A TEIR adatbázisban csak a táblázatban található statisztikai adatok 
lelhetők fel. Így csak arról kapunk képet, hogy mennyien vettek részt a vizsgált időszakban középfokú 
felnőttoktatásban, arról azonban nem, hogy milyen arányú volt a különböző képzési típusokban résztvevők 
száma. 

14. táblázat -A felnőttoktatásban résztvevők megoszlása 
(TEIR adatbázisból) 

Középfokú Szakiskolai 

Év 
felnőttoktatásban felnőttoktatásban 

résztvevők összesen résztvevők 

fő fő % 

2012 609 216 35,5% 

2013 614 0 0,0% 

2014 630 147 23,3% 

2015 753 151 21,1% 

2016 499 nincs adat nincs adat 

2017 nincs adat nincs adat nincs adat 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

fő % 

nincs adat nincs adat 

nincs adat nincs adat 

nincs adat nincs adat 

nincs adat nincs adat 
320 64,1% 

nincs adat nincs adat 

Felnőttoktatásban résztvevéSk száma (fő) 
600 -

500 

400 

300 

200 

100 

o L_ 

e) közfoglalkoztatás 

2012 

179 

f----------

0 
2013 2014 2015 2016 

• Szakiskola • Szakközépiskola Gimnázium 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

fő % 

nincs adat nincs adat 

nincs adat nincs adat 

nincs adat nincs adat 

nincs adat nincs adat 
179 35,9% 

nincs adat nincs adat 

2017 

A mélyszegénységben élők, valamint a végzettség nélküliek nem képesek az inaktivitásból önállóan kilépni. 
A tartós inaktivitás, az alacsony jövedelmi helyzet olyan „rossz köröket" eredményez, amelynek megtörése 
intézményi támogatás nélkül nem lehetséges. A közfoglalkoztatás segítheti a mélyszegénységben élőket az 
inaktivitásból való kilépésre. Az inaktivitásból való kilépés a társadalmi elutasítottságon javíthat, illetve jó 
esetben megszüntetheti azt. 

Az Önkormányzat a Kőkert Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft-t (a továbbiakban: Kőkert Kft.) bízta meg a 
kerületi közfoglalkoztatás szervezésével, lebonyolításával. 2009-től az „út a munkába" programmal kezdték 
meg a feladatellátást, mely 2010-ben zárult le. 2011-ben az „Új közfoglalkoztatási terv 2011" indult el, 
melyhez a központi költségvetési támogatásokat, a támogatások mértékét és feltételeit a 375/2010. (XII. 
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pótvizsgára való felkészítését is a fejlesztőpedagógusok, akik év közben már kapcsolatban állnak velük. A 
pótvizsgára való felkészítésnél külső humánerőforrás nem áll rendelkezésre, ezért a felkészítendő 

gyermekek létszámát sajnos nem tudják növelni. 

A kerületben működő CIKK Egyesület 2013. májusától a TÁMOP-3.3.9.A-12/1 „A halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása" című pályázat keretében 
Kőbányán a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodában (a továbbiakban: Radar) Tanodát indított, 
mely pályázat alatt 45 általános és középiskolai diák felzárkózását segítették, melyek kiegészültek az 
ingyenesen igénybe vehető pszichológiai, diákjogi, továbbtanulási és munkaügyi tanácsadással. 

A Tanoda Program sikeresen működött a pályázat 2014. áprilisi befejezésig. A Tanoda programjába nem 
toborozható diákok sem maradtak segítség nélkül, számukra kortárs segítők, iskolai közösségi szolgálatot 
ellátók, illetve gyakorlatukat töltő egyetemisták is segítetek a felmerülő nehézségek megoldásában. 
A 2014-2016 közötti időszakban a Radarban állandósultak a fiatalok számára igénybe vehető szolgáltatások, 
illetve a szolgáltatások személyi feltételei is megszilárdultak. Állandó szolgáltatások a következők voltak: 

tanulmányi felzárkóztatás, korrepetálás, 
jogi-diákjogi, illetve pszichológiai tanácsadás, 
ismerkedés a munka világával: önéletrajzírás, pályaorientációs és továbbtanulási tanácsadás 
információnyújtás a fiatalok számára a kedvezményekről, diákmunka lehetőségekről, 

krízisellátó helyekről. 

2017 szeptemberében a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretén belül 
elnyert pályázatával a CIKK Egyesület ismét elindította a Tanoda programsorozatát. A 2019-ig működő 
programban 30 általános iskolás fejlesztő és szabadidő foglalkozáson vehet részt. A program fő célja a 
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási 
esélykülönbségek, továbbá az iskolai lemorzsolódás csökkentése. Fontos, hogy a résztvevők számára 
célokat, pályaorientációt adjanak és támogassák őket készségeik és képességeik kibontakoztatásában. A 
személyre szabott fejlesztési program célja, hogy a bevont tanulók iskolai eredményei javuljanak. Ezt 
fejlesztőpedagógusok bevonásával, egyéni fejlesztési tervek készítésével, félévenkénti felülvizsgálatával, 
korrigálásával kívánják elérni. 

Az egyéni, illetve a kis csoportos fejlesztő foglalkozások hatékony segítséget nyújtanak. Növelik a 
gyermekek önbizalmát, segítik elfogadásukat, iskolai teljesítményüket. Természetesen most is tartják azt, 
hogy a Tanoda programjába nem toborozható diákok se maradjanak támogatás nélkül. Számukra kortárs 
segítők, iskolai közösségi szolgálatot végző, illetve gyakorlatukat töltő egyetemisták segítenek a felmerülő 
nehézségek megoldásában. 

2014 óta a Radarban elérhető szolgáltatások folyamatosan bővülnek aktuális igényeknek és érdeklődésnek 
megfelelően. Az önkéntesség népszerűsítése érdekében és az Eurodesk partnerségnek köszönhetően a CIKK 
Egyesület lehetőséget kínál az Erasmus+ különféle programjaiban való részvételre annak érdekében, hogy a 
fiatalok kipróbálhassák magukat olyan élethelyzetben is, melyre például iskolai vagy munkaközösségben 
nincs lehetőségük. 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

A Bárka Lélek-Pont hajléktalan személyek átmeneti szállásának munkaerő-piaci pillére mind a szálló 
lakóinak, de bármely betérő ügyfélnek minden információs és tárgyi eszközt biztosít, amely a sikeres 
munkaerő-piaci elhelyezkedéshez elengedhetetlen (telefon, internet használat, önéletrajzírás, készségek 
fejlesztése, információ nyújtása). Céljuk, hogy szolgáltatásaikkal lehetőséget, esélyt kínáljanak a munka 
világába való eredményes és tartós visszakerülésre. 

A Bárka álláskereső szolgáltatását azok a helyi lakosok tudják igénybe venni, akik álláskeresők, álláskeresési 
támogatásokra nem jogosultak, esetleg munkahelyváltási problémával küzdenek. A munka nélkül maradt 
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A táblázatból látszik, hogy öt év statisztikai adatait elemezve a csupán a 8 általánost végzett 
munkanélküliek száma kiugróan magas, ami összefügghet a romló egészségi áJlapotuk miatti alacsonyabb 
szintű terhelhetőségükkel is. A szakmunkás végzettségű ügyfelek is hasonló helyzetben vannak, fizikailag 
már nem bírják a nehezebb munkát, helyettük inkább fiatalokat alkalmaznak. Magas maradt a középiskolát 
végzettek ará nya, a gimnáziumi érettségivel rendelkezők száma viszont visszaesett az előző évekhez képest. 
A diplomások esetében 2012-es és 2013-as évben volt a legalacsonyabb a munkanélküliek száma, de 
sajnálatos módon ez ismét növekedésnek indult. Ennek oka lehet, hogy elavultak az ismereteik, vagy más 
ok miatt nem tudnak megfelelni a munka vi lágában támasztott elvárásoknak, illetve nehezíti az 
elhelyezkedést a pszichiátriai betegség megléte még akkor is, ha végzettségük, nyelvtudásuk munkára 
alkalmassá teszi őket. 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 
foglalkoztatása 

2015 szeptemberében 33 kérdéses kérdőiívben vizsgáltuk a Polgármesteri Hivatalban, valamint az 
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó munkatársak életkörülményeit. Kitöltésre először 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói kapták meg a kérdőívet. A kiküldés a hivatali levelezőrendszeren keresztül 
történt, magyarázattal, valamint a kérdőív kitöltésének fontosságára való figyelemfelhívással. A 
Polgármesteri Hivatal dolgozói létszáma az intézményekben dolgozó technikai munkatársakkal együtt 450 
fő volt a kiküldés idején, a visszaküldött kérdőívek száma: 211 db. Ez az arány jónak mondható, ha az 
intézményekből visszaérkezett kérdőívekkel összehasonlítjuk, valamint a visszaküldött és kitöltött 
kérdőívekből arra következtethetünk, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói fontosnak tartották a kitöltést 
és a visszaküldést. 

Ezt követően a kerületi intézmények, óvodák, iskolák, önkormányzati fenntartású gazdasági tá rsaságok 
kapták meg a kérdőívet . Itt lehetőség volt a nyomtatott formában, valamint az anomin módon elmentett 
kérdőívek elektronikus úton történő visszaküldésére. 

A következő táblázat azt mutatja meg, hogy a Polgármesteri Hivatal és a kerületi intézmények részéről 
milyen arányban érkeztek vissza a kérdőívek. 

17. táblázat-A visszaküldött kérdőívek intézményi megoszlása: 
Intézmény összlétszám Visszaküldött kérdőívek száma % 

Polgármesteri Hivatal 450 fő 211 46,8 
Bölcsődék 223 fő 70 31,4 
óvodák 450 fő 238 52,8 
Iskolák 811 fő 33 4,1 
Egyéb intézmények 276 fő 75 27,2 
Összesen: 2210 fő 627 28,4 

A táblázatból látható, hogy a kitöltést illetően az óvodákban dolgozó munkatársak (a munkavállalók több, 
mint a fele) voltak a legaktívabbak, őket a Polgármesteri Hivatal dolgozói követték. 

Az iskolákból visszaérkezett kérdőívek száma - az iskolában dolgozó közalkalmazottak számához viszonyítva 
- sajnos elenyésző. A kérdőív értékelésénél a nagyon alacsonyszámú (4,1%) visszaérkezett válasz nem 
releváns. 

A kérdőív elemzéséből látható volt, hogy a kerületi közszférában foglalkoztatottak nem tartoznak a 
mélyszegénységben élők közé. A dolgozók nagy része a középosztályhoz tartozó, ám jelentős 

megtakarítással nem bírnak, a fizetés általában a napi létfenntartásra, a rezsi kifizetésére elég. A szöveges 
válaszokból látható, hogy az itt dolgozók a számlák, hiteltörlesztés kifizetését tartják elsődleges célnak. 
Sokan inkább nem nyaralnak, nem mennek színházba, kulturális eseményekre, fodrászhoz, kozmetikushoz 
annak érdekében, hogy ne legyen köztartozásuk. 

Az alacsonyabb fizetésű - többnyire fizikai - munkavállalóknál előfordul, hogy a számlák kiegyenlítése is 
nehézségbe ütközik, de ezt többnyire családi, baráti segítséggel, kölcsönnel oldják meg. 
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a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 
a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 
személy részére, 
a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 
a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére . 

Az Szt. által meghatározott egyetlen kötelezettség az, hogy a Képviselő-testület a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. 

Az Önkormányzat a szociális ellátásokról szó ló 3/2015. (11. 20.) KÖKT rendeletében továbbra is igyekszik a 
lakosság részére minél szélesebb körű támogatást biztosítani. A Képviselő-testület szándéka szerint a 
támogatások jelentős részét természetbeni támogatásként biztosítja, ezáltal az egyes ellátások sokkal 
célzottabbá válnak. Természetbeni juttatásként biztosítja az Önkormányzat az erdei iskola, vagy más 
óvodai, iskolai tábor támogatását, a települési támogatás szolgáltatóhoz történő utalását, valamint tűzifa 
biztosítását. 

A munkaerőpiacra való visszasegítés időben elhúzódó folyamat, hiszen az aktív korúak ellátásában 
részesülők jelentős része évek óta inaktív, ráadásul a tartós munkanélküliség okaként vagy 
következményeként összetett problémákkal küzd. Mindezek miatt a probléma rendezése nem azonnal és 
nem kizárólag egy szervezettől várható. Eredményt csak úgy lehet elérni, ha ebben a sokszereplős 
modellben a különböző szervezetek saját szolgáltatásaikkal - egymásra épülve, egymást kiegészítve -
járulnak hozzá a nem foglalkoztatottak munkaerő-piaci helyzetének javításához. Megfelelő 

feladatelosztással elkerülhető a párhuzamos szolgáltatások működtetése, a szakterületek közötti 
kompetenciahatárok elmosódása, az érintettek felesleges terhelése. A Bárka munkatársai szükség szerint 
minden ügyfél részére tájékoztatást nyújtanak a pénzbeli és szociális ellátások formáiról, és segítik az 
azokhoz való hozzáférést is. 

Az Önkormányzat a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére települési 
támogatást nyújt. A szolgáltatás lényege, hogy a közüzemi díjakkal, lakhatási költségekkel és lakáshitellel 
adós családokon, embereken segítsen. A hátralékrendezéshez kapcsolódó települési támogatás legalább 
háromhavi vagy 50 OOO Ft hátralék esetén igényelhető. A támogatás mértéke a 300 OOO Ft-ot meg nem 
haladó hátralék esetében a hátralékkezelésbe bevont összeg 80%-a, a 300 OOO Ft-ot meghaladó, de 500 OOO 
Ft-ot meg nem haladó hátralék esetén a hátralékkezelésbe bevont összeg 75 %-a. A Bárka adósságkezelője 
az adóssal közösen hátralékrendezési tervet készít. Az adós számára az együttműködés a folyósítást követő 
12 hónapig kötelező . Az együttműködés során az adós köteles havonta legalább egy alkalommal az 
adósságkezelővel személyesen találkozni és tájékoztatni a hátralékrendezési tervben foglaltak 
végrehajtásáról. Ezzel elkerülhetővé válik újabb hátralék felhalmozása. 

19. táblázat - A hátralékrendezés statisztikája 

Év 
Hátralékrendezésben részesülő 

A támogatás összege 
családok száma 

2015 82 14 059 eFt 
2016 71 21280 eFt 
2017 37 10 639 eFt 
2018 21 6 038 eFt 

A települési támogatást a megszűnt lakásfenntartási támogatás helyett biztosítja a Képviselő-testület. 
Lakhatási települési támogatás a villanyáram-, a víz és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a 
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, illetve tüzelőanyag költségeihez igényelhető. A támogatás 
havi összege 4-6 OOO Ft között kerül megállapításra a család összjövedelmének és a lakásfenntartási költség 
becsült összegének arányától függően. A támogatást az Önkormányzat egy éven keresztül minden 
hónapban elutalja a közüzemi szolgáltató részére. 
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22. táblázat -A Hálózat Alapítvány által kifizetett támogatások 
2016 

Szolgáltatók alapítványi ügyfél általi 
támogatás 

Közös költségben számlázott 
2 094116 Ft 

víz, csatorna, szemétdíj 

Díjbeszed6 4 992 921 Ft 

DHK 6 720 785 Ft 
F6táv -
Krízis lakbér 596 108 Ft 
Víz/Csatorna -
Vagyonkezel6 Zrt. 800 OOO Ft 
összesen: 15 203 930Ft 

23. táblázat -Álláskeresési segélyben részesülők száma 
(TEIR adatbázisból) 

önrész 

1520 745 Ft 

2 169 832 Ft 
2 852 898 Ft 

-
471690 Ft 

-
287 970Ft 

7 303 135Ft 

év 
15-64 év közötti Segélyben részesülők 

lakónépesség száma (f6) 

2012 54982 69 

2013 52443 359 
2014 57303 353 

2015 56905 294 

2016 51141 298 

2017 nincs adat nincs adat 

2017 
alapítványi ügyfél általi 
támogatás önrész 

409 156 Ft 239 467 Ft 

2 377 090 Ft 1 876 874 Ft 
2 011333 Ft 1 049 976 Ft 

53 194 Ft 22 798 Ft 
680 314 Ft 347 110 Ft 

- -
- -

5 531087 Ft 3 536 225 Ft 

Segélyben részesülők 
(%) 

0,1% 
0,7% 
0,6% 
0,5% 
0,6% 

nincs adat 

Álláskeresési segélyben részesülők száma (fő) 
80000 r- - - - -- -

60000 í ----- ---·---- ·------·-·· ----- ---··- ------ -· 

140000 l.. 
1 

20000 + -

0 l ,. -
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• 15-64 éves állandó népesség • Álláskeresési segélyben részesülök 

- - -----· - _..j 

--· J 

2017 

A 24. táblázat a járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek számának alakulását mutatja. Ennek elemzése 
során a tábla adatait idősorosan is figyelni kell, vagyis láthatjuk, hogy a 2013. évben növekedett az 
álláskeresési járadékra jogosultak száma, míg a nyilvántartott álláskeresők száma csökkent. A 2015 . évben a 
nyilvántartott álláskeresők száma növekedett meg, és jelentősen csökkent az álláskeresési járadékra 
jogosultak száma. 2016-ban a nyilvántartott álláskeresők száma csökkent, míg az álláskeresési támogatásra 
jogosultak száma nagyon kis mértékben növekedett. 

24. táblázat - Járadékra jogosultak száma 
(TEI R adatbázisból) 

Év 
Nyilvántartott álláskeresők száma Álláskeresési járadékra jogosultak 

f6 f6 % 
2012 2177 318 14,6% 
2013 1806 817 45,2% 

2014 1240 358 20,6% 
2015 1530 294 19,2% 

2016 1070 298 27,9% 
2017 nincs adat nincs adat nincs adat 
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Támogatásban részesülők (fő ) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

• Lakásfenntartási támogatás • Adósságcsökkentési támogatás 

a) bérlakásállomány 

Az önkormányzati bérlakásokat korábban - a rendelet keretei között - a bérlők jövedelmi, vagyoni 
viszonyaitól függően szociális, illetve költség alapon adta bérbe az Önkormányzat. A Lakásrendelet alapján 
az Önkormányzat elsődlegesen szociális alapú lakbérrel adja bérbe a lakásait. A szociális lakbért továbbra is 
a jövedelmi, vagyoni viszonyok alapján határozzák meg, azonban a jogszabály összeghatárhoz kötötten 
differenciál, hogy ki jogosult a minimum lakbér megfizetésére és ki az, akinek kisebb mértékben megnövelt 
lakbért kell fizetnie. A bérleti jogviszony megszűnését követően - a lakás birtokba adásáig - az első két 
hónapban a jogcím nélküli lakáshasználó a lakbér mértékével megegyező összegű, míg a harmadik hónaptól 
ennek kétszeresét jelentő használati díjat köteles megfizetni. 

2016. végéig a lakás és nem lakás célú helyiségek tekintetében S peres eljárás, 13 felszámolás, 60 fizetési 
meghagyás és 779 végrehajtási eljárás van folyamatban . A 2016. évi záró állapot szerint a nem lakás célú 
helyiségekre az Önkormányzat kintlévősége 336 544 eFt, amiből a 2016. évi növekmény 24 822 eFt. A 2017. 
év folyamán a lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek bérbeadásához kapcsolódóan 87 
peres eljárás indult. Felszámolási eljárás kezdeményezésére és fizetési meghagyás kibocsátására nem került 
sor. A 2017. évben 2 darab nem lakás céljára szolgáló helyiség kiürítésére irányuló végrehajtási eljárás 
zárult le az ingatlan kiürítésével. A 2017. december 31-i záróállomány szerint a bérbeadással hasznosítható 
nem lakás célú helyiségekre és területekre az Önkormányzat göngyölített kintlévősége 219 987 eFt. Ez az 
összeg 2018. november 30-ai állapot szerint 218 998 934 Ft volt. 

Az elmúlt időszakban az önkormányzati bérlakás iránti kérelmek száma megsokszorozódott. Évről-évre 
egyre több ügyfél kér segítséget az Önkormányzattól lakásproblémája megoldásához. A pénzügyi 
megszorítások miatt az Önkormányzat lehetőségei is korlátozottá váltak, ezért anyagi forrás hiányában 
egyelőre nem áll módjában megfelelő számú önkormányzati lakást építeni, illetve felújítani. Kőbányán a 
bérlakások állapota - részben a lakóépületek adottságai miatt (sok a régi építésű, szigetelés nélküli 
épületben lévő lakás) részben a bérlők által elmulasztott karbantartási kötelezettségek miatt - igen 
leromlott. A jó állapotú téglalakások jelentős részét az elmúlt évtizedekben a bérlők megvásárolták. A 
megmaradt, többnyire földszintes épületekben kisméretű, korszerűtlen lakások vannak, melyek nagy részét 
a korabeli építkezés miatt az alulról vizesedés jellemzi. A lakóépületek és lakások szigetelésére több 10 
millió Ft-ot költött az Önkormányzat az elmúlt években, de a szigetelés nélküli lakások többségében a 
problémát még nem sikerült orvosolni. 

2016. évben az Önkormányzat 20 db lakást újíttatott fel teljeskörűen, azaz ezen lakásoknál a teljes körű 
gépészeti és elektromos rendszereket, nyílászárókat cserélték, a lakásokban új burkolat készült és a 
tisztasági festés is megtörtént. A 18 db lakásból 2 piaci bérbeadásra, S szolgálati lakás céljára, S db 
lakóépület miatti kiürítéshez kapcsolódó átköltöztetés (Hős u. 15/a-b, Bihari u. 8/c, stb.) miatt és 8 db 
egyéb szociális bérbeadásra (pl. Lélek Program) készült el. Általában azonban elmondható, hogy a 
lakásállomány műszaki állapotában pozitív változás nem történt. A lakások és lakóépületek műszaki állapota 
összességében az elmúlt évekhez képest jelentősen nem változott, az épületek egy részében csak részleges 
felújítás (tetőfelújítás, víz- és szennyvíz vezetékrendszer részleges cseréje) valósult meg, új lakásépítés nem 
történt. 
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pályázati biztosíték: a pályázati biztosíték összege a lakás kéthavi minimális bérleti díjának 
megfele lő összeg. A pályázati biztosítékot a licitálást megelőzően a lakás címének 
feltüntetésével az Önkormányzat számlaszámára kell átutalni, vagy az Önkormányzat 
pénztárába befizetn i. A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötését megelőzően a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő Zrt.) részé re a bérleti 
szerződéssel összefüggő követelések biztosít ása érdekében kéthavi bérleti díjnak megfelelő 
összegű óvadékot megfizetni. A pályázati biztosíték összege a bérlő által fizetendő 

óvadékba beszámításra kerül, 
a bérleti jogviszony időtartama: a határozott idejű jogviszony legfeljebb öt év lehet. Ha a 
határozott idő lejártakor felmondási ok a bérlőve l szemben nem áll fenn, a bé rlő kérelmére 
a polgármester új lakásbérleti jogviszony létesítéséről dönthet. 

Bevezetésre került a helyreállítási kötelezettséggel való bérbeadás. A 2016. évben 34 olyan bérbeadás 
realizálódott, melyben vállalták a helyreállítási kötelezettséget a szociális bérlakásra jogosultak. A pályázat 
során a bérbeadandó lakást a pályázni kívánók megtekinthetik, mely során adott lakás műszaki állapotáról 
és a helyreállítási kötelezettség tartalmáról a helyszínen tudomást és információt szerezhetnek. A 
pályázaton elnyert lakást a bérlőnek a műszaki leírásban szereplő tartalommal 6 hónap alatt kell 
teljesítenie . Felújítás ideje alatt a lakásba beköltözni nem lehet. A helyreállítási munkálatok befejezését 
követően a műszaki átvétel után köthető a lakhatásra irányuló lakásbérleti szerződés. 

Az önkormányzati tulajdonú szükséglakásokat, valamint a komfort nélküli lakásokat (ha azok komfortosítása 
műszakilag nem megoldható) megüresedést követően az Önkormányzat kivonja a lakásállományból, 
önállóan már nem adhatók bérbe csak esetlegesen lakásbővítési céllal hasznosíthatóak. A szükséglakások 
állománya 2012. évtől kezdődően lassú csökkenést mutat. A 2012. évben nyilvántartott 31 db szükséglakás 
2016. év végére 17 db-ra csökkent. 2018-ban a szükséglakások száma 16 db. A lakások komfortfokozat 
szerinti csoportosítását bemutató táblázat számai is jól mutatják, hogy még mindig jelentős számban 
vannak a kerületben alacsony komfortfokozatú, vagy minden komfortot nélkülöző önkormányzati lakások. 
Számos bérlő élt továbbá az Önkormányzat által megteremtett ún . lakás-mobilitás lehetőségével, melynek 
keretében meglévő bérleményüket alapterületében, komfortfokozatában, vagy egyéb adottságaiban 

kedvezőbb lakásra cserélhette a korábbi lakás leadása mellett. 

b) szociális lakhatás 

Az Önkormányzat segítő szándékát bizonyítja, hogy önként vállalt feladatként valósítja meg a Lakhatási, 
Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (a továbbiakban: Lélek
Program) foglaltakat. 

A Lélek-Pont a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás, feladatkör az Szt. 80.§ átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmények f) pontja alapján: hajléktalan személyek átmeneti szállása. A Nemzeti 
Erőforrás Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján az Önkormányzat a kerületben elindította a 
Lélek-Programot, melyen belül kialakításra került a Lélek-Ház 1. és a Lélek-Ház II., valamint 15 
önkormányzati bérlakás felújítása is megtörtént. Az intézmény határozatlan időre szóló működési 

engedéllyel rendelkezik, engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő . Az intézményben a 2012. évi átadás óta 
612 ember fordult meg, és kapott a szükséghelyzetének megfelelő segítséget. 

27. táblázat-A Lélek-Program forgalmi adatait, kihasználtsági-mutatóit mutatja be: 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Programot felkeresc5 személyek száma - esetszám 107 fő SS fő 70 fő 133 fő 126 fő 121 fő 
Felvételt nyert, beköltözött személy 42 fő 23 fő 19 fő 48 fő 25 fő 34 fő 
Aktív kliens, tárgyév december 31-én (KSH) 26 fő 20 fő 28fő 28 fő 29 fő 30 fő 
Bérleménybe kiköltözött, utógondozásban részt vevő 

0 fő 16 fő 18 fő llfő 3 fő 8 fő 
kliens 
A beköltözést visszamondta 15 fő 16 fő 19 fő 60 fő 64 fő 67 fő 
Nem felelt meg/igazolások hiánya 45 fő 20 fő 26 fő 27 fő 3 fő 11 fő 
Intézményi jogviszony megszüntetése 23 fő 12 fő 12 fő 16 fő 9 fő 14 fő 
Intézményi várólistán lévc5 ügyfelek lOfő 12 fő 15 fő 28 fő 16 fő 9 fő 
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2013 2014 2015.1. 2015. 11. 2016 2017 
Utógondozásban részt vevők száma 16 fő 18 fő 11 fő 9 fő 3 fő 8 fő 
Absztinenciát feladó, visszaesett személy lfő 2 fő 1 fő 0 fő 1 fő 0 fő 
Lakáson történő személyes találkozások száma 172 195 127 82 102 112 

Bérlemény elvesztése 0 0 0 0 
2 eljárás 

1 
folyamatban 

A Bárka Gyermekek Átmeneti Otthona (a továbbiakban: Átmeneti Otthon) biztosítja a krízishelyzetbe került 
anyák és gyermekeik ideiglenes lakhatását, ellátását. Az Átmeneti Otthon működéséről, statisztikai 
adatairól a HEP 4.1 pontja tartalmaz részletes információkat. 

e) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Lakás céljára nem lakás célú helyiséget a 2017. évtől nem adott bérbe az Önkormányzat. 

dJ lakhatást segítő támogatások 

Lásd részletesen a 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások pontnál. 

e) eladósodottság 

29. táblázat - Kintlévőség 
2012. december 31-éig 

induló állomány előírt bevétel befolyt bevétel: 
változás az induló 

záró állomány 
tételek állományhoz 

üanuár 01.) (december 31-éig) (december 31-éig) 
képest 

(december 31.) 

Bérleti díj 242 223 501 333 964 109 283 469 141 50 494 968 292 718 469 
Külön szolgáltatási díj 9 727 217 17 524 105 16 400 724 1123 381 10 850 598 
Víz-, és csatornadíj 52 297 966 62 712 465 42 169 910 20 542 555 72 840 521 
Szemétszállítási díj, felvonó-használati 

45 225 432 82 150 891 71869 619 10 281272 SS 506 704 
díj, távhő szolgáltatási díj 
Távhő szolgáltatási díj (DHK) 104 200 285 43 383 327 6 785 428 36 597 899 140 798184 
Egyéb üzemeltetés 20 647 966 20 647 867 99 99 
Lakás összesen: 453 674 401 560 382 863 441342 689 119 040 174 572 714 575 
Bérleti díj j 209 833 235 254 833 819 191642 022 63 191 797 273 025 032 
Víz-, és csatornadíj 4 233 725 2 013 977 706 592 1307 385 S 541110 
Elektromos áram, távhő szolgáltatási 

8 824 979 61695 46149 15 546 8 840 525 
díj 

Távhő szolgáltatási díj (DHK) 1245 716 235 461 306 881 -71420 1174 296 
Területhasználati díj 16 358 707 46108 999 44 305 383 1803 616 18 162 323 
Egyéb üzemeltetés 0 6 289127 7154 406 -865 279 -865 279 
Nem lakás összesen: 240 496 362 309 543 078 244161433 65 381645 305 878 007 
ÖSSZESEN: 694170 763 869 925 941 685 504122 184 421819 878 592 582 

2017. december 31-éig 

induló állomány előírt bevétel befolyt bevétel: 
változás az induló 

záró állomány 
tételek behajthatatlan állományhoz 

üanuár 01.) (december 31-éig) (december 31-éig) 
képest 

(december 31.) 

Bérleti díj 433 050 732 Ft 437 181 892 Ft 419 762 712 Ft 0 Ft 17 419 180 Ft 450 469 912 Ft 
Külön szolgáltatási díj 28 695 531 Ft 44 299 152 Ft 44 960 224 Ft 0 Ft -661072 Ft 28 034 459 Ft 
Víz-, és csatornadíj 127 077 756 Ft 34 409 943 Ft 36 064 641 Ft 0 Ft -1654 698 Ft 125 423 058 Ft 
Szemétszállítási díj, 
felvonó-használati díj, 70 338 693 Ft 58 477 673 Ft 63 726 875 Ft 0 Ft - 5 249 202 Ft 65 089 491 Ft 
távhő szolgáltatási díj 
Távhő szolgáltatási díj 

202 366 440 Ft 3 698 884 Ft 4 635 144 Ft 0 Ft - 936 260 Ft 201 430 180 Ft 
(DHK) 
Egyéb üzemeltetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
Lakás összesen: 861 529 152 Ft 578 067 544 Ft 569 149 596 Ft 0 Ft 8 917 948 Ft 870 447100 Ft 
Bérleti díj j 293 152 688 Ft 217 400 287 Ft 25 7 604 548 Ft - 95 897 384 Ft -136 101 645 Ft 157 051 043 Ft 
Víz-, és csatornadíj 4 885 873 Ft 358 855 Ft 346 506 Ft - 1 761949 Ft -1 749 600 Ft 3 136 273 Ft 
Elektromos áram, 

8 922 665 Ft 796 240 Ft 30 869 Ft - 8 632 326 Ft -7 866 955 Ft 1 055 710 Ft 
távhő szolgáltatási díj 
Távhő szolgáltatási díj 

5 552 824 Ft 2 586 250 Ft 152 719 Ft - 4 647 588 Ft -2 214 057 Ft 3 338 767 Ft (DHK) 
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Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások többsége a kerületen belül található, ezen túl menően 4 darab 
önkormányzati lakás más budapesti kerületben, illetve másik településen helyezkedik el. A lakásállomány 
egy jelentős része nem lakóövezetben található. A nem lakóövezetben lévő lakóépületek egy részének 
kiürítése a kerületfejlesztési koncepció, illetve a lakóépületek műszaki állapota miatt már a 2017. évben 
megkezdődött és jelenleg is tart. A kiürítésre és bontásra ítélt épületekben lakó bérlőket az Önkormányzat 
a Lakástörvény előírásai szerint cserelakásban helyezi el vagy a bérlő ez irányú igénye esetén felek a bérleti 
jog megváltásáról állapodnak meg. 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

A kerületben zajló tényleges folyamatok ismeretében az Önkormányzat három kiemelten kezelendő 
szegregátumot jelöl meg: 

A Gyárdűlő városrészben a Bihari 8/c épületegyüttese (Balkán - Bihari - Fertő - MÁV 
vasútvonal által határolt terület), 
Hős utca 15/a, b, 
Kis-Pongrác telep. 

Az önkormányzati lakásállomány színvonalának javítása érdekében a 2010. évben fejeződött be a Bihari út 
8. szám alatti épület rehabilitációja. A felújítás keretében az Önkormányzat a kizárólagos tulajdonát képező 
ingatlanon a 73 lakás mindegyikét komfortosította, teljeskörűen felújította. A lakások alapterülete 24-68 m2 

közötti, az ingatlan összközműves. A 2010-es rehabilitáció nem hozta meg a várt, a lakók életminőségének 
javulásához fűzött reményeket, így a lakóközösség szociokultúrája sem változott. A kezdeti törekvések 
ellenére a korábbi problémák - mint például a közüzemi díjtartozás - újra termelődtek. A Bárka által 
gondozott, itt élő családok törekednek a saját lakásuk rendben tartására, a megfelelő életkörülmények 
lakáson belüli kialakítására. Azonban a gyermekeket az épület állapota, valamint a lakóközösség 
kriminalizálódása miatt a lakásból nem szívesen engedik ki. Az itt élő fiatalok nagy része napjait az 
épületben, vagy bandákba verődve a környéken tölti. 

A rehabilitáció óta a Bihari 8/c épület állapota folyamatosan romlik, jelenleg nagyon rossz állapotban van. 
Ideiglenes megoldásként alkalmazott aládúcolások nem jelentenek megoldást az épületet statikailag 
életveszélyesnek nyilvánították. Emiatt az Önkormányzat ebben az épületben a bérbeadásokat leállította, 
az ott élő lakók számára más önkormányzati bérlakás felajánlásával kínál megoldást. 

Önkormányzati szempontból szintén nagy problémát jelent a Hős u. 15/a és b társasház. A vegyes 
tulajdonban lévő házban az Önkormányzat többségi tulajdonosként van jelen. 2018. december 31-én ezen 
társasházban 202 db lakás és 8 db nem lakás céljára szolgáló helyiség albetét voltaz Önkormányzat 
tulajdonában. 

Az épület állapota jelentősen és folyamatosan amortizálódik. A karbantartási, javítási munkák elvégzését a 
lakók által felhalmozódott közös költség tartozások miatt megjelenő forráshiány nem teszi lehetővé. 

Mindezek hiányában a Hős utca 15/b épületben lévő függőfolyosó állapota balesetveszélyessé vált. A két 
épületben a megüresedett és megüresedő lakásokat az Önkormányzat a továbbiakban nem hasznosítja, 
nem adja újból bérbe. Ezek a megüresedett lakások lefalazásra, valamint lakásállományból törlésére 
kerülnek. 

Kőbánya legszegregáltabb területe a Hős utca 15/a és b épületegyüttese és közvetlen környéke. 
Halmozottan jelennek meg a munkanélküliséggel, iskolázatlansággal, szegénységgel kapcsolatos problémák, 
mint például: 

közüzemi szolgáltatások illegális használata, 
drogterjesztés, -fogyasztás már a fiatal korosztály, akár gyermekkorúak esetében is, 
jövőkép hiánya, a tanulás presztízsének, becsületének hiánya, 
élősködők jelenléte (ágyi poloska, csótány), a lakókörnyezet, a lakások tisztántartásának 
elhanyagolása. 

35 



növekszik, gyakorlatilag a teljes zöldfelület tekintetében 100%-os lett. A helyi lakosság érezhetően 

érdekeltté vált a zöldfelület gondozásában, ápolásában, egynyári virágoskertek szezonális ültetésében, 
gondozásában. 

A Bárka munkatársainak tapasztalatai azt mutatják, hogy az itt élők vegyes érzelmekkel viszonyulnak a 
rehabilitációhoz. A közvilágítás megújítása - bár nagyon fontos - nem éri el a helybeliek ingerküszöbét, 
viszont a lakótelep és körülötte telepített összesen 12 térfigyelő kamerával kapcsolatban általánosnak tűnik 
a helyiek elégedetlensége, nem érzékelik a kamerák jelenlétének pozitív hatásait. A legtöbb helybélit a 
játszóterek kialakítása, kezelése, a parkolási helyzet és a Pongrác útnál közterületen italozók tevékenysége, 
valamint a szemetelés és a térfigyelő kamerák közhaszna foglalkoztatja. Pozitív tapasztalat, hogy a 
megújított zöldterületek, padok, asztalok jó állapotát általánosságban sikerült ez idáig - immár két éven 
keresztül - megőrizni. Ez jórészt az· itt élők érdeme, de nem elhanyagolható a Kőkert Kft. által 
foglalkoztatott közmunkások részmunkaidős kertészeti tevékenysége. 

A családok rossz anyagi helyzetéből, a szülők iskolázatlanságából, esetleges rossz példamutatásából eredő, 

a gyermekek hátrányos helyzetének ellensúlyozására, esélyegyenlőségük megteremtése érdekében a 
projektben a Bárka az alábbi feladatokat látja el: 

a fejlesztő foglakozások a mai napig elérhetőek a helyi lakosok számára. Népszerű 

klubfoglalkozás az Ugróiskola-iskola előkészítő szolgáltatás, 
az ösztönző programok keretében megvalósult kirándulások - más formában - ma is 
elérhetők . A „Barangolás" néven futó program célja a mozgás, az egészséges életvitel 
elősegítése, lehetőség biztosítása a szabadidő egészséges eltöltésére, 
elindult a túra program, melynek keretén belül egyenlőre csak budapesti helyszíneket 
céloznak meg a szervezők a 8-12 éves korosztály részére. A célközönség pozitívan reagált az 
új kezdeményezésre, ezért a 2019. évben a program továbbfejlesztésére törekednek, 
a „Halak, Vizek Nádasok" program élménypedagógiai alapokra épül. Fogadtatás pozitív, a 
gyermekek szeretik a jellemformáló, természetközeli sporttal - horgászat - való 
ismerkedést. A program továbbfejlesztése: a kerületi általános iskolák bevonása a 
programba, 
a telepen élő gyermekek iskolai környezetükben, valamint a közterületeken s egynémely 
családban (sajátos szubkulturális berendezkedésük, alacsony szociokulturális szintjük miatt) 
verbálisan erősen agresszív közegben nevelkednek. Említett probléma kezelésére 
beindították az „Én vagyok az, aki nem jó ... " csoportot. A csoportban vezetett beszélgetések 
és játékos feladatok során ismertetik meg a gyermekeket az erőszakmentes, asszertív 
kommunikációval, 
a virtuális forradalmat meglovagolva „Konzol-Kuckó" néven közös játékra invitálják a 
gyerekeket. Játék-konzol több családban is megtalálható, a gyermekek ennek ellenére 
szívesen vesznek részt a közös tevékenységben. A közösségi térben szervezett program 
nem a magányos játékra nyújt lehetőséget, hanem konszenzust, kompromisszumkészséget 
vár el. 

A Pongrác Közösségi Ház munkatársai a jövőben számos készség- és képességfejlesztő programot kívánnak 
indítani a telepen és annak közelében élő gyermekek, családok részére. Kiemelt feladatként tekintenek a 
fiatal korosztályra . Céljuk, hogy a gyermekek, fiatalok számára lehetőségeket biztosítsanak a hátrányok 
leküzdésére, segítsék beilleszkedésüket az őket körülvevő világba, segítsék saját képességeik lehető 

legjobb, leghasznosabb fejlesztését. Ennek érdekében sok olyan foglalkozást terveznek, ahol az együtt 
töltött idő és a közösen teljesítendő feladat növeli a résztvevők felelősségtudatát, kötetlen módon, mégis 
hatékonyan kerülhetnek közelebb a csapatmunka alapjaihoz. Megtanulják az együttműködés fontosságát. 
De cél, hogy a szűk környezetből kilépve megismerkedjenek a tágabb világgal is. Ennek érdekében a 
klubfoglalkozások mellett havonta egyszer nagyobb kirándulást tesznek Budapest területén (Pánik szoba, 
Pál-völgyi barlangtúra, Budai hegységben kirándulások). Kiemelt cél - a Hős utca fertőzöttsége (drog) és 
közelsége miatt - a bűnmegelőzés, a kábítószerkérdés „megvitatása". A gyermekek, fiatalok számára 
lehetőségeket kell adni hátrányaik leküzdéséhez, biztosítani kell a beilleszkedésüket szolgáló programokat, 
emellett gondoskodni kell arról, hogy szabadidejüket személyiségük, képességeik fejlesztésére fordíthassák. 
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Ez az adat az egészségügyi ellátás egyik fontos mutatója, amely esélyegyenlőségi szempontból jelentős . A 
közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - az egészségi állapot megőrzéséhez és 
helyreállításához - gyógyszerköltségek viseléséhez kapcsolódó kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. 
Két jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: 1. alanyi jogon, 2. normatív alapon. A táblázatból 
látható, hogy 2013-ban közel negyedére esett vissza, azóta azonban folyamatosan emelkedik az ellátásban 
részesülők száma. 

32. táblázat -Ápolási díjban részesítettek száma 
(TEIR adatbázisból) 

Év Ápolási díjban részesítettek száma 

2012 nincs adat 

2013 195 
2014 220 
2015 253 
2016 260 
2017 nincs adat 

Ápolási díjban részesülök száma {fő} ~: -~ - -- - .. -------- -· ----
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Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére 
biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra 
szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek 
gondozását, ápolását végzi. Az Szt. módosítása következtében az ápolási díjjal, az alanyi és a normatív 
közgyógyellátással kapcsolatos hatáskörök a járási hivatalokhoz kerültek át. 

Az Szt. további módosítása 2015. március l-jétől megszüntette a méltányossági közgyógyellátást, viszont 
lehetőséget teremtett arra, hogy az önkormányzatok a gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulásként 
telepütési támogatást nyújtsanak. 

A gyógyszerkiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás a bevezetése óta egyre népszerűbb a 
kerületben. Elsősorban az alacsony jövedelemmel rendelkező, idősödő korosztály részére jelent problémát 
a havonta szükséges gyógyszerek kiváltása. Az Önkormányzat gyógyszertámogatásának összege S OOO Ft, 
közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezők részére a háziorvos vagy a gyógykezelést végző más orvos 
által kiállított igazolás szerint havi rendszeres gyógyszerköltség 70%-a, legfeljebb 10 OOO Ft. A megállapított 
támogatást egy éven keresztül, havonta folyósítja az Önkormányzat a jogosult részére. 
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A nappali ellátást biztosító intézmény 
az ellátást igénybe vevők részére, szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi 
életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, 
a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a 
közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, 
biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt 
elérhető módon és formában működjön. 

A nappali ellátás szolgáltatásai különösen: 
igény szerint meleg étel biztosítása, 
szabadidős programok szervezése, 
szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás 
elősegítése, 

hivatalos ügyek intézése, 
munkavégzés lehetőségének szervezése, 
életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 
speciális önszerveződő csoportok támogatása, szervezésének segítése, 
mentális gondozás. 

A házi segítségnyújtás során az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját 
környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészseg1 állapotának megfelelően, meglévő 

képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosítható. 

A házi segítségnyújtással kapcsolatos részletes információk a HEP 6.3 a) fejezetében találhatók. 

Budapest Főváros X. kerületében jelenleg 38 felnőtt háziorvosi és 14 házi gyermekorvosi praxis látja el a 
lakosságot. Egy felnőtt háziorvosi praxis jelenleg is közalkalmazotti formában működik. Az ellátottak a 
körzetekről, a körzetekhez tartozó ellátási területről a háziorvosi rendelőkben, valamint az Önkormányzat 
honlapjáról kaphatnak információt. 

37. táblázat-Az orvosi ellátásra vonatkozó statisztikai adatok: 

~v 
Felnőttek és gyermekek részére Csak felnőttek részére szervezett A házi gyermekorvosok által ellátott 

szervezett háziorvosi szolgálatok száma háziorvosi szolgáltatások száma szolgálatok száma 
2012 62 46 16 
2013 60 46 14 
2014 59 45 14 
2015 59 45 14 
2016 59 45 14 
2017 59 45 14 
2018 59 45 14 

Az orvosi rendelők felújításával, akadálymentesítésével kapcsolatos információk a HEP 7.3 fejezet a) 
pontjában találhatók. 

A Képviselő-testület döntése értelmében a felnőtt lakosság ügyeleti ellátását feladat-ellátási szerződés 
alapján az fnter-Ambulance Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el hétfőtől vasárnapig 24 órában, 2 
orvossal. A gyerekügyeleti ellátást a Heim Pál Gyermekkórház 12 órában 20:00 órától 08:00 óráig biztosítja . 

A kerületben a fogászati ellátást 12 felnőtt- és 4 gyermekfogorvos látja el. A Bárka a fogorvosi ellátás teljes 
körű biztosítása érdekében Fogászati Röntgen és Dento-alveoláris sebészeti (szájsebészeti) ellátást is 
biztosít. A szájsebészeti ellátás jelenleg heti 60 órában működik 2 fő szájsebész részvételével. 

Az alapfokú és középfokú oktatási intézményekben az iskolavédőnő szűri a fejtetvességet, amit 
negyedévente jelent a BFKH X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályának (a továbbiakban: 
Népegészségügyi Osztály) . A fejtetvesség kezelése a gondviselő feladata, azonban kérés esetén a 
Népegészségügyi Osztály térítésmentesen biztosítja a fejtetűirtó szert. A fejtetvesség aránya a negyedéves 
védőnői jelentések alapján az óvodákban 1,2%, az általános iskolákban 4,7%, azaz az előző évekhez mérten 
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valahova; és bár ők ilyen módon 100%-os együttműködők, a szűrési rendszer velük nem találkozik, annak 
ellenére, hogy emlőrákszűrésben részt vesznek. 

A Népegészségügyi Osztály fontos feladatának tekinti a prevenciót, egészségfejlesztést. Oktatási 
intézményekben, lakosság számára szervezett egészségnapokon, idős otthonokban, nappali klubokban 
közvetlenül tudja fejleszteni az emberek egészséges életvitellel kapcsolatos ismereteit. Rendszeresen részt 
vesz a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésein. Nevelési, oktatási intézmények közül elsősorban az 
óvodákat látogatják. A témaválasztás az óvoda és a gyermekek igényeihez igazodik, elsősorban egészséges 
táplálkozással, személyi higiéniával, szájhigiéniával foglalkoznak. 

Az iskolák részéről nem történt megkeresés a kerületi Népegészségügyi Osztálya felé egészségfejlesztéssel 
kapcsolatban, ezért 2017-ben írásban felvették a kapcsolatot a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal (a 
továbbiakban: Kelet-pesti Tankerület), és tájékoztatást küldtek arról, mely területeken tudnak segíteni az 
oktatási intézményeknek, hogy elősegítsék a gyermekek szélsőségtől mentes, harmonikus testi-lelki, 
egészséges fejlődését. A tudatos táplálkozásról, a személyi higiéniáról, a mozgás szükségességéről, valamint 
a kulturált alkoholfogyasztásról, illetve az alkohol ártalmairól szóló előadásokat tanórák keretében tartanák 
meg. A tematika megválasztásáhóz elengedhetetlenül szükséges az iskoláktól érkező kérés, jelzés, így a 
tanulókat leginkább érdeklő, aktuális programot tudnának biztosítani. 

A kőbányai idősklubokban előadásokkal segítették a kerületben élő szépkorúak egészség-magatartásának 
fejlesztését, figyelembe véve életkori, életviteli sajátosságaikat. 2014-ben mindösszesen egy előadás volt, 
2015-ben már 12, 2016-ban 15, 2017-ben az előadások száma visszaesett négyre. 

A Népegészségügyi Osztály egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenysége évről évre növekszik. A 2014-es 
évben mindösszesen három egészségfejlesztéssel kapcsolatos esemény valósult meg. 2015-ben már húsz 
ilyen esemény volt, és a 2016. évben már 31 eseményre várták a látogatókat a szervezők. A 2017. évben 28 
rendezvényt szerveztek a kerület lakói részére. 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék kiemelt hangsúlyt fektet a prevencióra, ezeket a HEP 4.3 fejezete mutatja 
be. 

e) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Kardiológiai Rehabilitációs Osztályán és Ambulanciáján zajlik a 
kerület iszkémiás szívbetegeinek, szívinfarktust, koszorúér tágítást, szívműtétet kiállott, szívelégtelen idős 
betegeinek fekvő és ambuláns rehabilitációja. 

Az osztályon évente kb. 800 beteget kezelnek, akiknek közel fele szívműtét után érkezik az osztályra. 
Emellett a betegek egy része ismételt rehabilitációs kezelésen vesz részt. Az osztály 3-as progresszivitási 
szinten, a legmagasabb 1/ A. finanszírozási osztályba soroltan működik, valamint akkreditációval rendelkezik 
a Semmelweis Orvostudományi Egyetem szakorvos képzésére. Dr. Páder Katalin osztályvezető főorvos 
mellett Dr. Seress Judit is rendelkezik kardiológus és kardiológiai rehabilitációs szakvizsgával. A 
rehabilitációt megfelelő számú gyógytornász, dietetikus, pszichológus segíti, a szakápolók tekintetében 
mutatkozik hiány, és nagyobb fluktuáció. Az osztály sikerét és eredményességét az 1% alatti halálozás 
mellett a visszatérő betegek nagy száma, a kiterjedt jó szakmai kapcsolatok mellett az is jelzi, hogy 2016. 
szeptemberétől Dr. Páder Katalin tölti be a Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság elnöki tisztét. 

Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Kőrösi Csoma Sándor úti telephelyén 
működik, 42 ággyal, vegyes profillal. Tevékenységi körében rehabilitációra kerülnek a cerebrovascularis 
laesion átesettek, az obliteratív érbetegségben szenvedők, ill. emiatt amputáltak, a posttraumás esetek 
(leggyakrabban csípőtáji töröttek, alsó- vagy felső végtagok törései, csigolyatörés utáni állapotok), súlyos 
mozgáskorlátozottsággal járó reumatológiai betegségben szenvedők, endoprotézis műtéten átesettek, 
organikus neurológiai kórképekben szenvedők. A mozgásszervi rehabilitáció teammunkában történik, 
melynek tagjai: mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, szakápoló, gyógytornász, gyógymasszőr, terapeuta, 
fizikoterápiás szakasszisztens, pszichológus, logopédus, dietetikus, ortopéd műszerész, ortopéd cipész. 
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A Kőbányáért Egyesület 2016 évtől kiemelt sportegyesületként költségvetési támogatásban részesül, mivel 
ebben az egyesületben nagy számú nagycsaládos és hátrányos helyzetű gyermeket foglalkoztatnak. A nehéz 
sorsú gyerekeknek az Egyesület számos kedvezményt biztosít az edzéseken való részvételhez és a 
versenyeztetéshez. 

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a lakosság önszerveződő sportolásának megalapozására, és a 
nehéz szociális helyzetben élők ingyenes sportolási lehetőségeinek bővítésére. Ezt mutatja, hogy 2014. 
november 28-án átadásra került az Óhegy parkban kialakított futókör, valamint kialakításra került négy 
saját testsúlyos edzésre lehetőséget biztosító sportpálya, valamint hat kültéri fitneszpálya. Jelenleg a 
kerület 30 pontján 6 saját testsúlyos edzőpark, 10 fitnesz park, 10 pingpongasztal, kosárlabda- és minifoci 
pályák, illetve sakk asztalok állnak rendelkezésre. A Sportliget fejlesztése során a lakossági térítésmentesen 
igénybe vehető sportolási lehetőségek száma tovább növekszik. 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A Bárka Lélek-Pontja 30 fő elhelyezését tudja térítésmentesen biztosítani. Az ellátás megszervezése során 
kiemelkedő figyelmet fordítanak az igénybe vevő személyek alapvető jogaira, emberi méltóságára, 
személyes szükségletére. Az átmeneti szállás bentlakásos intézményként napi huszonnégy órában 
folyamatosan működik, gondozási tevékenységét 08:00-22:00 óra között látja el és 22:00-08:00 óra között 
zavartalan pihenést biztosít a lakóknak. A Bárka Lélek-Pontjának szolgáltatását bármely hajléktalan személy 
igénybe veheti, ide nem értve a krízis esetén nyújtott szolgáltatásokat, azonban csak a kőbányai illetőségű 
hajléktalan személyek léphetnek tovább bérlakásba. 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány Kft.) is részt vesz a kerületi szociális 
szolgáltatások minél szélesebb körű biztosításában. A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az 
állam és az Önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális 
állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Ezek: 

Étkeztetés 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, 
pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt. Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek 
megfelelően az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, elvitelének lehetővé tételével, 
igény esetén munkaszüneti és pihenőnapon is biztosítják saját főzőkonyháról. Ha az étkezésben 
részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos, kezelőorvos javaslatára az ellátást 
igénybe vevő részére diétás étkeztetést nyújtanak. 

Nappali ellátás: Idősek Klubja 
A nappali ellátás keretében elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket 
betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni 
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. Az 
Idősek Klubja rendelkezik: 

- a közösségi együttlétre alkalmas multifunkcionális helyiségekkel, ahol foglalkozásokat, 
programokat tartanak, 

- a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel 
melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel. 

Az Idősek Klubjának szolgáltatásai: 
- szabadidős programok szervezése, 
- szükség szerint egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás 

segítése, 
- hivatalos ügyek intézésének segítése, 
- munkavégzés lehetőségének szervezése, 
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szakorvosi, illetve sürgősségi ellátásához való hozzájutásáról, 
kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról, 
a rendeletben meghatározott gyógyszerellátásáról, 
gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról. 

A mentális gondozás célja a lelki egészség védelme, az emberi méltóság és a megfelelő életminőség 
megtartása. 

A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítják 
a személyre szabott bánásmódot, 
a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni és csoportos 
megbeszéléseket, 
a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 
a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, 
az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, 
a gondozási tervek megvalósítását, 
a hitélet gyakorlásának feltételeit, és 
segítik, támogatják az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és 
működését. 

a lakók életkorának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak 
figyelembevételével a mentálhigiénés ellátás keretében szervezik: 

az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket, 
a szellemi és szórakoztató tevékenységeket, 
a kulturális tevékenységeket. 

A demens, illetve egyéb pszichés zavarokkal küzdő lakók számára kiscsoportos pszichoterápiás 
foglalkozásokat szerveznek. A foglalkozások a demencia szintje (enyhe, középsúlyos, súlyos) szerinti 
csoportok keretében történnek. A foglalkozások rugalmasak, folyamatosan alkalmazkodnak a lakók fizikai, 
mentális állapotához. A demens betegek foglalkoztatásában alkalmazott terápiák: 

meseterápia, 
zeneterápia, 
mozgásterápia, 
relaxációs terápia, 
emlékezetterápia, 
komplex művészetterápia. 

A következő táblázat a Szivárvány Kft. szolgáltatásait igénybe vevők számát mutatja meg. 

39. táblázat -A szociális szolgáltatások 
Szociális szolgáltatások 2012 2013 2014 2015 2016 

Szociális étkeztetés 66 64 76 87 85 
Idősek és demens személyek nappali ellátása 65 66 66 67 66 
Időskorúak Gondozóháza 40 38 40 40 42 
Idősek Otthona 98 94 99 99 100 

2017 2018 
79 74 
67 69 
41 40 
99 98 

Az Idősek Klubjának engedélyezett férőhelyszáma 60, a kihasználtsága átlagosan 110,0%, az Időskorúak 
Gondozóházána k engedélyezett férőhelyszám a 40, a kihasználtsága átlagosan 100,0%. az Idősek 

Otthonának engedélyezett férőhelyszáma 98, a kihasználtsága átlagosan 100,0%. 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor 

Nincs elegendő adat ahhoz, hogy a kerületről átfogó helyzetelemzést nyújtsunk. Ebben a témában 
adatgyűjtés nem lehetséges. 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

A közösségi élet egyik legfontosabb színtere a kerületben a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Köpont (a továbbiakban: Kőrösi) és telephelyei. Kiemelt feladatai: 

a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése a helyi közművelődési feladatellátás és 
intézményesülés biztosításával (színházi előadások, zenei rendezvények, komplex 
programok, ünnepi események, kiállítások, képzések, tanfolyamok, klubok szervezése 
minden korosztály számára), 
a gazdasági versenyképesség növelése, a felnőttképzés és átképzés munkaerő piaci 
orientációja (informális és kompetenciafejlesztő tanulási alkalmak megteremtése, 
kompetencianövelő programok szervezése), 
a társadalmi kohézió erősítése, a kirekesztés elleni küzdelem, az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a kulturális konfliktusok szakszerű kezelése 
(önszerveződő közösségek segítése, civil fórum, civil szervezetek támogatása, nemzetiségi 
kultúra bemutatása, testvérvárosi kapcsolatok kulturális területen való erősítése). 

Az egészségtudatos szemléletmód hazánkban is folyamatosan pozitív irányba változik, részben a 
megnövekedett betegségek kapcsán, részben a preventív, megelőző szemlélet erősödése miatt. Az 
emberek igénylik a tájékoztatást, keresik az olyan rendezvényeket, ahol kérdéseikre választ kaphatnak. A 
családi egészségnapok is ezt a célt szolgálják. A kerület a helyi lakosok által ismert kulturális központjában, 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (a továbbiakban: Kőrösi) és telephelyein számos 
egészségtudatosságra rávilágító rendezvényt, egészségmegőrző programot szerveznek. Évről évre olyan 
programokat kínál, amelyek hozzájárulnak a kőbányai identitás erősítéséhez. A hagyományok megőrzése 
mellett nyitottak a folyamatosan változó társadalmi igényekre és az új, értéket hordozó 
kezdeményezésekre. A korszerű kulturális szemlélet birtokában, a szolgáltatások fejlesztése mellett az 
intézmény a változó környezeti feltételeket is figyelembe véve végzi tevékenységét. A Kőrösi célja a 
kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése a helyi közművelődési feladatellátás és intézményesülés 
biztosításával (színházi előadások, zenei rendezvények, komplex programok, ünnepi események, kiállítások, 
képzések, tanfolyamok, klubok szervezése minden korosztály számára). A gazdasági versenyképesség 
növelése, a felnőttképzés és átképzés munkaerő piaci orientációja (informális és kompetenciafejlesztő 
tanulási alkalmak megteremtése, kompetencianövelő programok szervezése). A társadalmi kohézió 
erősítése, a kirekesztés elleni küzdelem, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, 
a kulturális konfliktusok szakszerű kezelése (önszerveződő közösségek segítése, civil fórum, civil szervezetek 
támogatása, nemzetiségi kultúra bemutatása, testvérvárosi kapcsolatok kulturális területen való erősítése). 

A Kőrösi esélyegyenlőségi tervének általános céljai vonatkoznak a látogatókra és a civil csoportok tagjaira 
egyaránt. 

Az Önkormányzat a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapításáról szóló 205/2015. (V. 21.) KÖKT határozatával kizárólagos önkormányzati tulajdonú nonprofit 
korlátolt felelősségű társaságot hozott létre 2015. szeptember l-jével, és egyben 2015. augusztus 31-ével 
megszüntette a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központot. Az Önkormányzat helyi 
közművelődésről szóló 25/2012. (V. 23.) rendeletét az átalakításnak megfelelően módosította, valamint 
ebben rögzítette, hogy a Kőrösi köteles részt venni a HEP megvalósításában. 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

A Kőrösiben kiemelt jelentőségű a civil szervezeteknek biztosított működési háttér, az ingyenes és 
kedvezményes színházi előadások mind az óvodás, mind az iskolás és nyugdíjas korosztálynak. A kulturális 
programokon kívül biztosítja Balatonlellén és Balatonalmádiban a kőbányai iskolásoknak és lakosainak a 
nyári üdültetés lehetőségét, illetve az évközi hétvégék kellemes eltöltését. A nyári időszakban működteti a 
kerületi napközis tábort az általános iskolás gyerekek részére. Ez a táboroztatási forma a résztvevőknek 
ingyenes. 
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minden évben támogatják a Lakatos Renáta emlékére megrendezett Roma vers- és 
prózamondó emlékversenyt, 
Labdarúgó Torna - Nemzetiségi Gasztronómiai Nap, 
Roma Hagyományőrző Mikulás rendezvény, 
Nemzetiségek Napja alkalmából karácsonyi ünnepség. 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

1. A munkanélküliek száma növeli a szegénységet, a A kőbányai közmunka (közfoglalkoztatás) program 
nyílt munkaerőpiacra közvetítés hiánya további folytatása 

2. Roma népesség hátrányos helyzete 
Átfogó problémakezelés a szegregátumban élőkkel 
kapcsolatban, akár pályázati forrás igénybevételével 

3. A szegregátumokban élő roma és A 2019. évi nemzetiségi választást követően 
mélyszegénységben élő közösségeknek minimális a megalakuló Roma Önkormányzat hathatós 
kitörési lehetősége bevonása a HEP folyamataiba 
4. A kerületi közszférában dolgozók nagy 
százalékának nehézséget okoz a kulturális, A kerületi közszférában dolgozók részére 
közművelődési rendezvényeken, eseményeken való térítésmentes kulturális, közművelődési programok 
részvétel, mert anyagi lehetőségük a napi szervezése 
kiadásokra elegendő 

Az Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és 
S. Megnövekedett Kőbányán az utcán Szenvedélybetegek Integrált Intézménye részlegével 
tudatmódosítószert fogyasztók és a hajléktalanok a meglévő kapcsolat szorosabbá tétele a 
száma hajléktalanok, szenvedélybetegek segítése 

érdekében 

6. A Hős utcai szegregátumban élők helyzete 
A Hős utcai szegregátumban élők fokozott 

kilátástalan, a szegregátum felszámolása miatt a 
gondozása, valamint előgondozása és költözés utáni 

kerületen belül költözők beilleszkedése problémás 
gondozása annak érdekében, hogy a kerületen 

lehet 
belüli beilleszkedésük lehetőleg zökkenőmentes 
legyen 

A hajléktalanokkal foglalkozó civil szervezetekkel 
7. A kerületben élő hajléktalanokkal foglalkozó civil meglévő kapcsolat erősítése, további 
szervezetekkel a meglévő kapcsolat erősítése, otthontalanokkal foglalkozó civil szervezetek 
további, új segítő civil szervezetekkel kapcsolat feltérképezése, velük a kapcsolat felvétele és az 
felvétele, kialakítása együttműködés fenntartása a hajléktalanok célzott 

segítése érdekében 

Továbbképzések támogatása a védett tulajdonságú 
8. Szakmai továbbképzések támogatása csoportba tartozók problémáival foglalkozó 

intézmények szakemberei részére 
9. Hiányzó adattáblák, adatok hiányában Határidőn belül a táblák kitöltése 
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Kedvezményes gyermekétkeztetés: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a 
gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. A szünidei 
gyermekétkeztetést 2016 tavaszán, ősszel és télen szervezte és bonyolította a Bárka. 

Az Önkormányzat Humánszolgáltatási Főosztálya tájékoztatta a hátrányos- és a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek családját a szünidei időszakában igénybe vehető étkezésről, így közel 150 gyermek és 
családja számára vált elérhetővé a szünidei étkeztetés. A valós igénybevételt az alábbi táblázatban 
láthatjuk: 

42. táblázat - A szünidei gyermekétkeztetés igénybevétele 
2016. évi szünidei gyermekétkeztetés adatai 

napok száma családok száma gyermekek száma 

Tavaszi étkezés 3 11 19 
Őszi étkezés 3 11 31 

Téli étkezés 7 10 26 

2018. évi szünidei gyermekétkeztetés adatai 

napok száma családok száma gyermekek száma 

Tavaszi étkezés 2 14 39 

Őszi étkezés 3 19 59 

Téli étkezés 3 14 50 

Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, 
menedékes, oltalmazott vagy humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére 
szükséges kitérni. A menedékes - rászorultsága esetén - jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint 
ellátásra és támogatásra. A menekültügyi hatóság, valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra vonatkozóan 
határozattal dönt (2007. évi LXXX. törvény, 32. §). A gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek nem 
csak a bejelentett lakcímmel rendelkező családoknak nyújtanak segítséget, hanem a kerületben 
életvitelszerűen tartózkodókkal szemben is ellátási kötelezettségük van. Bár a demográfiai mutatók szerint 
a lakosságszám csökken, a gyermekvédelemben dolgozók feladatai, esetszámai többnyire emelkednek. 

Az ingyenes vagy a kedvezményes támogatások köre kiszélesedett az elmúlt években. A támogatások zöme 
a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik. A támogatások mindegyikét hivatalos 
iratokkal kell igényelni, igazolni. A mélyszegénységben élő személyek, családok gyakran megfelelő papírok, 
jövedelemigazolás vagy egyéb okok miatt nem jutnak hozzá a szolgáltatásokhoz. A következő táblázatok a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakról adnak tájékoztatást. 

43. táblázat - A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek közül a hátrányos és a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 

2013.év 2014. év 2015. év 2016.év 2017.év 2018. év 

Hátrányos helyzetű 73 71 98 137 146 186 
Halmozottan hátrányos helyzetű 26 124 206 94 102 73 

44. táblázat - A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma a gyermekek száma 
szerint: 
(TEIR adatbázisból) 

Év 
1 2 3 4 vagy 5 6 vagy több Összesen 

gyermekes családok száma 

2013 666 567 137 11 5 1486 

2014 510 577 247 9 0 1343 
2015 479 335 138 43 6 996 
2016 271 253 148 46 4 724 
2017 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: a Gyvt. alapján a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
szempontjából meghatározó tényezők a következők: 

a szülő, a családba fogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége alacsony 
(legfeljebb alapfokú végzettség), 
a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága, 
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intézkedést kezdeményez. A Család-és Gyermekjóléti Központ jelzőrendszeri tanácsadója informálja a 
jelzőrendszeri tagokat a központ által nyújtott speciális szolgáltatásokról, elérhetőségének módjáról. 
Tájékoztatja a jelzőrendszer tagjait a hatósági intézkedések mikéntjéről. Kapcsolatot tart a jelzőrendszer 
tagjaival, szakmai anyagokat készít, részt vesz az esetmegbeszéléseken és esetkonferenciákon, a 
szakmaközi tanácskozásokon, valamint fogadja a jelzések összesítését a szolgálattól. 

A Bárka kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése . A 
gyermekvédelemben meghatározó szerepet tölt be a jelzőrendszer. A veszélyeztetettség jelzésére épülő 
gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer működésének minősége. 
A jelzőrendszer tagjainak együttműködése az esetek és a problémák mentén történik. 

Az Átmeneti Otthon célja, hogy azoknak a családban élő gyerekeknek, akik átmenetileg ellátás nélkül vagy 
elhelyezés hiányában gondozás, nevelés, lakhatás nélkül maradnának, valamint akiknek ellátása a család 
életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett, teljes körű testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésüket 
elősegítő ellátást biztosítson, ideiglenesen pótolja a szülői gondoskodást. A jelenleg érvényes szabályozások 
értelmében ez a szolgáltatás maximum 12 hónap, amely 6 hónappal, illetve a tanítási év végéig 
meghosszabbítható. 

Az Átmeneti Otthon 2017-ben 14 férőhellyel működött. Az ellátás indokaként gyakran felmerült a 
hajléktalanság, illetve a nem megfelelő lakhatási körülmények. Ez 2012. év során az összesen ellátott 
negyedét érintette. Az iroda melletti kisszoba Anya - gyerek szobává alakításával bővült 14 férőhelyesre az 
ellátás. 2014. július l-től ellátási szerződés keretében átmeneti gondozásban részesítik - 2 férőhely erejéig -
a XIV. kerület, Zugló területén életvitelszerűen tartózkodó rászorultakat, a Zuglói gyermekjóléti 
alapszolgáltatást nyújtó szolgáltató támogató javaslatára. 

A következő években az alábbiak szerint alakult az ellátottak száma: 
2013 - az ellátottak száma: 40 gyerek, ebből 8 fő hajléktalanság, 2 fő nem megfelelő 
lakáskörülmények miatt került be, azaz az összes ellátott 25%-a lakhatási probléma miatt 
tartózkodik az Átmeneti Otthonban, 
2014 - az ellátottak száma: 45 gyerek, 4 anya, ebből 7 gyerek és 2 anya hajléktalanság, 5 
gyerek és 1 anya nem megfelelő lakáskörülmények miatt került be, azaz az összes ellátott 
30,6 %-a lakhatási probléma miatt tartózkodik az Átmeneti Otthonban, 
2015 - az ellátottak száma: 51 gyerek és 3 anya, ebből 7 gyerek és 2 anya hajléktalanság 
miatt került be, azaz az összes ellátott 16,6 %-a lakhatási probléma miatt tartózkodik az 
Átmeneti Otthonban, 
2016 - az ellátottak száma: 53 gyerek és 6 anya, ebből 14 gyerek és 4 anya lakhatási 
probléma miatt került be. Ez az ellátottak 30,5%-a, 
2017 - az ellátottak száma: 42 gyerek, 4 anya, ebből 10 gyerek és 3 anya lakhatási probléma 
miatt került be. Ez az ellátottal 28%-a, 

2018 - az ellátottak száma: 40 gyerek és 3 anya, ebből 7 gyerek lakhatási problémák miatt 
került be. Ez az ellátottak 30% -a . Három anya 5 gyermekkel bántalmazás miatt került be, és 
lakhatási problémáik miatt került sor átmeneti gondozásukra. 

46. táblázat -Az Átmeneti Otthon éves statisztikáját mutatja 2013 és 2018 között: 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Féré5helyek száma 12 14 14 14 14 14 
Ellátási napok száma 4084 3696 3608 4091 3354 3635 
Ellátottak száma 40 45+4 51+3 53+6 42+4 40+3 

Az ellátás folyamatos biztosításán túlmenően, szükség esetén lehetőség van az azonnali - krízisesetek -
befogadására. Az Átmeneti Otthon 2014-től tudja fogadni a 3 év alatti gyermekeket édesanyjukkal együtt. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A gyer.mek közvetlenül fordult az Otthonhoz 2 2 2 2 3 4 2 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat/Központ közvetlen 
11+2 18 

Szo'lgálat:8 
irányításával 28 25 17+4 29+2 

25+3 12+4 
Központ :14 

Zugló:4 

A jelzőrendszer tagjain keresztül - 2 1 3 3+1 -
Iskola - - 4 - - 1 1 

óvoda 1 - 1 - - -
Egészségügyi intézmény- védőnő - 1 1 - - 0 -
Háziorvos, kórház 1 - - 0 -
Hatósági kezdeményezés - rendőrség: - s 16 11+1 4 0 -
Gyámhatóság, Gyámhivatal 7 - - 2 9 

Más szociális intézmény: Családsegítő Szolgálat, egyéb 
- - - - - 2 1 

gyermekvédelmi intézmény, otthon stb. 

Bölcsőde - 2 - - 3 0 -
TEGYESZ irányította át - - - - - 0 -
Egyéb - 40 49 54 59 - -

Az ellátás kezdeményezői leggyakrabban a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család és Gyermekjóléti 
Központ családsegítői, illetve esetmenedzserei voltak. A Gyámhatóság általi kezdeményezés gyakran a 
védelembe vétel során történő kötelezést jelentette. A védelembe vettek száma az ellátottak több mint 
egyharmada. 

51. táblázat -Az ellátottak száma az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ellátottak összesen 54 40 45+4 51+3 53+6 - 40+3 

A szülők életvezetési problémái 6 15 14 19 13 7 5 

A szülők egészségi problémái 5 8 7+2 7+2 13+4 1 2 
A gyermek egészségi problémái 1 2 5+1 - 1 1 1 
A szülők szenvedélybetegsége 3 2 1 2 - - -
A gyermek szenvedélybetegsége - - - - - - -
A szülők lakhatási problémái: - - - - - - 7 

Hajléktalanná válás 11 - 1 3 4 8+2 6 
Elégtelen lakhatási körülmények 2 3 6 8 6 2+1 1 

Bántalmazás 2 - - - - 5+1 12 
A szülő vagy gondviselő indokolt távolléte 2 7 4 5 3 - -

Családi konfliktus 7 2 6+1 7+1 12+2 s 2 

A gyermek magatartási problémái 15 1 - - - 13 -

Minden egy hónapot meghaladó átmeneti gondozás esetében egyéni gondozási-nevelési terv készül, 
melynek tervezésén részt vesz az Átmeneti Otthon és a Bárka családgondozója, a törvényes képviselő, 
valamint kora és állapota függvényében a gyermek. 2016-tól a team kiegészült a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat családsegítőjével, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserével. Azoknál az 
eseteknél, ahol a terv készítésében nagy szerepe volt az iskolai történéseknek - leginkább a 
magatartásproblémás, sokat hiányzó, csavargó, alul teljesítő gyermek - az Átmeneti Otthon nevelőtanára is 
részt vett az iskolai feladatok tervezésénél, akinek a feladata - többek között - a személyes kapcsolattartás 
az adott oktatási intézménnyel. A terv során feltárják a problémákat, annak okait és választ keresnek a 
problémákra. Pontosan leírják, hogy kinek mi a feladata, milyen határidővel - annak érdekében, hogy a 
gyermek minél hamarabb visszatérjen a családjában. 

Az átmeneti gondozást kiegészítő programok - a teljesség igénye nélkül-: 
Gyermektáborok Balatonlellén 
Családos táborok Balatonlelle-Felsőn Erzsébet-tábor Zánkán 2016. 07. 10-2016. 07. 15. 
között 
Életre Valók Egyesület szervezésében és kivitelezésében személyiségfejlesztő 
kamaszcsoport működött 
A Pongrác Közösségi Házban különböző szabadidős programokra, kézműves 

foglalkozásokra, internetes foglalkozásokra jártak az ellátottak. 
A karácsonykor meghívást kapott az ünnepségre az év során ellátott összes gyermek és 
családja. Mindenki ajándékot kapott. 
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54. táblázat -A védelembe vétel okai 2017-ben: 
0-14 év 14-16 év 16-18 év Összesen 

Védelembe vett gyermekek száma 93 46 12 151 

50 órát meghaladó, igazolatlan hiányzással összefüggő adatok: 22 60 0 82 

A gyermekvédelmi gondoskodás során legmunkaigényesebb feladatot az átmeneti nevelésbe vétellel 
kapcsolatos ügyek jelentik. 

A "RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Családok Átmeneti Otthona a 
lakhatási krízisbe került gyermek(ek) és szülő(k), valamint a legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek 
nagykorú testvér(ek), a gyermekeiket egyedül nevelő szülők, válsághelyzetben lévő bántalmazottak, vagy 
várandós anyák, a szülészetről a kórházi ellátás után kikerülő anya és gyermeke(i), valamint a várandós 
anya kérelmére az anya élettársa vagy férje részére biztosít a jogszabályban meghatározott időtartamra, és 
keretek között átmeneti elhelyezést és gondozást. 

Az Önkormányzat 2016. január l-jétől öt év határozott idejű ellátási szerződést kötött az Alapítvánnyal a 
Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásai biztosítására. A szerződés keretein belül az Alapítvány vállalta, 
hogy a fenntartásában működő Családok Átmeneti Otthonában biztosítja a Kőbánya illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben tartózkodó nyolc lakhatási krízishelyzetbe került 
család ellátását legfeljebb 18 hónap időtartamra. 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

SS. táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek 
(TEIR adatbázisból) 

Év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítettek évi átlagos száma 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2627 

2575 

2313 

1897 

1505 

2017 nincs adat 
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e) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

Az Önkormányzat a gyermekek jogán a következő helyi juttatásokat biztosítja: 

2017 

babakelengye: kerületi lakosok igényelhetik a gyermek egy éves koráig. Az elmúlt évben 
209 szülő igényelte újszülött gyermekének. A juttatásról honlapján és a helyi médiumban 
tájékoztatja az Önkormányzat a kerületi lakosokat, 
iskolakezdési támogatás: a kerületben élő gyermekek részére biztosítja az Önkormányzat az 
S OOO Ft-os utalványt, melyet az iskolákban, illetve az Önkormányzatnál vehetnek fel. A 
2017. évben 4969 gyermek részesült iskolakezdési támogatásban. 

dJ kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
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rászoruló gyermekek számára a mozgásfejlesztés, az iskolai előkészítés, a tanulásfejlesztés témakörében, a 
tanulási nehézségek kiküszöbölésében, a. részképességek, önismeret fejlesztésében nyújtanak segítséget 
fejlesztő egyéni vagy kiscsoportos formában, mely keretein belül a gyermekeknél folyamatosan és egyénre 
szabottan biztosítják a felzárkózást kortársaikhoz. A közvetlen soft tevékenységek keretében tíz egyetemi 
hallgató segítségével a 6-18 év közötti rászoruló gyermekek részére tanulást segítő ellátását nyújtanak: 
korrepetálnak, felkészítenek pát- és osztályozó vizsgára. Azok az iskolások, akik rendszeresen részt vesznek 
a korrepetálásokon, foglalkozásokon, havonta térítésmentes ösztönző programok keretében különböző 
érdekes kirándulásokon vehetnek részt, ezzel is motiválva őket a jobb teljesítmény elérésére. 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet tényének megállapítására vonatkozó rendelkezéseinek 
hatályon kívül helyezését követően annak megállapítását 2014. szeptember l-jétől a Gyvt. 67 / A § {1)-(2) 
bekezdése szabályozza. 

A kerületi bölcsődékben gondozott hátrányos és halmozottah hátrányos gyermek számát a következő 
táblázat mutatja: 

58. táblázat 
2017. január 01-től december 31-éig 

Bölcsődék 1 Csoportok száma 1 Férőhely 1 Gyermekek száma 1 2H-s gyerekek száma 1 3H-s gyerekekszáma 

Összesen 1 27 I 590/5501 5221 41 1 

2017. január 01-től december 31-éig 

Bölcsődék 1 Csoportok száma 1 Férőhely 1 Gyermekek száma 1 2H-s gyerekek száma 1 3H-s gyerekekszáma 

Összesen 1 27 I 590/5501 502 I 31 4 

A 59. táblázat - az 58. táblázat adatai bölcsődékre lebontva: 
2017 

Felvett Rendszeres gyermekvédelmi 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

Intézmények 
létszám kedvezményben részesülők 

részesülők aránya az éves átlaglétszám hoz 
viszonyítva %-os mutató 

Fecskefészek Bölcsőde 66 4 6,06% 

Napsugár Bölcsőde 72 0 0,00% 

Apraja Falva Bölcsőde 90 1 1,11% 

Gyermeksziget Bölcsőde 80 3 3,75% 

Gyöngyike Bölcsőde 33 6 18,18% 

Manóvár Bölcsőde 74 6 8,11% 

Apró Csodák Bölcsőde 75 5 6,67% 

Szivárvány Bölcsőde 32 8 25,00% 

összesen: 522 33 6,32% 

2018 

Felvett 
Rendszeres Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

Intézmények 
létszám 

gyermekvédelmi részesülők aránya az éves átlaglétszámhoz 
kedvezményben részesülők viszonyítva %-os mutató 

Fecskefészek Bölcsőde 70 5 7,1% 

Napsugár Bölcsőde 72 1 1,4% 

Apraja Falva Bölcsőde 81 0 0,0% 

Gyermeksziget Bölcsőde 69 5 7,2% 

Gyöngyike Bölcsőde 33 1 3,0% 

Manóvár Bölcsőde 75 8 10,7% 
Apró Csodák Bölcsőde 72 2 2,8% 

Szivárvány Bölcsőde 30 6 20,0% 

Összesen: 502 28 5,6% 

Ezen táblázat adataiból kiolvasható, hogy a kerületben leginkább a Gyöngyike Bölcsőde, valamint a 
Szivárvány Bölcsőde vonzáskörzetében összpontosulnak a hátrányos helyzetű családok. 

2015 szeptemberétől a Gyvt. értelmében jelentősen bővült azok köre, akik ingyenesen étkezhetnek a 
bölcsődében. A jogszabályi változást követően az ingyenes étkezést az egy főre eső átlag jövedelem 
{családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó 
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fejlesztő foglalkozások szerves részét képezi a kutyaterápia, mely elősegíti a kapcsolatfelvételt, 
kapcsolatkialakítást, társas helyzetek kezelését . . Kedvezően hat a kommunikációra, az érzelmek 
kimutatására, kezelésére, a szorongásos tünetek oldására. 

2016. szeptember l-jével megnyitotta kapuit a Manóvár Bölcsőde, a Vaspálya utca 8-10. szám alatt. Az 
átépítés során egy nagyon korszerű, a 21. század elvárásainak, igényeinek és követelményeinek megfelelő 
modern intézmény került átadásra. Az intézményben 80 férőhelyen 6 csoportszoba fogadja a bölcsődés 
korú gyermekeket. 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, 
betöltetlen státuszok) 

60. táblázat - Betöltött védőnői álláshelyek 
(TEIR adatbázisból) 

Év Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

34 
31 
33 
33 
35 

2017 nincs adat 

Egy védőnőre jutó 
gyermekek száma 

82 
87 
83 
81 
76 

nincs adat 

Védőnői álláshelyek (db) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Egy védőnőre jutó gyermekek száma (fő) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A védőnői ellátáshoz a hozzáférés sem vagyoni helyzettől, sem biztosítási jogviszonytól, sem magyar 
állampolgárságtól nem függ. A védőnő a hatályos jogszabályok szerinti feladatát az ellátási területén 
lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles ellátni. Ezen felül köteles a védőnői gondozás 
lehetőségét fe lajánlani a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személynek is, akiről tudomást 
szerez, és ellátása védőnői kompetenciába tartozik. 
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külföldi állampolgárok oltási könyvének átvizsgálása, oltások pótlásának megbeszélése, 
kullancscsípés utáni teendők. 

A pedagógusok részéről a leggyakrabban felmerülő kérdések a következők: 
epilepsziás tanuló ellátása, 
oltási könyv ellenőrzése járványveszély esetén . 

Az iskolavédőnő feladatai: 
kétévente többek között a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot 
hazai standardok szerinti értékelése, ezentúl a pszichés, motoros, mentális, szociális 
fejlődés és magatartásproblémák feltárása, 
érzékszervek működésének vizsgálata és a színlátás vizsgálata a 6. évfolyamban, 
mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc
rendellenességekre, 
vérnyomásmérés 
pajzsmirigy tapintásos vizsgálata a 4. évfolyamtól, 
a gyermekek, tanulók személyi higiéniájának ellenőrzése (kiemelten a fejtetvesség szűrése 
és szükség esetén kezelése). 

63. táblázat -Általános iskolai szűrővizsgálatok a 2017-2018-as oktatási évben 
Vizsgálat összlétszám Kiszűrtek száma Százalékos megoszlás 

Testsúlymérés 2709 512 18,89% 

Testi fejlettség 90< 2710 416 15,35% 

Test fejlettség3> 2712 99 3,65% 

Magasság 2303 45 2,56% 
Látásélesség 2500 566 22,64% 

Színlátás 895 17 1,89% 

Hallás 2953 61 2,06% 

Golyva 2176 6 0,27% 

Mozgásszervek 2829 1480 52,31% 
Vérnyomás 2663 63 2,36% 

Tisztasági vizsgálat 4924 106 2,15% 

64. táblázat - Középiskolai szűrővizsgálatok a 2017-2018-as oktatási évben 
Vizsgálat Összlétszám Kiszűrtek száma Százalékos megoszlás 

Testsúlymérés 2192 377 17,19% 
Testi fejlettség 90< 2192 352 16,05% 

Test fejlettség3> 2192 69 3,14% 
Magasság 2192 4 0,18% 

Látásélesség 2192 282 12,86% 

Színlátás 1949 26 1,33% 

Hallás 2192 22 1,00% 

Golyva 2192 34 1,55% 

Mozgásszervek 2192 722 32,93% 
Vérnyomás 2192 67 3,05% 
Tisztasági vizsgálat 2170 0 1,18% 

Az életkorhoz kötött kötelező oltásokat 11 éves kortól iskolai kampányoltások keretében kell elvégezni. A 
kampányoltások iskolai osztályokra vonatkoznak és nem életkorra . A megadott iskolai osztályon kívül a 
tanulók csak abban az esetben oltandók, ha feltételezhető, hogy tankötelezettségük befejezéséig nem érik 
el a kijelölt osztályt. A kötelező oltások- évfolyam szerint - a következőek: 

6. osztály 

7. osztály 

MMR - kanyaró, mumpsz, rubeola újraoltás 
dTap - diftéria, tetanusz és acelluláris pertussis, torokgyík-merevgörcs-szamárköhögés 
emlékeztető oltás 

Hepatitis B elleni oltás 
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Böksődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek 
száma 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

• M(iködő (összes) bölcsődei férőhelyek száma 
• Működő, önko,rn1ányz.iti bölcsődei férőhelyek száma 

Egyéb, nem önkormányzati bölcsődei {munkahelyi, magán stb .) férőhelyek száma 

67. táblázat - óvodai nevelés adatai 

3-6 éves korú 
óvodai 

óvodai férőhelyek óvodai feladat- óvodába beírt 
Óvodai 

év gyermekcsoportok gyógypedagógiai 
gyermekek száma 

száma 
száma ellátási helyek száma gyermekek száma 

csoportok száma 
2012 2920 116 2734 24 2793 1 
2013 3219 117 3003 24 2853 1 
2014 3167 115 2958 22 2748 1 
2015 2665 125 3195 27 2619 1 
2016 2616 101 2616 18 2184 1 
2017 2592 101 2592 18 2124 1 
2018 2028 99 2513 17 2064 1 
2016. évtől csak az önkormányzati fenntartású óvodák statisztikai adatait tartalmazza a táblázat. 

d) gyermekjóléti alapellátás 

A gyermekjóléti szolgáltatást a Bárka biztosítja a kerületben. 2016. január l-jétől a jogalkotó a 
gyermekjóléti alapellátást a kerületekben, városokban, falvakban működő családsegítő szolgálatokhoz 
rendelte. Ennek értelmében a családsegítő szolgálatok működésében, feladat ellátásában nagyfokú változás 
történt. A változás az intézmény megnevezésében is tükröződik, így 2016. január l-jével az addigi 
Családsegítő Szolgálat megnevezése Család-és Gyermekjóléti Szolgálatra módosult. A gyermekjóléti 
szolgáltatás a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás. Ez a gyermek érdekeit 
védő speciális személyes, szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek a 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének 
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a már kialakult veszélyeztetettség 
csökkentését, megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését a családba. 

Feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében 
a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 
támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 
a családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros 
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése, 
a válsághelyzetben levő várandós anyák támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 
valamint a Családok Átmeneti Otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás 
szervezése, 
szabadidős programok szervezése. 

Az általános szolgáltatási feladatokon túl a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek 
megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat nyújt. Így utcai és lakótelepi szociális 
munkát, kapcsolattartási ügyeletet, kórházi szociális munkát és készenléti telefonos ügyelet biztosítását, 
melyet az Átmeneti Otthonnal kötött megállapodás értelmében lát el. A telefonos készenléti szolgálat célja, 
hogy a nyitvatartási időn túl felmerülő krízishelyzetekben lehetőség legyen azonnali segítség, tanácsadás 
vagy tájékoztatás nyújtására. A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható, a lakossággal ismertetett 
mobiltelefonszám biztosításával szervezik meg olyan formában, hogy a készenlétben lévő munkatárs 
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valamint megőrzésében valósul meg. Szolgálja, gondozza azokat, akik itt találják meg helyüket, különös 
tekintettel a tehetségeket és. a közösségi szerveződéseket. Az általános iskolai korosztály számára nyári 
napközis tábort szervez a Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskolában, valamint nyári táborokat üzemeltet 
Balatonlellén. Ingyenes, vagy kedvezményes árú színházi előadásokat szervez a kerületi óvodás és általános 
iskolás gyermekek részére. A Budapest X. kerület Előd utca 1. szám alatt tanuszodát működtet, és 
úszásoktatást szervez órarendszerűen (az általános iskolás korosztálynak) és tanfolyami rendszerben az 
óvodáskorúak számára. Balatonalmádiban önkormányzati üdülőt működtet. Kezeli a Kőbányai Helytörténeti 
Gyűjteményt és üzemelteti az Újhegyi Közösségi Házat. 

Sportolási lehetőségek 

A közoktatás alsó szintjén, az óvodás rendezvényeken (óvodás sportnapok) több mint 250 gyerek vesz részt. 
A kőbányai nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek megrendezett versenysorozat az elmúlt két 
esztendőben jelentős mértékben bővült. Az eddigi négy esemény helyett hat óvodás verseny került 
megszervezésre, ahol a 18 óvoda a teljes nevezhető létszámmal vett részt. Új sportnapot vezettek be: ovis 
úszóverseny és ovis-kori. A mindenkori nagycsoportosokkal sikerül a sportversenyek adta élményt 
megismertetni, és a tehetséges gyermeket a kerületi sportegyesületekhez irányítani. A kiemelten 
támogatott sportegyesületek szakemberei a kerület óvodáiban sportfoglalkozásokat tartanak, a tehetséges 
gyermekeket tovább irányítják az egyesületekbe, ahol többek között úszás, kosárlabda, labdarúgás, 
jégkorong sportágakban versenyezhetnek. 

Az általános és középiskolai diáksportban, a diáksport-egyesületekben és az iskolai sportkörökben dolgozó 
sportcsoportvezetők kiemelt feladata a hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok felkarolása és rendszeres 
foglalkoztatása. A kerületi diáksport rendezvényeken tanévenként a tanulók közel 50%-a vesz részt. 

A Kormány az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek 
keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 
2013. január l-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Kormány rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján. Ez, valamint az Nkt. 76. § (5) bekezdése alapján az Önkormányzat a köznevelési intézmények állami 
fenntartásba adásáról szóló 490/2012. (XII. 13.) határozata alapján az Önkormányzat és a KLIK 2012. 
december 14-én K/57385/2012/XXIIII. iktatószámú használati megállapodást kötött a további feladatellátás 
érdekében. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. 
évi LXXX. törvény módosította az Nkt-t, amelynek következtében 2017. január l-jétől az iskolák 
működtetési feladatait is átvették az önkormányzatoktól. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában 
fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. 
rendelet alapján a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából a KLIK-ből a területi szervei 2017. január l-jével kiváltak, és a Korm. rendeletben 
meghatározott tankerületi központba olvadtak be. A KLIK 2017. január l-jétől Klebelsberg Központ néven 
működik tovább. A KLIK illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói jogai és 
kötelezettségei tekintetében 2017. január l-jétől a KLIK jogutódja a tankerületi központ, a X. kerület 
esetében a Kelet-Pesti Tankerületi Központ. 

Az Önkormányzat a fenntartóváltást követően a 2016-2017 tanév végéig támogatta költségvetéséből a DSE
k működését, valamint eredményességük alapján további támogatást is biztosít részükre. A diáksport és 
versenyrendszerének támogatása lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű gyermekek sportolására is. 
További segítséget jelent a rászoruló gyermekek részére a Diáksport Bizottság a Kőbányáért Egyesület által 
megszervezett és az Önkormányzat által támogatott diáksport tábor, ahol szezononként 130-150 diák vesz 
részt. A Sportközpont által szervezett és lebonyolított Sportismereti táborba óvodás kortól jelentkezhetnek 
a gyermekek. A 2x5 napos turnusokban 10 sportággal ismerkedhetnek meg · a táborozók a kőbányai 
egyesületek edzőinek segítségével. A tehetség-kiválasztás és az egyesületekbe irányítás folyamata helyben 
történik a tábori foglalkozásokat követően. A Sportközpont és a Természetbarát Szakbizottság évente két 
alkalommal természetjárást szervez busszal. A túrákat a hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezik. 
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Tanév Pályázók száma Érvényes pályázatok száma 
Támogatott pályázatok 

száma 

2013/1. félév 105 65 53 

2013/2. félév 88 68 39 

2014/1. félév 74 56 56 

2014/2. félév 81 66 57 

2015/1. félév 125 97 65 

2015/2. félév 84 69 69 

2016/1. félév 115 83 76 

2016/2. félév 82 55 55 

2017 /1. félév 87 73 73 

2017 /2. félév 62 47 47 

2018/1. félév 67 53 53 

2018/2. félév 60 51 51 

A táblázatból látható, hogy az utolsó két tanévben minden érvényes pályázatot benyújtó tanuló elnyerte a 
támogatást. A költségvetésben az Önkormányzat 4 500 OOO Ft összeget biztosít a tanulmányi ösztöndíjra. 

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít arra, hogy segítse a kerületi óvodák és iskolák erdei táborainak 
szervezését. A működési költségekhez nyújtott támogatás által csökkenti a részvételi költségeket, ezzel 
bővíti a programokon résztvevő gyermekek számát, valamint hozzájárul a szervező pedagógusok 
munkadíjának finanszírozásához. 

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

70. táblázat - óvodai nevelés adatai 2018-ban 
óvodai ellátottság 

Az óvoda telephelyeinek száma 17+2 

Hány településről járnak be a gyermekek nincs adat 

óvodai férőhelyek száma 2513 

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai 
99 

neveléssel együtt) 

Az óvoda nyitvatartási ideje ( ... h-tól ... h-ig): 6:00-tól 18:00-ig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama:() 4 hetes turnusokban, változó 

Személyi feltételek 
Fő 

(2018. szeptember) 

Óvodapedagógusok száma 245 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 

Gyógypedagógusok létszáma 
Dajka/gondozónő 

Kisegítő személyzet (ped. asszisztens, óvodatitkár, technikai) 

71. táblázat -Általános iskolában tanulók száma 
(TEIR adatbázisból) 

Általános iskola 1-4. Általános iskola 5-8. 

Tanév 
évfolyamon tanulók száma évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatás is) (gyógypedagógiai oktatás is) 

fő fő 

2011/2012 2800 2461 

2012/2013 2924 2466 

2013/2014 2927 2565 

2014/2015 3018 2529 

2015/2016 2941 2566 

2016/2017 nincs adat nincs adat 

245 

0 
99 
93 

Általános iskolások 
száma 

fő 

5 261 

5 390 
5 492 

5 547 
5 507 

nincs adat 

Hiányzó létszám 
(2018. szeptember) 

17 
17 

0 
0 
0 

Napközis általános iskolai tanulók száma a 
nappali oktatásban (iskolaotthonos 

tanulókkal együtt) 

fő % 
3437 65,3% 
3464 64,3% 

3786 68,9% 
4092 73,8% 

3948 71,7% 
nincs adat nincs adat 
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A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 
Tanév nappali oktatásban 

fő 

2012/2013 533 
2013/2014 539 
2014/2015 602 
2015/2016 577 
2016/2017 nincs adat 

8. évfolyamot eredményesen befejezők száma a 
nappali oktatásban 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

Az Önkormányzat az általa fenntartott óvodákban biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását. 
A következő táblázatban látható, hogy melyik óvoda milyen sajátos nevelési igényű gyermeket lát/láthat el. 

75. táblázat -Az SNI gyermekek ellátásának intézményi szintű lefedettsége 2014-től 
óvoda Az intézmény által ellátott saiátos nevelési iRényO RVermekek 

A többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján: 

Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
- egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar), 
- autizmus spektrum zavar, 
- enyhe értelmi fogyatékosság. 

A többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján: 

Kőbányai Bóbita óvoda 
- egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar), 

- autizmus spektrum zavar, 

- Down szindróma. 
A többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján: 

Kőbányai Csodafa Óvoda 
egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar), 

- autizmus spektrum zavar, 

- érzékszervi fogyatékosság -gyengénlátó. 
A többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján: 

Kőbányai Csodapók Óvoda egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar), 

- autizmus spektrum zavar. 

Kőbányai 
A többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján: 

Csupa Csoda Óvoda - egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar), 
autizmus spektrum zavar. 

A többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján: 

Kőbányai Gépmadár óvoda 
egyéb pszichés fejlő dési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar), 
autizmus spektrum zavar, 
beszédfogyatékosság. 

A többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján: 
Kőbányai Gesztenye Óvoda egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar), 

autizmus spektrum zavar. 
A többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján: 

Kőbányai Gézengúz Óvoda 
egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar), 

- autizmus spektrum zavar, 
Down szindróma. 

Kőbányai Gyermekek Háza 
A többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján: 

Óvoda - egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar), 

- autizmus spektrum zavar. 
A többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján: 

Kőbányai Gyöngyike Óvoda - egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar), 
- autizmus spektrum zavar. 

A többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján: 

Kőbányai Hárslevelű Óvoda - egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar). 
- autizmus spektrum zavar, 
- Down szindróma. 

Kőbánya i Kékvirág Óvoda 
A többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján: 

- egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar), 
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78. táblázat - Az általános iskolák 2018-2019. tanév évi adatait iskolákra lebontva a Kelet-Pesti Tankerület 
statisztikai adatai alapján: 

Intézmény Pedagógus létszám NOKS létszám Technikai létszám Osztályok száma 

Kőbányai Bem József Á. 1. 21 2 6 8 
Kőbányai Fekete István Á. 1. 57 4 6 24 

Kőbányai Harmat Á. 1. 53 5 11 23 
Kőbányai Kada Mihály Á. 1. 38 3 6 16 

Kőbányai Janikovszky Éva Á. 1. 49 6 9 21 
Kőbányai Keresztury Dezső Á. 1. 40 1 5 17 

Kőbánya i Kertvárosi Á. 1. 27 4 6 12 
Kőbányai Széchenyi István Á. 1. 51 5 11 23 

Kőbányai Szervátiusz Á. 1. 36 4 7 16 
Kőbányai Szent László Á. 1. 54 6 9 24 

Kőbányai Komplex ó., Á. 1., KSSZ. 69 24 8 19 
Budapest X. Kerületi Éltes Mátyás Á. 1. és Kollégium 31 15 7 11 

Kőbányai Szent László Gimnázium 82 11 13 24 
Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium 48 4 4 17 

Kroó György AMI 72 7 7 -
Kőbányai Üllői Úti Á. 1. 34 4 11 16 

Összesen 763 104 126 271 

Mind az óvodákban, mind az iskolákban a logopédiai ellátást a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. 
kerületi Tagintézménye és a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény utazó gyógypedagógiai hálózata látja el. 

e) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között és az egyes intézményeken belüli szegregáció 

Az Önkormányzatnak nincsen tudomása a kerületben működő intézmények esetében hátrányos 
megkülönböztetésről, jogellenes elkülönítésről, intézmények közötti, illetve intézményen belüli 
szegregációról. 

dj az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó 
eltérések 

Ennek a pontnak a kifejtését a Kelet-Pesti Tankerületi Központ tudja elkészíteni. Az IT-k között szerepeltetni 
kell ennek az elkészítését. A felelős a Kelet-Pesti Tankerületi Központ vezetője, közreműködők az általános 
és középiskolák. Az IT befejezésének határideje a HEP következő felülvizsgálatának időpontja. 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Az óvodának, iskolának, a pedagógusoknak kiemelt szerepe és felelőssége van a tehetségek felkutatásában 
és kibontakoztatásában. A megvalósításhoz az erőforrások mozgósítását az Önkormányzat a 757/2010. (111. 
18.) KÖKT határozatával alapozta meg azzal, hogy lehetőséget biztosított a „Kőbányai tehetségsegítő 
stratégia" kidolgozására, melynek célja, hogy a kőbányai gyermekek, fiatalok hatékony segítséget kapjanak 
tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához. A stratégia megvalósításának első lépése a Kőbányai 
Tehetségpont létrehozása volt a TÁMOP 3.4.4. Géniusz pályázaton való részvétellel. Ennek keretében a 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 2010. január 23-tól regisztrált tehetségponttá vált. A 
kőbányai fenntartású óvodák vonatkozásában két intézmény rendelkezik regisztrált tehetségpont címmel 
mindamellett, hogy tehetségazonosítás, tehetséggondozás valamennyi óvodában működik. 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 
A Radar Ifjúsági Iroda nyitvatartása igazodjon a 

1. A kerületben több helyen találkozhatunk gyermekek, fiatalok napirendjéhez, ezzel segítve a 
csellengő fiatalokkal hétközben és hétvégén is szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, 

szabadidős és szünidei programokat biztosítva 
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S. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

E tématerület esetén a központi adatszolgáltatásban kevés információ áll rendelkezésre. 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A családi szerepek tradicionális értelmezése a nőket gyereknevelési és háztartási feladatokra bíztatja, 
amelyet azonban a modern társadalom nem, vagy csak kevéssé ismer el aktív munkavégzésként. Ma 
Magyarországon azonban egyre több nő és férfi gondolja úgy, hogy a tradicionális szerepek megoszthatók. 
A nemek közötti egyenlőtlen családi felosztás következménye a nők „harmadik műszakja" . 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

79. táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
(TEIR adatbázisból) 

Év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak (számított adat) Regisztrált munkanélküliek 

férfiak 

2012 28 362 
2013 28 321 
2014 25 783 
2015 28 033 
2016 26 247 
2017 nincs adat 
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2012 

2012 

nők férfiak nők férfiak nők 

26 262 27 183 25 201 1179 1061 
26 343 27 379 25 479 942 864 
24482 24 837 23 688 946 794 
26164 27 354 25 313 679 851 
24 894 25 721 24 211 526 683 

nincs adat. nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Nők foglalkoztatási helyzete (fő) 

2013 2014 2015 2016 2017 
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi 
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

A nők munkaerő-piaci esélyeit és az ideális családtervezést is pozitívan befolyásolja, ha a gyermekek 
napközbeni ellátása biztosított a településen. 

80. táblázat - Bölcsődék száma, fé rőhelyek 
(TEIR adatbázisból) 

Önkormányzati Bölcsődébe beírt 
Év 

bölcsődék száma gyermekek száma 

2012 9 697 
2013 9 683 
2014 9 654 

2015 8 644 

2016 8 632 

81. táblázat - Gyermekek napközbeni ellátása 
(TEIR adatbázisból) 

Szociális szempontból felvett gyerekek száma Nem önkormányzati 
(munkanélküli szülő, veszélyeztetett bölcsődék száma 

gyermek, nappali tagozaton tanuló szülő) (munkahelyi, magán stb.) 

nincs adat 1 
nincs adat 1 
nincs adat 1 

nincs adat 2 

nincs adat 2 

Egyéb, nem önkormányzati Családi napköziben 
Működő (összes) bölcsőde i Működő, önkormányzati 

Év bölcsődei (munkahelyi, magán engedélyezett férőhelyek száma 
férőhelyek száma bölcsődei férőhelyek száma 

1 

2012 

2013 
2014 
2015 
2016 

2017 

800 -

600 

400 

200 ~ 

0 -

1. -

stb.) férőhelyek száma (december 31-én) 

697 648 49 37 

683 648 35 55 
654 646 8 68 
644 636 8 69 
632 590 42 27 
632 590 42 27 

Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett fé rőhelyek száma 

-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

• Működő (összes) bölcsődei férőhelyek száma 
• Működő, önkormányza t i bölcsődei férőhelyek száma 
• Egyéb, nem önkormányzati bölcsődei (munkahelyi, magán stb.) férőhelyek száma 

Az Egyesített Bölcsődék kerületi intézményeiben Európa Uniós pályázat segítségével 2013-ban indult be 
családbarát szolgáltatásként az időszakos gyermekfelügyelet. Saját dolgozóik részére rugalmas munkaidő 
kialakítását nem tudják bevezetni a gyermekek biztonságos napközbeni ellátása miatt. A projektzárást 
követően 2014. november 1 és december 31 között is térítésmentesen biztosították a szolgáltatást, majd 
2015. január l-jétől a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének A 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) számú rendelete értelmében 400 Ft/óra 
ellenében. A szülők továbbra is igénylik ezt a fajta szolgáltatást. A következő táblázat a két bölcsődére 
vonatkoztatva mutatja be az igénybe vett órák számát, évenkénti bontásban. 
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A védőnői szolgálat nemcsak a gyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem feladata a család 
(gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó gyermek megfelelő testi és 
mentális fejlődésének biztosítását. A védőnő kapcsolatban áll a családdal, a kisgyermekellátó 
intézményekkel és a gyermekorvossal is, így adott településen árnyalt képpel rendelkezik a csa ládok 
gyermekellátási és nevelési helyzetéről. A Bárka iskolavédőnői által a középiskolákban felvilágosító 
előadásokat tartanak mind a fogamzásgátlás, mind a felelősségteljes családtervezés témaköreiben az első 
és negyedik évfolyamban. 

Az iskolavédőnői felvilágosító előadások témái: 
egészséges táplálkozás, 
káros szenvedélyek, 
barátság, szerelem párkapcsolat, 
mindennapos aktív testmozgás, 
személyi higiénia (tisztálkodás, fogápolás, kézmosás), 
biztonságos környezet, 
személyes és társas kapcsolatok. 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

Jellemzően az erőszak jó része még mindig a családban marad. A nőket, illetve a családokat érő erőszakos 
cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A jelzőrendszer egyre hatékonyabb működése ellenére és a 
rendőri tevékenység eredményeként egyre több esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy 
problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. A családon belüli erőszak a kapcsolati erőszak körébe tartozó 
bűncselekményeknél jellemző a látencia. A bántalmazott fél jellemzően nehezen határozza el magát a 
segítség kérésre, a veszélyeztetett helyzet felszámolásának elindítására. Sokszor évekig tűri a bántalmazást, 
és csak akkor jelez, amikor már ténylegesen tűrhetetlen, életveszélyes helyzet áll elő. Ilyen esetben 
halmozottan traumatizált, társadalmilag elszigetelt és ellehetetlenült személy(ek) kerülnek a hatóságok 
látókörébe, akik mellé azonnalos, és sok féle segítséggel kell(ene) felsorakozni, ahhoz, hogy érdemben 
változtatni lehessen a kialakult helyzeten. Ehhez nem minden esetben áll rendelkezésre elég eszköz, 
lehetőség. Az elmúlt évek során a rendőrség által életre hívott új intézkedések (ÁSZER, ideiglenes megelőző 
távoltartási határozat meghozatala), valamint a Gyermekvédelmi Törvény módosulásai mindenképpen 
kicsit sűrűbbé teszik a védőhálót az ilyen bűncselekményekben érintett áldozatok számára is. 

A családon belüli erőszak jellemzően olyan személyeket érint, akik valamilyen szempontból kiszolgáltatott 
helyzetben vannak az őket bántalmazó elkövetővel szemben. Ugyanakkor az ilyen jellegű elkövetési 
magatartásoknak leginkább kitett csoportok a nők, a gyerekek, illetőleg az idős szülők. Megnyilvánulási 
formáját tekintve a családon belüli erőszaknak ötféle fajtáját szokás elkülöníteni: a szóbeli, a lelki, a testi, a 
szexuális és a gazdasági (anyagi) erőszakot . A párkapcsolati erőszak az elkövető és az áldozat közötti 
ismeretségből fakadó intim viszony miatt válik „családi jellegű"-vé. A nőbántalmazással azért kell kiemelten 
foglalkozni, mert ha anyák is egyben, akkor a gyermekükkel együtt szenvedik el az erőszakot. Ha az elkövető 
nem bántalmazza a gyermekeket, ők akkor is sérülnek, hiszen az anya bántalmazása a gyermekben félelmet 
és önvádat kelthet. A BRFK X. ker. Rendőrkapitányságán megjelenő esetek alapján megállapítható, hogy a 
fent tárgyalt bántalmazási formák mindegyike jelen van Kőbányán. 

A családon belüli erőszak körébe tartozó bűncselekmények súlyosabb büntetését teszi lehetővé a büntető 
törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) 2013. július l-jével hatályba lépett módosítása, amely önálló 
tényállássá teszi a kapcsolati erőszakot. Az új tényállás nemcsak a hozzátartozókra, hanem a volt 
házastársakra, volt élettársakra, gondnokra, gondnokoltra, gyámra és gyámoltra is vonatkozik. Emellett a 
jogszabály a bűncselekmény megvalósulásának feltételeként határozza meg az együttélést, ám a 
büntethetőség kiterjed arra az esetre, ha a sértett és az elkövető korábban élt egy háztartásban. A 
jogszabály lehetőséget biztosít arra is, hogy az elkövetőt eltiltsák a bántalmazott hozzátartozóval való 
kapcsolattartástól. Az új törvényi tényállás a testi sértés egyes eseteit, a becsületsértést, a személyi 
szabadság megsértését és a kényszerítést súlyosabban bünteti, ha az elkövető és az áldozat együtt él vagy 
élt, illetve, ha kapcsolatukból közös gyermek született. Azt is büntetik, ha az elkövető megalázza vagy súlyos 
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2016. évben az Átmeneti Otthonban a nagyméretű, és nem teljesen kihasznált konyhából terápiás szobát 
választottak le, ahol kétszemélyes, terápiás megbeszélésekre van lehetőség . . A terápiás szoba a 
HungaroControl Zrt. és az Önkormányzat támogatásával valósult meg azzal a céllal, hogy az átmeneti 
gondozásban részesülő gyermekek és családjaik pszichés segítséget kaphassanak a traumák és a 
mindennapi nehézségek feldolgozásához. 

84. táblázat - Anyaotthonok 
BMSZKI Családok Átmeneti Otthona +3614220404 

SOS Krízis Alapítvány- Családok Átmeneti Otthona +36 1 390 34 52, perenyi@soskrizis.hu 
Családok Átmeneti Otthona II. +361609 1117, korvasut@soskrizis.hu 
Családok Átmeneti Otthona Ill. +36 1 297 38 91, locsei@soskrizis.hu 

Jó Pásztor Anyaotthon +36 1250 39 45, jpa@jopasztor.hu 

Jó Pásztor Háza Anyaotthon +36 1439 17 99, jpha@jopasztor.hu 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Családok Átmeneti Otthona +36 1 252 31 35, 
Anyaotthon szatmarcsao@maltai .hu 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat (több anyaotthont és családok átmeneti +36 139147 00, +36 139147 04, 
otthonát is működtet) mmsz@maltai.hu 

Oltalom Karitatív Egyesület - Családok Átmeneti Otthona +36 1314 06 68, anyaotthon@oltalom 

Anyaoltalmazó Alapítvány +36 1283 01 94, anyaolt@enternet.hu 

Magyar Vöröskereszt Anyaotthon +36 42 476 073, 
anyaotthon@voroskereszt.hu 

Menedék Mamásotthon +36 1 226 27 56, +36 20 999 72 80 
iroda@menedekalapitvany.hu 

Fény Háza Családok Átmeneti Otthona +36 20 58118 81, 
fenyhaza@udvhadsereg.hu 

Szociális és Rehabilitációs Alapítvány +36 1 308 13 01, 
szocrehab@gmail.com 

Lea Otthon +36 20 929 78 09, 
leaotthon@gmail.com 

Szeretet Misszionáriusai rend Béke Otthona +36 1331 2151 

Anya - Gyermekszálló +36 1257 94 61 

Anyaotthon +36 1258 29 93 

Csepeli Anyaotthon +36 1 276 32 33 

Fiókás Anyaotthon +36 1 395 19 16/118 mellék 

Anya - Gyermek átmeneti szálló +36 1 329 14 75 

Anyaotthon +36 1307 63 66 

Anyaotthon +36 1 227 34 42 

Árvácska Anya és Csecsemő otthon +36 84 572 010 

Vissi Átmeneti Anyaotthon +36 47 344 312 
Tessedik Sámuel Anyaotthon +36 28 612 613, + 36 20 824 76 18 

Borostyánvirág Alapítvány +36 82 410-035, + 36 82 510-439 

Gólyahír Egyesület +36 80 203 923, golyahir@freemail.hu 
Lorántffy Zsuzsanna Református Kismama ház +36 46 400 969 

postmaster@kismamahaz.t-online.hu 

Anya - Gyermekszálló +36 62 237 174 

Reménysugár Otthon +36 35 300 844 
remenysugar@xmail.profinter.hu 

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat: (06/80-2055-20) 24 órán keresztül hívható. 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Az Alaptörvény fent hivatkozott, XV. cikkére visszavezetve vizsgálható, hogy a helyi közéletben a nők és 
férfiak azonos jogai a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében érvényesülnek-e. Az azonos 
jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női nem reprezentálása 
miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési mechanizmusban, hanem azért is, mert ez 
szolgálja leginkább a közös érdeket. 

Kőbánya Képviselő-testületében a nemek aránya a 2010-2014-es és 2014-2019-es választási ciklusban 14 
férfi és három nő. A Polgármesteri Hivatal vezetése: a felsővezetés Uegyző, aljegyző) férfi, míg a 
főosztályvezetők és osztályvezetők tekintetében szignifikánsan magasabb számban találunk nőket. A 
Polgármesteri Hivatal munkatársi közösségében nagyobb százalékban nők dolgoznak. 
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1 6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A fejlett európai társadalmakhoz hasonlóan a legnagyobb, hosszú távú demográfiai kihívást a népesség 
öregedésének felgyorsulása jelenti. Az alacsony születésszám és a javuló életkilátások következményeként 
növekszik a népesség arányán belül az időskorúak száma. 

„Korunkban több idős ember él a Földön, mint bármikor ezelőtt és arányuk a lakosság egészéhez 
viszonyítva tovább növekszik. Ezek az idős felnőttek nagymértékben hozzá tudnak járulni a társadalom 
fejlődéséhez." - fogalmazódott meg az UNESCO 1997-es, Hamburgi Nyilatkozatában. 

Az ldősügyi Nemzeti Stratégia (81/2009. (X. 2.) OGY határozat az ldősügyi Nemzeti Stratégiáról) legfőbb 
céljainak meghatározása hosszú távon, 2034-ig: 

a születéskor várható élettartam közelítése az európai uniós átlaghoz, 
az egészségben eltöltött évek számának növelése, 
az aktív élet fenntartásának növelése, 
az időskori jövedelembiztonság megteremtése, 
a társadalmi integráció erősítése, 
a különböző szolgáltatások (egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális stb.) összehangolása 
az idősödők és idősek szükségleteinek és érdekeinek figyelembevételével, 
az idősek élethosszig való tanulásának támogatása, a digitális tananyagok 
hozzáférhetőségének biztosításával, 
az „aktív idősödés" feltételeinek erősítése, mely nem csupán a fizikai aktivitást, a 
munkaerőpiacon maradást jelenti, hanem a társadalmi, kulturális, civil életben való aktív 
részvételt is, 
az idősödési folyamat „menedzsmentjének" elterjesztése már a fiatalkorban, 
a társadalmi szemléletváltás mind a gazdasági, mind az idősödés társadalmi megítélését és 
megélését illetően. 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek 
stb.) 

Budapest X. kerületében 2016-ban a lakónépesség 7,01%-a a 60-64 év közötti, és 18,51%-a 65 év feletti. A 
2011-es népszámlálás adatai a következő statisztikát mutatja a kerületi szépkorúak halmazában: Kőbányán 
élő 60-69 éves korcsoportban a lakosság 2,2%-a fogyatékos és a nyilvántartott pszichiátriai gondozott 
betegek közül 65 év felett 15,9% pszichiátriai beteg. A kerületi időskorúak 48,4%-a egyedül él, 48,5%-a 
házastársával, élettárssal és 3,1%-a rokonnal él együtt. A népesség öregedésével járó társadalmi, 
demográfiai problémák az elmúlt évtizedekben világszerte az érdeklődés középpontjába kerültek. 2025-re 
Európa népességének mintegy egyharmada eléri, vagy meghaladja a 60. életévét, ezen belül is a 80 évesnél 
idősebbek száma különösen jelentős mértékben fog növekedni. 

A következő táblázat a nyugdíjas korosztály adatait mutatja 2012 és 2016 között. 

85. táblázat 
(TEIR adatbázisból) 

Év 
Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak száma járandóságban részesülő nők száma 
2012 7844 12931 
2013 7511 12675 
2014 7234 12456 
2015 6932 12167 
2016 6904 11952 
2017 nincs adat nincs adat 

összes nyugdíjas 

20 775 
20186 
19690 
19 099 
18 856 

nincs adat 
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szervezetekhez való tartozás. Az intézmény falai között a Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, a 
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub, a Harmat Nyugdíjas Klub, a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub, az 
Újhegyi Nyugdíjas Klub, az Örökzöld Nyugdíjas Klub, Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Klubja 
működik. Az intézményben helyet biztosítanak a klubok számára a rendszeres összejövetelek 
megtartásához, ezáltal is segítve őket a programjaik, céljaik megvalósításában. A Kőrösiben évek óta 
megszervezésre kerülő, térítésmentesen igénybe vehető Nyugdíjasok Akadémiája közösségteremtő 

funkciója mellett az érdeklődő szépkorúaknak előadásokon új ismereteket is nyújt. 

A Kőrösi számos rendezvényen biztosítja a senior korosztály számára a kulturálódás lehetőségeit. A 
klubtagok jelentős része rendszeres látogatója rendezvényeinknek. A következő programok kedvezményes, 
illetve térítésmentes lehetőséget biztosítanak a nyugdíjas korosztály részére: 

a Nosztalgia Színházbérlet kedvezményes áron biztosítja az évadonkénti négy előadáson 
való részvétel lehetőségét, 
a havonta megtartott térítésmentes Helytörténeti előadás Kőbánya régmúltját veszi górcső 
alá, 
a szintén térítésmentes Nyugdíjasok Akadémia előadássorozat segíti az eligazodást a 
felgyorsult világban, valamint csökkenti a korosztályok közötti, élethelyzetekből adódó 
különbséget, 
a „Szenior Ki? Mit? Tud?" vetélkedőn ki-ki megmutathatja tehetségét a próza, dal, tánc, 
zene kategóriában. Az elődöntőn az előadásokat szakavatott zsűri értékeli, akik közül a 
legjobbak jutnak a döntőbe, a gálára, 
a „Keressük Kőbánya legfinomabb süteményét" verseny a gasztronómiai tudást teszteli. 
Mesterszakács vezetésével felvonuló zsűri díjazza az elkészített süteményeket, az eseményt 
farsangi mulatság zárja, 
a „Szeretlek Kőbánya" helytörténeti vetélkedőn mérhetik össze tudásukat a kerületről a 
szép korúak. A kerületi helytörténész vezette vetélkedőn játékosan tanulhatnak a 
versenyzők és érdeklődők is, 
az Idősek Világnapja alkalmával minden évben színvonalas színházi előadás, illetve koncert 
várja a nyugdíjasokat az Önkormányzat jóvoltából. 

A Kőrösi segíti a klubokat pályázatok megírásában, a pénzügyi elszámolás elkészítésében. A 
nagyrendezvényeken is mindig figyelembe veszik a korosztály igényeit, így a programkínálatban 
megjelennek a senior korosztály ízlésvilágának megfelelő elemek. 

e) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály 
sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a 
munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. A következő táblázat és a grafikon a regisztrált munkanélküliek 
számát mutatja be, kiemelve az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek számát: 

86. táblázat -A regisztrált munkanélküliek megoszlása 
(TEIR adatbázisból) 

Regisztrált 55 év feletti regisztrált Tartós munkanélküliek 55 év feletti tartós munkanélküliek 
Év munkanélküliek száma munkanélküliek száma száma száma 

fő fő % fő fő % 

2012 2 240 325 15% 2 240 324 14% 

2013 1806 332 18% 1806 332 18% 

2014 1740 322 19% 1740 322 19% 
2015 1530 375 25% 1530 316 21% 

2016 1209 143 12% 608 143 24% 
2017 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 
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Polgármesteri Hivatal, 
civil szervezetek, 
Baptista Szeretetszolgálat, 
Vöröskereszt X. kerületi szervezete, 
egyházak. 

Az Önkormányzat létrehozta a kerületben a Kőbányai ldősügyi Tanácsot, amely konzultatív, véleményező, 
javaslattevő testület. Célja a idősek ügyeiben érdekelt szereplők kommunikációjának, együttműködésének 
javítása, a generációk közötti párbeszéd fejlesztése, részvétel a sorsukat lényegesen érintő döntések 
meghozatalában, valamint idősekből álló önszerveződő csoportok koordinálása a helyi önkormányzat és az 
érintett korosztály bevonásával. Az ldősügyi Tanács segíti az Önkormányzat idősügyi politikájának 
kialakítását és annak megvalósítását. Feladata a kerületben élő időskorú lakosság érdekeinek védelme, 
képviselete, bevonásuk a helyi közéletbe, információ közvetítése a delegáló szervezetek, az Önkormányzat 
és az ldősügyi Tanács között. Az ldősügyi Tanács szervezésében rendszeresek a kerületi klubok, szervezetek 
és a kerületi időskorúak részére szervezett, az időseket érintő témákat szakértők segítségével feldolgozó 
programok. A szervezetek a kerületi Rendőrkapitánysággal és a Katasztrófavédelem tűzoltóival karöltve 
gyakran szerveznek közös programot, de gyakran kérnek fel szakorvosokat a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórházból és a Kőbányai Szakrendelőből is. Az ldősügyi Tanács az utóbbi években egyre aktívabban 
működik, tevékenysége meghatározó eleme a kerületi időspolitikának . 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

87. táblázat -A 65 év feletti lakónépesség 2012 és 2017 között 
(TEIR adatbázisból) 

Év 65 év feletti lakosság száma -fő Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma - fő és% 
2012 12 906 13 047 101,09% 
2013 13 047 13 311 102,02% 
2014 13 610 13 537 99,46% 
2015 13 739 13 636 99,25% 
2016 13 782 13 782 100,00% 
2017 nincs adat nincs adat nincs adat 
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kezdeményezésével a mindennapok tartalommal való megtöltésével próbálják az idős ember meglévő 
képességeit mozgósítani, aktivizálni, a tétlenség, a feleslegesség . érzetét oldani. Lehetőség szerint 
„otthonukba viszik" azokat a szolgáltatásokat, melyeket egészségi állapotukból adódóan nem képesek 
igénybe venni: könyvtárból szükséges kölcsönzés, vallásgyakorlás biztosítása, hitoktató lakásra történő 
látogatásának a megszervezése, gyógyászati segédeszközök, sporteszközök beszerzése, választási 
időszakban a mozgó urna biztosítása, karácsonyi csomag, önkormányzati ajándék eljuttatása a szolgáltatást 
igénybe vevőhöz, a szépkorúak köszöntéséhez a köszöntők fogadására történő felkészítés biztosítása. 

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó tevékenység különösen: 
az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 
az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 
közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiénia megteremtésében és megtartásában, 
közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, 
segítségnyújtás az ellátást igénybe vevő és környezete közötti kapcsolattartásban, 
segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának 
megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 
részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok 
szervezésében, 
az ellátást igénybe vevő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való 
hozzájutásban, 
az előgondozást végző személlyel való együttműködés, 
szükség esetén bentlakásos szociális intézménybe való beköltözés segítése. 

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel 
kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 
elvitelének lehetővé tételével, 
lakásra történő szállítással. 

Az étkeztetés keretében fő étkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha az 
étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára - a népkonyha 
kivételével - az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani (epés, cukros diéta). Aki 
egészségi állapota miatt nem tudja igénybe venni a nappali ellátást, annak az ebéd házhoz szállítása jelent 
megoldást. 

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, majd annak 
módját, formáját, gyakoriságát a vezető gondozó határozza meg. Fontos feladat a betegségek és a szociális 
problémák megelőzése, illetve a meglévők kezelése az egyéni szükségletet figyelembe véve, a „Minőségi 
élet időskorban" szemlélet előtérbe helyezésével. Prevenciós feladatok területei az időskorban: időskori 
táplálkozás, fizikális és szellemi aktivitás, időskori balesetek megelőzése (pl. akadálymentesítés), 
bűnelkövetés miatti áldozattá válás elkerülése, fertőző betegségek, influenza megelőzése, szociális helyzet 
romlásának megelőzése, érdekvédelem, tájékoztatás szűrővizsgálatokról. Annak érdekében, hogy ezt a 
feladatot minél nagyobb szakmaisággal lássák el, a Bárka fontosnak tartja a gondozónők képzését, 
továbbképzését. 

2012. december 31-ével a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - a szolgáltatás magas költségigénye miatt -
megszűnt a kerületben. A térítésmentesen biztosított szolgáltatás magas költségeit a házi 
segítségnyújtáshoz delegált szolgáltatásszervezés okozta, a gondozónők bérét több személyi jellegű 

többletkiadás terhelte (készenléti díj, túlmunka díj) a dologi kiadáson túl. A szolgáltatás biztosításáért 
kapott évi 4 millió Ft összegű állami támogatás még a gondozónők személyi juttatásait sem fedezte. A Bárka 
javasolta az Önkormányzatnak a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ismételt bevezetését. A javaslat 
indokai a következők voltak: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítását szolgáló technikai háttér 
jelentős fejlődésen ment keresztül. Olyan készülékek is elérhetők már, melyekkel vészhelyzet esetén a 
csuklóra erősített vagy nyakba akasztott riasztó gomb segítségével az ügyfél azonnali hangkapcsolatot tud 
létesíteni a diszpécserközponttal. Ez az interaktív kommunikáció kiszűri a riasztások jó részét kitevő, sürgős 
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megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak, vagy örökösének, illetve, 
ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta, akkor annak a személyne_k vagy örökösének. 
Az Idősek Otthonának engedélyezett férőhelyszáma 98, a kihasználtsága átlagosan 100,0%. Várólista az 
Idősek Otthonában az egy férőhelyes lakrészek esetében van, általában 15 fő vár elhelyezésre. 

A klubtagok és a lakók egészségi állapotát az ápolók, gondozók figyelemmel kísérik, rendszeresen mérik 
vérnyomásukat, vércukorszintjüket, magasságukat, testsúlyukat. Az ellenőrzések a prevenció 
szempontjából fontosak. A szükséges egészségügyi ellátásokhoz való időbeni hozzájutásukat segítik, 
kapcsolatot tartanak a háziorvosokkal, a szakrendelésekre való beutalás esetén segítenek az időpont 
kérésében és kiemelt figyelmet fordítanak a szűrővizsgálatokon való megjelenésre. Rosszullét esetén 
ügyeletet, mentőt hívnak. A klubtagokat betegség esetén, ha igénylik meglátogatjuk az otthonukban, a 
kórházban. A klubtagok és a lakók a Szivárvány Kft. Idősek Otthonában egyaránt igénybe vehetik a 
gyógytornát, a frissítő-lazító gyógymasszázst, a sószoba szolgáltatást. Külső előadókat is hívnak 
egészségügyi felvilágosító, az egészség megőrzésével kapcsolatos előadások tartására, ahol lehetőség van 
beszélgetésre és tapasztalatcserére is. Ezen szolgáltatások és programok iránt töretlen az érdeklődés. 

A szolgáltatásokról a kerületben rendszeresen megjelenő Kőbányai Hírekben, az Önkormányzat 
(www.kobanya.hu) és a Szivárvány Kft. (www.kobanyaiszivarvany.hu) honlapján tájékozódhat a lakosság. A 
tájékoztatás eljut az érintettekhez az egészségügyi (háziorvosi, szakorvosi rendelők, Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház, Gyógyszertárak), a szociális intézményekhez, az egyházakhoz (Budapest Külső-Kőbánya Szent 
Család Plébánia, Budapest-Kőbányai Református Egyházközség, Budapest Kőbányai Evangélikus 
Egyházközség), a civil szervezetekhez (Vöröskereszt, Alapítványok) és a kulturális intézményekhez (Kőrösi, 
Törekvés Művelődési Központ, könyvtárak) továbbított szórólapokon keresztül is. 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A kultúratranszfer az idősek számára saját társadalmi fontosságuk és értékük megerősítését jelenti. A 
nyugdíjas kor elérése olyan időmennyiség felszabadulását eredményezi, amelynek eltöltési módja 
nagymértékben meghatározza nemcsak az egyén közérzetét és társadalmi helyét, hanem a vele egy 
háztartásban élő közvetlen családtagjaiét is. A felszabaduló idő aktív és hasznos eltöltése az egyén számára 
önmegvalósítási sikert jelent, míg a társadalom működése szempontjából a kohéziót és a pozitív társadalmi 
identitást erősítő tényező. A korábbi tervek, vágyak megvalósítása vagy a civil szervezetekben való részvétel 
segíti az idős emberek munkaerőpiacról való kilépésének átmenetét, s egyben hozzájárul az idősek 

társadalmi integrációjához és környezetükön belüli elismertségük növeléséhez. 

A Törekvés Művelődési Központ nagy gondot és figyelmet fordít a senior korú látogatókra. Számos 
nyugdíjas klub működik itt: 

- Törekvés Nyugdíjas Klub, 
- Vasutas Szakszervezet Nyugdíjas Klubja, 
- MÁV Vezérigazgatósági Nyugdíjas Klub, 
- Honvéd Nyugdíjas Klub, 
- Őszirózsa Nyugdíjas Klub. 

A klubok célja az élethosszig tartó tartalmas, hasznos időtöltés elősegítése, a megromlott egészseg, 
állapotuk miatt hátrányos helyzetűek, az egyedül élő idősek segítése, melynek során az idősek és a betegek 
képessé válnak emberi méltóságuk és függetlenségük megőrzésére, ezáltal hathatósan javul mindennapi 
életük minősége. A foglalkozásokon kirándulnak, helytörténeti ismereteket kapnak, részt vesznek a Kőrösi 
által szervezett vetélkedőkön, farsangi, nőnapi, anyák napi, karácsonyi rendezvényeket tartanak. Hangsúlyt 
helyeznek az egészséges életmód megismerésére, kialakítására, ennek érdekében orvosokat hívnak meg. 
Zenés, táncos összejövetelek is tarkítják összejöveteleiket. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kőbányán két könyvtárat működtet: a X/4. Kőbányai könyvtárat a kerület 
központjában, a Szent László téren (a Kőrösivel egy épületben) és a X/3. Újhegyi Könyvtárat Újhegy központi 
részén. Mindkét könyvtár tömegközlekedéssel jól megközelíthető. A könyvtár állománya kialakításakor 
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A sportnak az életminőség javításában és megtartásában kiemelt szerepe van. Kerületünkben ennek a 
korosztálynak is országos szinten elismert szervezettsége van. Számos sportágban a hét szinte minden 
napján tartanak foglalkozásokat. A hétvégeken szervezett kirándulásokon, rendezvényeken vesznek részt. 
Sok budapesti, országos rendezvényen képviselik a kerületet, és hoznak sikereket az Önkormányzatnak és 
maguknak. Az Önkormányzat jelentős mértékben támogatja a szépkorúak sportolási lehetőségét. A 
prevenció és az életminőség javítás kiváló eszköze az úszás. Képviselő-testület döntése alapján 2016. 
március l-jétől reggel 6 és 8 óra között a kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok kedvezményesen, 
alkalmanként 200 Ft-os jegy megváltásával vehetik igénybe az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő uszodáját. 

A több sportágat felölelő „Mozdulj Kőbánya" rendezvénysorozat kiemelt eseménye a Kőbányai Senior 
Tízkarikás Játétok rendezvény. Az Idősek Világnapja közelében szerveztett eseményen évről-évre nagyobb 
számban vesznek részt a szépkorúak. A Kőbányai Sportszövetség és a Sportközpont a szépkorúak számára 
szervez rekreációs mozgásjavító tornát. A Sportközpont kedvezményes terembérlettel segíti a Törekvés 
Sportegyesület szabadidős s.zakosztályába leigazolt szépkorú lakosokat, akik rendszeresen nagylétszámban 
vesznek részt a foglalkozásokon. 

A Szivárvány Kft-ben a klubtagok, lakók reszere biztosított, hogy vallási igényeiknek megfelelően 

szokásaikat, vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre juttatását minden eszközzel elősegítik. A 
lakók az intézményen belül katolikus, református és evangélikus istentiszteleteken vehetnek részt, a 
klubtagok jellemzően a lakóhelyükön vesznek részt a vallási életben. A vallásosság a lelki egészség egyik 
fontos mutatója, számos vizsgálat igazolja a vallásosság, a vallási közösséghez tartozás egészségvédő 
szerepét. Mind a vallásgyakorlás, mind a vallás fontossága igen jelentős védőfaktor az önkárosító 
magatartásformákkal kapcsolatban. A vallásgyakorlás kiemelten fontos védőfaktor a társas támogatás, a 
társadalmi kohézió erőssége szempontjából. 

A Szivárvány Kft. célja az aktív életmód elősegítése. A klubtagoknak, lakóknak lehetőségük van a személyes 
fejlődésre és az ehhez szükséges aktivitási lehetőségekre. A Szivárvány Kft. szabadidős programjai: 

fizikai: közös séták, sportnapok, tánc, torna, csoportos gyógytorna. A fizikai foglalkozások 
célja a közösség erősítése, a vitalitás megőrzése, 
szellemi, szórakoztató, kulturális: memóriatorna, keresztrejtvényfejtő verseny, 
társasjátékok, német és angol nyelvtanulás, irodalmi délelőttök, a különböző 

ünnepkörökhöz kapcsolódó programok (pl. farsangi bál jelmezversennyel, húsvéti 
tojáskeresés, anyák és apák napja köszöntése, készülődés a karácsonyra stb.), Idősek 

hónapja programsorozat, név- és születésnapok köszöntése, nemzeti ünnepek, zenés
táncos összejövetelek. Ezen programok a mentális képességek karbantartására, 
fejlesztésére, foglalkoztatására is szolgálnak, 
kerületi programokon való részvétel (Újhegyi Piknik, Szent László Napok programjai, Idősek 
Világnapja, Senior Tízkarikás Játékok stb.), mellyel segítik a társadalmi integrációt, a kerület 
életében való részvételt. 

Évről évre egyre nagyobb hangsúlyt kap az Idősek Hónapja rendezvénysorozat, ahol minden klubtag, lakó 
megtalálja a számára tetsző programot. A mozgásos foglalkozások célja a fizikai állóképesség, kondíció 
szinten tartása, ezért a dolgozók rendszeresen tartanak frissítő, élénkítő, zenés tornát. A gyógytornász 
irányításával rendszeres a csoportos gyógytorna. Gyakran szerveznek klubtagjaiknak, lakóiknak hosszabb és 
rövidebb sétákat, kirándulásokat, autóbuszos kirándulásokat. 

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az idősekre, évente hagyományosan ingyenes színházi előadással 
ünnepli meg az Idősek Világnapját, és minden évben lehetőséget biztosít a kerületi nyugdíjasoknak az 
önkormányzat Balaton-parti üdülőjében a pihenésre. Az üdülési pályázatot kizárólag kőbányai lakcímmel 
rendelkező idősek számára írja ki az önkormányzat. A visszatérő, jutányos áron igénybe vehető lehetőséget 
a kerületi idősek rendkívüli módon igénylik és számontartják, minden évben nagy a túljelentkezés, ezért a 
pályázat egyik feltétele, hogy csak három évente vehetik igénybe az üdülést. Saját költségként az 
idegenforgalmi adót maguk fizetik. Az idősüdültetés lebonyolítását a Bárka végzi. Az üdülés ideje alatt 
turnusonként két-két gondozónő részt vesz az idősek ellátásában, az idősek oda- és visszautaztatása az 
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által legfinomabbnak ítélt kőbányai süteményt, majd élő zenével, tánccal búcsúztathatták a farsangi 
időszakot. 

Ezek a kezdeményezések maximálisan szolgálják azt a HEP-ben megfogalmazott alapelvet, hogy az idősödő 
kerületben nem csak a nyugdíjas korosztály védelmére, hanem számukra programok, szabadidős 

tevékenységek biztosítására is szükség van, hisz ezek által elkerülhető az elmagányosodás, és biztosítható a 
tevékeny öregkor. 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

1. Magas az egyedül élők aránya A kerületben működő, nyugdíjasok részére szervezett programok- Ki 
Mit Tud, kézműves verseny, helytörténeti előadások, verseny, 
süteménykészítő verseny farsangi bállal - fenntartása, mely segíti a 
kapcsolatépítést, csökkenti az elmagányosodást 
A kerületi kulturális intézményekben működő nyugdíjas klubok 
segítése 

2. Jelentős igény mutatkozik az Kerületi nyugdíjasok részére Nyugdíjas Akadémia további 
élethosszig tartó tanulásra működtetése, mellyel csökkenthetők a generációs különbségek is 
3. jelentős az igény a A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás újbóli elindítása, fenntartása 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
igénybevételére 

4. Jelentős számú nyugdíjasnak A Balatonalmádiban szervezett nyugdíjas üdültetés további 
nehézséget jelent az üdülés fenntartása annak érdekében, hogy azok is eljussanak nyaralni, akik 
finanszírozása ezt más módon nem tehetik meg 
S. Jelentős az igény a kerületben az A Senior Tízkarikás játékok, valamint a Kőbányai Kocsis Sándor 
egészségmegőrző és Sportközpont által, nyugdíjasok részére szervezett programok 
sportprogramokra a nyugdíjasok fenntartása az egészséges életmód kialakítása, megőrzése érdekében 
körében 
5. Szakmai továbbképzések Továbbképzések támogatása a védett tulajdonságú csoportba 
támogatása tartozók problémáival foglalkozó intézmények szakemberei részére 
6. Hiányzó adattáblák, adatok Határidőn belül a táblák kitöltése 
hiányában 
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Az egészségkárosodás következtében kialakult fogyatékosság és rokkantság gazdasági kihatásai is 
jelentősek, valamint a költségvetés egyensúlyára is hatással bírnak. A kapcsolódó tételes kiadások mellett 
figyelembe kell venni a munkából való kiesés okozta veszteségeket is: 

munkából származó jövedelmek kiesései, 
a kiadások nagy hányadát képviselik az egészségügyi szolgáltatások, a gyógyszer - és 
gyógyászati segédeszköz támogatások, rehabilitációs szolgáltatások költségei, 
a fiatal, munkaképes korú egyének estében a rokkantsággal kapcsolatos jövőbeni 

veszteségek és költségek (pl. az életjövedelem csökkenése) s ezeknek megfelelő 

módszerekkel történő prognosztizálása. 

A megváltozott munkaképesség kezelésének politikájában nem a kiadások csökkentése, hanem a modern 
társadalmi elveknek megfelelő, a gazdasági hasznosságot is eredményező, újfajta munkaerő piaci részvétel 
és szociális reintegráció megvalósítása kell, hogy a fő cél legyen, akár a kiadások növelése, illetve 
átcsoportosítása révén is. A fogyatékosok civil szervezetei egyre nagyobb szerepet vállalnak a fogyatékosság 
társadalmi kezelésének alakításában és célkitűzéseinek megvalósításában. 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett 
foglalkoztatásra jogosult. 

A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 
munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. Ha a 
fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára 
speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A védett 
munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti. 

Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 
a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 
elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 
rehabilitációs ellátásban részesül, 
aki 2011. december 31-én Ill. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 
rendszeres szociális járadékban részesült. (Fltv. 57 /B §.) 

89. táblázat -A megváltozott munkaképességű személyek nem szerinti megoszlása 
(TEIR adatbázisból) 

Év 
Megváltozott munkaképességű személyek szociális Megváltozott munkaképességű személyek szociális 

összesen 
ellátásaiban részesülők száma - férfiak ellátásaiban részesülők száma - nők 

2012 938 1105 2 043 
2013 988 1060 2 048 
2014 871 1050 1921 
2015 817 976 1 793 
2016 806 940 1746 
2017 nincs adat nincs adat nincs adat 
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indult első alapszintű tanfolyamot minden munkatárs sikeresen végezte el. A 2018. őszén szervezett 
tanfolyam S résztvevője az első féléves vizsgát sikeresen tette le. A hallásukban korlátozott ügyfeleket a 
jelnyelvi tanfolyamot elvégzett ügyintézők is segíteni tudják a jelnyelvi tanfolyamnak köszönhetően. 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Előfordulhat, hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem foglalkoztatják a végzettségének és 
képzettségének megfelelő álláshelyen. (pl.: felsőfokú végzettsége ellenére alacsonyabb végzettséggel is 
betölthető foglalkoztatást ajánlanak neki.) 

A fizikai akadályozottság esetében célszerű felmérni, hogy a fogyatékos személy alkalmazásának mely 
feltételei hiányoznak. Az akadálymentesítési javaslatban célszerű a fogyatékosság jellege és a fogyatékos 
személyek száma alapján rangsorolni, hogy az akadálymentesítés lépései milyen sorrendben és ütemezéssel 
kövessék egymást. A rámpa és kijelölt parkoló nemcsak mozgássérült személyek, hanem más csoportok 
részére is hasznosak (nők, kisgyermekesek, idősek), az információs táblák, a vizuális információk 
megerősítése akusztikus információkkal, például közlekedési eszközökön alkalmazva. Fontos a 
célpályázatok felkutatása és az akadálymentesítés komplex, rövid- közép- és hosszú távú terveinek 
elkészítései. 

A foglalkoztatás területéről statisztikai adat nem szerezhető be arról, hogy érte-e hátrányos 
megkülönböztetés a munkavállalókat fogyatékosságuk miatt. 

e) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Minden évben minimum egy alkalommal sor kerül az Egészségnap megrendezésére, a Kőrösi által 
biztosított lehetőségek között nagyon sok egészségügyben dolgozó részvételével, ami a Népegészségügyi 
Intézettel való szoros együttműködés eredménye. A rendezvény évről évre ismertebb, kedveltebb lett a 
kerületi lakosok körében. A Kőrösi minden év novemberében megtartja a Parafónia zenekar koncertjét, a 
Zene mindenkié Egyesület részvételével és jóvoltából, ezzel is támogatva az Egyesület nemes céljait. 

Javasolt folyamatosan felkutatni és közzétenni a fogyatékkal élők önálló életvitelét támogató helyi 
intézményeket, programokat, szolgáltatásokat. 

7 .2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A Kőbányai Mozgássérült Szervezet (a továbbiakban: Szervezet) tagjainak legfőbb jellemzője, hogy nehezen 
vagy igen nagy szervezéssel (szállítás) tudnak közlekedni, illetve a lakásukat elhagyni, ügyeiket intézni. A 
rokkant emberek átminősítése és a rokkantsági járulék bevezetése, a közgyógyellátási igazolványok 
elvonása, majd ismételt igénylés alapján a visszaállítása, a parkolási engedélyek megszerzésének ismerete, 
valamint lakás átalakítási támogatás igénylése kapcsán a Szervezet igyekszik segíteni a tagjain. 

Javasolt egyéb civil szervezetek felkutatása és elérhetőségük, tevékenységi körük közzététele, akik a 
kerületben lakó fogyatékkal élő emberek segítségére lehetnek az ellátások felkutatásában és 
igénybevételében. 

Az Önkormányzat gyógyászati segédeszközök vásárlását, javítását pályázati lehetőséggel támogatja, erről a 
HEP 3.6 h) pontja részletes tájékoztatást nyújt. 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

Az alábbiakban kiemeljük azokat a területeket jogszabályi hivatkozással, amelyek a fogyatékkal élő 

személyek jogait biztosítják. 
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A sajátos nevelési igényű gyermekek egyre nagyobb számban történő jelentkezése, valamint a spontán 
integráció magas száma indokolta, hogy 2014. október l-től a Gyermeksziget Bölcsődében is fogadják teljes 
integrációban ezeket a gyermekeket. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása során a fő cél, hogy a tagintézményekben nevelkedő eltérő 
fejlődésmenetű gyermekek képessé váljanak létszükségleteik önálló, vagy segítséggel történő ellátására, 
emberi kapcsolatok létesítésére és fenntartására, a korosztályuknak megfelelő társadalmi elvárások 
teljesítésére. Fontos szempont az itt dolgozóknak, hogy elősegítsék a fogyatékos emberekkel szembeni, a 
jövőben kívánatos magatartásformák kialakítását, az elfogadást, a megértést, a nyitottságot, az 
együttműködést, az egyenrangúságot, az önzetlen segítségnyújtást, a pozitív diszkrimináció elfogadását. 
Mindezek kialakításának megkezdésére, alapjaik lerakására a bölcsőde a legalkalmasabb intézménytípus, 
mivel a gyermekek életében ez az első szocializációs nevelési intézmény. Ebben az életkorban a sajátos 
nevelési igényű gyermekek fejlődésbeli különbsége egészséges társaikhoz képest a legkisebb, sok esetben a 
megfelelő fejlesztési móddal a különbség minimalizálható, esetleg teljesen eltüntethető. A korai 
fejlesztésben részesülő gyermek jó eséllyel érheti utol társait. Az a gyermek, aki a szükséges korai fejlesztést 
nem kapja meg, egyre nagyobb mértékben lemarad kortársaitól. A fejlődésbeli különbség - hasonlóan egy 
kinyíló olló hoz - egyre növekvő mértékű lesz, és a gyermek felzárkóztatása egyre nehezebbé válik. 

Azon gyermekek számára, akiknek szülei nem igénylik a napközbeni kisgyermekellátást, vagy más 
bölcsődébe járnak, de fejlesztésre szorulnak, ambuláns ellátás keretében biztosítja a kerületi szakszolgálat a 
korai fejlesztést, fejlesztő felkészítést a Gyermeksziget Bölcsődében, valamint a Fecskefészek Bölcsődében 
működő Korai Fejlesztő Központban. A fejlesztést a szakszolgálat alkalmazásában lévő gyógypedagógusok 
végzik. 

Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel: a fogyatékos személynek joga van a 
fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, intézményi - lakhatási 
forma megválasztásához (Fot. 17. §) A 2011. évben megkezdődött a nagy létszámú ápoló-gondozó 
intézetek kiváltása támogatott lakhatási megoldásokkal. Ez a folyamat, bár pozitív kimenetelű, mégis 
számos konfliktust rejt magában. 

Kultúra, sport: a fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más 
közösségi célú létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára - sportolási lehetőségeinek 

megteremtéséhez - a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni (Fot. 
18. §). A hozzáférés biztosításakor két kihívás biztosan felmerül: egyrészt a megfelelő szaktudás 
bevonásának a kérdése, másrészt pedig az ehhez szükséges forrás. 

Az Önkormányzat évek óta kiemelt költségvetési támogatásban részesíti a Törekvés Sportegyesület kerekes 
székes-vívó és kerekes székes-kosárlabda szakosztályait. A Sportközpont üzemelteti a Paralimpiai 
Központot, mely teljes mértékben akadálymentesített. 2015-ben a nagyvívóterem padlóburkolata teljes 
mértékben felújításra került, mely így egy korszerű, nemzetközi színvonalú edzőteremmé vált. 2016-ban a 
Vívószövetség és az Önkormányzat támogatásában a kis vívóterem burkolatának felújítása is megtörtént. 
Ezt a termet a kerekesszékes vívók mellett az ülőröplabdások is használják edzésekre, valamint bocsa pályák 
is kialakításra kerültek. 

A 2014. augusztus 29-én átadott Zsíros Tibor Kosárlabda Csarnok építése során is nagy figyelmet fektettek 
az akadálymentesítésre, ezzel is biztosítva a fogyatékosok részére a mérkőzéseken való részvétel 
lehetőségét. 2015 óta a Pedagógiai Napok keretében a testnevelő tanárok három féle parasportággal 
ismerkedhetnek meg: ülőröplabda, kerekesszékes vívás és kosárlabda. 2016 óta a Sportközpont 
Esélyegyenlőségi Sportnapot szervez az egészséges és a sérült emberek számára, akik közös csapatokban 
sportolhatnak a sportnapon, valamint a Mozdulj Kőbánya rendezvénysorozat programjain is várják a 
fogyatékkal élőket. 

A Kőrösi központi épülete teljesen akadálymentes. A Kőrösi KÖSZI épületének a földszinti része 
mozgásukban korlátozottak részére akadálymentesített. A Kőrösi Tanuszodája a mozgásukban korlátozottak 

103 



Ügyfélforgalmi funkció az új épületrész földszinti és emeleti szintjén, valamint a régi épületrész földszintjén 
található. Az új épületrész teljesen akadálymentesített, a szintek közötti közlekedést lift biztosítja . A régi 
épületrész földszintje a kertben kialakított rámparendszeren keresztül érhető el kerekesszékkel 
akadálymentesen. Emellett a mozgáskorlátozott ügyfelek kényelmesebb ügyintézése érdekében az új 
épületrész földszintjén dedikált ügyfélszolgálati pont létesült, ahol a mozgáskorlátozott ügyfelek az összes 
ügyet egy helyen intézhetik. Az ügyfélforgalmi térhez kapcsolódóan a mozgáskorlátozottak számára 
használható vizesblokk készül a pince szinten, amely lifttel megközelíthető . A látásukban korlátozottakat a 
földszinti fogadótérben a padlón és a lépcsőkön vezető vonalak és eltérő színű burkolat segíti. A 
hallásukban korlátozottak az ügyfélhívó rendszer monitorján tájékozódhatnak hívószámukról és az 
ügyintézés helyéről, a látásukban korlátozottakat hangosbeszélő tájékoztatja. 

Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében követelmény a projektarányos 
akadálymentesítés. ,,A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja" projekt keretében a 
Pongrác közösségi ház teljes körű akadálymentesítéssel valósult meg: kerekesszék-emelő, külön 
mozgássérült WC, széles ajtók, taktilis vezetősáv és színezés a gyengén látók számára stb. A terveket 
akadálymentesítéssel foglalkozó környezettervezési szakmérnök is ellenőrizte, a tervek véglegesítése a 
javaslatai alapján történt. 

A Kőrösiben az esélyegyenlőséget figyelembe véve mozgáskorlátozottak részére mosdót alakítottak ki, 
valamint az akadálymentesítésnél figyelembe vették a látás és hallás fogyatékkal élők igényeit is. A 
színházterembe mozgáskorlátozottaknak feljutni még mindig csak a színpadra vezető lifttel lehet, de a 
Kőrösi munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a mozgásukban gátolt látogatók is 
élvezhessék a színházi előadásokat, a Körgaléria kiállításait. Az intézmény parkolóiban is kialakítottak a 
mozgáskorlátozottak részére parkolóhelyet, valamint közlekedést segítő rámpát. A Kőrösi KÖSZI épületének 
csak a földszinti része akadálymentesített az emeletre nem tudnak feljutn i a mozgáskorlátozottak. Mivel az 
emeleti részen az irodák, kiszolgálóhelyiségek helyezkednek el, ezért a programokon a mozgásukban 
gátoltak is részt tudnak venni. Az akadálymentesített tanuszodában működési lehetőséget tudnak 
biztosítani a Para Fitt Sportegyesületnek, akik sérült gyermekek részére biztosítanak uszodai foglalkozást. A 
Kőrösi intézmény hálózatának új épülete, a teljesen akadálymentesített, 2016 őszén átadott Újhegyi 
Közösségi Ház. Ez az Újhegyi lakótelepen élők számára biztosítja a közösségi művelődés lehetőségét, amit 
az itt lakók azonnal ki is használtak. 

Az Önkormányzat kiemelt hangsúlyt fektet a háziorvosi rendelők felújítására, akadálymentesítésére. A 
2015. évben a Zsivaj utca 2. szám alatti rendelő felújítása, akadálymentesítése és átadása megtörtént. A 
2016. évben a Kerepesi út 67. szám alatti rendelő átalakítása történt meg, mely során korszerű hűtési, 
fűtési és légtechnikai rendszer lett kialakítva. Természetesen itt is cél volt az akadálymentes megközelítés 
kialakítása. 

Az orvosi rendelők felújítása tovább folytatódik, jelenleg a Pongrác út 19. szám alatt található háziorvosi 
szolgálat, foglalkozás-egészségügyi szolgálat, felnőtt ügyelet, valamint a gyógyszertár épületének a felújítási 
munkálatait végzik. A felújított egység átadásának várható időpontja 2018. decembere, a rendelés 
várhatóan 2019. januárjában kezdődik meg a felújított épületben. Ezt követően az Üllői úti intézmény 
felújítása várható, mivel jelenleg külön épületben zajlik a gyermek- és felnőtt rendelés. Az épületek nem 
korsze rűek, felújításra szorulnak. A várható elhelyezés a Tengerszem nevű épületben lesz, ahol kialakításra 
kerülnek a rendelők, a védőnői szolgálat. A tervezési munkák megkezdődtek, a felújítás 2019-ben várható. 
Az Újhegyi rendelőben cél, hogy minden orvos külön rendelőben fogadhassa a betegeket. Ennek a 
megvalósításához nagyobb tér szükséges, ezért az Önkormányzat megvásárolt egy 325 m2 alapterületű 
ingatlant. A gyermek- és felnőtt háziorvosi rendelők, védőnői helyiségek tervezése várhatóan 2019-ben 
megtörténik. 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 
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Kőbányán a Kőbányai Komplex óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 
Gyógypedagógia i Módszertani Intézmény alapfeladatként végzi azoknak az SNI gyerekeknek a nevelését 
oktatását, akik a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján szegregáltan oktathatók 
eredményesen. Céljuk a sajátos nevelési igényű tanulókat úgy fejleszteni, hogy eredményesen tudjanak 
képességeikhez mért munkafolyamatokat végezni, képesek legyenek egyszerű, társas kapcsolatokat 
kialakítani, azaz védőfeltételek biztosításával kiegyensúlyozott emberi életet élhessenek. A sajátos nevelési 
igényű gyermekek, fiatalok fejlesztését szolgáló nevelő-oktató munka színterei 

1. Gyógypedagógiai óvoda (gyógypedagógus+ óvónő alkalmazásával), 
2. Általános iskola 

Enyhe értelmi fogyatékos tanulók részére (tanulásban akadályozottak), 
Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére (értelmileg akadályozottak), 
Készségfejlesztő speciális szakiskola előkészítő tagozat (9-10. csoport), 
Készségfejlesztő speciális szakiskola, 
Mozgásfejlesztő csoport, 
Autista csoport, 
Fejlesztő-felkészítő iskola (súlyosan, halmozottan sérült tanulók részére), 

3. Logopédiai tagozat, 
4. Fordított integráció. 

A kerületben működik a Para-fitt Sportegyesület, amely 8 éve várja a sérült gyerekeket és fiatalokat. Úszás, 
mozgáskoordináció fejlesztés, karate, korcsolya, evezés, túrázás sportágakban várják szakképzett edzők és 
gyógypedagógusok a sportolni vágyó gyermekeket. 

Az Önkormányzat döntött arról, hogy 2015. szeptemberétől óvodáskorú, nem integrálható autista 
gyermekek részére csoportot indít annak érdekében, hogy ezen sajátos nevelési igényű gyermekek a lehető 
legjobb, magas szintű ellátásban részesüljenek. A Gesztenye Óvodában 2015-2016-os nevelési évtől 
működik az autista csoport, melynek működéséről a HEP 4.4 a) pontjában információ található. 

Az Önkormányzat két pályázattal kívánja segíteni a tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő kerületi lakosokat 
és családjukat. Az ápolási támogatásra kiírt pályázat szociális rászorultság figyelembevételével állapíthat 
meg támogatást az ápolási többletkiadás kiegészítésére, tartósan beteg személy részére. A gyógyászati 
segédeszköz támogatására kiírt pályázat szintén jövedelemhez kötött támogatás. Mindkét pályázati 
támogatás jelentős segítséget nyújt a fogyatékkal élők számára. Cél a pályázati rendszer fenntartása, a 
mindenkori költségvetési lehetőségek figyelembevételével. 

Az ápolási támogatás a beteg és alacsony jövedelemmel rendelkező rászoruló személyek jövedelmét 
egészíti ki. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága a pályázó jövedelmi helyzete alapján határozza meg a támogatás mértékét. Az ügyfelek körében a 
támogatás ismertté vált, ezt bizonyítja, hogy folyamatosan emelkedik a pályázatot igénybe vevők száma. A 
pályázati lehetőség az ügyfelek számára több éve folyamatosan segítséget nyújt a betegségéből adódó 
szociális helyzete javításában. Az ápolási támogatással kapcsolatos statisztikai adatokat és további 
részleteket a HEP 3.6 h) pontja tartalmaz. 
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8. Helyi f)artnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

A civil szervezetek feltérképezése megtörtént, de szükséges az adatbázis folyamatos ellenőrzése, frissítése. 
Az Önkormányzat honlapján az adatbázis megtalálható, az abban szereplő segítő szervezetek meglétét, 
tevékenységüket folyamatosan ellenőrizzük. A kerületi intézmények részére az adattáblát további 
használatra megküldtük, és kértük az intézményvezetőket, ha van kapcsolatuk más segítő szervezetekkel, 
arról értesítsenek, hogy az adatbázisba szerepeltessük. 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

Az Önkormányzat aktív kapcsolatot tart fenn az egyházi és civil szervezetekkel. A kölcsönös egymásra
figyelés, az Önkormányzat segítő szándéka, az egyházi és civil szervezetek aktív közreműködése a helyi 
közéletben elősegíti a partnerséget, a HEP-ben megnevezett öt célcsoport minél hatékonyabb segítését. 

A 2019. évi önkormányzati választást követően szükségszerű az újonnan alakult nemzetiségi 
önkormányzatokkal - különösen a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal - a kapcsolat felvétele, a HEP 
folyamatába történő bevonásuk, javaslataik, ötleteik figyelembevétele a védett célcsoportokkal 
kapcsolatban. 

e) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

Az Önkormányzatnak térségi, területi társulásokkal nincsen kapcsolata. 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A 2019. évi nemzetiségi önkormányzatok választását követően szükséges az újonnan megalakuló 
nemzetiségi önkormányzatokkal a kapcsolat felvétele. Fontos, hogy az új Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatot hatékonyan tudjuk bekapcsolni a HEP megvalósítási folyamatába. Fontos. hogy képviseljék 
a mélyszegénységben élők és romák célcsoportot, hogy a közös munka során - mint a védett csoportot jól 
ismerők, a védett csoport tagjaival legjobban szót érteni tudók - javaslataikkal, ötleteikkel segítsék a 
célcsoport esélyegyenlőségének javítását. 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A kerületben működő civil szervezetek - a teljesség igénye nélkül: a Vöröskereszt, a Baptista 
Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, az 
Emberbarát Alapítvány, a Havasi Gyopár Alapítvány, az Életrevaló Karitatív Egyesület, Kőbányai 
Cukorbetegek Klubja, a nyugdíjas klubok - a HEP-ben nevesített védett csoportok érdekében a maguk is 
aktívan tevékenykednek. Fontos ezen szervezetek megismertetése a következő HEP-pel annak érdekében, 
hogy a jövőben szakmai tudásukat, tapasztalataikat, ötleteiket és javaslataikat a céksoportok esélyének 
növelése érdekében ki tudjuk aknázni. 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

A nyereségorientált kerületi szereplők esélyegyenlőségi feladatellátására az Önkormányzat nem lát rá. 
Érdemes a kerületben működő nagyvállalatokat, nagyvállalkozásokat megkeresni, folytatnak-e 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenységet, illetve a társadalmi felelősségvállalás keretén belül 
kívánnak-e részt venni a helyi HEP megvalósításában. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

A B e D E F G H 1 J 

A helyzetelemzés Az intézkedés 

Intézkedés következtetéseiben feltárt Az Intézkedéssel eléml A célkitüzés összhangja Az Intézkedés Az Intézkedés megvalósltásához Az intézkedés 

sorszáma 
Az intézkedés címe, megnevezése 

esélyegyenlőségi probléma klvánt cél egyéb stratégiai Az Intézkedés tartalma Az Intézkedés fele lőse megvalósításának eredményességét mér6 szükséges erőforrások eredményeinek 

megnevezése 
dokumentumokkal határideje lndikáto~ok) (humán, pénzügyi, fenntarthatósága 

technikai) 

1. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

A munkanélküliek száma 
A Kőkert Kft. 

A kőbányai közmunka 
növeli a szegénységet, a 

Munkanélküliek közmunkaprogramján 
A Kőkert Kft. Közfoglalkoztatotta k Humán és pénzügyi 1. (közfoglalkoztatás) program számának - ak további folytatása, Folyamatos 

további folytatása 
nyílt munkaerl5piacra 

csökkentése pályázati lehetl5ségek 
vezetője száma erőforrás 

közvetítés hiánya 
kihasználása 

Átfogó problémakezelés a A szegregátumban 
Segítségnyújtás a szegregátumban éll5kkel A roma népesség élők Roma Humán és pénzügyi 

2. 
kapcsolatban, akár pályázati hátrányos helyzete esélyegyenlőségén 

- szegregátumban 
Önkormányzat 

Folyamatos 
erőforrás 

forrás Igénybevételével ekiavítása 
éll5knek 

A szegregátumban 
élők közül minél 
többen tudjanak 

A Roma A 2019. évi nemzetiségi 
A szegregátumban élő 

dolgozni, a 
Önkormányzat 

választást követl5en 
roma és 

fiataloknak legyen 
bevonása a HEP IT-k 

3. 
megalakuló Roma 

mélyszegénységben éll5 
lehetl5sége - megvalósításába, Kisebbségi referens 2020. felülvizsgálat 

Humán, pénzügyi és 
Önkormányzat hathatós továbbtanulásra, a technikai erőforrás 
bevonása a HEP közösségeknek minimális 

gyermeke kés javaslataik, ötleteik 

folyamataiba 
a kitörési lehetl5sége 

születik kapják meg 
figyelembevétele a 

a tanuláshoz 
HEP felülvizsgálatakor 

szükséges 
se11:ftsé11:et 

A kerületi közszférában 
dolgozók nagy 

A kerületi közszférában 
százalékának nehézséget 

A közszféra 
Évente kőszínházi 

dolgozók részére 
okoz a kulturális, 

munkatársainak 
A helyi program szervezése, 

4. térítésmentes kulturális, 
közmavelődési 

kulturális 
közm0vell5désről térítésmentes kerületi KözmOvelődési 

Folyamatos 
Az eseményeken Humán és pénzügyi 

közm0vell5dési programok 
rendezvényeken, 

programokhoz 
szóló 25/2012. (V. kulturális programok referens résztvevők száma erőforrás 

szervezése 
eseményeken való 

történl5 segítése 
23.) ök. rendelet évenkénti 

részvétel, mert anyagi megszervezése 
lehetl5ségük a napi 
kiadásokra elegendő 

Az Utcafront Menedék 
Hajléktalan Személyek és 

A Kl5bányán élők, az 
Szenvedélybetegek Integrált 

utcán 
Az utcán élők 

Az Utcafront Integrált 
Hajléktalan, utcán élő 

Intézménye részlegével a számának személyek ellátási 
s. meglévl5 kapcsolat 

tudatmódosítószert 
csökkentése, a 

Intézményével szoros, Esélyegyenlőségi 2020. évi 
száma, hajléktalan 

Humán és pénzügyi 
fogyasztók száma az 

-
együttmOködő referens felülvizsgálat erőforrás 

szorosabbá tétele a 
utóbbi években 

hajléktalanok 
kapcsolat kialakítása 

személyek számának 
hajléktalanok, 

megnövekedett 
segítése csökkenése 

szenvedélybetegek segítése 
érdekében 
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A B e D E F G H 1 J 

A helyzetelemzés 
Az intézkedés 

A célkitűzés összhangja Az intézkedés Az intézkedés megvalósításához Az intézkedés 
Intézkedés 

Az intézkedés címe, megnevezése 
következtetéseiben feltárt Az Intézkedéssel elérni 

egyéb stratégiai Az intézkedés tartalma Az intézkedés felel6se megvalósításának eredményességét mérő szükséges erőforrások eredményeinek 
sorszáma esélyegyenlőségi probléma kívánt cél 

megnevezése 
dokumentumokkal határideje indikátor(ok) (humán, pénzügyi, fenntarthatósága 

technikai} 

Az egészséghez való egyenlő 
A védőoltások 

hozzáférés érdekében a 
Találhatók a kerületben 

A kerületben élő 
igénybevételéről szóló 

Humán Papilloma vírus, a 
olyan családok, ahol 

gyermekek 
A védőoltások tájékoztatás 

Védőoltásokat igénylő 
nem, vagy nehezen támogatásáról szóló eljuttatása a Egészségügyi Humán és pénzügyi 

2. fertőző agyhártyagyulladás, 
tudják a nem kötelező 

egészségmegőrzése 
16/2015. (VI. 25.) ök. lakossághoz, a referens 

Folyamatos és megkapó gyermekek 
erőforrás 

valamint a rotavírus elleni 
oltásokat megfizetni a 

, betegség 
rendelet védőoltások 

száma 
kedvezményes védőoltások 

gyermekek részére 
megelőzése 

beadásának 
fenntartása 

megszervezése 

A szociálisan 
Az ösztöndíjpályázat 

rászoruló A „Kőbánya Számít 
fél évenkénti kiírása, a 

A kerületben élő 
gyermekek Rád" szociális alapú 

pályázati kiírás 
A Kőbánya Számít Rád nehézsorsú gyermekek 

ösztönzése a tanulmányi 
eljuttatása a lakosság 

Tanügy-igazgatási 
A tanulmányi pályázaton 

Humán és pénzügyi 
3. szociális alapú ösztöndíj nehezebben szerzik meg 

folyamatos jó ösztöndíjról szóló 
minél szélesebb 

referens 
Folyamatos résztvevő és ösztöndíjat 

e rőforrás 
pályázat fenntartása azt a tudás, mely kitörési 

tanulásra, mert ez 39/2011. (X. 24.) ök. 
köréhez. A pályázatot elnyerő tanulók száma 

lehetősége iket biztosítja 
segíti kitörési rendelet 

elnyert tanulók 
részére az ösztöndíj 

lehetőségeiket 
folyósítása 

·---= 
Tájékoztatás és 
ismeretnyújtás a 

A Bárka szociális családon belüli 
A Bárka munkatársai a 

munkásainak jelenléte a erőszakról, segítő 
KEF-fel 

kerület általános iskoláiban szervezetekről, a 
együttműködve 

A programmal elért 
annak érdekében, hogy a A gyermekbántalmazás megteendő 

tartsanak 
iskolák száma, a 

4. 
veszélyeztetett gyermekek illetve drog problémák intézkedésekről, . ismeretterjesztő Bárka vezetője Folyamatos 

felvilágosító Humán, pénzügyi és 
érdekében a KEF látens jelenléte a lehetőségekről, ha 

fogla lkozásokat a 
előadásokon résztvevő technikai erőforrás 

munkatársaival segítsék az családokban megtörtént, illetve 
kerületi iskolákban a 

tanulók, szülők, 

intézmény pedagógusait a figyelemfelhívás a 
tanulók, szülők, 

pedagógusok száma 
kábítószer használat elleni drogfogyasztás 

pedagógusok részére 
munkában veszélyeirő l , 

megelőzés 

fontosságáról 

A Kelet-Pesti Tankerületi 
Központ statisztikai 

IT-k 
adatgyOjtése a tanulók Nincsen pontos adat az 

megfogalmazása a A Kelet-Pesti 
eredményességéről, intézmények között a 

statisztikai adatok Tankerület részére 
valamint az oktatás tanulók iskolai 

alapján a tanulói megkeresés Kelet-Pesti 2020-as 
5. hatékonyságában mutatkozó eredményességében, az 

eredményességről, küldése, a Tankerület vezetője felülvizsgálat 
Humán erőforrás 

eltérésekről. A statisztikai oktatás hatékonyságában 
az oktatásban beérkezett adatok birtokában dolgozzon mutatkozó eltérésekről 

ki stratégiai tervet a 
megmutatkozó válaszok elemzése 

különbségek közel egy 
eltérésekről 

szintre hozására 

Továbbképzések támogatása 
Növekedjen a friss 

a védett tulajdonságú 
információkkal, 

Továbbképzések 
Szakmai 

6. 
csoportba tartozók Szakmai továbbképzések 

módszerekkel, 
közös felkutatása, az Humánszolgáltatási 

Folyamatos továbbképzéseken 
Humán és pénzügyi 

problémáival foglalkozó támogatása 
tudásanyaggal 

azokon történő Főosztály vezetője 
résztvevők száma 

erőforrás 

intézmények szakemberei 
rendelkezők száma 

részvétel segítése 

részére 
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A 1 B 

A helyzetelemzés 
Intézkedés 

1 Az intézkedés címe, megnevezése 1 
következtetéseiben feltárt 

sorszáma esélyegyenlőségi probléma 

A kerületben mOködll 
nagyvállalatoktól, 

5. 1 nagyvállalkozásoktól 
kérdőíves adatszolgáltatás 
kérése 

Továbbképzések támogatása 
a védett tulajdonságú 

6. 
csoportba tartozók 

1 problémáival foglalkozó 
intézmények szakemberei 
részére 

7. 1 
Határidőn belül a táblák 
kitöltése 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1. 

A kerületben müködll, 
nyugdíjasok részére 
szervezett programok 
fenntartása, a kerületi 
kulturális intézményekben 
müködő nyugdíjas klubok 

segítése 

megnevezése 

Kevés az adat az alacsony 
iskolai végzettségO,nők 
foglalkoztatottságáról, a 
munkavállás során a 
hátrányos 
megkülönböztetésről, 

valamint a nőket segítő 
képzési programokról 

Szakmai továbbképzések 

támogatása 

1 Hiányzó adattáblák, 
adatok hiányában 

Magas az egyedül élők 
aránya 

e 

Az intézkedéssel elérni 
klvánt cél 

A kerületi 
nagyvállalatok 
nagyvállalkozások 
feltérképezése az 
alacsony 
végzettségO nők 
foglalkoztatásáról, 
a nemek közötti 
megkülönböztetésr 
61, az esetleges 
hátrányos 
megkülönböztetésr 
61, valamint a nőket 
segítő képzési 

rogramokról 
Továbbképzések 
támogatása a 
védett tulajdonságú 
csoportba tartozók 
problémáival 
foglalkozó 
intézmények 
szakemberei 
részére 
A statisztikai adatok 

1 

ismerete segíti az 
IT-k minél 
hatékonyabb 
megfogalmazását 

Elmagányosodó 
nyugdíjasok 
csökkentése, 
kapcsolatépítés 
segítése közösségi 
programok - Ki Mit 
Tud?, kézműves, 
süteménykészítllve 
rseny, helytörténeti 
előadások

biztosításával, 
nyugdíjas klubok 
segítésével 

D 

A célkitúzés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

E 

Az intézkedés tartalma 

Kerületivállalatok, 
vállalkozások részére 
megkeresés küldése, 
a beérkezett válaszok 
elemzése 

Növekedjen a friss 
információkkal, 
módszerekkel, 
tudásanyaggal 
rendelkezők száma 

Statisztikai adatok 
legyOjtése a TEIR-ből, 
valamint helyi adatok 
folyamatos frissítése 

Programok 
megszervezése, 
versenyfelhívások 
eljuttatása a 
célközönségnek, a 
programokról 
széleskörű 

tájékoztatás 
eljuttatása a 
lakossághoz 

F 

Az intézkedés felelőse 

1 Esélyegyenlőségi 
referens 

Humánszolgáltatási 
Főosztály vezetője 

1 Esélyegyenlőségi 
referens 

Kőrösi vezetője 

G 

Az intézkedés 
megvalósltásának 

határideje 

12020-as 
felülvizsgálat 

Továbbképzések 
közös felkutatása, 
az azokon történő 
részvétel segítése 

1 Folyamatos 

Folyamatos 

H 

Az intézkedés 
eredményességét mérö 

indikátor(ok) 

1 Adatkérésre válaszolók 
száma, képzést segítő 
programok száma 

1 Szakmai 
továbbképzéseken 
résztvevők száma 

1 

Programok száma, 
tartalma, programokon 
résztvevő időskorúak 

száma 

Az intézkedés 
megvalósltásához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

1 Humán erőforrás 

1 Humán és pénzügyi 
erőforrás 

1 Humán erőforrás 

Humán, pénzügyi és 
technikai erőforrás 

1 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 
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A B e D E F G H 1 J 

A helyzetelemzés 
Az intézkedés 

Intézkedés következtetéseiben feltárt Az intézkedéssel elérni 
A célkitüzés összhangja Az intézkedés Az intézkedés megvalósításához Az intézkedés 

sorszáma 
Az intézkedés címe, megnevezése 

esélyegyenlőségi probléma kívánt cél 
egyéb stratégiai Az intézkedés tartalma Az intézkedés felelőse megval6sltásának eredményességét mérő szükséges erőforrások eredményeinek 

megnevezése 
dokumentumokkal határideje indikátor(ok) (humán, pénzügyi, fenntarthatósága 

technikail 

A statisztikai adatok 
Statisztikai adatok 7:nmt -· ~" ismerete segíti az .'T,i!"': 7. 

Határidőn belül a táblák Hiányzó adattáblák, 
IT-k minél 

legyüjtése a TEIR-ből, Esélyegyenlőségi 
Folyamatos ~ 

~[ 

Humán erőforrás 
'~ •',~ 

kitöltése adatok hiányában valamint helyi adatok referens 
) •. ,,,.;'; o,;,._I 

hatékonyabb m folyamatos fri ssítése 
~-· "<i,J L ~2:..: megfogalmazását a "'ilt 11!:. ---

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

Az érzékenyítés 
során növekszik a 

Érzékenyítő tréninget 
résztvevők 

empátiája, 
szervezők 

megkeresése, a 
elfogadása, ezért 

tréning Érzékeny ítő tréningek 
1. 

Érzékenyítő tréningek 
Érzékenyítés hiánya 

szükséges, hogy 
megszervezése, a 

Esélyegyenlőségi 
Folyamatos száma, résztvevők 

Humán és pénzügyi 
szervezése minél több, a 

résztvevő 
referens 

száma 
erőforrás 

célcsoportokkal 
munkatársak 

foglalkozó 
információval való 

munkatárs részt 
ellátása a tréningről 

vegyen érzékenyítl5 
tréningen 

A fogyatékkal élők 
A pályázat kiírása, a 

A fogyatékkal élőknek segítése annak 
pályázati kiírás minél 

A gyógyászati segédeszköz 
sokszor van szükségük az érdekében, hogy az A szociális 

szélesebb köra Pályázatot benyújtók 
2. vásárlás támogatását célzó 

életminőséget javító életminőséget ellátásokról szóló 
közzététele, a 

Egészségügyi 
Folyamatos száma, pályázaton 

Humán és pénzügyi 
eszközök használatára, javító gyógyászati 3/2015. (II. 20.) ök. referens erőforrás 

pályázat további fenntartása 
melyet önerőből nem segédeszközhöz rendelet 

beérkezett pályázatok nyertesek száma 

tudnak megvásárolni egyenlő eséllyel 
értékelése, a nyertes 

férjenek hozzá 
pályázók értesítése 

Az ápolási 
A pályázat kiírása, a 

Az ápolási támogatását 
A fogyatékkal élő támogatás A szociális 

pályázati kiírás minél 
célzó, szociális 

személyek sokszor nyújtásával javuljon ellátásokról szóló 
szélesebb köra 

Egészségügyi 
Pályázatot benyújtók 

Humán és pénzügyi 
3. rászorultságot figyelembe 

szorulnak állandó az ápolásra 3/2015. (II. 20.) ök. 
közzététele, a 

referens 
Folyamatos száma, pályázaton 

erőforrás 
vevő pályázat további 

ápolásra, felügyeletre szorulók rendelet 
beérkezett pályázatok nyertesek száma 

fenntartása 
életminősége 

értékelése, a nyertes 
pályázók értesítése 

Információ kérés a kerületi 
A kerületben 

nagyvállalatoktól, 
működő Megkeresett vállalatok 

nagyvállalkozásaitól a 
munkáltatók Kerületivállalatok, száma, ebből 

munkahely 
Kevés az információ a feltérképezése vállalkozások részére 

Esélyegyenlőségi 2020-as 
akadálymentesített 

4. 
akadálymentesítettségére, 

kerület akadálymentes (akadálymentesség, - megkeresés küldése, 
referens felülvizsgálat 

munkahelyek száma, Humán erőforrás 

valamint a fogyatékkal élők 
munkahelyeiről a megváltozott a beérkezett válaszok megváltozott 

foglalkoztatására 
munkaképességű elemzése munkaképességa 
munkatársak munkavállalók száma 

vonatkozóan 
foglalkoztatása) 
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1 3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák. 

Önkormányzatunk kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását 
követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából 
fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba 
épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon 
kötelezettségek, melyek az önkormányzat HEP-jében részletes leírásra kerültek. 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a HEP IT-ben szereplő vállalásokról, az őket érintő 
konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek. 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására HEP Fórumot hoz létre és működtet. 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

A HEP-ben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hozunk létre. A HEP Fórum 
feladatai: 

az HEP 1T megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének 
nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének 
rendszeres tájékoztatása, 
annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján 
esetleges új beavatkozások meghatározása, 
a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP 1T aktualizálása, 
az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése 
képviselő-testületi döntésre, 
az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása, 
a HEP 1T és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása. 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai a Fórumnak is, a munkacsoportok 
rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról a Fórum számára. A munkacsoportok 
éves munkatervvel rendelkeznek. 



partnerekkel. A véleményformálás lehetőségét biztosítja az HEP nyilvánosságra hozatala is, valamint 
a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása. 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására a két évenkénti felülvizsgálat során tájékoztatjuk a program 
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 

A nyilvánosság biztosítására az Önkormányzat honlapja, a helyi médiumok állnak rendelkezésre. Az 
eredményekre felhívjuk a figyelmet az Önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, 
beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának 
fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet 
kialakítása érdekében. 

Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

A HEP végrehajtásáért az Önkormányzat részéről az esélyegyenlőségi referens felel: 
feladata és felelőssége a Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az Önkormányzat és a Fórum közötti kapcsolat biztosítása, 
folyamatosan együttműködik a Fórum vezetőjével, 
Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a Fórum vagy 
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi, így 

felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára 
elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program, 
figyelemmel kíséri azt, hogy az Önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek 
dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat, 
támogatnia kell, hogy az Önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják a 
szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához, 
kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtenni a szükséges lépéseket, vizsgálatot 
kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni. 

A Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
a HEP 1T megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása), 
a HEP IT végrehajtásának nyomon követése, 
az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 
Önkormányzat felelősével közösen, 
a Fórum összehívása és működtetése. 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői 
felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 
hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 
programon részt vegyenek, 
felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 
annak megvalósításában, 
az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 
irányítóinak, 
az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak a 
HEP-ben foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről. 
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1 4. Elfogadás módja és dátuma 

1. A Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai vitája megtörtént. Az itt született 
észrevételeket a megvitatást követően a HEP IT-be beépítettük. 

Ill. Ezt követően Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2024 dokumentumot (melynek része az Intézkedési Terv) 
megvitatta és 5/2019. (1. 17.) KÖKT számú határozatával elfogadta. 

Mellékletek: 

Jegyzőkönyvi kivonat a döntésről 

Dátum 

Aláírás 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
partnerei ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt 
kívánnak venni. 

Dátum Partner aláírás 

Dátum Partner aláírás 

Dátum Partner aláírás 

Dátum Partner aláírás 

Dátum Partner aláírás 
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