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1. Bevezetés

Kispest Integrált Városfejlesztési Stratégiáját az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium által közzétett „Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok
számára” elnevezésű módszertani útmutató alapján, annak teljes mértékben megfelelve
dolgozta ki az RVI Magyarország Kft. által vezetett munkacsoport.
A dokumentum elkészülését

információs

anyagokkal,

konzultációkkal és hasznos

észrevételekkel segítették a Polgármesteri Hivatal irodái és munkatársai. A helyszíni
elemzések és információk hozzájárultak, ahhoz hogy valós képet alkossunk Kispest jelenéről
és egy általánosan elfogadható jövőképet vázoljunk fel.
Az IVS lektorálásával Gyulai István Kispest főépítésze meghatározó szerepet vállalt abban,
hogy tartalmilag és koncepcionálisan egységes stratégia alakuljon ki. Az elkészítéshez kiváló
alapot adott a kerület 2006-ban elkészült településfejlesztési koncepciója.
A stratégia tartalmilag egy éves szakmai egyeztető munka alapján készült el, de a formáját
csak a legutóbbi elvárások megismerését követően nyerte el. A tartalmi részek számos
találkozó során alakultak ki figyelembe véve a korábban elkészült tanulmányokat,
elemzéseket. Szakemberek, vállalkozók, civilek és önkormányzati dolgozók véleményei,
javaslatai egyaránt gazdagították a dokumentumot.
Nagyon sokat számított, hogy az önkormányzat választott vezetői, képviselői felismerték a
stratégiai tervezés fontosságát és észrevételeikkel, döntéseikkel maximálisan támogatták a
tervezői munkát.
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2. Kispest szerepe a településhálózatban

Budapest XIX. kerülete, Kispest a főváros dél-keleti részén fekszik. Kispestet északon a X.
kerület (Kőbánya) észak-nyugaton a IX. kerület (Ferencváros), dél-keleten a XVIII. kerület
(Pestszentlőrinc-Pestszentimre), míg dél-nyugaton a XX. kerület (Pesterzsébet) határolja. A
kerület nagyon változatos, mert családi házas részekkel illetve lakótelepekkel egyaránt
találkozhatunk itt és néhány száz méteren belül a falusias környezetből a 10 emeletes
lakóházak közé juthatunk.
Kispest családi házas és lakótelepekkel beépített terület, melyen meghatározó a lakófunkció.
Elhelyezkedése révén a Dél-pesti régió természetes központja. Identitásának alapvető elemei:
a komfortérzet javítása a lakóterületeken, az intézményi és városközponti területeken a
lakosok kulturális, kereskedelmi és oktatási, egészségügyi, szociális igényeit kielégítő
funkciók megtartása és fejlesztése, a múltban gyökerező hagyományok felhasználása a kerület
fejlesztésének jelenlegi és jövőbeni alakítása során. A kerület vonzerejét elsősorban az
összefüggő jól karbantartott zöldterületek rendszere, a fasorok, valamint a világhírnévre is
méltó Wekerletelep adják.

. térkép: A XIX. kerület földrajzi elhelyezkedése Budapesten
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Kispest regionális és fővárosi szerepkörrel rendelkezik, amely kiterjed a főváros központjától
délkeletre eső kerületekre és településekre egyaránt, amelyek elsősorban a XVIII. kerület
(Pestszentlőrinc és Pestszentimre), valamint a Pest megyében Vecsés – Üllő–Monor – Vasad
– Csévharaszt térsége, valamint Gyál–Felsőpakony térsége. A szerepkör azért alakult ki, mert
a külső, laza beépített kerületek és megyei települések felől itt találkozik az utas először
nagyvárosias környezettel, nagy teherbírású tömegközlekedéssel és annak csomópontjaival.
Elsősorban a 4-es és 5-ös bevezető főutak, valamint a Kőbánya-Kispesti vasútállomás és
metró végállomás ugyancsak jelentős központi és átszálló szerepkört szán Kispestnek.
A 61.302 fő lakosú és 27.104 db lakással rendelkező kerületben a napi átutazók száma
mintegy 200.000 fő, amely Budapest legforgalmasabb 6-8 csomópontja közé sorolja
Kispestet. A jellemző tömegközlekedési, átszállási terület, valamint az egyéni (autós) és
tömegközlekedési (vasút, metró, villamos, autóbusz) váltópont a régió és a főváros érdekében
jó kapcsolatokat és az utas kényelme érdekében magas szintű szolgáltatásokat kíván meg.
Ezek a szolgáltatások egyben a helyi, kerületi lakosok magas színvonalú ellátását is javítják.
Így a területen eddig is számos – átutazókat is szolgáló – elsősorban kereskedelmi központ
létesült (piac, áruház, majd Europark, OBI stb.) és jelentős igény, ill. beruházási szándék is
fennáll (Kö-Ki átépítése, Europark bővítése, Neo Center megépítése, stb.).
E régió és a főváros számára feltétlenül szükséges közlekedés fenntartása azonban jelentős
közlekedési beruházásokat igényelt, amelyek részben megtörténtek, részben még váratnak
magukra (Metró-hosszabbítás, Üllői úti gyors-villamos, gyűrűs úthálózat a Határ út mentén
stb.). E közlekedési fejlesztések azonban csak akkor valósíthatók meg, ha azzal a kerület
közlekedési terhelése csökken. Látszólagos ellentmondást a korszerű közlekedési vonalakkal
– elsősorban tömegközlekedéssel – lehet feloldani.

A 2. térképen látható, hogy vannak kerületi szintű vonzással rendelkező városrészi központok.
Ugyanakkor kialakultak fővárosi és regionális hatókörű kerületi központok is. Ezen területek
különböző erősségű térségi vonzással rendelkeznek, melyek főbb jellemzői a következők:
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1

Kőbánya-Kispesti intermodális központ

Regionális szerepkört, úgynevezett intermodális, többfunkciós központi szerepkört KőbányaKispest vasúti megálló és metró végállomás közvetlen környezete tölti be. Igen fontos, hogy a
Ferihegyi repülőtér felől is ez az első tömegközlekedési érkezési pont. Az ehhez szükséges
intézményi szolgáltatás azonban szinte kizárólag a Kispesti oldalon található, igen alacsony
minőségben - néhány intézményt kivéve – pavilonos kereskedelemi és szolgáltató
épületekben. A repülőtér vonatkozásában az érkezési pont oly gyenge (mind szolgáltatási
színvonal, mind esztétikai értelemben), hogy a repülőtér földi közlekedési kapcsolataként
szinte figyelembe sem veszik, hanem más, e területet áthidaló megoldásokat preferálnak.

2
Regionális
Fővárosi
Kerületi
központ

1

3

Intermodális
Regionális
Fővárosi
Kerületi központ

Fővárosi,
kerületi
központ

6
Kerületi
központ

4

5
Kerületi
központ

Kerületi
központ

. térkép: A XIX. kerület központjai és regionális szerepük

2

Városkapu

A Határ úti metró megálló regionális szerepköre nem gyengébb, hanem erősebb a fővárosi,
Pestszentlőrinc és Pestszentimre lakosait ellátó szerepköre miatt, hiszen a főúthálózat és a
villamos valamint a buszközlekedés itt kapcsolódik a belső területekhez és a metróhoz.
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Ugyancsak erősebb a helyi, kerületi lakosságot szolgáló intézmény-igény, hiszen a kispestiek
(lőrinciek, imreiek) jelentősebb része itt éri el a metrót.
Az Europark jól példázza, hogy a közlekedési váltópont az emberek kedvenc bevásárló helye,
mert a napi mozgások irányába esik, és nem igényel többlet-autózást, buszozást vagy akár
gyaloglást sem. Ugyanakkor a metró felőli megközelítés a IX. kerületi csomópontból enyhén
szólva még gyenge.

3

Kossuth tér és környéke

A Kossuth tér és környéke a város hagyományos, többfunkciójú központja, ahol a piac,
iskolák, könyvtár stb. létesült. Jellemző volt továbbá, hogy az intézménycsoport környékén
lévő, sőt az Üllői út déli oldalán lévő utcák lakóházai is az utcai fronton szintén
intézményeket fogadtak magukba és együttesen szolgálták Kispest lakóit.

4

Városház tér és környéke

A városháza és a bíróság épületének helyét a XVIII. és XIX. század fordulóján jelölték ki,
mert a piac környékén – feltehetően – megfelelő reprezentatív hely nem állt rendelkezésre. Az
épületegyüttes környezetében régen is voltak üzletek, vállalkozások, amelyek egy része nem
veszett el (Halásztanya), néhány intézmény azonban a gyenge minőségű épületével együtt a
lakótelep-építés áldozatává vált.
A Városház tér és környéke tehát sem régen, sem ma különösebb központi szerepkört – e két
igazgatási ágazaton túl – nem hordozott, de intézményi-közigazgatási szerepköre
mindenképpen kerületi szintű központtá emeli.

5

Templom tér és környéke

Kispest szakrális központja, ahol a három történelmi keresztény egyház templomai létesültek
és kisebb-nagyobb távolságra egyéb intézmények is települtek, mint pl. orvosi rendelő, iskola,
vagy a 2008 áprilisában felújítás után ismételten megnyílt posta, stb. A tér és környéke
központi szerepköre továbbra is fennmarad, melyet az elmúlt időszak térrekonstrukciója
tovább erősített.
Budapest XIX. kerület - Kispest
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6

Kós Károly tér és környéke

A Kós Károly tér és környéke tervezett lakóegyüttes – jó értelemben vett – lakótelep központ.
Az építési korának megfelelően többszintes lakóépületek földszintjét használta az
intézmények számára, ami ma is megfelel a telep lakosainak kiszolgálására, de természetesen
a mai igények magasabb szintű szolgáltatásai Wekerletelepen kívül találhatók, ill.
biztosítandók.

A fővárosi térszerkezetből adódik, hogy a kerület nem nevezhető sem külső, sem belső
kerületnek. Érinti a metró, illetve két sugárirányú elsőrendű főút is átmegy a kerület határán
illetve a közepén. A gyűrűirányú főúthálózat kiépítetlensége miatt ilyen forgalom is terheli a
nem erre méretezett utakat. (Hunyadi utca, Kisfaludy utca, Szabó Ervin utca, Simonyi Zs.
utca, Báthory utca, Határ út). Ugyanakkor jelentős az észak-déli irányú forgalom is, mert az
agglomerációból sokan a kerületen keresztül jutnak be a fővárosba és a repülőtér is erre
közelíthető meg. Két jelentős tömegközlekedési és forgalmi csomóponttal is rendelkezik, az
egyik a Határ úti, a másik a Kőbánya-Kispest közlekedési csomópont. A forgalom előnye,
hogy a telkek felértékelődnek, intenzívebb területfelhasználást, a kereskedelmi, kulturális és
rekreációs funkciók idetelepülését vonzzák. Hátránya, hogy a szállítások és a vásárló, látogatóforgalom a közlekedés intenzitását növelik, aminek negatív környezetvédelmi hatásai
vannak.

Kispest a budapesti kerületek rendszerében sajátos kapu és lakókörnyezeti szerepet tölt be,
mely jól illeszkedik a kerületek közti funkciómegosztáshoz. Igazgatási szempontból nincs
regionális szerepköre, de több területen együttműködik a szomszédos kerületekkel. Néhány
intézménye van csak, mely fővárosi hatókörű. A kereskedelmi központok, illetve a
közlekedési csomópontok azonban tényleges regionális jelentőséggel bírnak.
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3. Kispest egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés

3. 1. Gazdaság
Kispest az 1950-es közigazgatási reformot megelőzően a városias típusú, iparral és
foglalkoztató-központ funkcióval rendelkező települések kategóriájába tartozott. A gazdaságiipari fejlődés a XIX.-XX. század fordulóján indult. A fejlődés elindítója a főváros közelsége,
mert az akkori vezetés a szennyező ipart a főváros határain kívül látta szívesen. A tőkeerős
vállalkozások ezért a környező településeken hozták létre telephelyeiket. Kispest nyolc ipari
üzeme 1910-re már közel 8000 helybélinek adott munkát, mely 1930-ra 18000
foglalkoztatottra bővült. A gazdasági növekedés a II. világháborúig tartott, mely időszak alatt
a kisipar is jelentős fejlődésen ment keresztül. Kispestet 1950. január 1-én csatolták
Budapesthez. A szocialista időszakban Kispest munkavállalóinak jelentős része olyan
nagyméretű üzemekben talált munkát, mint a Vörös Október Ruhagyár, Hungária Jacquard
Selyemszövőgyár, Ganz Műszer Művek, Gránit Csiszoló és Kőedénygyár, Kistext Textilgyár,
Vörös Csillag Traktorgyár. A piacorientáltság teljes hiánya miatt ezek az üzemek a
rendszerváltást követően már nem tudtak talpon maradni, és a kispesti nagyüzemek
feldarabolódtak, átalakultak, megszűntek. A változások következtében az ipari jelleg
fokozatosan visszaszorult és a tercier szektor jelentősége növekedett. A működő
vállalkozások száma folyamatosan növekedett és számuk 2005-ben 5513 db volt (1. ábra).

1. ábra: A működő vállalkozások száma Kispesten (1999-2005)
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Ezen belül a működő jogi személyiségű vállalkozások száma az elmúlt években folyamatosan
nőtt és 2005-ben 1409 db volt, míg a jogi személyiség nélküli vállalkozások száma némileg
csökkent (4104 db 2005-ben). Budapesti viszonylatban a működő vállalkozások száma nem
nagy, de azt is figyelembe kell venni, hogy Kispest nem tartozik a nagy területű és lakosságú
kerületek közé. (2. ábra)

2. ábra: A működő vállalkozások száma a budapesti kerületekben [db] (2005)

A legkedveltebb vállalkozási forma az egyéni vállalkozás, ami még a budapesti aránynál is
magasabb (3.-4. ábrák). A kft. aránya lényegesen kisebb, mint a fővárosi átlag. Összességében
elmondható, hogy a jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozási formák sokkal
kedveltebbek, mint a jogi személyiséggel rendelkezők. A jogi személyiségű társas
vállalkozások száma az elmúlt években folyamatosan növekedett és ezen belül is a kft. forma
nyert nagyobb teret. Az egyéni vállalkozások száma 2002-től folyamatosan csökkent. 2005ben 1378 kft, 1610 bt, 2438 egyéni vállalkozás, 7 részvénytársaság és 13 szövetkezet
működött Kispesten.

A gazdasági ágak közti megoszlásból látható, hogy Kispest gazdasága jelentős mértékben
átalakult. Az ipar aránya folyamatosan csökkent és a szolgáltatási szektorok jelentős teret
nyertek (5.-6. ábrák). A budapestinél kisebb arányú az ingatlanügyekkel és gazdasági
szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások aránya, de magasabb az építőipar és a
kereskedelem, javítás súlya.
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3. ábra: A működő vállalkozások számának
megoszlása gazdálkodási formák szerint
Kispesten, [%] (2005)

4. ábra: A működő vállalkozások számának
megoszlása gazdálkodási formák szerint
Budapesten [%] (2005)

5. ábra: A működő vállalkozások számának megoszlása főbb gazdasági ágak szerint Kispesten [%]
(2005)
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6. ábra: A működő vállalkozások számának megoszlása főbb gazdasági ágak szerint Budapesten [%]
(2005)

A működő vállalkozások létszám-kategóriánkénti megoszlása szerint az 1-9 foglalkoztatottal
rendelkező vállalkozások túlnyomó többségben vannak Kispesten és 2005-től már nincs 500
főnél több alkalmazottal működő vállalkozás Kispesten. A 250-499 fős kategóriában is csak
egy vállalkozás található.

A kereskedelmi szektorban sok egyéni vállalkozás működik, de az utóbbi években számuk
csökkent. A kerületben 2006-ban 1070 kiskereskedelmi üzlet volt, melyből 390-et egyéni
vállalkozó működtetett (7. ábra).

Ezen belül az 1997-es és a 2006-os adatokat összehasonlítva jelentősen növekedett a
következő szaküzletek száma: gépjármű szaküzletek (52 db → 109 db); motorkerékpár- és
alkatrész szaküzletek (2 db → 9 db); iparcikk jellegű szaküzletek és áruházak (14 db → 29
db). Kisebb növekedés tapasztalható: gépjármű üzemanyagtöltő állomások (4 db → 6 db);
gépjármű alkatrész szaküzletek (31 db → 41 db); zöldség-gyümölcs szaküzletek (22 db → 31
db); illatszerszaküzletek (23 db → 30 db); ruházati szaküzletek (58 db → 78 db); könyv-,
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újság-, papíráru szaküzletek (23 db → 41 db); egyéb, máshova nem sorolt iparcikk
szaküzletek (145 db → 163 db) számában.

Lényegében szinten maradtak a következő szaküzlet típusok: használtcikk szaküzletek (182
db → 174 db); kenyér-, pékáru és édességszaküzletek (24 db → 23 db); palackozott italok
szaküzletei (9 db → 8 db); egyéb élelmiszer-szaküzletek (44 db → 43 db); cipő és bőráru
szaküzletek (29 db → 32 db); bútor,- háztartási cikk szaküzletek (21 db → 21 db); elektromos
háztartási cikk- szaküzletek (34 db → 36 db); vasáru-, festék-, üveg-, barkácsszaküzletek (34
db → 35 db).

Négy kiskereskedelmi kategóriában tapasztalható csökkenés: élelmiszer jellegű üzletek és
áruházak (183 db → 126 db); hús-, húskészítmény-, baromfiszaküzletek (21 db → 15 db);
dohányáru szaküzletek (21 db → 10 db); textilszaküzletek száma (18 db → 8 db).
A nagykereskedelmi raktárak száma 2002 és 2006 között folyamatosan nőtt (50 db → 83 db).
2006-ban ezen belül 18 db élelmiszer, ital és dohány, 42 db fogyasztási cikk és 7 db gépekberendezések nagykereskedelmi raktár volt Kispesten.
A kölcsönző helyek száma 16 db, mely lényegében nem változott 2002-től.

7. ábra: A kiskereskedelmi üzletek száma Kispesten [db] (1997-2006)
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A kiskereskedelmi szaküzletek működtetésénél a kispesti vállalkozások négy területen
választották nagyobb arányban az egyéni vállalkozási formát: zöldség-gyümölcs szaküzletek
(77 %); használtcikk szaküzletek (74%); egyéb élelmiszer szaküzletek (63 %) és élelmiszer
szaküzletek (42 %). A vállalkozások közel negyede egyéni vállalkozó a következő
szaküzletek esetében: egyéb, máshova nem sorolt iparcikk szaküzletek (31%); cipő- és bőráru
szaküzletek (25 %); ruházati szaküzletek (24 %); gépjármű alkatrész szaküzletek (24 %);
könyv-, újság-, papíráru szaküzletek (22 %).
Kispest nem rendelkezik kiemelt turisztikai látványossággal. Egyedül talán a Wekerletelep
speciális hangulata, városépítészeti különlegessége, mely alkalmi látogatók számára vonzerőt
jelenthet. A vendéglátóhelyek száma Kispesten 212 db volt 2006-ban, melyből 156 étterem,
cukrászda, 26 bár, borozó, italbolt és 30 munkahelyi étkezőhely (8. ábra). A vendéglátóhelyek
alapvetően a helyi lakosság igényeit elégítik ki, ezért a többi kerülethez viszonyítva
kisszámúnak mondható (9. ábra). A nagyobb forgalmú közlekedési csomópontokon, ahol pl. a
metró és egyéb tömegközlekedési eszközök kapcsolódnak, jelentős az átutazó közönség
fogyasztása is. A vendéglátóhelyek száma az utóbbi években stabilizálódott illetve csekély
növekedés tapasztalható.

8. ábra: A vendéglátóhelyek száma Kispesten [db] (1997-2006)
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9. ábra: A vendéglátóhelyek száma Budapest kerületeiben [db] (2006)

A vendéglátóhelyek 26 %-át (56 db) üzemeltetik egyéni vállalkozók. Éttermek, cukrászdák 23
%-a (36 db), bárok, borozók 27 %-a (7 db), munkahelyi étkezők 43 %-a (13 db) egyéni
vállalkozási formában működik.

2006-ban a kerületben összesen 2 panzió volt, 54 férőhellyel. Ezzel budapesti viszonylatban a
3. legkevesebb szálláshellyel rendelkező kerület Kispest. (XVII. kerület: 28 férőhely, XVIII.
kerület: 49 férőhely). A budapesti kerületek átlag kapacitása 1881 férőhely és 12 kerület saját
kapacitása 2000 férőhely feletti. Kispesten más kereskedelmi szálláshely nem található, a
panziók száma is fele az ezredfordulón regisztrált 4 db-nak. A kereskedelmi szálláshelyek
szállásférőhelyeinek száma az utóbbi években a harmadára csökkent (10. ábra).
A szállóvendégek száma 2001-től folyamatosan csökken és 2006-ban 1490 fő volt, melyből
611 fő külföldi. (11. ábra) Az elmúlt években inkább a belföldi vendégek voltak többségben.
A külföldiek átlag 1,8 éjszakát, a belföldiek 1,4 éjszakát töltöttek el a kerületben 2006-ban.

Napjainkra azonban megfordulni látszik ez a tendencia, mert 2008-ra a panziók száma is nőtt
eggyel és a Kőbánya-Kispest metró végállomástól alig 80 méterre fekszik a Hotel Chesscom,
mely 21 egy-, két-, illetve háromágyas szobával rendelkezik.
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10. ábra: Az összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma Kispesten [db] (1997-2006)

11. ábra: A szállóvendégek száma Kispesten [fő] (1997-2006)

A fizető-vendéglátással 6 vendéglátó foglalkozott, a kapacitásuk 2006-ban 30 férőhely, ahol
290 vendég összesen 1129 vendégéjszakát töltött el. A vendégek közül 99-en voltak
külföldiek, akik 469 vendégéjszakát töltöttek el Kispesten.
A kerületben 4 idegenforgalmi és utazási iroda és 3 gépjárműkölcsönző működik.
Budapest XIX. kerület - Kispest
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Az információs társadalommal kapcsolatos vizsgálatoknál a Nemzeti Hírközlési Hatóság
tájékoztató anyagára támaszkodtunk, mely szerint a szélessávú internet lefedettség
tekintetében Kispest a népesség %-ában kifejezett 13 %-os adattal a 15. helyet foglalja el a
kerületek sorában. (12. ábra)

12. ábra: A Budapesti kerületek szélessávú lefedettsége a népesség arányában [%] (2006.07.01.)

13. ábra: A Budapesti kerületek szélessávú lefedettsége a háztartások és a népesség arányában [%]
(2006.07.01.)
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Ha megnézzük a lefedettséget a háztartások arányában is, akkor sajnos Kispest már csak a 17.
helyet foglalja el. (13. ábra)
A szélessávú elérés előfizetői összetételének elemzése azt mutatja, hogy a lakossági előfizetés
a domináns, de Kispest esetében a közszféra előfizetői aránya a legmagasabb Budapesten.
(14. ábra)

14. ábra: A Budapesti kerületek szélessávú lefedettségének előfizetési arányai [%] (2006.07.01.)

Kispest hivatalos honlapja a www.kispest.hu címen érhető el, és naponta frissülő, széles körű
információkat tartalmaz az önkormányzati munkáról valamint az intézményekről,
közszolgáltatásokról. Az önkormányzat valamennyi intézménye rendelkezik internet elérési
lehetőséggel.
Külső megközelíthetőség szempontjából kedvező helyzetben van a kerület, mert az M5-ös
autópálya itt ér be a városba a Nagykőrösi úton, a 4-es főút is itt vezet be a fővárosba. A
repülőtérre közúton és gyorsvasúton keresztül egyaránt ki lehet jutni. (3. térkép).
A metró két megállója érinti a kerületet és a BKV helyi járatai is áthaladnak a Kispesten, így
Budapest belvárosa gyorsan elérhető.
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. térkép: Budapest agglomeráció közlekedési kapcsolatrendszere

A fővárosi közúthálózat Kispesten áthaladó részét a Településszerkezeti Terv közlekedési
munkarésze mutatja be. Kispest főúthálózata a tervlap szerint látszólag kialakult és csak a
Határ út menti – ipari területeket összekötő – gyűrűs főút kialakítása hiányzik. Ismert azonban
és azt az FSzKT és a kerületi övezeti terv is tartalmazza, hogy az Üllői út rekonstrukciója,
rehabilitációja is szükséges. Az eddigi, alapvetően közlekedési feladatként kezelt fejlesztés az
ellenérdekeltségek és forráshiány miatt nem valósult meg. Javaslat szerint a főút menti
ingatlanfejlesztésekkel együtt van csak remény arra, hogy az Üllői út rehabilitációja –
közlekedési- és közműlétesítményekkel, valamint feltétlenül a főút menti ingatlanokkal együtt
– megvalósuljon. Fontos elem a Hunyadi utca „kerületközi, kerületi jelentőségű főút”,
amelyre mind hálózati elemre Pesterzsébet és Kispest között szükség van, ugyanakkor
jelentősége csak akkor csökkenthető, ha a külső kerületeket összekötő fővárosi jelentőségű
főút és a már említett belső területeket összekötő főút (Határ úttól délre) megépülne. Az Ady
Endre út és Üllői út közötti szakasza – a KSzT szerint is igazoltan – egyirányú párral
alakítható ki a Hunyadi utca és a Kisfaludy utca felhasználásával. E két utca előnye, hogy
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egy-egy irányban kisvárosias beépítésű és a másik irányban szabadonálló, lakótelepi
beépítésű, tehát a keletkező zaj- és légszennyeződés nem multiplikálódik, mintha térfalak
között lenne a főút. (4. térkép)

. térkép: A Kispesten áthaladó főbb közlekedési útvonalak

A közösségi közlekedési hálózat két csomópontja a Határ úti és a Kőbánya-Kispest
metróállomások szomszédságában található. Három villamosvonal segíti a külső és belső
elérhetőséget: 42, 50, 52. A kerület közlekedését 26 buszjárat szolgálja: 19, 36, 48, 51, 54, 54,
66, 68, 66, 82, 82A, 85, 93, 94, 98, 98, 99, 99A, 123, 136, 151, 154, 194, 182, 182A, 193.

A tömegközlekedési útvonalak a Határ út, Üllői út, Nagykőrösi út, Báthory-Szabó Ervin utcák
és a Kisfaludy-Simonyi Zsigmond utcák. Kisebb forgalmú útvonalak: Pannónia út, Hungária
út, Zalaegerszeg út, Hunyadi u., Nádasdy u., Kossuth L. u., Vas Gereben u., Hofherr Albert
u., Katona j. – Temesvár u. – Kassa u. – Darányi I. u. Puskás u., Pozsony u, Méta u.,
Derkovits Gy. u.
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3. 2. Társadalom
Kispest területe 938 hektár, mely az elmúlt 10 évben nem változott.
A KSH adatszolgáltatása szerint a lakónépesség száma a 2001. évi népszámláláskor
63 810 fő volt. A KSH évkönyveiben illetve nyilvános adatbázisaiban rendszeresen közzétett
adatokból látszik, hogy a lakónépesség és az állandó népesség egyaránt folyamatosan
csökkent Kispesten (15.-16. ábra).

15. ábra: A lakónépesség száma az év végén Kispesten [fő] (1997-2006)

A statisztikai adatok szerint Kispest lakossága 61223 fő volt 2007. január 1-én, mely 1986 óta
(82487 fő) folyamatos csökkenést mutat.
A lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya 12,9 %, a 15-59 évesek aránya 67,7 % a 60x évesek aránya 19,3 % volt a népszámláláskor. A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebb népesség arányában 17,3 %. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 18,4 %.
Az állandó népesség korosztályi vizsgálata azt mutatja, hogy a munkaképes korú (18-59 éves)
és a legfiatalabb (0-14 éves) nemzedékek fogynak. A 15-17 éves generáció száma stagnál és a
nyugdíjas korúaké (60-x) nő. (17. ábra)

16. ábra: Az állandó népesség száma Kispesten [fő] (1997-2006)

17. ábra: Az állandó népesség korosztályi megoszlása Kispesten, [fő] (1997-2006)

A korcsoportok közti megoszlást vizsgálva (18.-20. ábrák) megállapítható, hogy az megfelel a
Budapesti átlagnak. Az idősek aránya némileg alacsonyabb, míg a munkaképes korúaké
magasabb. A Közép-Magyarországi Régió adatai a kispestihez hasonló arányokat mutatnak.

18. ábra: Az állandó népesség korosztályi megoszlása Kispesten 2006-ban, [%]

19. ábra: Az állandó népesség korosztályi
megoszlása Budapesten 2006-ban, [%]

20. ábra: Az állandó népesség korosztályi
megoszlása a Közép-Magyarországi Régióban
2006-ban, [%]

A vándorlási egyenleg az elmúlt években mindig negatív volt, mert többen költöztek el a
kerületből, mint ahányan lakhelyül választották (18. ábra). A kerület népességszám
csökkenésének minden bizonnyal ez az egyik oka.

21. ábra: Az állandó vándorlás Kispesten [fő] (2004-2006)

22. ábra: A népmozgalom Kispesten [fő] (2005)

A másik ok, hogy a halálozás magasabb, mint az élveszületés, mely szintén évek óta tartó
tendencia. (22. ábra)
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23. ábra: Budapesten belüli összes vándorlási különbözet kerületenként [fő] (2005)

Ha a kerületeket összehasonlítjuk, akkor látható, hogy Kispest azok közé tartozik, amelyeknél
a vándorlási különbözet negatív. (23. ábra) Különlegesség, hogy a Kispesttel határos
kerületekben, a X. kerületet kivéve népességszám növekedés tapasztalható. Budapest egészére
jellemző a negatív vándorlási egyenleg.
A népességszám változásnak megfelelően az 1970-es évekhez képest 1980-ban csökkent
mind a háztartások, mind a családok száma. A lakótelepek megépülése után viszont sokan
települtek be a kerületbe, hirtelen megnőtt a családok, háztartások száma is. 1990-ben már
csaknem 30 ezer háztartás és 20 ezer család lakott Kispesten. Szinte azonnal megkezdődött a
fogyás, főleg a családok száma csökkent nagy mértékben, 2001-re már másfél ezerrel.
A 100 háztartásra jutó személyek száma az 1970-es 258 főről 2001-re 244-re csökkent.
Közülük 1970-ben 53% volt foglalkoztatott. 2001-ben már csak 45%. A családokban lakó
személyek száma 1990-ig nőtt. 1970-ben 100 családban 270-en. 1990-ben pedig 288-an éltek.
2001-ben 282-re csökkent a számuk.
1970-ben a családtagok 30%-a volt gyermek. Ekkor a gyermekek több mint fele 15 évesnél
fiatalabb volt. 1990-ig nőtt a gyermekek aránya a családban, és nőtt a 14 évesnél idősebb
gyermekek aránya is. 2001-ben még mindig magas a gyermekek aránya a családban (37%),
azonban összetételük megváltozott. Ekkor már a 15 évesnél idősebb gyermekek többen
voltak, mint a fiatalabbak. Miközben a 100 családra jutó gyermekszámban Kispestet

mindössze 6 kerület előzi meg, a 15 évnél fiatalabbak arányát tekintve 15. a kerületi
rangsorban.
Kispesten az összes család 68%-a ún. családháztartásban él. Ez az arány magasabb, mint a
Budapesti családháztartásoké (63%). A családháztartások 97%-a egy családos háztartás. Ezek
négyötödét házaspárok illetve élettársak és a velük élők alkotják, egyötödükben egy szülő él
gyermekkel és esetleg másokkal. A nem családháztartások nagy része (88%) egyszemélyes
háztartás, arányuk Kispesten kisebb, mint Budapesten (90%).
A kerületben a házaspárok 62%-ának van gyermeke, a gyermekesek aránya magasabb itt,
mint Budapesten (57%). Minden második gyermekes családban (51 %) csak egy gyermek
van, 41 %-ukban kettő, 6%-ban három, és mindössze 2%-uknak van ennél több gyermeke.
Kétezer pár él Kispesten élettársi kapcsolatban, 54%-uk gyermek nélkül, 29% egy
gyermekkel. Három gyermeke 55 párnak van, ennél többet csak 11 pár nevel. "Csonka
családban" fél ezer apa valamint három és fél ezer anya él gyermekkel.
A KSH által szolgáltatott 2001. évi népszámlálási adatok szerint a rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
34,8%. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
jövedelemmel

nem

rendelkezők

aránya

az

aktív

korúakon

belül

9,9%.

A

foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 61,4%. A foglalkoztatott nélküli
háztartások aránya 33,2%.
A kerületben magas a munkaképes korúak aránya, ennek megfelelően a foglalkoztatottak
aránya is magasabb (45 %) mint Budapesten (42 %), az eltartottak és inaktívak aránya viszont
alacsonyabb. A foglalkoztatottak között ezerrel több a férfi, mint a nő, az eltartottak között
pedig fél ezerrel több a nő, mint a férfi. Az inaktív keresők kétharmada nő, egyharmada férfi.
A 2005-ös mikrocenzus adatai szerint a kerület népessége tovább fogyott. 2001-ben még
63810 fő, 2005-ben ennél mintegy 2 ezerrel kevesebb, 61611 fő élt itt. A foglalkoztatottak
száma még inkább csökkent, csaknem 2400 fővel kevesebben dolgoznak a kerület lakosai
közül most, mint 2001-ben. A népességszám kisebb, a foglalkoztatott szám nagyobb
csökkenése miatt csökkent a foglalkoztatottak aránya a lakosság körében. 2001-ben a kerület
lakosainak 45%-a, 2005-ben már csak 43%-a dolgozott. A fővárosban fordított a tendencia.

2001-ben a lakosok 42%-a, 2005-ben pedig 45%-a dolgozott. A foglalkoztatottak aránya
Kispesten csaknem azonos a Közép-Magyarországival (43,2%), de magasabb az országos
értéknél (38,1%).
Kispest lakosainak 30%-a inaktív kereső és minden negyedik lakos eltartott. Gazdasági
aktivitás szerinti összetétel szempontjából a kerület nagyon hasonlít a fővárosra: az inaktív
keresők és a munkanélküliek aránya megegyezik, az eltartottaké valamivel magasabb, a
foglalkoztatottaké pedig egy kicsit alacsonyabb, mint Budapesten. 100 dolgozóra Kispesten 8
munkanélküli, 70 inaktív kereső és 57 eltartott, míg Budapesten 6 munkanélküli, 68 inaktív
kereső és 51 eltartott jut. Feltűnően magas a 100 foglalkoztatottra jutó eltartottak száma,
különösen a férfiak között.
A kerület férfilakosságának 45%-a foglalkoztatott, negyedük inaktív kereső, 26% eltartott.
100 dolgozó férfira 8 munkanélküli, 56 inaktív kereső és 59 eltartott férfi jut, miközben 100
fővárosi férfi lakosra csak 6 munkanélküli, 45 inaktív kereső és 49 eltartott férfi esik. A nők
41 %-a foglalkoztatott, 34% inaktív kereső és 22% eltartott, 100 foglalkoztatott nőre 7
munkanélküli, 83 inaktív kereső és 55 eltartott nő jut.
Kispesti sajátosság, hogy a 100 foglalkoztatottra jutó eltartottak aránya magasabb a férfiaknál,
mint a nőknél. Kispesten 10 foglalkoztatottból három vezető értelmiségi további három egyéb
szellemi foglalkozási főcsoportba tartozik. Minden ötödik dolgozó az ipar, építőipar, 14% a
szolgáltatási főcsoportba tartozik, és egyetlen Kispesti sincs a mezőgazdasági főcsoportban. A
dolgozók 80%-a alkalmazásban áll, 10% egyéni vállalkozó és 10% esik az egyéb kategóriába,
ahová például a társas vállalkozások, szövetkezetek dolgozó tagjait, és az egyéb segítő
családtagokat sorolják.
A foglalkoztatottak között a 40-49 évesek aránya a legmagasabb, őket a 15-29 éves korosztály
követi, majd a 30-39-esek korcsoportja következik. (24. ábra) A foglalkoztatottak 22 %-a 50
év felett van. Mintegy fél ezer 59 évnél idősebb. A kerület foglalkoztatottjainak 44 %-a
érettségizett, és 21 % felsőfokú végzettségű. Nagy részük (77,2 %) szolgáltatás jellegű
ágazatokban dolgozik, 22,4 % pedig az iparban, építőiparban. A budapestinél kisebb a vezető
értelmiségi foglalkozásúak aránya (a kerületben 25 %, Budapesten 31 %) viszont magasabb
az iparban, építőiparban dolgozóké: a kerületben 22 %, Budapesten 19 %.

1,8%
19,8%

28,2%
15-29 éves
30-39 éves
40-49 éves
50-59 éves
59 év felett

29,3%

20,9%

24. ábra: Foglalkoztatottak korcsoportonkénti megoszlása [%] (2001)

A kerületben a munkaképes korúak, és ezen belül a foglalkoztatottak magas aránya miatt 100
családra 134 foglalkoztatott jut. A budapesti kerületek közül csak a IV. kerületben magasabb
ez az arány. Kispesten 100 foglalkoztatottra mindössze 104 inaktív kereső és eltartott jut. A
budapesti kerületek rangsorában ez az arány itt a legkisebb.
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25. ábra: A regisztrált munkanélküliek végzettség szerinti megoszlása a budapesti kerületekben [fő]
(2006, december)

A regisztrált munkanélküliek száma 583 fő volt 2006 végén, melyből 266 férfi és 317 nő volt.
A munkanélküliek száma viszonylag alacsonynak mondható budapesti viszonylatban (25.
ábra). A munkanélkülieken belül 259 fő középiskolánál alacsonyabb végzettségű, 238 fő
középiskolai végzettségű és 86 fő felsőfokú iskolai végzettségű. A végzettségbeli arányok a
budapesti átlagnak megfelelően alakulnak.

2006-ban a regisztrált munkanélküliek közül 321 fő fizikai foglalkozású, 262 fő szellemi
foglalkozású. Az arány a budapesti kerületekhez viszonyítva átlagosnak mondható, mert a
foglalkozási területek közti megoszlás hasonló. (26. ábra)
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26. ábra: A regisztrált munkanélküliek foglalkozás szerinti megoszlása a budapesti kerületekben [fő]
(2006)

27. ábra: A tartós munkanélküliek aránya az összes munkanélkülihez hasonlítva a budapesti
kerületekben [%] (2006)

A 180 napon túli, tartós munkanélküliek száma 223 fő, ami az összes munkanélkülihez
hasonlítva 38,3 % (27. ábra). Ez más kerületekhez viszonyítva elfogadható.

A regisztrált pályakezdő munkanélküliek száma 2006-ban 29 fő volt (28. ábra), ami némileg
alacsonyabb, mint a budapesti átlag (39,3 fő).

28. ábra: A regisztrált pályakezdő munkanélküliek a budapesti kerületekben [fő] (2006)

A munkanélküliek kormegoszlásából látható, hogy legtöbben az 51-55 éves korosztályba
tartoznak (107 fő) és ezt követi a 31-35 éves (89 fő) és a 26-30 éves (82 fő) korosztály.

29. ábra: Az 1000 lakosra jutó adózók száma a budapesti kerületekben [fő/1000 lakos] (2005)

Ha a személyi jövedelemadó adatait vizsgáljuk (29. ábra), akkor látható, hogy 1000 lakosból
465-en adóznak Kispesten. Ez a kerületek sorában a harmadik legnagyobb arány a III. és a IV.
kerület után, és 22 fővel magasabb, mint a Budapesti átlag (443). Ezzel szemben a személyi
jövedelemadó alapot képező jövedelem a kerületben 830.946 Ft/fő volt 2005-ben (30. ábra),
ami lényegesen alatta marad a Budapesti 895.468 Ft-os átlagnak. Ez azt jelzi, hogy ugyan az
átlagnál többen adóznak a kerületben, de az átlagnál kisebb jövedelmekből teszik ezt.
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30. ábra: A személyi jövedelemalapot képező jövedelem a budapesti kerületekben [Ft] (2005)

Kispesten a rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma 2006-ban 105,16 fő
volt, ami budapesti viszonylatban alacsony (31. ábra). A rendszeres szociális segélyre
felhasznált összeg 11.440 eFt volt.

31. ábra: A rendszeres szociális segélyben részesítettek száma Kispesten [fő] (1997-2006)

Lakásfenntartási támogatás kifizetésére 2006-ban 8713 esetben került sor, a felhasznált
összeg 52.164 eFt. Átmeneti segélyt 3617 esetben folyósítottak és a felhasznált összeg 19.609
eFt. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetszáma 1180, a felhasznált összeg 10.160
eFt. A különböző támogatásokban részesítettek számában többnyire növekedés figyelhető
meg. (32. ábra)

32. ábra: A segélyben részesítettek száma Kispesten [fő] (2003-2006)

A személyes gondoskodásban részesülők száma csökkent 1997-2006 között és belső
struktúrájában is átalakult. A csak étkezésben részesülők száma csökkent, míg a másik két
kategória növekedett. (1. táblázat). Az ellátottak állandó népességhez viszonyított aránya
csökkent, és 2006-ban 0,68 % volt.

1. táblázat: A személyes gondoskodás főbb formáiban részesülők száma és aránya [fő, %]
(1997-2006)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

A szociális alapszolgáltatás keretében
csak étkezésben részesülők száma
(fő)

463

453

435

417

329

269

285

274

173

217

A szociális alapszolgáltatás keretében
csak házi segítségnyújtásban
részesülők száma (fő)

45

48

50

61

62

64

73

72

63

96

A szociális alapszolgáltatás keretében
étkezésben és házi
segítségnyújtásban részesülők száma
(fő)

76

65

96

95

96

62

63

40

82

100

A szociális ellátás főbb formáiban
részesülők száma összesen (fő)

584

566

581

573

487

395

421

386

318

413

A szociális ellátás főbb formáiban
részesülők aránya összesen (állandó
népességhez viszonyítva, %)

0,88

0,86

0,89

0,89

0,77

0,62

0,68

0,63

0,52

0,68

2. táblázat: A szociális ellátások főbb formáiban részesülők száma városrészenként [fő]
(2008. 02.29.)
LFT

R.SZOC
aktív
beteg

R.GYVK.
család
gyerek

KIEG.RGYVT
család
gyerek

ÖSSZESEN
család
gyerek

Wekerletelep

81

18

1

45

74

0

0

145

74

Lakótelepek

341

69

11

215

380

1

1

637

381

Kertváros

161

52

17

158

275

2

3

390

278

Városkapukereskedelmi központ

14

6

1

14

33

0

0

35

33

3. 3. Környezet
Épített környezet
A 2001. évi népszámlálás során 26776 lakóegységet írtak össze a kerületben, melyből
26772 lakás és 4 üdülő. Ezen kívül 15 intézeti háztartási lakóegységet és 15 egyéb
lakóegységet rögzítettek. 100 lakóegységre 253 lakó jut, mely a 7. legmagasabb arány a
kerületek sorában.
A kerületben a lakások nagyobb része van természetes személy tulajdonában (94%), mint
Budapesten (89%). A lakók 84%-a lakik itt tulajdonosként a lakásban. Budapesten 77%-uk.
Az önkormányzati lakások aránya alacsony, a lakott lakásoknak mindössze 5%-a. A
kerületben 100 lakásra 259 szoba jut. 100 szobára pedig 91 lakó. Budapesten 100 lakásra
kevesebb szoba (236) és 100 szobára kevesebb lakó (89) jut. Kispesten magasabb a
fürdőszobás lakások aránya (96%), mint Budapesten (94%). Magas az összkomfortos lakások
aránya is: 69%. A lakások 92%-a összkomfortos vagy komfortos, ugyanakkor a
szükséglakások aránya (4%) magasabb, mint Budapesten (3%). A lakások 40%-a 1945 előtt
épült, ami megfelel a budapesti átlagnak. A kerület lakásainak fele 1970-1990 között készült,
és mindössze 2 % 1990 után. A KSH által szolgáltatott 2001. évi népszámlálási adatok
szerint az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 8,4 %.

8%

5%
10%

8%

-29 m2
30-39 m2
15%

40-49 m2
50-59 m2

19%

60-79 m2
80-99 m2
100- m2
35%

33. ábra: A lakások alapterület szerinti megoszlása Kispesten [%] (2001)

Kispesten a lakások fele 40-59 m2, 15% ennél kisebb alapterületű. Minden ötödik 60-69 m2es. 8% 80-99 m2-es, körülbelül ugyanennyi 100 m2 feletti. Az egy lakásra jutó alapterület 60
m2, kisebb, mint Budapesten (62 m2). (33. ábra) Csaknem 7 ezer lakóház, a kerület
lakóházainak 87%-a földszintes (Budapesten 79%), 62% egy lakásos (Budapesten 66%).
Kispesten minden ötödik lakóház 2-3 lakásos, 12 % pedig 4-10 lakásos. A 10-nél több
lakásos, hatalmas épületek aránya (6%) jóval alacsonyabb, mint Budapesten (11%).
A lakásépítés szempontjából a 2006. év kiemelkedő volt, mert 195 lakás készült el. (34. ábra)
Ebből 79 db egyszobás, 43 db kétszobás, 48 db háromszobás és 25 db 4 vagy többszobás volt.
A lakások teljes infrastruktúrával ellátottak, összkomfortosak. Saját használatra 42 db,
értékesítésre 151 db, bérbeadásra 1 db épült. Az évek során a családi házas és a többszintes
építkezés közel azonos arányban fordult elő, de 2006-ban a többszintes dominált (151 db).

34. ábra: Az épített lakások száma (üdülők nélkül) Kispesten [db] (1997-2006)

A kerületben 1151 db lakásbérlemény van, melyből az összes évi bérbevétel 379.184 eFt. A
lakóház javítási költség 117.330 eFt, a lakóház felújítási költség 102.190 eFt és a
karbantartási költség 15.140 eFt.
Az 54/1993. (1994.II.1.) fővárosi közgyűlési rendelet szerint Budapest helyi védettségű
értékei közé tartozik: Wekerletelep, Városház tér épületegyüttesei, és a Kossuth tér 11-12.
szám alatti épület (Kispesti állami elemi és polgári fiúiskola).

Természeti környezet
A kerületet két erdő határolja, északról a Vak Bottyán utca mentén a Kút-tói erdő, és a Határ
út mentén az ún. Kiserdő, amely azonban már a IX. kerülethez tartozik. A Kút-tói erdő
mintegy véderdő funkciót töltött be a Ferihegyi gyorsforgalmi út, vasút, majd a metró egymás
melletti nyomvonalai és a Vak Bottyán utca túloldalán lévő beépítetlen területek között.

A kerületben több közpark található, amelyek általában építészeti térfalakkal körülépítettek.
Területük kicsi és ezért megfelelő kialakítást és intenzív fenntartást igényelnek.
A főbb közparkok a következőek:
-

Kós Károly tér (21053 m2 növényzettel borított terület, 11599 m2 burkolat)

-

Kossuth tér (2253 m2 növényzettel borított terület, 2320 m2 burkolat)

-

Városház tér (3889 m2 növényzettel borított terület, 2629 m2 burkolat)

-

Templom tér, 56-osok tere, Vásár tér, Győrffy István tér

-

valamint a lakótelepek területén, a lakóépületek által körbefogott közparkok.

Szinte valamennyi térre jellemző, hogy a közpark tényleges területéhez vagy a lakótelep
lakókertje, vagy az intézmények saját kertjei kapcsolódnak. A közparkok használati értéke így
növelhető, ha a környező lakó- és intézményi kertek rehabilitációja lehetőleg egy időben, de
mindenképpen közös funkció megosztással és kert építészeti kialakítással létesül, vagy újul
meg.
Hangsúlyozni kell, hogy Kispesten vagy közvetlen közelében jelentős méretű városi park
nincs, ezért a közparkok területének megőrzése, fenntartása elsődleges cél a lakosság
megtartása és a jobb települési környezet kialakítása érdekében.
A rehabilitációs területek – Wekerletelepen kívül – több mint fele lakótelepen van, amelyeken
a lakóházak között közkertet alakítottak ki. Ezek a kertek ma is az önkormányzat
tulajdonában vannak.

A kerület összes közcélú zöldterületeinek nagysága 623.342 m2, melynek a kerület teljes
területéhez (938 ha) viszonyított aránya 6,65 %.

Kispest közterületeinek főbb adatai a következők:

401.121 m2

Gyep, pázsit
Díszkert

11.633 m2

Cserje- sövény

46.176 m2

Parki utak

97.363 m2

Egyéb (jellemzően burkolt vagy gyöngykavics felületek)

54.497 m2

Kispest Csepellel folytat egyeztetéseket egy közös komposztáló létrehozásáról, mely helyileg
Csepelen lenne, de a Kispesti zöldterületekről lekerülő, komposztálható anyagok is ide
kerülnének. A kerületi fiatalok régi vágya teljesülhet egy skate park létrehozásával, mely
lehetőség a közterületeket is tehermentesítené.

A lakótelepeken a parkolási és a közterületi konfliktusok feloldását jelentheti mélygarázsok
építése, melyek a felszínen zöldterületként funkcionálhatnak. A mélygarázsok magán
befektetői konstrukcióban jönnek létre és az engedély feltétele, hogy a garázsok feletti
területet rendbe kell tenni, melyet az önkormányzat gondoz a későbbiekben.

Wekerletelep

speciális

színfoltjai

az

úthálózat

kialakításából

adódó

zöldterületei

háromszögek, melyek 13.310 m2 gyepborítású területet jelentenek. Ezek felújítása a közeljövő
tervei közt szerepel.

A zöldterületek

tervezését

és fenntartását nagymértékben

megkönnyítené,

ha az

önkormányzat rendelkezne egy korszerű informatikai eszközöket alkalmazó zöldterületi
kataszterrel. Az újonnan létrejött Zöldprogram Iroda munkájának alapját képező információs
hátteret pályázati források felhasználásával kívánják létrehozni.

3. 4. Közszolgáltatások

A kerület közműellátottsága
Kispest területe több mint 100 éve beépítésre szánt terület és azon a közművek már kiépültek.
Új beépítésre szánt terület gyakorlatilag azóta nincs. Ennek ellenére nem mondható el, hogy a
közművesítés teljes egészében megoldott, mert
- az igények növekedése egyre magasabb szintű ellátást követel,
- a hálózatok öregedésével, pusztulásával nem tart minden esetben lépést a
karbantartás, felújítás és korszerűsítés.
Az infrastruktúra kiépítettség a kerület egészére vonatkoztatva:
•

út 99,92 %

•

vízvezeték 97 %

•

szennyvíz 95,4 %

•

gáz 92 %

•

telefon 95 %

•

elektromos áram 100 %

•

csapadékvíz 60 %

A vízvezeték és szennyvízhálózat ellátottság közti különbséget mutató közműolló 1,6 %-os.
Kispest ivóvízellátását a Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja, mely a hálózatot is üzemelteti. A
meglevő régi hálózat rekonstrukcióját, kapacitásbővítést is saját hatáskörben és forrásból
végzik ott, ahol üzemeltetési problémák vannak. A feladatvégzést évente egyeztetik az
önkormányzattal. Természetesen hálózatrekonstrukciót lakossági jelzésre az önkormányzat is
kezdeményezhet, hogy a vízszolgáltatás ellátásában probléma ne legyen. A kerületben az
ivóvízvezeték hálózat kiépült, hossza: 172,2 km. Az ingatlanok közel 97 %-a be van kötve a
hálózatba. A kerület a harmadik legsűrűbb vízhálózattal rendelkezik Budapesten (35. ábra).
Átlagosan 18,4 km vezeték található km2-enként a kerületben, ami több mint duplája a
fővárosi átlagnak (8,6 km vezeték/ km2).

25
20
15
10
5
0
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII. XIV. XV.

XVI. XVII. XVIII. XIX.

XX. XXI. XXII. XXIII.

35. ábra: Egy km2-re jutó vízcsőhálózat Budapest kerületeiben, 2005-ben [km vezeték/ km2]

Kispest területén a szennyvízelvezetést, szennyvízkezelést és a hálózatüzemeltetést a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. végzi. A szennyvízcsatorna-hálózat hossza 206,8 km. Kb. 6 km
gerincvezeték nincs kiépítve a közút alatt, de az érintett ingatlanok egy része szolgalmi joggal
itt is be van kötve a közcsatornába. Az elmúlt 20 évben a szennyvízcsatorna-hálózat
alapvetően lakossági és helyi önkormányzati forrásból épült meg. 2010-ig a főváros és a
kerület közös együttműködésével tervezett a hiányzó szennyvízhálózati szakaszok kiépítése.
A kerület nagyobb részén egyesített rendszerű a csatornahálózat, amely mind a szennyvizet,
mind a csapadékvizeket összegyűjti és elvezeti. Egyes térségekben (főképp csapadékos
időben) a régebben épült gyűjtőhálózaton túlterheltség fordul elő. A szennyvíz kiépítettség
95,4 %.
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36. ábra: Egy km2 -re jutó szennyvízhálózat Budapest kerületeiben, 2005-ben [km vezeték/ km2]

A kerület a harmadik legsűrűbb szennyvízhálózattal rendelkezik Budapesten (36. ábra).
Átlagosan 22 km vezeték található km2-enként a kerületben, ami több mint duplája a fővárosi
átlagnak (9,9 km vezeték/ km2).

A kerületben a Kertváros családiházas területén és Wekerletelepen a zárt rendszerű hálózat
csak a szennyvízelvezetésre engedélyezett. A csapadékvizek elvezetését külön rendszer
szolgálta, mely út menti árkokkal volt megoldva. Mindkét területen a csapadékvizek
szikkasztását illetve összegyűjtését szolgáló szikkasztó és gyűjtőárkok valamint a befogadó
rendszer kapcsolata megszűnt, ezért önkormányzati feladatként foglalkozni kellett ezek
megoldásával. A Kertvárosban kerületi önkormányzati beruházásban elkezdődött egy önálló
zártrendszerű csapadékvíz főgyűjtő kiépítése.
Wekerletelep laza, elsősorban kertvárosi beépítésű, csaknem 100%-os szilárd útburkolati
kiépítéssel. A telep kiépítésekor készített csapadékvíz-elvezetési rendszer ma már csak
nyomokban lelhető fel. Egész Wekerletelepre készült tanulmányterv szintű vízrendezési
javaslat.
Kispesten a gázvezeték-hálózat közel 100%-ban kiépített. Kb. 1 km gerincvezeték-hálózat
nincs kiépítve. A gázszolgáltatást és vezetéküzemeltetést a Fővárosi Gázművek Zrt. végzi. Az
utóbbi húsz évben – hasonlóan a szennyvízcsatorna-hálózathoz – önkormányzati és lakossági
forrásból épültek a vezetékek. A hiányzó részeken a gázvezeték-építés lakossági
kezdeményezésre történik.
A közutak mellett a közvilágítási hálózat ki van építve, melyet a Budapest Főváros
Önkormányzat megbízása alapján a Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. üzemeltet. A
kerületben a közvilágítási lámpák döntő többségét korszerű fényforrású lámpatestekre
cserélték. Fejlesztési igényként az elmúlt években – elsősorban közbiztonsági szempontok
alapján – a közparkok, játszóterek közvilágításának bővítése merült fel, illetve a lámpatestek
sűrítése. További fejlesztési cél a Kós Károly tér közvilágításának felújítása az eredeti
kandeláberek visszaállításával, melyet a tervezett parkrekonstrukciós projekt tartalmaz.

Hulladékgazdálkodás
Tekintettel arra, hogy a kerület a főváros részét képezi, ezért az itt keletkező kommunális
hulladékok (EWC 20 03 01 egyéb települési hulladékok, ideértve a kevert települési
hulladékokat) begyűjtését a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., mint közszolgáltató végzi. A

begyűjtött hulladékok 17 %-át komposztálják, 57,5 %-a termikus kezelésre kerül, míg 25,5
%-át hulladéklerakóba helyezik el.
Folyamatosan szelektíven gyűjtött hulladékok: műanyag hulladék, fémhulladék, papír, színes
és fehér üveg. A kerületben 29 db szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemel, melyet a Fővárosi
Önkormányzat üzemeltet, a begyűjtést a FKF Zrt. végzi. A kerület további hulladékgyűjtő
szigetek létesítését tervezi. Ezen túlmenően hulladékgyűjtő udvar létesítésének előkészítése is
folyamatban van.
A kerületi önkormányzat által kihelyezett kutyapiszok gyűjtő edények száma folyamatosan
nő, 2008-ban összesen 125 db található a kerületben.
A kerületi önkormányzat rendszeresen szervez szelektív hulladékgyűjtési akciókat, úgy mint:
elektronikai hulladék begyűjtési akció, avargyűjtési akció. Az FKF Zrt. szervezésében évente
egy alkalommal van kerületi szintű lomtalanítás.
A kerületben működő ipari és szolgáltatást végző gazdasági társaságoknál keletkező
hulladékokat az ártalmatlanításra/hasznosításra engedéllyel rendelkező szakcégek végzik.
Ebben a folyamatban az önkormányzat nem vesz részt.

Humán-szolgáltatási infrastruktúra

Kispesten 21 óvodai feladat-ellátási hely működött 2006-ban, melyek elegendő férőhellyel
rendelkeztek az igények kielégítésére (37. ábra). 194 óvodapedagógus foglalkozott a
gyerekekkel 86 óvodai csoportban. Általános iskolai feladat ellátás 17 helyen történik, 172
általános iskolai osztályteremben. A 496 főállású általános iskolai pedagógus 207 általános
iskolai osztályban tanított 4356 általános iskolást.

37. ábra: Az óvodába beírt gyermekek és az óvodai férőhelyek száma Kispesten [fő, férőhely]
(2001-2006)

38. ábra: Az általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban Kispesten [fő] (2001-2006)

Az általános iskolások száma az elmúlt években folyamatosan csökkent (38. ábra). Az
általános iskolai felnőttoktatásban 25-en tanultak. 161 fő a nemzetiségi, etnikai oktatásban
vett részt.

A középfokú oktatás 5 gimnáziumi, 5 szakközépiskolai valamint 3 szakiskolai és speciális
szakiskolai feladat ellátási helyen folyik a kerületben. A diákok száma mind a három oktatási
formában növekedett az elmúlt években. (39. ábra) A középiskolai felnőttoktatásban 508 fő
vett részt.

39. ábra: A középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban Kispesten [fő] (2001-2006)

Az oktatói munkát a középiskolákban 290, a szakiskolákban, speciális szakiskolákban 40
pedagógus végezte. A kollégiumi feladat ellátási helyek száma 2, ahol 41 középiskolai és 14
szakiskolai, speciális szakiskolai diák lakik.

Kispesten 33 felnőtt háziorvosi praxis mellett 14 gyermekorvos működtet szolgálatot. 2006ban a háziorvosok átlag 9190 esetet, a gyermekorvosok 5016 esetet láttak el. (A rendelésen
megjelentek és a meglátogatottak száma összesen/orvos). A gyógyszertárak száma évekig 14
db volt, de 2008. januárban egy új gyógyszertár kapott működési engedélyt. A mentőállomás

a Kossuth Lajos utca 6. szám alatt található, a felnőtt orvosi szakrendelő az Ady Endre út
122-124., a gyermekorvosi szakrendelés Táncsics M. u. 1. alatt található.

A kerület 6 bölcsődéjében 360 férőhely működik. Az elmúlt években mindig a 360 férőhelyes
kapacitás fölötti létszámot írtak be a bölcsődékbe. (40. ábra) 2007-ben 371 fő volt a napi átlag
beíratott gyerekek száma a 360 férőhelyen. A bölcsődei elhelyezésre az igény növekszik, a
kapacitásnövelés szükséges.

40. ábra: A bölcsődei férőhelyek és a bölcsődébe beírt gyerek száma Kispesten [férőhely, fő]
(1997-2006)

2006-ban a feladatokat 84 bölcsődei gondozónő látta, akik közül 54 felsőfokú, 26 középfokú,
4 alapfokú végzettséggel rendelkezik. A bölcsődék önkormányzati működtetésűek.

41. ábra: Az időskorúak otthonai működő férőhelyeinek és a gondozottak száma Kispesten
[férőhely, fő] (1997-2006)

2006-ban az időskorúak otthonainak száma 3 db volt, melyek 74 férőhellyel üzemeltek. (41.
ábra). Az adatok szerint a kihasználtság teljesnek mondható, mert a statisztika 75 gondozottat
tartott nyilván. Az idősek nappali intézményei már 10 éve 215 db férőhelyet működtetnek,
mely kihasználtsága a 2006. évet kivéve mindig 100 % vagy még annál is magasabb volt. (42.
ábra, 2. táblázat)

42. ábra: Az idősek nappali intézményeinek működő férőhelyeinek és az ellátottak száma Kispesten
[férőhely, fő] (1997-2006)

A szociális alapszolgáltatásban és nappali ellátásban 96 foglalkoztatott volt 2006-ban, akik
közül 84-en végeztek ápolási, gondozási munkát. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést
nyújtó intézményekben 23 főt foglakoztattak, akik közül 21 fő ápoló, gondozó.

A hajléktalanok ellátását két egységben 8 foglalkoztatott működteti. 2006-ban a hajléktalanok
nappali egységeinek napi átlagos forgalma 230 fő volt.
Idősek nappali intézményei és az önkormányzat kezelésében levő tartós bentlakásos és
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények kihasználtsága a vizsgált 10 esztendőben mindig 100
% körül alakult. (3. és 4. táblázat)
3. táblázat: Idősek nappali intézményeinek működő férőhelyei, ellátottak száma, az intézmények
kihasználtsága [db,fő, %] (1997-2006)
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Idősek nappali intézményeinek
működő férőhelyei (db)

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

Idősek nappali intézményeiben
ellátottak száma (fő)

326

239

224

240

218

219

216

215

215

199

Idősek nappali intézményeinek
kihasználtsága (%)

152

111

104

112

101

102

100

100

100

93

4. táblázat: Az önkormányzat kezelésében levő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmények működő férőhelyeinek száma, gondozottak száma és az intézmények kihasználtsága
[db,fő, %] (1997-2006)

Az önkormányzat kezelésében levő
tartós bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmények
működő férőhelyeinek száma (db)
Az önkormányzat kezelésében levő
tartós bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó intézményekben
gondozottak száma (fő)
Az önkormányzat kezelésében levő
tartós bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmények
kihasználtsága (%)
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3. 5. Funkcióellátottság értékelése
Kispest funkcióellátottságát a városi területetekre jellemző 10 funkció alapján vizsgáltuk,
melyek a következők: lakó; városközponti; kereskedelmi; gazdasági; zöldterületi- környezeti;
turisztikai-rekreációs; közlekedési-távközlési; közösségi; közigazgatási; humán szolgáltatási.
Lakófunkció
A központi – intézményi – funkciókon túl a kerületben a lakásfunkció dominál, amely a kb.
150 éve megindult városiasodást a kisvárosias, zártsorú, vagy hézagosan zártsorú, általában
földszintes, utcai homlokzati falmagasítású, de néhány helyen emeletes lakóépületei
határoznak meg. Több mint 100 éve létesült a Wekerletelep, szinte önálló városszerkezeti
egységként. A szervezett lakásépítési forma az akcióterületen folyamatosan jelen volt, majd
dominánssá vált a gyengébb minőségű lakóterületek bontása árán. E tendencia folytatása a
paneles lakótelep együttesek építése, mely első üteme a 80-as években lakáscélú kisajátítás és
bontás révén keletkezett területen valósult meg.
Kispest épületállománya természetes módon kötődik a történetéhez. Ennek megfelelően az
alábbi főbb korszakok különíthetők el.
•

1870-1914 között Kispest alapja épült fel az ipari és lakóházakkal az Üllői út mentén,
majd az Ady Endre út mentén. Kezdeti vályog építést a tégla épületek teljes mértékben
kiszorították és villany, majd víz-hálózat létesült hozzájuk. Ezt a korszakot
megkoronázta a fővárosi munkaerő „lakásellátására” 1908-ban kezdeményezett
Wekerletelep, amely a korát megelőzve az egészséges benapozott, megfelelő –
nagyobb méretű - kerttel rendelkező lakást célozta, mind a földszintes szabadonálló,
mind a Kós Károly tér menti zártsorú többszintes házaknál.

•

1919-1944 között elsősorban a közoktatási (iskolák), egyházi (templomok) és egyéb
magán társaságok (munkáskörök stb.) intézményeinek az épületei jelentősek, valamint
Kispestnek a vasúton belüli területe szinte teljes mértékben beépült ipari és
lakóházakkal. A korszakban a tégla és szükség szerint a vb. szerkezetek építése szinte
kizárólagos lett és ezek az épületek általában ma is rendeltetésüknek megfelelően
használhatók. Az infrastruktúra ekkor gazdagodott burkolt (kockaköves) utakkal,
villamossal, csatorna és gázellátással, amelyek azonban csak részlegesen valósultak
meg.

•

1948-1970 között néhány modern és szocreál, lakó és intézmény létesült. Az
államosítás más kerületekhez viszonyítottan is széles körűvé vált, ami által
megfigyelhető lett, hogy - a magántulajdonban maradó kis lakóházakat a tulajdonosok
továbbépítés nélkül - 1-2 lakással - anyagi helyzetüknek megfelelően karbantartották,
- az államosított és nagyobb ún. tanácsi rendelkezésű ingatlanokban, – általában
társbérletes – lakóházakban 6-8 család is élt, igen rossz körülmények között, így az
épületeket rohamosan „lelakták”.

•

1970-1990 között a „szanálásos” tömeges lakásépítés valósult meg, mellyel a mai
lakótelepek helyén álló hagyományos – jó és avult épületeket egyaránt – elbontották,
majd általában 10, helyenként 5 szintes panelos lakóházat építettek. Ugyancsak
jelentős mennyiségű óvoda, bölcsőde és iskolaépület létesült az akkori nagy
gyermekszámhoz, amelyek jelentős része sajnos ma már e célra nem szükségesek.
Néhány egyéb szerkezetű lakótelep (Üllői út 253-257).

•

1990-tól napjainkig a belső részeken társasházak épülnek általában vállalkozási
formában, valamint a külsőbb részeken nagyméretű családi házak létesülnek, amelyek
rehabilitációja természetesen szükségtelen.

A lakófunkció „Wekerletelep”, „Lakótelep” és a „Kertváros” városrészekben domináns
funkció, ahol a 2001. évi népszámlálás adatai szerint Kispest lakosságának 98,3 %-a él
(62.717 fő) a lakásállomány 97,9 %-ában (26.222 lakás).
Városközponti funkció
Kispest klasszikus városi értelemben nem rendelkezik központtal, mert városépítészeti
szempontból nem alakult ki ilyen. A Városház tér a városházával rendelkezik olyan
történelmi és városszervezési háttérrel, mely alapján a funkciót ezen a területen helyezhetjük
el. Jól jellemzi a helyzetet, hogy a történelmi háttérrel rendelkező városközpont megbújik a
legújabb technológiával épült lakótelepi övezetben. Bizonyos szempontból a városkapukereskedelmi városrész is bír városközponti szerepkörrel, mert az emberek elsősorban
bevásárlási szándékkal gyakran megfordulnak itt. Természetes, hogy egyéb ügyeik egy részét
is itt intézik, ezért a szolgáltatások, szórakoztató egységek, pénzintézetek is ide
koncentrálódnak, sőt a városfejlesztési tervek itt számolnak sétáló utca kialakításával.

Kereskedelmi funkció
Kispesten az Europark környezetében kialakult egy olyan városrész, mely fővárosi illetve
agglomerációs szinten jelentős vásárlóközönséget vonz a bevásárlóközpont üzleteivel. Ez a
Neo Center megépülésével és a KÖKI átépítésével erősödik, és magával húzza a saját
környezetét is további kereskedelmi létesítmények megépítését gerjesztve. Ebben a
városrészben található a kerület legnagyobb piaca és legjelentősebb kereskedelmi egységei. A
kereskedelmi funkció természetesen jelen van a lakóövezetekben is, de másodlagos
funkcióként a lakótelepi övezetben igazán számottevő, mert egyrészt itt a legnagyobb a
potenciális vásárlóközönség, mely koncentráltan él a magas építésű házakban, másrészt ez a
városrész

közvetlen

közelében

van

a

városkapu-kereskedelmi

területnek,

mely

kereskedelemfejlesztése begyűrűzik ide is.

Gazdasági funkció
Kispestnek nincs klasszikus ipartelepe, ipari parkja vagy logisztikai központja. Ez elsősorban
a területi bezártságnak köszönhető. A kertvárosi városrész „peremén” néhány ipari
hasznosítású terület található, ahol a gazdasági funkció továbbra is domináns, de ezen belül
határozott elmozdulás látható a kisebb méretek és a szolgáltatási, kereskedelmi szektor felé.
Nagyon fontos kiemelni, hogy a kertvárosi lakófunkcióval körbezárt területeken csak az
alapfunkciót nem zavaró gazdasági tevékenységek képzelhetők el. A városkapu-kereskedelmi
központ városrészben irodai infrastruktúrára alapozott gazdasági tevékenységek találhatók és
a leendő fejlesztések is számolnak a bérbe adható irodafelület bővítésével. Másodlagos
jelleggel a gazdasági funkció itt is erősödhet.

Zöldterületi, környezeti funkció
Kispesten a zöldterület növelésre nincs lehetőség, ezért a meglévő területek megőrzése,
minőségének javítása lehet a cél. A kis területű kerület nem rendelkezik érdemi erdőfelülettel,
így a főváros legtöbb kerületétől lemaradva, teljesen úgy viselkedik, mint a belvárosi
kerületek, melyek zöldterület szempontjából szintén csak a meglévő parkjaikra számíthatnak.
Wekerletelep és a Kertváros zöldterületei eltérőek jellegükben az igen nagy felületet jelentő
lakótelepi zöldterületektől. Ugyanakkor az igénybevételben is nagyok a különbségek, hisz a
lakótelepeken zömében nagy lakosságszám által intenzíven használt felületeke vannak, míg a
Kertvárosi területen jelentős szerepet játszanak a magánkertek. A tervezés, a használat és a

fenntartás alapját egy naprakész Zöldterületi Kataszter képezhetné, mely jelenleg még nem áll
rendelkezésre, de a közeljövő fejlesztési céljaként fogalmazták meg.

Turisztikai, rekreációs funkció
A funkció alapvetően nem jellemző Kispestre, amit egyébként jelez, hogy szálláslehetőség is
csak elhanyagolható kapacitással található két panzióban és hat fizető vendéglátónál. A
vendéglátóegységek is alapvetően a helyben lakók kiszolgálására rendezkedtek be, illetve a
kereskedelmi egységeknél a vásárlók, átutazók adják a fogyasztó közönséget. Turisztikai
szempontból egyedül Wekerletelep olyan vonzerő, mely másodlagos funkcióként határozható
meg. Rekreációt illetően a kerület lakói jellemzően a hozzájuk legközelebb lévő parkot,
játszóteret keresik fel, vagy kerületen kívüli helyre látogatnak. Kerületen kívülről rekreációs
céllal érkező közönségre nem számíthatunk. Ugyanakkor a kerület lakossága számos
rekreációs lehetőséget találhat Kispesten belül is. A sportot kedvelők számára a Bozsik
Stadion, a KAC pálya, a Zoltán utcai teniszpálya vagy a két uszoda kínál kikapcsolódást.
Egyéb szórakozásra vágyóknak a Kispesti Művelődési Otthon vagy Wekerlei Gyermekház
kínál programokat. Ezekkel a rekreációs lehetőségekkel természetesen más budapesti lakosok
is élhetnek, de ez nem jelent tartós turisztikai keresletet.

Közlekedési-távközlési funkció
A kerület része a fővárosi közlekedési hálózatnak, mely révén valamennyi városrész jól
megközelíthető. A közlekedési funkció a városkapu-kereskedelmi központ városrésznél
fővárosi, sőt agglomerációs szinten is meghatározó, mert két helyen a Határ útnál és a
Kőbánya-Kispest közlekedési csomópontnál, olyan intermodális központok találhatók, ahol
naponta több mint 200.000 utas megfordul. A kerületben közlekedő tömegközlekedési járatok
zöme is érinti ezt a két helyszínt. Városi I. rendű főút, az Üllői út a kerület északi részén
kelet-nyugati irányba biztosítja az átmenő forgalmat, a Nagykőrösi út a déli kerülethatáron az
M5 bevezető szakasza, a Ferihegyi repülőtérre vezető út pedig az északi oldalon a reptér
kiszolgálását biztosítja. A városi II. rendű úthálózat a kerület kelet-nyugati és észak-déli
középső tengelyében, és keleti, nyugati kerülethatáron átmenő és helyi forgalmat
bonyolítanak. A gyűjtőutak tömegközlekedés által is igénybevettek. A lakóutak biztosítják a
kerület egész területén az ingatlanok megközelítését. A személyforgalom számára a járdák az
úthálózat teljes területén kiépítettek. A távközlési ellátottságot több szakszolgáltató végzi. A
hálózatba történő bekapcsolás, hálózati fejlesztés részükről folyamatosan történik.

Közlekedési szempontból az is meghatározó, hogy Kispest „átmenő kerület”, mivel 4 főút
érinti illetve halad át rajta, melynek káros hatásait kezelni kell (zajvédelem). Ugyanakkor a
főváros

központja

felé

vezető

utakra

merőleges

utak

számos

közlekedési

és

közlekedésbiztonsági problémát generálnak.

Közösségi funkció
A közösségi funkció a lakófunkciót kiegészítő módon jelenik meg a lakóövezetekben. A
funkció keretében a következő elemeket vizsgáltuk: könyvtár, művelődési otthon, kulturális
központ, mozi, kiállító helyiség, sporttelep, uszoda, játszótér, temetők. Ha Kispest térképére
berajzoljuk ezeket, akkor látható, hogy egyenletesen lefedik a kerületet. Néhány elem a
városkapu-kereskedelmi

központ

területére

esik,

de

működése

szempontjából

a

lakóterületekhez kötődik.

Közigazgatási funkció
A legtöbb közigazgatási funkció a lakótelepi városrészben található, mivel a polgármesteri
hivatal is itt van. A Bíróság ugyan a Kossuth téren van, ami lényegében a lakótelepi és
városkapu kerületrészek határa, de inkább a lakótelepi részhez sorolható. A tűzoltóság az
Üllői úton szintén a lakótelepi részen van. A kerületi rendőrkapitányság és a polgári védelem
a Wekerlei városrészben lévő épületekben működik.

Humán szolgáltatási funkció
A lakófunkciót kiegészítő módon jelenik meg a lakóövezetekben. Nagyobb hatókörű a
mentőállomás és az Ady Endre út 122-ben működő egészségügyi komplexum, de ez nem ad a
városrészeknek domináns humán szolgáltatási profilt. Az egészségügyi, szociális szolgáltatási
és oktatási intézmények egyenletesen lefedik a domináns lakófunkciójú kerületrészeket.

A helyzetelemzés során kerületi szinten a funkciók ellátását gátoló mennyiségi hiányt nem
tártunk fel, de számos helyen a minőségi fejlesztés, pótlás szükséges lesz az elkövetkező
években. A demográfiai helyzetből fakadóan a humán szolgáltatáson belül az idősek ellátása
szűk keresztmetszet lehet, míg a gyerekekkel foglalkozó intézményeknél kapacitástöbblet
jelenhet meg. A kereskedelmi és közlekedési funkciók nagyságrendileg nagyobb kapacitásúak

illetve forgalmúak annál, hogy csak a kerület lakosságát szolgálják ki. Ez a kapacitástöbblet a
fővárosi és az agglomerációs lakosságot is szolgálja. A kerületet jellemző funkciókat
városrészenként értékeltük, mely eredményeit az 5. táblázat tartalmazza.

5. táblázat: Kispest városrészeinek jelenlegi funkciói
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4. A városrészek területi megközelítésű elemzése

4. 1. A városrészek azonosítása

A kerületrészek lehatárolásánál alapvetően a funkcióvizsgálat eredményeire támaszkodtunk,
mely alapján kerestük azokat a területi egységeket, melyek történeti háttér, jelenlegi funkciók
és a jövőbeli fejlődési lehetőségek alapján viszonylag homogénnek mondhatók. A 2.5. fejezet
funkcióvizsgálatát már ezen javasolt lehatárolási egységenként végeztük el, mely során
sikerült a kerületrészek markáns jellegzetességeinek megfelelő lehatárolást kidolgozni.

Az első megközelítések során a városrészek száma magasabb volt, de a funkcióvizsgálatok
kimutatták, hogy néhány kezdetben javasolt kerületrész lényegében azonos tulajdonsággal
rendelkezik. Ennek eredményeként pl. a korábbi dokumentumokban „Hagyományos Kispest”
és „Kispest Kertváros” kerületrészek a lehatárolásban a „Kertváros” területi egységként
szerepel. A lehatárolásra vonatkozó javaslatot 6 szakértő és 2 döntéshozói szintű egyeztetést
követően fogalmaztuk meg.

A lehatárolás információs hátterét a KSH és az önkormányzat adatszolgáltatásai adták. A
lehatárolási javaslat támaszkodik a „Kispest Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata”ban foglaltakra. Módszertani segítséget a „Városrehabilitáció 2007-2013-ban” kézikönyv és
az Európai Unió kísérleti projektjeként, Budapest részvételével futó „Urban Audit” program
szakmai anyagai biztosították.

Az Athéni Charta alapján kifejlődött „modern” városnak egyik legalapvetőbb jellemzője a
különböző területfelhasználási egységek megközelítően monofunkcionális jellege és
karakteres elkülönülése. Ez természetesen csak a „települési funkciók keverhetősége” elvének
megfelelően történhet, amikor a kerületrészek is többféle, de egymást kiegészítő területekből
állnak.

A lehatárolás ezen elvek alapján az 5. térképen látható négy városrészre készült el:

Városkapukereskedelmi központ

Lakótelepek
Wekerletelep

Kertváros

. térkép: Kispest lehatárolt városrészei

A kerületrészek pontos határai a következők.

Wekerletelep:
Nagykőrösi út – Határ út – Ady Endre út – valamint Rákóczi utca, Bercsényi utca közötti
ingatlanok farmezsgyéje.

Városkapu-kereskedelmi központ:
Ferihegyi repülőtérre vezető út – Üllői út – Mátyás király utca – Ady Endre út – Corvin krt. Üllői út – Lehel utca –Vak Bottyán utca – Bethlen Gábor utca – Katica utca – Attila utca –
Kosárfonó utca –Üllői út – Simonyi Zsigmond utca – Móricz Zsigmond utca - Wesselényi
utca – Derkovits Gyula utca –Vak Bottyán utca által határolt terület.

Lakótelepek:
Ady Endre út – Corvin krt – Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – Bethlen Gábor utca –
Katica utca – Attila utca – Kosárfonó utca – Üllői út – Simonyi Zsigmond utca – Móricz
Zsigmond utca – Irányi Dániel utca – Bem utca – Vécsey utca – Üllői út – Jáhn Ferenc út –
József Attila utca – Petőfi utca – Templom tér - Kisfaludy utca által határolt terület.

Kertváros:
Vak Bottyán utca - Alsó erdősor utca – Csillag utca mögötti telkek farmezsgyéje – Derkovits
Gyula utca – Villany utca mögötti telkek farmezsgyéje – Kecskeméti Lajosmizsei vasútvonal
– Puskás Ferenc utca – Kispesti temető dél-keleti határmezsgyéje – Kolozsvár utca – Méta
utca – Nagykőrösi út – Bercsényi utca és Rákóczi utca közötti ingatlanok farmezsgyéje – Ady
Endre út – Templom tér észak-keleti része – Petőfi utca – József Attila utca - Jáhn Ferenc utca
– Üllői út - Vécsey utca – Bem utca – Irányi Dániel utca – Móricz Zsigmond utca
-Wesselényi utca – Derkovits Gyula utca által határolt terület.

4. 2. A városrészek helyzetelemzése
4.2.1. Wekerletelep
Az egykori városhatár mentén (ma Határ út) helyezkedik el a Wekerletelep, mely műemléki
jellegű, fővárosi védettséget élvező terület. A városrész az Ady Endre út - Határ út Nagykőrösi út - Bercsényi utca által határolt területen fekszik, melynek mértani
középpontjában található a telep főtere, a Kós Károly tér. A teret körülölelő épületek
műemlékházak, a tér egyik tengelyében egy-egy, az utat átívelő kapu-építmény található. A
Wekerletelep 1908-22-ben épült egységes kertváros. 1013 telken 4500 lakást építtetett a
kormány egy Budapest közeli helyszínen azzal a céllal, hogy köztisztviselőket és munkásokat
helyezzen el, tekintettel a szűkös fővárosi lehetőségekre abban az időben. Az építkezés
lebonyolítására tervpályázatot írtak ki, mely azt eredményezte, hogy a telep magas
színvonalon az adott kor európai átlagán épült meg.

. térkép: A „Wekerletelep” kerületrész Kispest térképén

6. táblázat: A „Wekerletelep” kerületrészt jellemző statisztikai mutatók

Mutató megnevezése

Wekerletelep

Lakónépesség száma

10 899

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

14,2

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

58,7

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya

27,1

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

15,5

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb
népesség arányában

19,8

Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon belül

4 996
8,3
34,1
8,7

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

61,0

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

41,4

Állandó népesség száma
Forrás: KSH adatszolgáltatása a 2001. évi népszámlálás alapján

10 645

SWOT analízis

Erősségek

Gyengeségek

•Egyedülálló városépítészeti örökség
•A humánerőforrás állapota: a lakosság iskolázottsága,
képzettsége, foglalkoztathatósága, vállalkozási és
innovációs készsége, a lakosság kapcsolati hálózata,
közösségei, melyek bizalmat, az együttműködést, a
kötődést, a pozitív identitást biztosítják
•Erősödő civil szervezetek, aktív közösségi élet.
•Demokratikus közélet: a városrész életében való
részvétel
intézményesített
lehetősége,
érdekérvényesítési csatornák megléte

•

Kevés a közösségi életet hatékonyan támogató
köztér, zöldterület

•

A térburkolatok, utak, zöldterületek állapota
leromlott

•

A közcélú, közhasználatú zöldterületek aránya
alacsony, állapotuk az intenzív használat miatt
erősen leromlott

•

•Megértésre és megegyezésre irányuló kommunikáció,

•
•

Sportolási, szórakozási lehetőségek szegényes
kínálata
Az épületállomány jelentős része felújításra szorul
A fegyelmezetlen toldaléképítések kedvezőtlen
városképi megjelenése
A kerület területi bővülésére nincs lehetőség
A vandalizmus a közterületekben jelentős károkat
okoz
A parkolás sok esetben esetleges, a parkolóhelyek
kiépítettsége alacsony szintű
Kevés szín a közterületeken

helyi nyilvánosság, információáramlás
•Jó
közlekedési
infrastruktúra,
a
városrész
elérhetősége jónak mondható
•A műszaki infrastruktúra: ivóvíz, szennyvíz, gáz,
telefon, kábel TV, internet hálózatok, közműkapacitások
fejlettsége

•Kiépült oktatási-, és egészségügyi intézményhálózat

•
•
•

•A
városrészben
nincs
környezetterhelő
ipari •
•
tevékenység
•A mindennapi élethez szükséges szolgáltatások •
megtalálhatók a városrészben
•
•A városrész kedvező közlekedés-földrajzi helyzete

Lehetőségek
•A kertvárosias jellegű városrészek felértékelődő
életterek, így a telep ingatlanjai iránt a kereslet
növekszik

•Budapesten is prioritást kaptak a város- és zöldterület
rehabilitációs fejlesztések
•A 2007-2013 közötti támogatási időszakban jelentős
források állnak rendelkezésre, melyek a városrész
fejlesztési elképzeléseit is támogathatják

•Az országos fejlesztési prioritások iránya kedvező a
kerületnek és így a Wekerletelepnek is.

•A kulturális és az épített örökség fenntartása iránti
társadalmi igény növekszik

•A környezettudatosság erősödésével felértékelődnek
a Wekerletelephez hasonló lakóhelyek
•Az egészség és ezen belül az egészséges környezet
fontosságának felértékelődése, egészségtudatos
magatartás elterjedése
•A különleges városképi együttes iránti szakmai és
turisztikai érdeklődés növekszik

A zöldterületek vegyes jellege
A szobrok, emlékművek állapota és környezetük
leromlott, színvonaluk helyenként alacsony
A városrész turisztikai fogadókapacitása korlátozott

Veszélyek
•Az új ingatlan beruházások veszélyeztethetik az
egységes városképet
•A motorizáció további növekedése a városrész
közlekedési eredetű terheléséhez vezet

•Környezetterhelő tevékenységek betelepülése a

városrészbe
•A városrészek közti verseny éleződik a különböző
erőforrásokért
•Befektetői érdekek nem mindig tartják szem előtt a
telep hagyományos értékeit
•Az időskorúak magas aránya és a munkanélküliség
miatt a szociális jellegű problémák erősödnek
•A rohanó életmód előtérbe kerülésével sok városrész
csak alvóhely, és a közösségi élet minimalizálódik
•A telep szolgáltatási szektorban működő
vállalkozóinak egyre fokozódó versenyben kell helyt
állni.

•A városi területek további leromlása a terület
elértéktelenedéséhez vezet

•A kedvezőtlenné váló klimatikus viszonyok

megnehezítik a városi zöldterületek fenntartását.
•A negatív demográfiai tendenciák folytatódnak.

Funkcióelemzés
Lakófunkció
A népszámlálási adatok szerint a városrészben 4996 db lakás van, melyek, mint
épületegyüttes fővárosi védelem alatt állnak. Ez a lakásállomány a kerület lakásállományának
18,7 %-a, ahol a lakónépesség 17 %-a él. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 8,3 %.
Gazdasági funkció
Egy kis piac található a Gutenberg téren, mely méretéből fakadóan a városrész ellátásában
játszik szerepet. Bankfiók, benzinkút és posta nincs. A városrészben számos kisebb üzlet és
vendéglátóhely található, melyek a helyi lakosság igényeit elégítik ki.
Közlekedési funkció
A városrész tömegközlekedési vonalai a következők: 54, 55, 66, 66, 84, 89, 94, 94E, 123, 154
számú buszjáratok a Határ úti szakaszon, illetve részben a Nagykőrösi út oldalán. A Hunyadi
utcánál az 51 és 151 buszok közlekednek. Villamos-vonalak közül a 42, és az 52 számú
villamos-vonalak működnek a városrész határán. A városrészen három járat megy át: 48, 99,
és a 194 számú buszok.
Zöldterületi-környezeti funkció
A városrész közterülete a Kós Károly tér, mely 39.479 m2 összterületéből 21.053 m2
zöldterület. Wekerle térszerkezetéből adódnak a közcélú hasznosítású háromszög alakú
területek,

valamint

a

több

utca

találkozásánál

kialakított

kisterek.

Wekerletelep

különlegességei még a fővárosi szintű védettséget élvező fasorok a Bercsényi u., Géza u.,
Esze T. u., Martinovics u., Szent I. u, Corvin krt., Kábel u., Tass u. mentén. A védett fasori
állományon kívül szinte az egész telepre jellemzőek a szépen beállt, igen értékes fasorok.
A városrészben működő egyéb funkciók
A Wekerletelepet jellemző további funkciókat a 7. táblázatban foglaltuk össze.

7. táblázat: A „Wekerletelep” jellemző funkciói és hatókörük
Funkció típusa
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási

Funkció tartalma

Funkció ellátás
helye

Hatókör
Megjegyzés

Városré
sz

Felnőtt háziorvos

Madách u. 5/A.

X

Gyógyszertár

Kós Károly tér 2.

X

Közigazgatási

Rendőrség

Ady Endre út 29.

Közigazgatási

Polgári Védelem

Ady Endre út 7.

Közösségi

Művelődés

Petur u. 7.

Humán
szolgáltatási

Idősek Otthona

Mészáros L. u.
26.

Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási

Szociális
gondoskodás
Szociális
gondoskodás
Rehabilitáció

Bercsényi u. 18.

Közösségi

Városüzemeltetés

Ady Endre út 7.

Közösségi

Vagyonkezelés

Ady Endre út 7.

Közösségi

Városüzemeltetés,

Foglalkoztatás

Kós Károly tér 9.
Corvin krt. 32.

BRFK XIX. kerületi
Rendőrkapitánysága
Főváros Polgári
Védelmi Igazgatóság
XIX. kerületi
kirendeltsége
Wekerlei Gyermekház
Fővárosi
Önkormányzat Idősek
Otthona
Kispesti Ifjúsági
Prevenciós Iroda
I. sz. Gondozási
Központ

Kerület

X
X
X
X
X
X

Rehabit Komplex Kft.

X

Gazdasági Ellátó
Szervezet Humán
Szolgáltató Iroda
Vagyonkezelő Műszaki
Szervezet

X
X

Bercsényi u. 18.

Közpark Kft.

X

Közösségi

Uszoda

Hungária út 28.

Tanuszoda

X

Közösségi

Újság

Nádasdy u. 2.

Kispesti Magazin

X

Közösségi

Sporttelep

Zoltán u. 42.

Standart Kft. üzemelteti

X

Bölcsőde

Huba u. 14.

Wekerlei Tipegők
Bölcsőde

X

Óvoda

Dobó Katica u.
73.

Tarka-barka Óvoda

X

Óvoda

Zoltán u. 71.

Tarka-barka Óvoda

X

Óvoda

Vonás u. 10.

Árnyas Óvoda

X

Óvoda

Esze Tamás u.
25.

Árnyas Óvoda

X

Óvoda

Corvin krt. 35.

Árnyas Óvoda

X

Általános Iskola

Hungária út 11.

Általános Iskola

Hungária út 28.

Általános Iskola

Pannónia út 12.

Humán
szolgáltatási

Általános Iskola

Hungária út 36.

Humán
szolgáltatási

Középiskola

Gutenberg krt. 6.

Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási

Erkel Ferenc Általános
Iskola
Kós Károly Általános
Iskola
Pannónia Általános
Iskola
Bp. Fővárosi Önkorm.
Hungária Általános
Iskolája és Kollégiuma
Kispesti Deák Ferenc
Gimnázium

Főváros

X
X
X
X
X

4.2.2. Városkapu-kereskedelmi központ

A kerületrész három olyan központot foglal magában, melyeknek regionális illetve fővárosi
szerepe is van kereskedelmi és közlekedési szempontból egyaránt. A Határ út és a Kö-Ki
körzetében kiépülő intermodális központokra igen nagy forgalmú bevásárló központok
települnek, melyet egyéb gazdasági tevékenységekre alkalmas irodaházak egészítenek ki.

A Kossuth tér és környéke hagyományos többfunkciójú térség, ahol a piac mellett iskolát,
könyvtárat, bíróságot, bankokat találunk, melyek elsősorban a kerületi lakosokat hivatottak
kiszolgálni.

. térkép: A „Városkapu-kereskedelmi központ” kerületrész Kispest térképén

8. táblázat: A „Városkapu-kereskedelmi központ” kerületrészt jellemző statisztikai mutatók

Mutató megnevezése

Városkapukereskedelmi
központ

Lakónépesség száma

1 093

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

14,6

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

61,6

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya

23,9

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek)
belül

28,5

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb
népesség arányában

12,2

Lakásállomány (db)

554

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

31,6

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

38,9

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

16,8

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen
belül

57,3

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

42,3

Állandó népesség száma
Forrás: KSH adatszolgáltatása a 2001. évi népszámlálás alapján

1 081

SWOT analízis

Erősségek

Gyengeségek
•

•

Jó közlekedési kapcsolatok

•

kedvező, hogy a 60 ezer fős lakosság több mint

háromszorosának megfelelő utasforgalom jelenik

háromszorosának megfelelő utasforgalom jelenik

meg a metró átszállási pontjain, terhelve ezzel

meg

Kispestet és rontva a közbiztonságot.

a

metró

átszállási

pontjain,

ami

a

kereskedelmi és szolgáltató beruházásokat, majd

•

megvalósulás után adóbevételt jelent.

•

•

Hátrány, hogy a 60 ezer fős lakosság több mint

A zöldterületek és a parkolás létesítményeinek az
összehangolása nem megfelelő

Jó tömeg-közlekedési kapcsolat a metró révén és

•

A

Kút-tói

erdő

állagában

leromlott

a

nagy

funkcióhoz

való

viszonylag jó kapcsolat az Üllői és Ady Endre út

forgalommal

menti villamosok révén.

viszonya nem tisztázott

A fő közlekedési útvonalak mentén erősödik a •
kereskedelmi és szolgáltató funkció.

Főutak közelsége miatt jelentős átmenő-forgalom

•

Alapvetően nem lakófunkciójú városrész, magas az

járó

városkapu

terhelés
alacsony komfortfokozatú lakások aránya

•

Jelentős a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
reprezentáltsága

•

Szegregátum megjelenése a területen

•

Nagyon magas a hátrányos helyzetű gyermekek
aránya

Lehetőségek
•
•

Veszélyek

A kereskedelmi szolgáltató jellegű létesítményeket •

A megnövekvő kereskedelmi funkció vonzhatja a

létrehozó befektetők kiemelkedő érdeklődése.

bűnözést is.

A

kereskedelmi

vállalkozások

megtelepülő •

központokban

jelentősen

hozzájárulhatnak

az

•

A

főváros

és

a

leendő

befektetők

megfinanszírozhatnak számos az önkormányzat
részéről

eddig

nem

megoldható

közterület-

fejlesztést.
•

Szanálás
Szanálás

nyújt

a

városrész

kapcsán

megvalósuló

szociális

városrehabilitáció lehetőséget nyújt a hátrányos
helyzetű

csoportok

szociális

integrációjára
•

A megnövekvő forgalom fokozhatja a környezeti
terhelést.

•

Szociális városrehabilitáció megvalósítása kapcsán
az

elköltöztetett

nehézségei
lehetőséget

kereskedelmi funkciójának erősítésére
•

a lakófunkciójú kerületrészekre is.

•

önkormányzat költségvetéséhez.

A megnövekvő forgalom kedvezőtlen hatással lehet

Szegregátum felszámolása

és

lakhatási

családok

integrációjának

Funkcióellátottság értékelése
Lakófunkció
A népszámlálási adatok szerint a városrészben 554 db lakás volt 2001-ben.

Ez a

lakásállomány a kerület lakásállományának 1,7 %-a, ahol a lakónépesség 2,1 %-a él. Az
alacsony komfortfokozatú lakások aránya kiemelkedően magas 31,6 %. Ennek egyik oka,
hogy itt több olyan terület található, mely szanálásra kerül, ezért a tulajdonosok a lakásokat
eleve nem fejlesztették.

Gazdasági funkció
Három bankfiók üzemel a városrészben: ING Bank (Üllői út 200. VII. emelet), Erste Bank
(Kossuth tér 23-24.), K&H Bank (Kossuth Lajos tér 5.). A bankfiókok a forgalmas Üllői utat
és a kerületi piac szomszédságát választották. Az Europark közelében két benzinkút található
(Esso, Shell). Az Europarkban (Üllői u. 201.) 66 különböző üzlet található és 1000 db részben
fedett parkolóhely. Az 1997 márciusa működő épület bruttó alapterülete 30.500 m2, a
bérbeadott terület 25200 m2. A tulajdonos az Euro-Mall Ingatlanbefektetési Kft., az
üzemeltető a SPAR Magyarország Kft. Az üzletterek kizárólag bérelhetőek, profilkötött
tevékenységgel. A látogatók heti száma 140.000 fő. A nagy forgalom a bevásárlóközpont
melletti közlekedési csomópontnak is köszönhető. Két posta található a városrészben az egyik
az Europarkban, a másik pedig a Kossuth téri piac mellett.
Közlekedési funkció
A városrész igen gazdag közlekedési kapcsolattal rendelkezik 66, 66, 84, 89, 94, 94E, 99,
123, 154, 194 számú buszjáratok, valamint a 42, 50 és 52 számú villamos vonalak melyek a
határ úti csomópontban találkoznak a Metróval. Kőbánya-Kispest állomáshoz kapcsolódóan a
48, 51, 68, 85, 85, 93, 98, 98, 136, 151, 182, 184, 193E , 282E, 284E buszvonalakon lehet
utazni, valamint át lehet szállni a metróra illetve a vasútra. A Ferihegyi repülőtérre közvetlen
buszjárat van (93, 200) illetve a vonat is megáll az I. terminálnál.
Zöldterületi-környezeti funkció
Zöldterületi szempontból a városrész meghatározó zöldterületei a Kút-tói erdő és a Kossuth
tér. Az erdőterület nem önkormányzati tulajdonú, így a szabályozás révén jelenleg csak az
biztosítható, hogy más célú hasznosításra nincs lehetőség. Optimális az lenne, ha a megújuló

közlekedési és kereskedelmi központokhoz kapcsolódóan ezen terület is megújulna. A
zöldterületek megújulása a városrész nagy beruházásaihoz és a Kossuth téri rekonstrukcióhoz
kapcsolódóan egyaránt várható.
A városrészben működő egyéb funkciók
A „Városkapu-kereskedelmi központ”-ot jellemző további funkciókat a 9. táblázatban
foglaltuk össze.

9. táblázat: A „Városkapu-kereskedelmi központ” jellemző funkciói és hatókörük
Hatókör

Funkció tartalma

Funkció ellátás
helye

Gyógyszertár

Ady Endre út 2.

X

Gyógyszertár

Vak Bottyán u.
65.

X

Közigazgatási

Bíróság

Kossuth tér 7-9.

Közösségi

Művelődéskultúra

Teleki u. 50.

Közösségi

Piac

Kossuth tér

Közösségi

Uszoda

Simonyi
Zsigmond u. 31.

Funkció típusa
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási

Megjegyzés

Városrész

Kerület

XVII.-XIX. kerületi
Bíróság
Kispesti
Munkásotthon
Művelődési Ház

X
X
X

Kispesti Uszoda

Főváros

X

4.2.3. Lakótelepek
A 70-es 80-as években Kispest városmagja szanálásra került. Részben a metró
tömegközlekedési kapcsolata miatt, részben abban az időben a népesség szám növekedése
miatt szükség volt tömeges lakásépítésre. A panellakótelepeken az épített környezet eléggé
sivárra sikeredett. Az Üllői út mellett 10 emeletes panelépületek bütü falai találhatók, melyek
városképi szempontból kedvezőtlen hatást mutatnak. Jóval kellemesebb látványt nyújtanak a
panellakótelepek családi házas zónák mellett húzódó 4 emeletes épületei. A panellakótelep
megépítése szerencsére a kerületben nem járt a hagyományos térszerkezet felrúgásával, így a
zöldterületek az átlagosnál jobbnak mondhatók. (Árpád utca, Petőfi utca).
A lakótelepi részen található a Városháza, mely a kerület közigazgatási funkcióinak a
központja. A domináns lakófunkcióhoz kapcsolódóan számos intézmény működik itt.
Emellett a napi életvitelhez szükséges szolgáltatások tudtak tartósan működni.

. térkép: A „Lakótelepek” kerületrész Kispest térképén

10. táblázat: A „Lakótelepek” kerületrészt jellemző statisztikai mutatók

Mutató megnevezése

Lakótelepek

Lakónépesség száma

29 398

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

12,0

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

75,1

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya

13,0

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

18,5

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában

16,8

Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

11 561
1,0

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

33,6

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya
az aktív korúakon belül

9,3

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

63,6

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

24,7

Állandó népesség száma
Forrás: KSH adatszolgáltatása a 2001. évi népszámlálás alapján

28 885

SWOT analízis
Erősségek

Gyengeségek

•

A legnagyobb lakónépességű városrész Kispesten. •

•

A

munkaképes

legnagyobb

korú

Kispesten

lakosság
a

többi

aránya

itt

a

városrészhez

•

házgyári

technológiával

•

A lakótelepi zöldterületek egy részének minősége

Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 1 %,

•

Alacsony a civil szféra aktivitása

ami a kerületben a legalacsonyabb arány.

•

A helyben lakók a fejlesztésekhez szükséges

A

rendszeres

munkajövedelemmel

önerőt csak nehezen vagy egyáltalán nem tudják

nem

legalacsonyabb Kispesten.

előteremteni.
•

A foglalkoztatottak aránya a legmagasabb a 15-64 •
éves népességen belül

•

A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya itt a
legkisebb Kispesten.
Az intézményi ellátottság jó.

•

A tömegközlekedési kapcsolatok megfelelőek.

•

Teljes mértékben kiépült infrastruktúra.

•

A

révén

itt

Díjhátralékosok magas aránya

•

Nem költség- és energiahatékony lakhatás

•

Díjhátralék kintlevőségek jelentősterhet rónak az
önkormányzat vagyongazdálkodására

•

Városháza

A meglévő intézményi épületállomány többsége
rossz állapotban van.

•

található

•

Fiatalkori bűnözés által veszélyeztetett fiatalok
(deviáns csoportok)

Kispest

•

4 emeletes házak teljes akadálymentességének
hiányosságai

közigazgatási központja

Lehetőségek

Veszélyek

Az Üllői út rekonstrukciója révén erősödik a •

A lakótelep a végrehajtott fejlesztések ellenére

kereskedelmi

veszít a vonzerejéből és fokozatosan csak éjszakai

és

szolgáltató

funkció,

javul

a

szálláshellyé válik.

közlekedés

•

A közelben megépülő kereskedelmi és közlekedési

•

A panel technológiával épült lakótelepek külön
támogatási konstrukciókból részesedhetnek.

A panellakótelepek számára kidolgozott támogatási
konstrukciók forráshiány miatt nem tudnak széles

központok a városrészt felértékelhetik.

•

épületek

és kihasználtsága nem megfelelő.

rendelkezők arány az aktív korúakon belül itt a

•

készült

többsége felújításra szorul

hasonlítva

•

A

körben működni.

•

A paneltechnológiával épült lakások leértékelődnek
az ingatlanpiacon.

•

Lakosság szociális kiilleszkedésének fokozódása

•

Fiatalkorú

bűnözés

és

galerik

számának

növekedése
•

Önkormányzati lakásgazdálkodás ellehetetlenülése

Funkcióellátottság értékelése
Lakófunkció
A népszámlálási adatok szerint a városrészben 11561 db lakás volt 2001-ben.

Ez a

lakásállomány a kerület lakásállományának 46,1 %-a, ahol a lakónépesség 43,2 %-a él. Az
alacsony komfortfokozatú lakások aránya kiemelkedően alacsony 1,0 %.
Gazdasági funkció
A városrészben a következő 8 bankfiók található: Budapest Bank (Fő utca 7.), OTP Bank két
fiók (Csokonai utca 3. és Üllői út 285.), Raiffeisen Bank (Üllői út 259.), Unicredit Bank
(Üllői út 201.), Erste Bank (Üllői út 283.), K&H Bank (Fő utca 3.) Citibank (hitelközpont)
(Üllői út 259.). Egy posta található a Fő utca 2-4. szám alatt, mely felújítása 2008 áprilisában
fejeződött be.
Közlekedési funkció
A 48, 51, 68, 93, 136, 151, 182, 184 buszvonalakon lehet utazni. Ezt egészítik ki a 42, és 50
számú villamos vonalak.
Zöldterületi-környezeti funkció
Ezen a területen található a közcélú, közhasználatú zöldterületek kb. 80 %-a, melyek a nagy
lakosságszám miatt rendkívül túlterheltek.
A városrészben működő egyéb funkciók
A lakótelepeket jellemző további funkciókat a 11. táblázatban foglaltuk össze.

11. táblázat: A lakótelepek jellemző funkciói és hatókörük
Funkció típusa
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási

Funkció
tartalma

Funkció ellátás
helye

Mentőállomás

Kossuth Lajos u.
6.

Felnőtt
háziorvos
Felnőtt
háziorvos
Felnőtt
háziorvos
Felnőtt
háziorvos
Gyermek
háziorvosi
rendelő
Gyermek
háziorvosi
rendelő

Petőfi u. 49.

Megjegyzés
Általános ellátási
kötelezettség
24 órás ügyeleti
szolgálat

Hatókör
Városrész

Kerület

X
X

Berzsenyi u. 3.

X

Táncsics u. 3.

X

Zrínyi u. 1.

X

Berzsenyi u. 3.

X

Táncsics u. 3.

X

Gyógyszertár

Corvin krt. 7-13.

X

Gyógyszertár

Eötvös u. 2/b.

X

Gyógyszertár

Fő u. 4.

X

Gyógyszertár

Üllői út 257.

X

Gyógyszertár

Táncsics u. 5.

X

Gyógyszertár

Ady Endre út
42-44.

X

Közigazgatási

Tűzoltóság

Üllői út 235.

Kispesti Tűzőrség

Közösségi

Múzeum

Fő u. 38.

Kispesti
Helytörténeti
Gyűjtemény

X

Közösségi

Kultúra

Fő u. 42.

Kispesti Kaszinó

X

Közösségi

Művelődés

Csokonai u. 1-3.

Kispesti Tudásház

X

Közösségi

Könyvtár

Üllői út 255.

19/1. sz. könyvtár

X

Közösségi

Könyvtár

Kossuth Lajos u.
8.

19/3. sz. könyvtár

X

Humán
szolgáltatási

Családsegítő
szolgálat

Táncsics M. u.
7.

Humán
szolgáltatási

Szociális
gondoskodás

Táncsics M. u.
7.

Humán
szolgáltatási

Szociális
gondoskodás

Táncsics M. u.
7.

Kispesti
Családsegítő
Szolgálat és
Gyermekjóléti
Módszertani
Központ +
Gyermekek
Átmeneti Otthona
Segítő Kéz
Kispesti Gondozó
Szolgálat + Értelmi
Fogyatékosok
Napközi Otthona
IV. sz. Gondozási
Központ

Főváros

X

X

X

X

Funkció típusa

Funkció
tartalma

Funkció ellátás
helye

Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási

Szociális
gondoskodás
Szociális
gondoskodás

Ady Endre út
110.
József Attila u.
77.

Szociális
gondoskodás

Szociális
gondoskodás

Közösségi

Hatókör

Megjegyzés
Városrész
III. sz. Gondozási
Központ

Kerület

X

Nyugdíjasház

X

Báthory u. 39.

Magyar
Vöröskereszt XIX.
Kerületi
Szervezete

X

Televízió

Batthyány u. 5.

TV Kispest

X

Közösségi

Televízió

Arany János u.
22.

Közösségi

Televízió

Árpád u. 7/a.

Közösségi

Újság

Városház tér
18-20.

Tanácsadó

Berzsenyi u. 8.

Bölcsőde

Eötvös u. 11.

Bölcsőde

Csokonai u. 7.

Bölcsőde

Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási

Hunyadi
Lakásszövetkezet
TV
Simonyi
Lakásszövetkezet
TV

X
X

Kispest Újság

X

Nevelési
Tanácsadó
Csillagfény
Bölcsőde
Eszterlánc
Bölcsőde

X

Berzsenyi u. 4.

Bokréta Bölcsőde

X

Bölcsőde

Zrínyi u. 4.

Gyöngyszem
Bölcsőde

X

Óvoda

Arany János u.
15-17.

Arany Óvoda

X

Óvoda

Csokonai u. 5.

Bóbita Óvoda

X

Óvoda

Zrínyi Miklós u.
6.

Gyöngykagyló
Óvoda

X

Óvoda

Eötvös u. 9.

Hársfa Óvoda

X

Óvoda

Berzsenyi u. 6.

Óvoda

Táncsics Mihály
u. 9.

Iskola

Berzsenyi u. 8.

Óvoda

Petőfi u. 34.

Általános
Iskola
Általános
Iskola
Általános
Iskola
Általános
Iskola

Berzsenyi u. 8.
Eötvös u. 13.
Csokonai u. 9.
Árpád u. 14.

Zöld Ágacska
Óvoda
Százszorszép
Óvoda
Móra Ferenc
Általános Iskola
és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény
Szivárvány Óvoda
Berzsenyi Dániel
Általános Iskola
Eötvös József
Általános Iskola
Vass Lajos
Általános Iskola
Bolyai János
Általános Iskola

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

Főváros

Funkció típusa

Humán
szolgáltatási

Funkció
tartalma

Középiskola

Funkció ellátás
helye

Megjegyzés

Simonyi
Zsigmond u. 33.

Károlyi Mihály
Magyar-Spanyol
Tannyelvű
Gimnázium

Hatókör
Városrész

Kerület

Főváros
X

Humán
szolgáltatási

Középiskola

Kossuth tér 12.

Trefort Ágoston
Kéttannyelvű
Szakközépiskola
és Diákotthon

X

4.2.4. Kertváros
Kispesten több olyan épített környezeti egység található a családi házas területeken, amelyek
megkülönböztethetők. A hagyományos Kispest utcával párhuzamos gerincű 5-6 m
homlokzatmagasságú épületegyüttesből áll. Egységesen az utcafrontra épült, általában előkert
nélkül. A párkányvonal egységes módon alakult ki az elmúlt években, de különösen a két
világháború között fejlődött ki ez a terület, ahol a kialakult építészeti formák megőrzése és a
bővítés engedélyezése a cél úgy, hogy a városkarakter megmaradjon. A felső-kispesti családi
házas területek épített környezetükben hasonlóak a hagyományos kispesti területhez, a
zöldterület azonban nem olyan fejlett és az épületek állaga talán nem annyira egységes és jól
karbantartott.

. térkép: A „Kertváros” kerületrész Kispest térképén

12. táblázat: A „Kertváros” kerületrészt jellemző statisztikai mutatók

Mutató megnevezése
Lakónépesség száma

Kertváros
22 420

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

13,6

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

62,7

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya

23,7

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

19,2

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában

17,0

Lakásállomány (db)

9 665

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

15,9

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

36,9

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül

11,1

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

58,7

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

39,1

Állandó népesség száma
Forrás: KSH adatszolgáltatása a 2001. évi népszámlálás alapján

22 049

A kertvárosi rész többnyire 20-30 éve épült épületállomány, ahol a 60-as 70-es évekre
jellemző sátortetős épületek épültek, mely akkoriban országosan is elterjedt építési mód volt.
Ezek az épületek többnyire szabadon álló módon épültek, úgy, hogy 1 méterre vannak az
oldalhatártól. Ezen a területen is elindult a fejlődés, melynek iránya a földszinti és a tetőtér
felé történő épületbővítés. Itt villa jellegű épületek is elhelyezhetők, ennek a területnek a
legújabb része az ún. Méta utcai lakótelep, ahol sorházas épületek helyezkednek el. Ez már
egy magasabb státuszú lakóterület, átlag feletti építési kultúrával. A jövőben, a Zombor utca
túloldalán vélhetően folytatódni fog a lakótelep építése befektetői alapon.

SWOT analízis
Erősségek
•

Gyengeségek

Egészséges tiszta környezet, jelentős mennyiségű •

•

növényzettel

Az alacsony komfortfokozatú lakások nagy aránya
Az utak minősége és a közművek kapacitása

•

Kispest legnagyobb területű kerületrésze

egyes kerületrészeken kedvezőtlen

•

A fejlesztési célokhoz ebben a kerületrészben lehet •

Elöregedő épületállomány

•

találni nagyobb területeket

•

A

városrész

térszerkezete

egészséges,

Jól működő intézményi struktúra

•

Kedvező,

•

fejleszthető

közlekedési •

kapcsolatrendszer
Jó logisztikai adottságok (közút, vasút)

•

A

és

•

korszerűtlen

ipari

Egyes területeken magas a hátrányos helyzetű
Komplex

szociális

térben

•

Alacsony szintű foglalkoztatottság

•

Egyes részeken magas a hátrányos helyzetű
gyermekek aránya

Veszélyek

Befektetők erős érdeklődést mutatnak a városrész

•

A Nagykőrösi út zaj és légszennyező terhelése

ingatlanjait illetően.

tartósan megmarad, mely a Kertváros ezen részén

A városi lakosok részéről nő az érdeklődés a

problémát okozhat

Budapesten lévő, de kertházas ingatlanok után, •

A vasútfejlesztés elmaradása kedvezőtlenül hat a

ami az ingatlanértékeket növeli.

városrészen áthaladó vonalra.

A Budapesti nagy infrastrukturális fejlesztések (út, •

A

zajvédelem) javítják a megközelíthetőséget és a

érdeklődést

•

Szociális

városrehabilitáció

és

nagymértékben

az

ASZT

javíthatja

a

városrészben élő hátrányos helyzetű emberek
szociális- és lakáskörülményeit
térben megjelenő, szigetszerű szociális probléma
koncentrátumok oldása

•

problémák

Jelentős kispesti sportlétesítmények itt találhatók

megvalósítása

•

legtöbb

technológia mára visszaszorult a kerületrészben.

használhatóságot.
•

a

A járda egyes utcákan felújításra szorul

Lehetőségek

•

található

körülhatárolható megjelenése

(sportpálya, stadion)

•

itt

népesség koncentrációja

•

•

közül

pormentes

•

•

városrészek

csatornázatlan utca és az egyetlen utca, mely nem

jól

átlátható útszerkezettel

környezetszennyező

A

Foglalkoztatottak számának növelése

külső

kerületek

„elcsábítják”

a

befektetői

Kedvezőtlen fővárosi forgalomszervezés esetén a
kerületrészen áthaladó közúti forgalom növekedhet

•

Szélesebb
lecsúszása

lakossági

csoportok

szociális

Funkcióellátottság értékelése
Lakófunkció
A városrészben a lakófunkció a domináns, ahogy az elnevezésből is látszik elsősorban családi
házas, sorházas, egy illetve kétszintes építési módban. A népszámlálási adatok szerint a
városrészben 9665 db lakás volt 2001-ben. Ez a lakásállomány a kerület lakásállományának
35,1 %-a, ahol a lakónépesség 36,1 %-a él. Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 15,9
%, ami kerületi szinten a második legmagasabb.
Gazdasági funkció
A városrészben viszonylag sok benzinkút található, számszerűen 4 db: 2 db MOL
töltőállomás (Nagykőrösi út 88, Új temető utca 9.), és egy Agip benzinkút (Üllői út 280). Egy
posta működik a Nagykőrösi út 162. sz. alatt (Budapest Kispest Autópiac postapartner).
A Tóth Árpád utca – Vas Gereben utca – Üllői út – Hofherr Albert utca által határolt területen
korábban a „Vörös Csillag Traktorgyár” működött. Most a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár
kispesti telephelye található itt. Egy része jelenleg nehézipari üzem, ahol egy kohó is
működik, mely a zárt települési elhelyezkedés miatt fokozott környezetvédelmi kockázatot
jelent. Az önkormányzat szűrőberendezéseket szereltetett a kohóra és folyamatos méréseket
végeznek.

Az ipartelep másik részét kisebb területekre osztották és fokozatosan

értékesítették. Ezeken a kisebb egységeken a szolgáltató jellegű tevékenység a domináns
(Ford Motor Hungary, Homasita Autófelszerelési Kft., Közlekedési Felügyelet, Plan Kft.,
itallerakat). Az Üllői úti front intézményi övezet, melyre az átstrukturálódás, funkcióváltás
jellemző, miközben kisebb vállalkozói terek alakulnak ki.
A terület jó iparvágány kapcsolattal rendelkezik. Található itt egy vasútállomás is, mely
szerepe személy és teherszállítási szempontból egyaránt elhanyagolható. A vasútállomással
szemben a lőrinci oldalon egy Tüzép működik, mely áruszállítási szempontból a
vasúthálózathoz kötődik. A vasútvonal nem forgalmas, de az Üllői úttal egy szintben
kereszteződik, mely az Üllői út zsúfoltsága miatt időszakonként közlekedési torlódást okoz.
A Nagykőrösi út 156. szám alatt található az „Ecseri piac”, mely ma már turisztikai
attrakcióként működő igazi nagyvárosi bolhapiac. Az 1960-as évek közepén költözött az
Ecseri útról a jelenlegi helyére, ezért hívják ma is „Ecserinek”. A teljes területe 16.500 m2,

majdnem a teljes területe felett esőtető van, így rossz időben is működik. A hét minden napján
nyitva tart, bár hétvégén rövidebb időtartamban.
A Méta utcával határos területet lakásfejlesztési céllal izraeli befektető vásárolta meg. Az
építési szabályozás szerint ez családi házas övezet, ahol maximum 6 m építménymagasság
engedélyezett, ami egy emeletnek felel meg. A Méta utca – Nagykőrösi út sarkán BKV
buszgarázs működik, mely funkció marad a jövőben is. A sportpálya valamint a befektetői és
a buszgarázs közti terület a fővárosi kertészet telephelye, melyet most nem használnak. Az
egykori üvegházak megszűntek, ezért gondozatlan. Kerületfejlesztési szempontból lakópark
létesítése lenne kívánatos. A jelenlegi szabályozás szerint ez a terület L4-es övezet, ahol a
földszintes beépítés engedélyezett.
A Nagykőrösi út mellett autókereskedő cégek telephelyei találhatók még, illetve a MERKUR
korábbi telephelye, melyet az Autóker eladott a Nádor Ing Kft-nek. A cég az ingatlant kisebb
egységekben adja bérbe illetve értékesíti, de mindkét esetben a vállalkozó funkció a
meghatározó. Néhány kereskedelmi egységet érdemes még megemlíteni (pl. Eukanoba állati
eledel kereskedelmi cég, ALDI), melyek nagykereskedelmi raktárt üzemeltetnek, illetve
raktár és logisztikai irányba fejlesztenek.
A Nagykőrösi út melletti terület (Nagykőrösi út – Vas Gereben u. – Nádasdy u. – Rákóczi u.)
külön szabályozás alá esik, mely szerint a Nagykőrösi út melletti közvetlen telkeken nem
lehet lakásokat építeni, ezzel védenék a messzebb lévő ingatlanokat.
Zöldterületi-környezeti funkció
A városrész jelentős zöldterülettel rendelkezik, ahol a játszóterek zömét átépítették,
korszerűsítették az elmúlt 4 évben. Ennek köszönhetően a közcélú zöldterületek jó állapotban
vannak.
Közlekedési funkció
A városrész érintik a 19, 55, 84, 89, 94, 94E, 154 autóbuszjáratok a Nagykőrösi út oldalán. A
városrész belső közlekedésében szerepet játszanak az 51, 68, 93, 136, 151, 154, 182, 184, 194
számú buszjáratok, valamint a 42 és 50 számú villamos vonalak.

Közösségi funkció
A Puskás u. 1-3 szám alatt található a 15.000 néző befogadására alkalmas Bozsik Stadion. A
stadion területén belül épült egy húsz szobás Hotel is, a földszinten egy 200 fős étteremmel.
Utoljára 1990-ben végeztek nagyobb munkálatokat a stadionban, ekkor az öltözőket, fürdőket
újították fel. A régi tornatermet VIP klubbá alakították át. 1 füves, 1 földes és 1 salakos
edzőpályával rendelkezik. Az önkormányzat a stadiont ingyenesen átadta a Hemingway
Klubnak, mely a stadiont felújította és helyt ad a Magyar Futball Akadémiának is. A cél a
megfelelő üzemeltetés, labdarúgás utánpótlás nevelés a Honvéd telephelyén, 30 évig kötelező
fenntartani a sport funkciót és a kerület lakosainak sportolási lehetőséget kell biztosítani. A
fejlesztési elképzelésekben hosszú távon is a sport funkció szerepel, melyet kiegészíthet egy
szálláshely-fejlesztés (kb. 100 férőhelyesre történő bővítés). A piac szomszédságában
található az önkormányzati tulajdonú és működtetésű KAC sportpálya, mely az utánpótlás
nevelés alapvető bázisa.
A városrészben működő egyéb funkciók
A kertvárost jellemző további funkciókat a 13. táblázatban foglaltuk össze.
13. táblázat: A kertváros jellemző funkciói és hatókörük
Funkció típusa
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási

Funkció tartalma
Felnőtt háziorvos
Szakrendelő

Funkció ellátás
helye

Hatókör
Megjegyzés

Városrész

Ady Endre út
122.
Ady Endre út
122.

X

Csengő u. 3.

X

Felnőtt háziorvos

Karton u. 18.

X

Gyógyszertár
Gyógyszertár
Gyógyszertár

Ady Endre út
122.

X

Ady Endre út
122.

X

Pozsony u. 68.

X

Ady Endre út
122.
Ady Endre út
176.

Gyógyszertár

Csengő u. 3.

Humán
szolgáltatási

Rehabilitáció

Jáhn F. u. 64.

Humán
szolgáltatási

Rehabilitáció

Petőfi u. 79.

Főváros

X

Felnőtt háziorvos

Gyermek
háziorvosi
rendelő
Védőnői
szolgálat

Kerület

X
X
X
110 ágyas
rehabilitációs
intézmény
Yamamoto
Rehabilitációs
Intézet

X
X

Hatókör

Funkció típusa

Funkció tartalma

Funkció ellátás
helye

Közösségi

Kultúra

Ady E. út 57.

Közösségi

Kultúra

Hunyadi u.
129/a.

Humán
szolgáltatási

Átmeneti otthon

Jáhn Ferenc u.
50.

Humán
szolgáltatási

Gondozás

Kossuth Lajos u.
202.

Humán
szolgáltatási

Rehabilitáció

Templom tér
9-11.

Humán
szolgáltatási

Gondoskodás

Viola u. 30.

Közösségi

Sportpálya

Katona J. u. 3.

Közösségi

Sportpálya

Puskás u. 1-3.

Bozsik Stadion

Esze Tamás u.
67.
Zalaegerszeg u.
158.

Nevelési
Tanácsadó
Harangvirág
Bölcsőde

Óvoda

Zrínyi u. 154.

Mese-Vár Óvoda

X

Óvoda

Nádasdy u. 48.

Mese-Vár Óvoda

X

Óvoda

Beszterce u. 4-8.

Óvoda

Kelet u. 8.

Óvoda

Karinthy Frigyes
u. 6.

Iskola, Óvoda

Kisviola u. 44.

Óvoda

Kisfaludy u. 69.

Óvoda

Báthory u. 90/a.

Általános Iskola

Nádasdy u. 98.

Általános Iskola

Fő u. 143.

Humán
szolgáltatási

Általános Iskola

Petőfi u. 56.

Humán
szolgáltatási

Általános Iskola

Ady Endre út
73-75.

Humán
szolgáltatási

Iskola,
gimnázium

Vécsey u. 9-13.

Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
0Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási
Humán
szolgáltatási

Tanácsadó
Bölcsőde

Megjegyzés
Nagy Balogh
János
kiállítóterem
Skoda Éva
Műterem Galéria
Családok
Átmeneti
Otthona
II. sz. Gondozási
Központ
Rehabit Komplex
Kft. rehabilitációs
foglalkoztatás
Misszió
Alapítvány
Gránit (KAC)
Sportpálya

Mézeskalács
Óvoda
Mézeskalács
Óvoda
Napraforgó
Óvoda
Karácsony
Sándor Rózsatéri
Református
Általános Iskola
és Óvoda
Micimackó
Magánóvoda
Micimackó
Magánóvoda
Gábor Áron
Általános Iskola
Gábor Áron
Általános Iskola
Reménység
Ökomenikus
Keresztény
Általános Iskola
Ady Endre
Általános Iskola
Kispesti Waldorf
Óvoda, Általános
Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási
Iskola és
Gimnázium

Városrész

Kerület

Főváros
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

Funkció típusa

Funkció tartalma

Funkció ellátás
helye

Humán
szolgáltatási

Középiskola

Üllői út 270.

Humán
szolgáltatási

Középiskola

Csengő u. 1.

Humán
szolgáltatási

Művészeti iskola

Kisfaludy u. 56.

Hatókör
Megjegyzés
Ganz Ábrahám
Kéttannyelvű
Gyakorló
Középiskola és
Szakiskola
Semmelweis
Ignác Humán
Szakképző
Iskola és
Gimnázium
Kispesti Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény

Városrész

Kerület

Főváros

X

X

X

5. Stratégiai fejezet

5. 1. A kerület hosszú távú jövőképe
Kispest jövőképét alapvetően meghatározza Budapest főváros városszerkezetében elfoglalt
helye. Adottságként szükséges kezelni, hogy a kerület területe adott, a funkciók fejlesztésénél
újabb területek bevonása nem lehetséges. Kispest a főváros délkelet-pesti régió központ
szerepére törekszik, hiszen a fővárosi szabályozásban intermodális központként jelölt
területeik vannak, továbbá a kerület nagy kapacitású kötöttpályás tömegközlekedési eszköz
végállomásának, azaz a metrónak ad helyet.

Demográfia: A lakosságszám csökkenése megáll, és kismértékű növekedéssel eléri a 65.000
fő fenntartható kerületnépességet. A lakások számának kisebb növekedése elképzelhető
azáltal, hogy a kertváros egyes részeinek lakóövezetté való átminősítése megtörtént. Több
tömböt átsoroltak intenzívebb beépítésű L2 övezetbe. Ezeken a területeken a meglévő
épületek bontásával várhatóan nőni fog a lakásszám és a lakosság száma is. Wekerletelepre
hagyományos városszerkezete ilyen bővülést nem tesz lehetővé és az épületek védelem alatt
vannak. A demográfiai összetételben számolni kell a lakosság öregedésével, mely
Wekerletelepen és a családi házas övezetben most is jellemző. A paneles épületekben a
fiatalabb korosztály él, mert ez a lakhatási forma pénzügyi szempontból elérhető számukra.

Gazdaság: Az ipari tevékenység kiszorulása tovább folytatódik és helyüket kisebb
vállalkozások veszik át, melyek a lakófunkcióval összeegyeztethető, környezetbarát
tevékenységgel foglalkoznak. A kereskedelmi tevékenység azonban megerősödik a felépülő
és bővülő bevásárló központok révén, melyek koncentráltan a Határ úti és a Kőbánya-Kispesti
állomás környezetében működnek. A Kossuth téri piac és környéke szintén megújul, elkészül
Kispest első sétáló utcája. A szolgáltató, kereskedelmi szektor munkáltatói szerepe így
jelentőssé válik, míg a termelő szektoré lényegesen kisebb lesz. A munkalehetőségek és a
lakosság munkaereje közti viszonylatban valószínűsíthető, hogy a kispestiek zöme a kerületen
kívül fog dolgozni és a kerület csak lakhelye lesz.

Közlekedés: A közlekedési rendszer két meghatározó eleme a Határ úti csomópont és a
Kőbánya-Kispest közlekedési csomópont. Mind a kettő magánberuházó által átépítésre kerül,
mely révén a város kapujaként funkcionáló intermodális központok lesznek. Ezeken a
pontokon naponta 200-300 ezer ember vált közlekedési eszközt, miközben meglátogatja a
közelben lévő bevásárló- központokat. A nagy forgalom nem zavarhatja a lakófunkciójú
kerületrészeket. A fővárosi tömegközlekedési vonalakon a szükséges rekonstrukciók
megtörténnek, mely elsősorban a villamos vonalakat érinti. A közúti közlekedésben
megépülnek a lakóövezetek elkerülését lehetővé tevő útszakaszok, így az átmenő forgalom
nem zavarja a lakosság nyugalmát. 2005-től folyamatosan történik a fő és a tömegközlekedési
útvonalak felújítása, rekonstrukciója. Jelenlegi készültségi arány 60 %-os. Tervezett befejezés
2010-ig. A 42-es villamos vonal fejlesztése (meghosszabbítása) rekonstrukciója műszaki és
forrást előkészítő szakaszban van.

Környezet és természetvédelem: Kispest zöldterületei megújulnak és a korszerű városi
használatra alkalmassá válnak. Wekerletelep és a kertváros megtartja jelenlegi környezet- és
természetbarát arculatát. A szelektív hulladékgyűjtés a kerület egész területén szervezetten
működik, az újrahasznosítással hasznosított hulladék mennyisége emelkedik. A hiányzó
csapadékvíz-elvezetési elemek kiépülnek. A lakóövezeteket elkerülő forgalomszervezés és
útépítés a zaj és levegőszennyezést csökkenti. A Nagykőrösi út és a Határ út mentén a zajvédő
létesítmények elkészülnek.

Humán szolgáltatások: Az egészségügyi, oktatási és szociális ellátórendszer infrastrukturális
feltételei, eszközrendszere minőségileg megújul és a feladat-ellátási helyeken a lakosság
korszerű és hatékony szolgáltatásokhoz jut. Az egészségügyben nagyobb teret kapnak az
intenzív felvilágosító, prevenciós és szűrési programok. Az oktatásban alkalmazásra kerülnek
a korszerű oktatási és oktatásszervezési módszerek. A szociális ellátórendszer kezeli a
kerületben is megjelenő társadalmi polarizáltságot, különös tekintettel az idősekre és a
munkanélküliekre. A szociális ellátórendszer hiányzó elemei kiépülnek, az egyházak, civil
szervezetek által nyújtott ellátások szerepe megnő.

Közbiztonság: A személyi és anyagi biztonság alapvető igénye az embereknek. Kispest
jövőképe akkor lehet vonzó, ha a lakóövezetekben, közterületeken a lakosság ezt a
biztonságot a mindennapokban megtalálja. A lakóövezetekben a hatóság és lakosság

összefogásával a közbiztonság javul, a szükséges helyeken térfigyelő rendszerek működnek.
A közlekedési csomópontokon és az üzletközpontokban a rendvédelmi szervek és az
üzemeltetők hatékony fellépése riasztja el a bűnözés különböző formáit. Kispest 11
helyszínén térfigyelő rendszer került kiépítésre, melyet folyamatosan bővít a kerületi
önkormányzat.

5.2. A jövőbeni fejlesztési irányok

Kispest a „Városrehabilitáció 2007-2013-ban” című kézikönyv ajánlásainak megfelelően
strukturálta célrendszerét, melyet a 43. ábra szemléltet. A kerületi szintű átfogó cél 4
tematikus és 4 városrészi célon keresztül realizálódhat. A célrendszer elemei időben és térben
kiegészítik egymást. A helyzetelemzésre alapozva törekedtünk arra, hogy a városrészekre a
funkcióiknak megfelelő fejlődési pályát fogalmazzunk meg, de ugyanakkor a kerületi
tematikus célok megvalósulásához is hozzájáruljanak. A tematikus célokhoz kapcsolódóan
olyan programok kerültek kidolgozásra, melyek több városrészt is érintenek.

5.2.1. Átfogó cél

Kispest településszerkezeti sajátossága, hogy nincs markáns központja, hanem osztott
központokkal rendelkezik, így szétválik a hagyományos városközpont (a Kossuth tér) a két
közlekedési csomópont (Határ út, Kö-Ki) az igazgatási központ (Városház tér) továbbá olyan
jelentős terek, mint a Kós Károly tér, Templom tér. Az átfogó cél az osztott központok közötti
kapcsolat megteremtésén nyugszik, mely a kerület fejlődését, funkcióinak erősítését szolgálja.
A centrumok közti fizikai kapcsolat gyalogos és kerékpáros tengelyekkel és a
tömegközlekedés átszervezésével történhet meg.

Wekerletelep, a lakótelepek és a kertváros szomszédságában fővárosi szinten is jelentős
kereskedelmi és közlekedési központokkal találkozhatunk ma is, és a további fejlesztések a
forgalmat még növelni fogják. A csendes városrészek Budapest egyik legforgalmasabb
kapuját veszik közre. A kerület mellett vagy azon keresztül vezet számos útvonal, mely az
agglomerációból, repülőtérről, autópályáról a fővárosba vezetik az utazókat. Ez környezeti
szempontból terheli az adott városrészeket, de ugyanakkor gazdasági lehetőséget is hordoz

magában. A kerület gazdasági területei is lassan magukra találnak. A nagyobb vállalkozási
felületeken kisebb vállalkozások telepednek meg és a lakófunkcióval összeférő gazdasági
tevékenységeket folytatnak.

A funkciók adta adottságokra alapozva lehet Kispest átfogó célját megfogalmazni, mely
szerint a kerület gazdasági és társadalmi környezete stabil alapokon nyugvó, kiegyensúlyozott
és fenntartható módon fejlődjön. A Városkapuként jelzett területegységben végrehajtott
gazdasági szerkezetátalakítás lévén Kispest a főváros dél-keleti régiójának centrumává váljon
úgy, hogy a kerület meglévő lakófunkciói védelme érdekében a gazdaságfejlesztés révén
generált többletforgalom hatásait optimalizáljuk. Az osztott kerület központok közötti
kapcsolatokat fejlesszük, hogy Kispest funkcionálisan erősödjön, élhetőbb prosperálóbb
legyen. A zöldfelületeinket megtartsuk, azokat fejlesszük, hatékonyan működjünk közre a
haránt irányú közlekedésfejlesztés és a sugárirányú közlekedési elemek hatásainak védelme
érdekében. A gazdaság fejlesztését többlábon állóvá, többrétegűvé tegyük és a
munkahelyteremtő képességet növeljük.

A stratégia készítése során felmerült, hogyan lehetne jelmondatszerűen összefoglalni Kispest
jövőképét. A következő javaslatok fogalmazódtak meg.

„Kispest az ébredő városrész”
„Kispest a dinamikus híd”
„Kispest a főváros ébredő kapuja”

A jelmondatokban az ébredő városrész arra utal, hogy Kispesten a lakófunkció domináns,
három kijelölt városrész is elsősorban lakóhelyül szolgál, természetesen a kiegészítő
funkciókkal együtt. A jövőkép fontos eleme, hogy kerület a délpesti régió központja és a
lakófunkció rohamosan gazdagodik egyéb funkciókkal, melyek közül legjelentősebb a
gazdasági funkció. Az új munkahelyek és a fejlődő közlekedési hálózat pezsgővé teszi az
életet Kispesten. A „kapu” elsősorban arra utal, hogy a kerületben lévő és fejlődő közlekedési
csomópontok naponta emberek százezrei számára jelent áthaladási helyet, ahol más
kerületekből és a fővároson kívülről érkező emberek átutaznak. Kicsit hasonló jelentésű a

„híd” kép, mely arra mutat rá, hogy Kispest összekötő kapocs a külső és a belső kerületek
között valamint Budapest és agglomerációja között.

5.2.2. Középtávú tematikus célok

A középtávú célok a településfejlesztési koncepcióban kidolgozott szakterületi célokat
ötvözik magukba és belső struktúrájukban törekednek arra, hogy a kerület számára fontos
fejlesztési területeket lefedjék és az egyes fejlesztési elemeket nevesítsék. A tematikus célokat
a könnyebb azonosíthatóság végett „T” betűvel jelöljük a stratégia további részében. Kispest
középtávú tematikus céljai a következők:

T1 Kispest meglévő térszerkezetének arányos kiegészítése és fejlesztése
T2 Gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés
T3 Gondoskodó Kispest (A közszolgáltatások fejlesztése – funkcióbővítés)
T4 Környezeti állapot javítása, a környezeti ártalmak csökkentése

43. ábra: Kispest háromszintű célhierarchiája

Stabil alapokon nyugvó,
kiegyensúlyozott, fenntartható
módon fejlődő gazdasági és
társadalmi környezet biztosítása

Átfogó cél

Tematikus célok

Kispest meglévő
térszerkezetének arányos
kiegészítése és fejlesztése
(T1)

Városrészi célok

Wekerletelep értékmegőrzése:
megőrizve megújítása (V1)

Gazdaságfejlesztés és
munkahelyteremtés (T2)

A lakótelepek komplex
revitalizációja és
nagyvárosias
lakókörnyezetük minőségi
megújítása (V2)

Gondoskodó Kispest
A közszolgáltatások
fejlesztése – funkcióbővítés
(T3)

Kertváros lakókörnyezeti
funkcióinak megerősítése
(V3)

A környezeti állapot javítása,
a környezeti ártalmak
csökkentése (T4)

Fővárosi és agglomerációs
jelentőségű kereskedelmi és
közlekedési központok
fejlesztése (V4)

5.2.2.1. T1: Kispest meglévő térszerkezetének arányos kiegészítése és fejlesztése
A kerület településszerkezetének jellegzetessége az első fejezetben bemutatott többközpontúság, mely kerületi „alközpontok” bizonyos esetekben
akár fővárosi vagy regionális hatáskörrel is rendelkeznek. Kispest stratégiailag ezen alközpontok fejlesztését célozza, természetesen
mindegyiknél figyelembe véve azok jellegzetességeit. A lakófunkció dominanciája miatt további cél az épületállomány megújítása új építéssel,
illetve a meglévő felújításával, bővítésével.

A településfejlesztési koncepció készítése során végzett felmérések szerint az 1. melléklet térképén látható helyszíneken lehetne megvalósítani a
lakásépítési program fő részét képező új lakásépítéseket. A VK, I, és IZ keretövezetekben vegyes funkció elhelyezésére nyílik lehetőség. Ezért a
legtöbb helyszínen csak az emeleti szinteken lehet lakást építeni a földszinten nem. A térképnek megfelelően a felmérés eredményeit a 14.
táblázat tartalmazza.

A lakások építési költsége 12.000.000,- Ft/lakás összeggel számolva 45 milliárd Ft. A beruházó személyét külön döntés keretein belül kell
meghatározni. Befolyásolni kell a befektetőket nagyobb alapterületű lakások építésére. A cél az, hogy a kis lakások egyszobás aránya legfeljebb
20% legyen, 3 vagy több szobás lakások aránya pedig érje el a 20%-ot. A bérlakások aránya érje el a 40%-ot.

Országosan a lakásállomány harmonikus és arányos pótlására évi 40.000 lakás építése lenne szükséges, ez Kispestre vetítve 260 lakást jelent.
Ezzel szemben 2005-ben a kerületben 85 új lakás épült és 44 szűnt meg, 2006-ban 195 épült és 41 szűnt meg.

Kispesten az Önkormányzat beruházási lehetőségeinek, a befektetők által megítélt piaci keresletnek megfelelően kell a ténylegesen megépítendő
lakásszámot meghatározni, figyelembe véve a megszűnő lakások számát is.

14. táblázat: Az új lakás-építés szempontjából számításba vehető területek Kispesten

Sor
szám
1

Terület elhelyezkedése
A Kispesti Önkormányzat (rész) tulajdonában van,
vagy az önkormányzat értékesítette, illetve
szanálási terület
Tompa u. – Vak Bottyán u. – Hamvas u. – Üllői út
által határolt terület (Ipari terület)

2

Bethlen G.u. – Simonyi Zs.u. – Vak Bottyán u. –
Katica u. által határolt terület (KÖKI mellett)

3
4

Lehel utca 2-14. számú ingatlanok területe
Üllői út 226-230. számú ingatlanok területe
(Majomsziget)
Árpád u.8. (volt Vamüsz épülete)
József Attila u.57-63 és a Hunyadi u.20, Báthory
u.19.
Jáhn F.u. – Ady E.u. – Vas Gereben u. által határolt
tömb (Hattyú lakópark)
Esze Tamás u. 127
Ady Endre út 57
Ady Endre út 106

5
6
7
8
9
10
11
12

Terület
mérete

Lakásszám
db

1,7 ha

100 db lakás
100 db koll. férőh.
50 db albér. férőh.
200 db lakás
100 koll.férőh.
50 db albér.férőh
30 fh-s hotel.
100 db lakás

3 ha

0,5 ha
0,2 ha
0,2 ha
0,3 ha
8,8 ha
0,2 ha
0,1 ha
0,07 ha

Ady Endre út 114
0,1 ha
Ady Endre u.42. Corvin ház
0,4 ha
Magántulajdonban van:
13
Ady E.u. 85 (Varjúház)
14
Üllői út – Kisfaludy u. – Ady E.út – Hunyadi u. által
6,5 ha
határolt terület
15
Ady Endre út mentén fekvő ingatlanok
6,6 ha
16
Zombor u.déli oldalán fekvő terület (DP-Holding)
19 ha
17
József Attila utca 114.
0,2 ha
18
Kossuth Lajos u.,7-9. Platán ház
0,15 ha
19
Berzsenyi u. (Fehér Holló ház)
0,2 ha
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van:
20
Fővárosi kertészet területe
16,5 h
Összesen:
3707 db lakás

Időtáv
év
15
100 lakás és
30
szálláshely
kész
8

150 lakás

folyamatban

12 lakás

megvalósult

146 lakás

megvalósult

165 lakás

folyamatban

20 db lakás
8 db lakás

8
2-4

20 db lakás

8

20 db lakás
44 db lakás

8
megvalósult

20 db lakás

8

1000 db lakás

8

500 db lakás
6-700 db lakás
27 lakás
40 lakás
40 lakás

15
1-2
megvalósult
megvalósult
folyamatban

400 db lakás

8

Diákotthon létesítésére és kollégium kialakítására ott van lehetőség, ahol metró megállóhely
van, ez pedig a Határ út és a Kőbánya-Kispest közlekedési csomóponthoz közel eső terület. A
térkép itt jelöli a diákszállók elhelyezésének lehetőségét.

Ugyancsak ezeken a területeken lenne kívánatos és célszerű az Albérlők Házának kialakítása
külső forrás bevonásával, melyre igény jelentkezik a kerületben, hiszen nagyon sok olyan
család van, aki még a hitelekhez szükséges önrészt sem tudja előteremteni, illetve átmeneti
vagy ideiglenes lakásmegoldásban gondolkodik.

. kép: Kispest lakótelepi városrésze

Rehabilitációs területek
A kerületi döntések kijelölték a rehabilitációs területeket, melyeket a 2. melléklet és a 15.
táblázat mutat. Ennek megfelelően vannak konkrét szanálási területek, előszanálási területek,
továbbá önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítését tiltó területek. Konkrét szanálási
területről akkor beszélünk, amikor az Önkormányzat határozattal rendeli el a szanálás
megindulását, illetve ezekre a területekre rendelettel változtatási tilalmat hagy jóvá. A
korábban jóváhagyott rendelet hatályát veszítette. A Katica utca – Vak Bottyán utca – Szabó
Ervin utca – Bethlen Gábor utca által határolt terület befektetői alapon való hasznosítása a
terv. Az előszanálási területek azok, ahol konkrétan nem kezdeményez kivásárlást az
Önkormányzat, hanem ha/és amennyiben költségvetési források megengedik, él az
elővásárlási jogával. Azokon a területeken pedig, ahol az Önkormányzat csak nagy távlatban
kíván majd szanálásokat végrehajtani, ott az önkormányzati lakások elidegenítésének
beszüntetését határozza el.

A 2. mellékletben szereplő 2. számmal jelölt terület szanálása és értékesítése megtörtént.

15. táblázat: A rehabilitáció szempontjából számításba vehető területek Kispesten

Változtatási
tilalommal érintett
terület volt

Sorszám

Területek elhelyezkedése

1

Tompa u. –Vak Bottyán u. – Török u. Üllői út által határolt terület

3
Előszanálással
érintett területek
4
Önkormányzati
lakás eladási
tilalommal érin-tett
területek
Összesen:

5
6
1-6

Terület mérete

Török u.– Vak Bottyán u. – Nyáry Pál u.
– Attila u. – Lehel u. – Üllői út által
határolt terület
Bethlen G.u. – Simonyi Zs.u. – Vak
Bottyán u. – Szabó Ervin u. által határolt
terület
Üllői út – Kisfaludy u. – Ady E.út –
Hunyadi u. által határolt terület
Katica u. – Attila u. – Simonyi Zs.u. –
Bethlen G.u. által határolt terület
A területek leszanálásának összes
költsége: 500 millióFt/ha irányszámmal
számolva:11,7 Milliárd Ft ebből az első
két tömb: 500 millió Ft *

Időtáv
év

0,7 ha

1-2

8,8 ha

8

1,9 ha

8

6,5 ha

15

5,2 ha

15

23,1 ha

Paneles épületek tetőtér beépítései, energiatakarékos felújítása
Azon lakóépületekről van szó elsősorban, amelyek 4 emeletesek és a L4 keretövezetben lévő
családi házas területekkel érintkeznek. Városképi szempontból a magas tetőépítésekkel így
egyfajta harmónia alakul ki a paneles épületek és a családi házak között. Ezen túlmenően az
épületszerkezeti és hőtechnikai problémák is megoldhatók, valamint lehetőség nyílik a panel
épületek közműveinek felújítására is. Problémaként merül fel plusz parkolóhelyek építése,
melyeknek a tetőterek környezetében helyet kell keresni.
16. táblázat: A tetőtér-beépítéssel bővíthető épületek Kispesten
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tetőtér-beépítéssel bővíthető épületek
elhelyezkedése
Simonyi Zs.u.-Móricz Zs út sarok 4 emeletes
panelépület
Bem utca menti 4 emeletes panelépületek
Táncsics u. menti földszintes intézmények
Üllői út menti 4 emeletes panel épületek
József Attila u. menti 4 emeletes panelépületek
Fő utca – József A. u – Kisfaludy u. tömbjében álló
paneles 4 emeletes panelépületek
Vak Bottyán u. menti 4 emeletes panelépületek
Lehel utca mögötti lapostetős intézmények
Ady Endre út melletti 4 emeletes panelépületek
Pannónia úti lakótelep
Élmunkás lakótelep

Időtáv (év)
2-4
2-4
2-4
8
8
2-4
2-4
2-4

A lapostetős intézmények tetőtér beépítése is szerepel a programban, de itt nem elsősorban az
intézmények bővítése, hanem az esztétikai problémák megoldása érdekében. (3. melléklet
térképe). A 16. táblázatban tervezett projektekhez hasonló valósult meg a Jókai u. 19-ben.

A tetőtér beépítésekkel egyidőben célszerű a paneles technológiával épült épületek
energiatakarékos felújítását elvégezni, mely tetőtér-beépítés nélkül is megvalósítható.

5.2.2.2. T2: Gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés
A gazdaságfejlesztés fő célterületeit az 5. számú térkép melléklet mutatja és a 17. táblázat
foglalja össze. A gazdaságfejlesztési tevékenységeket az önkormányzat elsősorban
szabályozási eszközökkel segíti, de a beruházások nem az önkormányzat szervezésében
valósulnak meg.
Természetesen a következő táblázatban szereplő területek csak akkor jelentenek reális
lehetőséget, amennyiben komoly befektető jelenik meg a beruházás lebonyolítására. A
munkahelyi beruházások során előnyben kell részesíteni a kulturális és szórakoztató, iroda és
szállás, valamint vendéglátás funkciókat a kereskedelmi funkciókkal szemben.

17. táblázat: A gazdaság, kereskedelemfejlesztés tervezett helyszínei Kispesten
Terület
övezete

Sorszám

I,
VK

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
M
13
14
15
16
17
18

Terület elhelyezkedése
Kőbánya-Kispest közlekedési csomópont
melletti terület (volt Napközistábor, BKV
pálya)
Üllői út 226-230. számú ingatlanok területe
(Majomsziget)
Europark fejlesztése (bővítés)
Városkapu I és P+R beépítése
(Üllői út-Tompa u.-Vak Bottyán u.-Mátyás
Király u. által határolt terület)
Üllői út mentén (Tompa u.-tól Lehel u.-ig)
Tompa u. – Vak Bottyán u. – Hamvas u. – Üllői
út által határolt terület
(földszinten kiépülő kereskedelem-szolgáltatát)
Bethlen G.u. – Simonyi Zs.u. – Vak Bottyán u.
– Katica u. által határolt terület
(földszinten kiépülő kereskedelem-szolgáltatás)
Garázs u.-Nádasdy u.-Hofherr A.u.-Nagykőrösi
út által határolt terület
(Citroen területe és egyéb ingatlanok)
Hofherr A.u. melletti Fővárosi Piac területe
(fejlesztések)
Jáhn F.u. – Ady E.u. – Vas Gereben u. által
határolt tömb (volt Hattyú strand)
(földszintjén kiépülő kereskedelem-szolgáltatás
)
Hofherr A.u.-Iparos u.- MÁV vasút által
hat.terület (fejlesztések)
Hofherr A.u-Üllői út-Vas Gereben u. által
hat.tömb (új beruházások, fejlesztések)
Hamvas u.-Vak Bottyán u.-Nyáry Pál u. által
határolt tömb
(Üllői úti intézménysáv nélkül)
Nyáry Pál u.-Vak Bottyán u.-Lehel u.által
határolt terület (Üllői úti intézménysáv nélkül)
Vas Gereben u.-Tóth Árpád u.-Hofherr A.u.
által határolt terület
(üzemi területen új beruházások)
Fadrusz u.-MÁV vasút- Feszty Árpád u. északi
teleksora által határolt terület
Kócsag u.-Hofherr A.u.-Mészáros L.u.-Fadrusz
u. által határolt terület
Iparos u.-Hofherr A.u.-Sas köz. Fadrusz u. által
határolt terület (lakófunkcióval vegyes
munkahelyi funkciók lehetségesek)

Terület
megközelítő
mérete

Munkahelyek
száma

6,2 ha

600

0,2 ha

50

2 ha

450

1,8 ha

500
200

1,7 ha
3 ha

150
100

7,3 ha

200

15 ha

150

0,9 ha

20

2,6 ha
5,4 ha

150

1,7 ha

500

6,8 ha

1000

15,8 ha
2,5 ha
2 ha
1,5 ha

Az egész kerület szempontjából legjelentősebb gazdaság és kereskedelemfejlesztési területek
a következők:

Városkapu Határ úti csomópont
Időtáv: 2010
Előzmények:
A területre hatályos 33/2000. (VII.19.) sz. önk. rendelet 2 telek kialakításáról intézkedik, az
egyik az Önkormányzat által eladott Üllői út – Mátyás király utca – Vak Bottyán utca –
Tompa utca által határolt terület, míg a másik a Fővárosi Önkormányzat által értékesített P+R
parkolóház telke.
A szabályozási terv több kapcsolódó beruházás megépítését irányozza elő:
•

lámpás csomópont kiépítése az Üllői út és a Török út csomópontban úgy, hogy a
Török útról ki lehet hajtani az Üllői útra.

•

A villamos vonal áthelyezése az építési területhez közelebb

•

Az Üllői út további szélesítése a terület felé.

•

260 P+R parkoló építése a Fővárosi Önkormányzat számára.

•

A Vak Bottyán utca átvezetése szolgalmi joggal a parkolóház alatt.

A Határ úti csomópont több kerületet érint, a IX. X., és a XIX. kerületet. Tekintettel több
kerület érintettségére, továbbá fővárosi jelentőségére, a Fővárosi Önkormányzat szabályozási
tervet rendelt meg, melyet Kispest is megkapott. A szabályozási tervjavaslat, illetve a kerület
jóváhagyott szabályozási terve között nincs ellentmondás. A IX. kerület jóváhagyta a saját
területére vonatkozó tervet.

. kép: A Határ úti csomópont

Városkapu Határ úti csomópont (Europark)
Időtáv: 2010
Előzmények:
5/2004. (II.16.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott szabályozási terv rendelkezik a
terület beépítési paramétereiről. Időközben a IX. kerület önkormányzata jóváhagyta a
buszpályaudvarra vonatkozó tervét, melynek lényege a felszín megtisztítása a kisárusoktól és
a metró állomás, valamint az Europark térszín alatti összekötése. A szabályozási terv
rendelkezik a körvasút menti körút és a Kőér utca kapcsolatáról is a Határ út térségében. A
módosítás azt irányozza elő, hogy az Europark bővül az Üllői út felé: térfal jön létre, ami
városképi szempontból rendkívül kedvező. A bővítés további üzleteket, irodát és
parkolóhelyeket tartalmaz. Az Europark a Tálas utca túloldalának megvételében is
gondolkodik. Ebben az esetben az Üllői út mellett szálloda kialakítását tervezik, a parkoló a
Tálas utca túloldalán kapna helyet. Az alábbi kapcsolódó beruházások végrehajtása várható:
•

Az Üllői út 2x2 sávosítása további 200 m hosszon

•

Harmadik balra kanyarodó sáv kiépítése a Mátyás Király úton

•

Az Ady Endre út aszfaltozása

•

Lámpás csomópont kiépítése a Tálas utca és az Ady Endre út kereszteződésében

•

Aluljáró építése a Mátyás Király utca alatt

. kép: Az Europark és környezete

Kőbánya-Kispest csomópont
Időtáv: 2009
Előzmények:
A Képviselő-testület 5/2006. (II.24.) önk. rendelettel jóváhagyta a területre vonatkozó
szabályozási tervet, melynek lényege, hogy a buszpályaudvar mellett mintegy 60.000 m2-es
terület jöhetett létre kereskedelmi, szolgáltatási funkció céljára. A Képviselő-testület
jóváhagyta a terület értékesítését, a beruházás a BKV Zrt-vel együttműködve folyamatban
van. Ebben elsődlegesen un. vegyes funkciójú beruházás megvalósítására kínálkozik
lehetőség. A szabályozási terv jelentős kapcsolódó beruházások végrehajtását is előírja,
melyek a következők:
•

A metró végállomás és a buszpályaudvar átépítése

•

lámpás csomópont vagy körforgalom kiépítése a Vak Bottyán u. és a Szabó Ervin utca
találkozásánál (Sibrik felüljáró előtt)

•

a Vak Bottyán utca kiszélesítése a csomóponttól a beruházás súlypontjáig.

•

330 fh-es P+R parkoló építése a Fővárosi Önkormányzat számára

A beruházó megkezdte a terület fejlesztését, a Fővárosi és a Kerületi Tervtanács megtárgyalta
az engedélyezési tervet, a telekalakítás folyamatban van.

. kép: A Kö-Ki napjainkban

Üllői u. 226-230. Stefánia ház fejlesztése
Időtáv: 2009
Előzmények:
A Képviselő-testület a szanálta a területet és kísérletet tett a terület értékesítésére. A területre
jóváhagyott rendezési terv nincs. A KVSZ egy középmagas. (max. 25 méter) épület építését
javasolja, az övezethez illeszkedő funkció irodaház, szálloda, intézmény, lakás, bankfiók
lehet. A Centrum melletti kis telken megépíthető a létesítményt kiszolgáló parkolóház.
Az építési engedélyezési terv alapján a terület beépítése külső befektető bevonásával
történhet. Megfontolandó, hogy az építendő parkolóházban a Centrum Áruház és a környező
intézmények számára is létesüljön parkolóhely.

Kossuth téri piac
Időtáv: 2007-től folyamatos.
Előzmények:
A Kossuth téri piac területére 37/2001. (XI.23.) sz. önkormányzati rendelettel szabályozási
terv került jóváhagyásra. Szabályozási terv a jelenleg közterületként működő területen lévő
épületek átépítését is lehetővé teszi.
A piac hasznosításával kapcsolatban az Önkormányzat korábban azt az álláspontot alakította
ki, hogy nem adja el a pavilonok alatti területet, hanem bérbe adja a kereskedőknek. A
hatékonyabb megvalósítás érdekében meg kell fontolni a pavilonok alatti terület értékesítését
a kereskedők részére. Mindenképpen kívánatos azonban a pavilonok egységes, típusterven
alapuló felújítása úgy, hogy anyaghasználatában, tömegformálásában alkalmazkodjon a már
megépült piaci épületekhez. A hatályos rendezési terv alapján a pavilonok helyben történő
átépítése lenne kívánatos. Ez azt eredményezné, hogy a kialakult hagyományos piachasználat
és a szerzett jogok sem változnának, ugyanakkor a piac építészetileg megújulna. Az építészeti
koncepció lényege, hogy a Szabó Ervin úttal párhuzamosan kisvárosias térfal alakuljon ki, itt
egy megemelt térfalas tető épülne, míg a hátsó pavilonsorok közé páronként magas tető épül.
További feladat a piacon a parkolóhelyek elhelyezésének megoldása, mely kihat az egész
városközpont közlekedési helyzetére.

. - . kép: A Kossuth téri piac és környéke

Korábbi ipari területek átalakulása
A kerületben több hagyományos ipari terület van:
•

Üllői út – Lehel út – Vak Bottyán út – Mátyás király út által határolt terület,

•

Rába Magyar Vagon és Gépgyár Kispesti telephelye

•

Gránit Csiszoló és Kőedénygyár volt területe,

•

volt villamosremíz az Üllői út mentén

•

Kézműipari Vállalat telephelye Temesvár út mentén,

•

Szalay utca – Corvin krt – Penny Market által határolt terület.

Megvizsgálva a fenti ipari területek jelenlegi funkcióját az látszik, hogy a Gránitgyár és a
Rába Magyar Vagon és Gépgyár területét leszámítva az összes hagyományos ipari terület
átstrukturálódott szolgáltatássá és kereskedelemmé. Továbbá létezett még egyfajta irány,
mely alapján ezek a területek un. logisztikai központtá alakultak át. A jövőben az a kívánatos,
hogy folytatódjon a jelenlegi tendencia és szerkezeti átalakulás továbbhaladjon, elsősorban az
igényesebb szolgáltatások irányába.

5.2.2.3. T3: Gondoskodó Kispest (A közszolgáltatások
fejlesztése – funkcióbővítés)
Intézmény-hálózat fejlesztése
Kispesti Önkormányzat a tulajdonában lévő közintézmények akadálymentesítésére felmérést
és fejlesztési koncepciót készíttetett. A 6. számú melléklet összefoglalja az intézmények főbb
jellemzőit, valamint az akadálymentesítés sürgősségét és a beavatkozás javasolt sorrendjét.

A tornaterem építésére az alábbi intézményekben kerülne sor, melyek kerületben való
elhelyezkedését a 4. melléklet térképe szemlélteti.
18. táblázat: A tornaterem építés tervezett helyszínei Kispesten
Sor
sz

Terület elhelyezkedése

Címe

1

Erkel Ferenc Ált. Isk.

1192 Bp. Hungária u 11.

2

Gábor Áron Ált. Isk.

1196 Bp. Fő u. 143.

3

Kertvárosi Ált. Isk.

1194 Bp. Szekfű u. 10.

4

Zoltán utcai sportpálya

1192 Bp. Zoltán u. 42-48.

5*

Kispesti Deák Ferenc
Gimnázium

1192 Bp. Gutenberg krt.16.

6

KAC pálya

Bp. Katona József u.

7

Vak B.u.- Szabó E.u.Bethlen G.u.-Katica u.
által határolt területen
500-1000 fős
sportcsarnok

Tervezett funkció
"A" fokozatú
tornaterem
"A" fokozatú
tornaterem
"A" fokozatú
tornaterem
"B" fokozatú
tornaterem
"C" fokozatú
tornaterem
"C" fokozatú
tornaterem
Műfüves pálya

sportcsarnok

Időtáv
1-2 év
2-4 év
2-4 év
8 év
1-2 év
2-4 év

folyamatban

A költségbecslések szerint az „A” fokozatú tornaterem 100 millió Ft-ba a „B” fokozatú
tornaterem 250 millió Ft-ba a „C” fokozatú tornaterem 400 millió Ft-ba kerül.
Műfüves pálya program:
25x50 m méretű műfüves pályák építése a kerületben:
Kispesti Atlétikai Club pályája
Vass Lajos Általános Iskola
Időtáv: 1-2 év, pályánkénti bekerülési összege: 50 millió Ft

Műjégpálya építése
A kerületben jelenleg nincs műjégpálya, melynek építési helye a KVSZ-ben
meghatározott övezeti rendszer alapján a későbbiekben kerül eldöntésre.
Időtáv: 8 év bekerülési összege: 400 millió Ft
A Wekerletelepi Bercsényi út 18. sz. alatti ingatlanon idősek otthona kialakítása.
A nem odaillő funkciók kitelepítése után a jelenlegi épület belső átalakításával és a
tetőtér beépítésével jön létre az idősek otthona, melyhez külső forrás bevonására van
szükség.
Időtáv: 5-10 év bekerülési összege: 210 millió Ft
Petúr utcai Gyermekház tetőtér beépítése
Időtáv: 2-4 év. Bekerülési összege: 60 millió Ft.

Közművek fejlesztése

Vízellátás
Kispest ivóvízellátását a Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja. A hálózatot a Fővárosi
Vízművek üzemelteti. A meglevő régi hálózat rekonstrukcióját, kapacitásbővítési
igényt is saját hatáskörben és forrásból végzik ott, ahol üzemeltetési problémák
vannak. A feladatvégzést évente egyeztetik az Önkormányzattal. Természetesen
hálózatrekonstrukciót lakossági jelzésre az Önkormányzat is kezdeményezhet, hogy a
vízszolgáltatás ellátásában probléma ne legyen. A kerületben az ivóvízvezeték hálózat
kiépült, hossza: 150 km. Az ingatlanok közel 100%-a be van kötve a hálózatba.

Locsolóhálózat
Kívánatos a locsolóhálózat folyamatos karbantartása és pótlása. Valamint a közüzemi
díjak mérséklése érdekében közterületi kutak fúrása. Jelentősebb parkoknál,
köztereknél célszerű a locsolóhálózat kiépítése, illetve ahol van, ott felújítása az
elszivárgások megelőzése érdekében. Az intenzíven kezelt területeken javasolt az
automata hálózat kiépítése.

Csatornázás
Kispest területén a szennyvízelvezetést, szennyvízkezelést és a hálózatüzemeltetést a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. végzi. A szennyvízcsatorna-hálózat hossza 137 km.
Kb. 6 km gerincvezeték nincs kiépítve a közút alatt, de az érintett ingatlanok egy része
szolgalmi joggal itt is be van kötve a közcsatornába. A fentiekből következően
fejlesztési feladatként kb. 3-4 km szennyvízcsatorna hálózat építését szükséges
tervezni és előirányozni a következő 2-3 évben. Az elmúlt 20 évben a
szennyvízcsatorna-hálózat alapvetően lakossági és helyi önkormányzati forrásból épült
meg, a Fővárosi Csatornázási Művek ilyen irányú hálózatfejlesztést nem végez.
A kerület nagyobb részén egyesített rendszerű a csatornahálózat, amely mind a
szennyvizet, mind a csapadékvizeket összegyűjti és elvezeti. Egyes térségekben
(főképp csapadékos időben) a régebben épült gyűjtőhálózaton túlterheltség fordul elő,
és ezen probléma megoldását kezdeményezni kell a hálózat-üzemeltető FCSM Zrt.nél.
Jelen időszakban hagyományos Kispestről van információnk túlterhelt hálózatról
(Mészáros L., Nádasdy u., Kócsag u. környéke), melyeket a polgármesteri hivatal
jelzett az FCSM Zrt.-nek. Az erzsébeti gyűjtőcsatorna építése a tervek szerint 2008.
végén megindul. Nemcsak az említett utcákban van túlterhelés, hanem a Csatornázási
Művek a nagyobb beruházásokhoz sem akar kiadni engedélyt, amíg a gyűjtőcsatorna
el nem készül.
Csapadékvíz
A csapadékvíz-elvezetésre egyesített csatornarendszer a kerület alábbi területén van
kiépítve:
•

Lakótelepi beépítésű terület

•

Hagyományos Kispest (Hofherr A. u. – Hunyadi u. – Üllői út – Nagykőrösi út)
által határolt terület.

•

Felső-Kispesti terület (Üllői úttól északra eső terület).

Sajnos, a fenti területek egy részén az elmúlt években már korlátozásra kerültek - a
hálózatot üzemeltető FCSM Zrt. részéről - az újabb víznyelőépítések, a hálózat további
terhelését nem engedik. A befogadó rendszer bővítésére, fejlesztésére lenne szükség, mely
nem helyi önkormányzati, hanem fővárosi önkormányzati feladat. (A befogadó
Pestszenterzsébeti területre esik.)
A kerületben a kertváros Kolozsvár u. a Temesvár u. közötti családiházas területén és a
Wekerletelepen a zárt rendszerű hálózat csak a szennyvízelvezetésre engedélyezett. A
csapadékvizek elvezetését külön rendszer szolgálta, mely mindkét területen út menti
árkokkal volt megoldva. Sajnálatos módon mindkét területen a csapadékvizek
szikkasztását és összegyűjtését szolgáló szikkasztó és gyűjtőárkok valamint a befogadó
rendszer kapcsolata megszűnt. Mindkét területen az elmúlt évtizedben már voltak
problémák, ezért önkormányzati feladatként foglalkozni kellett ezek megoldásával.

Kertváros: Mély fekvésű terület, a csapadékvizek befogadója a Gyáli patak. 1999. évben a
Kertváros egészére elkészült a vízrendezési terv, melyre a Vízügyi Igazgatóság az
engedélyt megadta. A csapadékvíz-elvezetési rendszer főbb eleme már megépült a
Temesvár utcában, csapadékgyűjtő csatorna ~ 1500 fm-en, és összekötésre került a
befogadóval (Gyáli patak).
További feladatok:
-

gyűjtőcsatorna-építés folytatása a Temesvár utcában,

-

Temesvár utcára merőleges utcák csapadékvíz-elvezetés megoldása, a meglevő
víznyelők leválasztása a szennyvízcsatorna-hálózatról, a rendszer átkötése a
Temesvár utcára.

-

Kiemelten lehet kezelni a Hárs u-i csapadékcsatorna építést is, mivel a
Pozsony u-i nyílt árok vize is elvezethető lenne a Temesvár u-i
gyűjtőcsatornába.

Wekerletelep: A városrész 26 km hosszúságú útvonala mentén 8 km hosszú zártrendszerű
csapadékvíz-csatorna épülne, egy befogadó egy hellyel, mely a Zalaegerszeg u. vonalánál
az Illatos árok. Helyi szikkasztás 15 km-es szakaszon tervezett. 3 km hosszon az elvezetés
felszíni folyókákkal a csatornába, ill. a szikkasztóba történik. A megvalósítást 2003.

évben megkezdték, és folyamatosan végzik. Célszerű lenne a zárt rendszerű csapadékvíz
csatorna megépítése és a befogadóval való összekötése, mely komoly beruházási költséget
igényel. Pályázati források igénybevételével látszik lehetőség ennek megvalósítására. A
legkritikusabb helyszíneken tovább tervezhető és kivitelezhető a helyi szikkasztásos
vízelvezetés a mindenkori költségvetési lehetőségek figyelembevételével.

Közvilágítás
A kerületben a közvilágítási lámpák döntő többsége korszerű fényforrású
lámpatestekre lett cserélve. A Vas Gereben u., Báthory u., Fő u., Kossuth L. u. egy
részén hálózatkorszerűsítés után van mód a lámpatestek cseréjére. Fejlesztési
igényként az elmúlt években – elsősorban közbiztonsági szempontok alapján – a
közparkok, játszóterek közvilágítás bővítése merült fel, illetve a lámpatestek sűrítése.
További fejlesztési cél a Kós Károly tér közvilágításának felújítása az eredeti
kandeláberek visszaállításával.
5.2.2.4. T4: A környezeti állapot javítása, a környezeti
ártalmak csökkentése
Forgalomcsillapítás, forgalomtechnika, utak és járdák
A kialakult úthálózati struktúra alapvetően megtartandó és továbbfejlesztendő. Jelentős
problémát okoz a kerület számára az átmenő haránt irányú és sugár irányú forgalom egyaránt.
Sugár irányú utak az alábbiak:
•

Ferihegyi repülőtérre vezető út

•

Vak Bottyán u. – Derkovits Gyula utca

•

Üllői út

•

Ady Endre út

•

M5 bevezető szakasza.

A haránt irányú utak:
•

Határ út

•

Hunyadi utca – Kisfaludy utca – Simonyi Zsigmond u. – Szabó Ervin u. – Báthory u.

•

Kossuth Lajos utca

•

Vas Gereben u.

•

Hofherr Albert utca,

•

Méta utca.

Ezeken az utakon a folyamatosan növekvő forgalom egyre kedvezőtlenebb környezeti hatást
hoz létre a légszennyezés és a zaj szennyezés vonatkozásában, melynek hatásait a
környezetvédelmi intézkedéseknél kell kezelni.
A kerületen sugár irányban, illetve haránt irányban átmenő forgalom csökkentésére
Kispestnek alapvetően három lehetősége van:
1. Szorgalmazza a Kormány, a Főváros és a környező kerületek felé a kerületen kívüli,
de Kispestet is érintő közlekedésfejlesztés végrehajtását, pl. M0-ás körgyűrű; Külső
Keleti Körút, mely a XVIII. kerületben valósul meg, Határ út jelenlegi nyomvonala
mellett a IX. kerület felé körvasút menti körút kiépítését, valamint a Derkovits Gyula
elkerülő út építését.
2. A fővárosi kezelésű úthálózaton olyan fejlesztéseket kezdeményeznek, melyek
nyomán a közlekedés intenzitása csökken. (közlekedést lassító elemek kiépítése,
elosztó, forgalomszabályozó intézkedések meghozatala). Lámpás csomópont kiépítése
a következő csomópontokban tervezett: Ady-Tálas, Ady-Hungária, Ady-Vas Gereben,
Üllői-Vas Gereben, Kossuth-Nádasdy, Vas Gereben-Nádasdy, Kassa-Pozsony utcák
csomópontjai.
A Főváros közlekedésrendszerének fejlesztési terve Kispestet érintően tartalmazza az
alábbiakat:
•

Az 50-es villamos kéreg alatti vasúttá történő átépítése

•

Vak Bottyán út Alsó-Erdősor út nyomvonalának kiépítése az Üllői út kiváltására

•

A 42-es villamos vonalának meghosszabbítása a Gloriett lakótelepig.

•

A Kecskemét-Lajosmizsei vasútvonal és a keresztező fő utak külön szintű
keresztezése: két ponton is találkozik főúttal. (Üllői út - Ady Endre út)

•

Kerékpárutak: a Nagykőrösi út mentén, illetve az Üllői úttal párhuzamosan.

•

Elővárosi vasút kiépítése a Kecskemét-Lajosmizsei vasútvonalon.

•

Körvasút menti körút kiépítése a Határ út nyomvonala mellett.

•

Ady E. út rekonstrukciója.

3. A kerületi úthálózaton forgalomszervezési eszközökkel csökkentik a közlekedés
intenzitását:
•

lakó-pihenő övezetek

•

súlykorlátozás

•

sebességcsökkentés

A meglévő forgalomcsillapított övezeteket a 7. sz. melléklet mutatja be.
Sebességkorlátozás bevezetését (Tempo 30) tervezik az alábbi területeken:
-

Kertváros: vasút- Pozsony u.- Csiky u.- Kolozsvár u.- Méta u.- által határolt terület
(a Temesvár utcának a vasút és a Kassa u. közötti szakasza nem része az
övezetnek.)

A közterületi felületek javítása, pótlása
Utak: A kerület 139 km úthálózattal rendelkezik, melyből 129 km kerületi tulajdonú út. Az
utak üzemeltetése megoszlik a fővárosi és kerületi önkormányzat között oly módon, hogy a
tömegközlekedési utakat a Fővárosi Önkormányzat üzemelteti.
A kerületi üzemeltetésű úthálózatból 0,7 km földes út van (Vasút u.) néhány km stabilizált
pályaszerkezetű, a többi szilárd burkolattal ellátott út. Fejlesztési célként a meglevő földút
szilárd burkolattal való ellátását, ill. a meglevő rossz állapotú, szilárd burkolatú utak
átépítését, felújítását lehet tervezni az utak forgalmi terhelésének figyelembevételével.
Járdák: A közutak mellett egyik oldalon (páros oldal) a szilárd burkolatú járda 100%-os
kiépítettségű. A páratlan oldalon kisebb arányban található szilárd burkolat. Meg kell
említeni, hogy nagyon sok ingatlan előtt a lakosság önerőből is megoldja a szilárd burkolatú
járdaépítést.

Kerékpárutak: A Nagykőrösi út mentén, illetve az Üllői úttal párhuzamosan (Vak Bottyán
u.-Kuttói erdő érintésével). A kerületi belső kerékpárhálózat kialakítására tervet kell készíteni.

Vak Bottyán út – Alsóerdősor u. nyomvonalának kiépítése

A Kőbánya-Kispest csomópont átépítéséhez kapcsolódóan elkerülő utat kell építeni a Simonyi
Zsigmond utca és a XVIII. kerületbe eső Lakatos utca között.

Parkolás
A fővárosban, de az egész országban a személygépkocsik számának növekedésével kell
számolni. Ebből kifolyólag a parkolási helyek számát növelni kell a Kispesten is. A kerület
egyes részein erre már csak parkolóház építésével van lehetőség (panel lakótelepek,
városközpont, Üllői út melletti kereskedelmi területek). A parkolók célszerű kialakításával
megakadályozható a szabálytalan parkolás is.
A panel lakótelepek között kialakítható a már meglévő parkoló felületek felhasználásával ú.n.
őrző-védő cégek által felügyelt parkoló, melyekbe a lakosság szívesebben parkol kocsijával.
Erre az alábbi helyszíneken került sor:
•

Petőfi út – Üllői út – Nagysándor József utca – szánkózó domb által határolt terület,

•

Móricz Zsigmond út – Irányi Dániel u. sarok,

•

Üllői út – Zrínyi – Jókai – Konténer iskola által határolt terület,

•

Ady Endre út menti lakóházaktól távol eső parkolókba

Épített parkolóházak elhelyezését javasoljuk az alábbi területeken:
•

Centrum Áruház melletti önkormányzati telek,

•

Városkapu projekt +P+R parkoló területe,

•

Az Europark bővítésével nyert parkoló

Mélygarázs, vagy süllyesztett garázs építését javasoljuk az alábbi területeken:
•

Halásztanya melletti terület (Városház tér)

•

Kossuth tér

•

Lakótelepeken, ahol erre lehetőség és igény van

Az alábbi tereken felszíni parkolók megépítését javasoljuk:
•

Kós Károly tér

•

56-osok tere

•

Templom tér

•

KÖ-KI

•

A panel-lakótelepen igény és vizsgálat alapján a tetőtér programhoz kapcsolódóan,
vagy külön is.

A Kőbánya-Kispest közlekedési csomópont környezetében, a beruházással egyidejűleg kb.
330 férőhelyes parkoló kerül kiépítésre a P+R rendszer részeként.

Parkok, játszóterek
A kerület zöldterületeinek mennyisége, állapota, szerkezete, a fenntartás színvonala jelentős
mértékben befolyásolja Kispest arculatát, lakóinak hangulatát, komfortérzetét, a levegő
minőségét, a rekreáció lehetőségét. A kerület zöldterületi rendszerét vizsgálva két nagy részre
oszthatjuk, úgy, mint magán és intézményi kertek, (melyek a közhasználat elől zártak),
valamint a közcélú zöldterületek, melyek folyamatos fejlesztése, jó karbantartása alapvetően
meghatározza a kerület lakhatóságát.
A mintegy 61 hektárnyi közterületi zöldterület, valamint az utak mentén található kb. 35.000
darab sorfa területi növelhetőségét erősen behatárolja a kerület beépítettsége, ezért elsődleges
fejlesztési célként a meglévő zöldterületek megóvását és folyamatos intenzív fenntartását kell
tekinteni.
Elsősorban a lakótelepek környezetében az ökológiai értéken túl, nagy hangsúlyt kell fektetni
a mindennapi rekreáció lehetőségének biztosítására. Ezt a feladatot láthatják el a kerületben
zömében a 70-es években kialakított köztéri játszóterek, valamint sportpályák (13 db), melyek
minőségi fejlesztését a sokszor egymásnak is ellentmondó lakossági igények mérlegelésével a
jelentősebb közcélnak megfelelően szükséges végrehajtani. Nagy hangsúlyt kell fektetni a
jogszabályok által kötelezően alkalmazandó szabványok szerinti játszótér-átépítési, felújítási
feladatokra. Célszerű a meglevő játszóterek – játszóhelyek kihasználtságának, állapotának
felülvizsgálata, és ezt követően rövid és hosszú távú program elkészítése. Első ütemként a

nagyobb, közkedvelt játszóterek (Kós K. tér, Ötvenhatosok tere, Toldy – Kazinczy u. között,
Klapka – Szigligeti u. közötti játszótér) szabványossá tételét, eszközrendszerének felújítását
és bekerítését javasoljuk. A kisebb forgalmú játszóterek, melyek szabvány szerinti átépítésére
nem lesz anyagi lehetőség, 2010 után bezárásra kerülnek.
Fejlesztési célnak tekinthető a kerületből teljesen hiányzó vízfelületek kialakítása,
szökőkutak, csobogók formájában, kiemelt közparkokban (Kós K. tér, Templom tér, stb.)
víztakarékos megoldással (vízvisszaforgató rendszerrel). A meglevő szökőkutak felújítását,
átalakítását is célszerűnek tartjuk. Esztétikus köztéri ivó-kutak kihelyezésére is szükség van.

Fejlesztési célként jelentkezik a kerület fasorainak folyamatos felújítása és gondozása,
különös tekintettel arra, hogy mind a növekvő közlekedés, mind a közművesítések egyre
kisebb térbe szorítják az utcai sorfákat. A felújítások során le kell mondani a nagy terebélyes,
dús koronát nevelő fajokról (hársfa, platánfa, stb.), mert a biztosítandó közúti űrszelvény,
valamint rendszeresen az utcai zöldsávba és fölé tervezett lég és földalatti közműkábelek
erősen behatárolják a választható fafajokat.
Közcélú zöldterületként kell kezelni a kerületet északról övező kiserdőt is, melynek fejlesztési
irányát a közelben épülő kereskedelmi és közlekedési csomópontokkal összhangban kell
megtalálni

a

kezelő

Pilisi

Parkerdő

Rt.

Budapesti

erdészetével,

valamint

a

magántulajdonosokkal együttesen.
Fontos célként kell kitűzni a zöldterületek intenzív fenntarthatósága érdekében az elavult
rossz állapotú (70-es években épült) gazdaságtalanul üzemeltethető öntözőhálózat
rekonstrukcióját. (Vizsgálandó a fúrt kutak telepítése, automata öntözőrendszer kialakítása.)

Közterületek humanizálása (Fontosabb közterek fejlesztése, közösségi terek létesítése)
Az 1996-ban elindított közterület humanizálási program kiterjesztése a főbb terekre (Kossuth
tér, Templom tér, Kós Károly tér, Városház tér) továbbá a panellakótelepek közötti
közterületekre, valamint a családi házas területek utcáira.

1./

Templom tér: az Ady Endre úttól délre fekvő területének komplex, mindenre
kiterjedő megépítése, (zöldterületek, burkolt felületek, térbútorok, térvilágítás,
közművek, szökőkút) mely rekonstrukció az elmúlt időszakban megtörtént

2./

Kós Károly tér Wekerletelep közepén fekvő mintegy 3,8 ha területű, aktív
zöldterülettel rendelkező, műemléképületekkel körbevett tér. Fejlesztési cél a tér körüli
járdák, kandeláberek és parkoló-állások átépítése, a zöldterületek megújítása, a
sétányok burkolatainak átépítése.

3./

Kossuth téri közpark nagy forgalmú központi tere kerületünknek. A tér
korszerűsítését, megújítását a burkolatok, parkolók, növényzet, díszvilágítás
vonatkozásában tervezzük.

4./

Kőbánya – Kispest intermodális központ, ahol Budapest nagy forgalmú, 25 év alatt
leromlott, átépítésre szoruló metró végállomás épülete és közterülete áll, melynek
fejlesztését magánerő bevonásával történik.

5./

Ötvenhatosok tere. Az Ady E. út által kettészelt tér zöldterületeinek minőségi
fejlesztése, a pihenőpark, illetve az emlékmű funkciójának meghagyása mellett.

6./

Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskola előtti tér kialakítása,
(ideiglenes üzletek bontása) fásított parkolók létesítése, hosszútávon mélygarázs
építése, felszínen esztétikus köztér kialakítása.

7./

Városház tér Kispest közigazgatási központja, mely jelenlegi állapotában nem tölti be
a közösségi tér funkcióját. A tér parkrekonstrukciós tervei tartalmazzák a parkolás
rendezését is.

8./

Hunyadi tér. Kispest hagyományos részén lévő városias közpark, melynek minőségi
fejlesztése indokolt.

Kispest közterületein olyan agóraszerű tereket kell alakítani, ahol a közélet, kulturális élet
harmonikus környezetben bonyolódhat le. (Fő utca, Templom tértől a Kossuth térig terjedő
szakasza). A közterületek felújítása során különös gondot kell fordítani az akadálymentes

közlekedés kialakítására, a terek és utak átépítésére, mellyel lehetővé válik a
mozgáskorlátozottak zavartalan közlekedése.
Térfigyelő rendszer kiépítésének továbbfejlesztése (Kossuth tér, Kós Károly tér, Templom
tér) a közterületek biztonságos használata érdekében.
Folytatni kell jelentősebb építészeti együttesek díszkivilágításának kiépítését. Ebből a
szempontból különös figyelmet érdemel a Kós Károly tér. (Díszkapuk Kós Károly által
tervezett épület)
19. táblázat: Kispest közterületein lévő pavilonok

Helyszín
Bocskai pavilonsor
Berzsenyi pavilonsor
Csokonai pavilonsor
Kőbánya-Kispesti pavilonok
Eötvös utcai pavilonok
Lehel úti pavilonsor
Üllői út 214
Lehel úti pavilonsor
Üllői út 216
Lehel úti pavilonsor
Üllői út 218
Kisfaludy pavilonsor
Üllői út 267
Kisfaludy pavilonsor
Üllői út 269
Kisfaludy pavilonsor
Üllői út 275
Kisfaludy pavilonsor
Üllői út 277
Egyedi pavilonok

Üzletek száma /db

Szerződéskötés
időtartama

20
15
7
11
6

10 év
10 év
10 év
10 év

Felújítás ill.
szeméttárolóépítés időtartama
2 év
2 év
2 év
2 év

4

10 év

2 év

11

10 év

2 év

10

10 év

2 év

6

10 év

2 év

6

10 év

2 év

6

10 év

2 év

10

10 év

2 év

19

5 év

2 év

A program része a szerződésben rögzített feltételek szerint a pavilonok felújítása. Az
előzmények alapján a 19. táblázatban szereplő, szerződéses időt, illetve felújítási munkát
javasoljuk. A felújítás és szeméttároló-építés időtartama az új szerződések megkötésétől
számítva értendő. A pavilonokat hosszabb távon fel kell váltania egy szolgáltatóháznak.
A közterületeken kialakítandó jelöléseket, utcanév táblákat, útbaigazító táblákat egyéb
információs táblákat egységesen kell kialakítani egész Kispest területén.

Környezetvédelem
A kerület elfogadott környezetvédelmi programmal rendelkezik. Területrendezéssel kezelhető
konfliktus például az ipari területekbe ékelődő lakófunkciók felszámolása, a főútvonalak
mentén a szennyező forrásokhoz legközelebb eső (földszinti) lakófunkciók tiltása. Hatósági
tevékenység javítása az engedély nélküli (kontár) tevékenységek megszüntetésére, melyek
terület idegenek és jelentős zaj vagy légszennyezéssel járnak.

Levegőtisztaság védelem
Fő eszközei a forgalomelterelés, csillapítás, lakó-pihenő övezetek kialakítása, a
fontosabb nagy forgalmú utak rendszeres tisztítása és locsolása a porszennyezés
mérséklése érdekében.

Zaj és rezgésvédelem
Városrendezési és beruházási intézkedéseket egyaránt igénylő alábbi területeket érinti:
A lakóépületek és a közlekedés súlyponti távolságának növelése. Passzív védelem, pl.
zárt kerítések építése, védő zöldsávok, un. épület akusztikai védekezés, suttogó aszfalt.
Aktív védekezés, akusztikus védőfal építés, elsősorban a Nagykőrösi út, Határ út
mentén, és a Vak Bottyán útnál.
Hulladékgazdálkodás
Az EU-s követelmények értelmében jogszabály alapján be kell vezetni a településeknél a
hulladékgazdálkodási rendszereket, melyhez hulladékgyűjtő udvarokat kell kialakítani és
a rendszer működtetéséhez szükség van hulladékgyűjtő szállítójármű vásárlására is.

Zöldterületek fejlesztése
A zöldterületek fejlesztése a kerületben a meglévő növényállomány fenntartását is
jelenti, továbbá azok fokozatos és tervszerű pótlását is. Ugyanis Kispest kialakult és
jól karbantartott növényállománnyal rendelkezik. Megfontolandó az Önkormányzati
tulajdonú zöldterületek karbantartásának előírása rendeleti úton. Folytatódnak az
értékes és védett fasorok rekonstrukciós munkái.

A zöldterület fejlesztésnek az alábbi elemei vannak:
1. Utak menti fasorok fejlesztése2. Közparkok, közterületek zöldterületi fejlesztése.
3. A Kút-tói erdő rehabilitációja.
4. A KVSZ-ben övezettel jelölt véderdősávok kialakítása, telepítése.

A kerület közlekedéssel terhelt útjai mentén a zöldferület kialakítást un. háromszintű
növénytelepítéssel kell elvégezni, ami füvesítést, bokrok ültetését, valamint lombos
fák telepítését jelenti. A háromszintű zöldfelület kialakításához az utak mentén
feltétlenül szükséges a megfelelően széles területsáv biztosítása a szabályozási
tervekben.

5.2.3. Városrészi célok
A

városrészi

célok

meghatározásakor

alapvetően

a

funkcióelemzés

eredményeire

támaszkodtunk. Egyik városrész esetében sem fogalmazódott meg drasztikus funkcióváltás
igénye. Minden esetben a domináns funkció megerősítése és ehhez kapcsolódóan a kiegészítő
funkciók harmonikus fejlesztése a cél. A városrészi célokat a könnyebb azonosíthatóság
végett „V” betűvel jelöljük a stratégia további részében. Kispest városrészi céljai a
következők:

V1 Wekerletelep értékmegőrzése: megőrizve megújítása
V2 A lakótelepek komplex revitalizációja és nagyvárosias lakókörnyezetük minőségi
megújítása
V3 Kertváros lakókörnyezeti funkcióinak megerősítése
V4 Fővárosi és agglomerációs jelentőségű kereskedelmi és közlekedési központok
fejlesztése

5.2.3.1. V1: Wekerletelep értékmegőrzése: megőrizve
megújítása
Wekerletelep erőssége egyedülálló építészeti öröksége, mely alapvetően a lakófunkciót
szolgálja ki. A történelmi jelleg mellett gondot okoz, hogy az épületállomány, a zöldterület
felújításra szorul. A közterületeket, a parkokat az itt lakók intenzíven használják, nagyon
aktív a közösségi élet. A városrész turisztikai fogadó kapacitása korlátozott. A külső
megközelíthetőség jónak mondható, hisz a Nagykőrösi út, vagy akár a Határ úti közlekedési
csomópont a közelben található. A belső közlekedési hálózat hiányossága, hogy nincsenek
kerékpárutak, a járdák rossz műszaki állapotban vannak és nincsenek parkolóhelyek. A
városrészben nincs környezetet terhelő ipari tevékenység. A mindennapi élethez szükséges
szolgáltatások alapszinten megtalálhatók itt, de a szolgáltató szektor erősítése a funkcionális
megújítás része (étterem, piactér fejlesztése). A humán szolgáltatás intézményei kiépültek, de
a folyamatos szinten tartás szükséges.
A városrész jellegéből fakadóan rendelkezik olyan utcatömbökkel, ahol idősebb, alacsony
jövedelmű és iskolázottságú emberek laknak. A szociális szolgáltató funkciók erősítése
számukra is segítséget jelent.
A városrészi cél alapvetően két specifikus célra bontható:
•

Wekerletelep hagyományos társadalmi és építészeti értékeinek megőrzése

•

A városrész gazdasági és szolgáltatási funkcióinak megerősítése
5.2.3.2. V2: A lakótelepek komplex revitalizációja és nagy
városias lakókörnyezetük minőségi megújítása

A legnagyobb lakónépességű városrész Kispesten, magas foglalkoztatotti aránnyal. A
domináns lakófunkció mellett a közigazgatási funkció is itt a legerősebb Kispesten, mert a
városháza révén itt található Kispest közigazgatási központja. A lakófunkció gyengesége,
hogy a házgyári technológiával készült épületek többsége felújításra szorul. Erősség, hogy
kicsi az alacsony komfortfokozatú lakások aránya. Az intézményi ellátottság jó, de a
szintentartó felújítás szükséges. Az emeletes épületek mellett különösen fontos a közterületek,
parkok, játszóterek fenntartása illetve felújítása. A városrészt kettészeli az Üllői út, mely
közlekedési,

kereskedelmi

és

gazdasági

szempontból

egyaránt

meghatározó.

A

tömegközlekedési kapcsolatok jók, de a villamos vonal felújítása szükséges a jövőben. A
belső elérhetőségben a kerékpárutak és a parkolók építése erősítheti a domináns funkciókat.
A városrészi cél alapvetően három specifikus célra bontható:
•

Épített környezet megújítása

•

Lakókörnyezet megújítása

•

Humán szolgáltatási infrastruktúra megújítása

5.2.3.3. V3:
megerősítése

Kertváros

lakókörnyezeti

funkcióinak

Kispest legnagyobb területű kerületrésze domináns lakófunkcióval. A beépítés jellegéből
fakadóan meghatározó a zöldterületi-környezeti funkció is. A célrendszer szerint mindkettőt
erősíteni kell. A városrész peremén találkozhatunk vállalkozási területekkel, melyek korábban
iparterületként működtek. A gazdasági funkció szelektív, lakókörnyezettel összhangban lévő
fejlesztése

a

városrészt

erősítheti.

A

rekreációs

funkció

oldaláról

a

városrész

sportlétesítményei a jövőben is a lakófunkciót erősítik. A humánszolgáltatási infrastruktúra
kiépült, szinten tartás, kisebb fejlesztés szükséges. A városrész térszerkezete egészséges, jól
átlátható útszerkezettel. Néhány utcában a járdák felújítása és a csapadékvíz-elvezetés
megoldása szükséges. A tömegközlekedési kapcsolatok jók, belső elérhetőség szempontjából
a kerékpárutak kiépítése a jövő feladata. A kertvárosi jelleg mellett is szükség van a
közterületek, parkok, utcai növényzet valamint a játszóterek megújítására.
A városrészi cél alapvetően négy specifikus célra bontható:
•

Infrastruktúra-fejlesztés

•

Zöldterületek rekonstrukciója

•

Humán szolgáltatási infrastruktúra megújítása

•

Lakókörnyezeti gazdaságfejlesztés

5.2.3.4. V4: Fővárosi és agglomerációs jelentőségű
kereskedelmi és közlekedési központok fejlesztése
A városkapu kereskedelmi központ fő funkciói a kereskedelem és a közlekedés. Az elmúlt
években a két közlekedési csomópont környékén egyre erőteljesebben jelentek meg a
kereskedelmi üzletek illetve üzletházak. Napjainkban az tapasztalható, hogy a befektetők
kiemelt érdeklődésének és a főváros közlekedésfejlesztésének köszönhetően a kereskedelmi
és közlekedési funkció magas szintű feltételrendszer mellett erősödhet. A kerület ehhez
kapcsolódóan ragaszkodik a kiegészítő beruházások megvalósulásához, melyek egyrészt
védik a lakóövezeteket, másrészt kímélik a környezetet. A gazdasági fejlődés ugyanakkor
számos munkahely létrejöttét jelenti, mely a kispesti munkavállalók számára közeli lehetőség.
Ez a fejlődési pálya a lehatárolt városrészben a lakófunkciót visszaszorítja. A zöldterületi
funkció ugyanakkor megerősödhet, hisz a zöldterület csökkenésére nincs lehetőség és a
kapcsolódó területek megújítása általában a beruházások szerves része. A városrészben
található Kispest hagyományos kereskedelmi központja, a piac környékkel, mely a kerület
mindennapi életéhez jobban kapcsolódik. A piac környéke vegyes funkciójú, mert itt
humánszolgáltatási, közigazgatási funkciójú intézményeket egyaránt találni, melyek továbbra
is itt fognak működni, de csak kiegészítő funkció jelleggel. A városrész Kispest arculatában a
„kapu” jelleget erősíti, mert a kerület lakosságának többszöröse megfordul itt naponta.

A városrészi cél alapvetően két specifikus célra bontható:
•

Kereskedő, szolgáltató funkciók fejlesztése

•

A közlekedési rendszer korszerűsítése

5. 3. A stratégia koherenciája, konzisztenciája
5.3.1. Illeszkedés, összhang a településfejlesztési koncepcióval,
településrendezési tervvel

A Fővárosi Közgyűlés 2/2005. (II.10.) Főv. Kgy. rendelete és a 2. melléklet tartalmi
követelménye szerint Kispest 2005. októberében elkészíttette a „Városrehabilitációs
Előtanulmány a Budapest, XIX. Kerület Kispest Városrehabilitációs akcióterületének
kijelölése”

című

dokumentumot.

Erre

támaszkodva

került

kidolgozásra

„Kispest

Településfejlesztési Koncepciója 2006. májusában, melyet a képviselő-testület a 650/2006.
(VI.15.) sz. határozatával elfogadott.

A helyzetelemzést természetesen újra el kellett készíteni, felhasználva a legfrissebb elérhető
információkat és alkalmazva az Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozásához javasolt
módszereket. A településfejlesztési koncepció is nagy hangsúlyt fektetett a városi funkciók
elemzésére, így azok továbbgondolása volt a feladat. Általánosságban megállapítható, hogy a
két dokumentum készítése közt eltelt két esztendő nem eredményezett olyan új tendenciákat,
mely a koncepcióhoz képest teljesen új tartalmú fejlesztési stratégiát indokolt volna. Ezért az
Integrált Városfejlesztési Stratégia a tematikus célok meghatározásakor és az akcióterületek
kijelölésekor

maximálisan

támaszkodott

a

településfejlesztési

koncepcióban

megfogalmazottakra. A különböző fejlesztési elemeket egyenként megvizsgáltuk, elemezve
hogy a háromszintű célhierarchia rendszerébe hogyan illeszkedik. Természetesen a koncepció
néhány elképzelése már konkrét megvalósulás irányába is elmozdult és voltak olyanok
melyekkel kapcsolatos terveket újra kellett gondolni. A fejlesztési koncepcióhoz képest újat
jelentett a városrészek lehatárolása, mely végül négy olyan karakterisztikus területet
eredményezett, mely a célrendszer kialakítását is áttekinthetőbbé, logikusabbá tette.

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.
(II.18.), 31/2002. (VIII.30.), 30/2002. (VIII.30.), 29/2002. (VIII.30.), 22/2002. (VII.5.),
9/2002. (IV.24.), 6/2002. (III.22.), 4/2002. (II.22.), 37/2001. (XI.23.), 21/2001. (VI.22.) sz.
rendelettel módosított és kiegészített 43/2000. (XI.24.) sz. rendelete a Kispesti Kerületi
Városrendezési és Építési Szabályzat. A városrészek funkcióinak beazonosítása a
településrendezési terv részletes elemzéseire, valamint a szabályozási tervlapokra épült. A

funkciók meghatározásánál kiemelt figyelmet fordítottunk a javasolt településszerkezeti,
terület-felhasználási módosításokra. A fejlesztési koncepció és a rendezési terv egyaránt
beazonosított olyan lakó-, illetve gazdasági területeket, ahol középtávon elengedhetetlen a
városrehabilitáció. Ezek segítségével került sor a fejlesztési akcióterületek indikatív
kijelölésére.
Összességében megállapítható, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia tartalma
minden szempontból összhangban van a településfejlesztési koncepcióval és a rendezésiszabályozási tervvel.

5.3.2. Célrendszer koherenciája

A célrendszer elemzésekor először is fontos kihangsúlyozni, hogy az átfogó cél csak a
tematikus és a városrészi célok maradéktalan teljesülésén keresztül érhető el. Ha a
rendszerben bármelyik cél megvalósulásában lényeges elmaradás következik be, akkor az
egyensúlyi állapot károsodik, súlyos esetben fel is borul. A háromszintű célhierarchiát
bemutató 43. ábra jól mutatja ezt a kapcsolatot a tematikus és az átfogó célok között. De igaz
ez a városrészekre is, hisz egy fejlődésében elmaradó kerületrész „visszahúzza” a többit is.

A városrészek céljai a tematikus célokon keresztül realizálódhatnak és egy-egy városrész
komplex módon több tematikus célterületből tevődik össze. A lakófunkció erősítését három
városrész teszi célrendszere középpontjába (V1, V2, V3). Természetes, hogy az esetükben a
településszerkezetet, a környezeti állapotot és a közszolgáltatási rendszert fejlesztő tematikus
célokkal szorosabb a szinergia (T1, T2, T4). Ugyanakkor itt kiemelendő az is, hogy a V1 és
V2 városrészi célok a nagyon hasonló lakókörnyezetek miatt, azonos módon kiemelten
kapcsolódnak a T4 környezeti állapot javítását előtérbe tevő célhoz. A V2 lakótelepi
környezeti célrendszere a nagy népességszám és sűrűség miatt a közszolgáltatásokkal a T3
célhoz áll a legközelebb.

20. táblázat: A városrészi célok hozzájárulása a középtávú tematikus célok megvalósulásához
(+++ erős szinergia, ++ közepes szinergia, + gyenge szinergia)

V1
Wekerletelep
értékmegőrzése:
megőrizve
megújítása

V2
A lakótelepek
komplex
revitalizációja és
nagy városias
lakókörnyezetük
minőségi megújítása

V3
Kertváros
lakókörnyezeti
funkcióinak
megerősítése
V4
Fővárosi és
agglomerációs
jelentőségű
kereskedelmi és
közlekedési
központok
fejlesztése

T1
Kispest meglévő
térszerkezetének
arányos
kiegészítése és
fejlesztése

T2
Gazdaságfejlesztés
és
munkahelyteremtés

T3
Gondoskodó Kispest
(A közszolgáltatások
fejlesztése –
funkcióbővítés)

T4
Környezeti állapot
javítása, a környezeti
ártalmak
csökkentése
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+
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+++

++

+

+++

++
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++

++

+++

++

+++

+
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A kereskedelmi, gazdasági funkció a V4 városrészi célban kap meghatározó szerepet, ami
lényegében egybevág a T2 tematikus céllal.

A tematikus célok közül a T1 és T4-el a legerősebb a szinergikus kapcsolata a városrészi
céloknak. A T2 gazdaságfejlesztési cél a V4 esetében domináns és a V3 kertvárosi célnál is
megjelenik, bár ez utóbbinál már nem olyan markáns, hisz itt a gazdaságfejlesztés a
lakófunkció fejlesztését kiegészíti.

A T3 közszolgáltatások fejlesztését megfogalmazó cél a lakófunkciókat előtérbe tevő
városrészi célokhoz szorosan kapcsolódik (V1, V2, V3), de a kereskedelmi a városrésznél is

meg kellett említeni, mert a szomszédos lakótelepi részhez kötődően néhány intézmény itt is
található.

5.3.3. Anti-szegregációs terv

5.3.3.1 A kerület fő gazdasági és társadalmi
jellemzőinek és az alacsony státuszú népesség területi
koncentrációjának városrészi szintű helyzetelemzése
Kispest mai arculatának kialakulását alapvetően meghatározta a városrészben egykor lakó
emberek társadalmi, gazdasági helyzete. A századforduló Kispestjének alapvető arculati képét
a földszintes, egy-kétemeletes, kis telkekkel rendelkező, magas tetős épületegyüttesek
határozták meg. Az akkor még önálló községi státuszú, de egyre inkább kisvárosias
településen a lakásállomány minőségét, a lakáskörülményeket meglehetős homogenitás
jellemezte, mely a főleg iparosokból, kiskereskedőkből álló lakosság életmódját, lakhatási
szokásait tükrözte. Jellemező volt a lakhatási és a szolgáltató funkciók keveredése, amikor a
lakáshelységek közvetlen környezetében műhely, vagy bolt működött, de jelen voltak
helyenként a mezőgazdasági funkciókat is kielégítő épületek.
A mai Kertváros városrész a kispolgárok által lakott, rendezett „régi” Kispest hangulatát
idézi. A kertvárosi rész többnyire 20-30 éve épült épületállomány, ahol a 60-as 70-es évekre
jellemző sátortetős épületek épültek, mely akkoriban országosan is elterjedt építési mód volt.
Az épületek bővítésének jellemző iránya volt a földszinti és a tetőtér felé történő
épületbővítés. A terület legújabb része a Méta utcai lakótelep, ahol sorházas épületek
helyezkednek el.
A felső-kispesti családi házas területek épített környezetükben hasonlóak a hagyományos
kispesti területhez, a zöldfelület azonban nem olyan fejlett és az épületek állaga nem annyira
egységes és jól karbantartott.
Pestszentlőrinc Kispesttől való elszakadásának időszakában, 1908-ban dr. Wekerle Sándor
miniszterelnök kezdeményezésére megkezdődött az építészetileg egységes kispesti munkásés tisztviselőtelep építése, melyet rövid időn belül a miniszterelnökről Wekerletelepnek
nevezett el a nép. A „Wekerle” sajátos négyszöges térszerkezetben elrendeződő, kistelkes,
földszintes, illetve egy–kétemeletes házakat tömörít. A lakások mérete és építési színvonala
meghaladta a korabeli fővárosi munkáslakásokét, alapvetően a magasabb státuszú városi
munkásság és az alacsonyabb fizetési osztályokba tartozó tisztviselők kispolgári státuszát
tükrözte. A Wekerletelep egyedi építészeti arculatával a mai napig meghatározó városrésze a
kerületnek. A lakások bővítésének jellemző módja itt is a földszint és a tetőtér felé való
bővítés, illetve az ikerház jellegű földszintes épületeknél a lakások egybenyitása.
Miután 1950. január 1-jén Kispestet Budapesthez csatolták, az urbanizáció egyre gyorsuló
folyamata, a főváros életébe való egyre intenzívebb bekapcsolódás határozta meg a kerület
fejlődését. Mindezek mellett az 1970-es évekig alapvetően megőrizte kertvárosias jellegét.
A hetvenes évek elején a kerület új központja az Üllői út két oldalán alakult ki. A metró
harmadik vonalának kiépítése után a belváros és a terület között gyors és közvetlen kapcsolat
jött létre. A főváros általános rendezési terve ezért, és a település erre alkalmas jellege miatt is
itt jelölte ki a dél-pesti városközpont helyét. Az Üllői út mellett összesen 125 hektár területen
szanálásra került 4076 lakás bontása után a hagyományos kertvárosi környezethez igencsak

nem illő 12 100 lakás épült fel, ötszintes és 11 emeletes házgyári építményekben többékevésbé egybefüggő „Lakótelep” elnevezésű városrészt alkotva.
A Kispestről készült műholdképen jól látható, hogy az alapvetően kertvárosias jellegű
városképébe szinte belevágnak az Üllői út mentén elhelyezkedő házgyári lakások többékevésbé egybefüggő tömbjei. (44. ábra)
44. ábra:Kispest műholdképe

Kispest a rendszerváltás időszakára a Dél-pesti Régió természetes központja lett, a mai
Városkapu-kereskedelmi központ elnevezésű városrész arculatát alapvetően meghatározzák
a nevében is megjelenő funkciók.
Kispest négy lehatárolt kerületrésze közül háromban a lakófunkció a domináns és a többi
funkció ezt kiegészíti. (45. ábra)
A másik jellegzetesség, hogy kerületi lakosok döntő részben a kerületen kívül dolgoznak. Ez
a kettősség okozza, hogy az elemzők gyakran mondják, hogy Kispest „alvó kerület”. A
kerületen kívüli munkavállalás egyik fő oka volt, hogy a rendszerváltás utáni időszakban a
kerületi gyárak és ipartelepek nagyarányú felszámolása, kisebb üzemegységekké történt
átalakítása a kerületi munkahelyek több mint 80%-nak megszűnéséhez vezetett.
A lakótelepek és a kertváros szomszédságában fővárosi szinten is jelentős kereskedelmi és
közlekedési központokkal találkozhatunk ma is, és a további fejlesztések a forgalmat még
növelni fogják. A csendes városrészek Budapest egyik legforgalmasabb kapuját veszik közre.
A kerület mellett vagy azon keresztül vezet számos útvonal, mely az agglomerációból,
repülőtérről, autópályáról a fővárosba vezetik az utazókat. Ez környezeti szempontból terheli

az adott városrészeket, de ugyanakkor gazdasági lehetőséget is hordoz magában. A kerület
gazdasági területei is lassan magukra találnak. A nagyobb vállalkozási felületeken kisebb
vállalkozások telepednek meg és a lakófunkcióval összeférő gazdasági tevékenységeket
folytatnak.

45. ábra: Kispest városrészei és a városrészek határai

Az 1990 utáni fejlesztési programnak köszönhetően az aszfaltozott utak és a csatornázottság
aránya csaknem 100% és kiemelkedőnek mondható a telefon és a kábel TV ellátottság. A
kerületben áthúzódó közúti forgalom növekedése (M5, M0, Üllői út) jelentős mértékben
növelte a zaj és levegőszennyezettség okozta veszélyeztetettséget.
Kispest népessége a rendszerváltozás óta, a főváros többi kerületéhez hasonlóan csökkenő
tendenciát mutat. Ez egyrészt a demográfiai folyamatokkal, másrészt az agglomerációba
irányuló migrációval magyarázható. A csökkenés mértéke az utóbbi néhány évben jelentősen
lassult, az állandó lakónépesség száma meghaladja a 62 ezer főt. A legtöbb kerületi lakos (a
teljes lakónépesség közel fele) a Lakótelep városrész tízemeletes panelépületeiben él, a
kerület népsűrűsége ezen a területen a legmagasabb. A Kertváros területi kiterjedése jóval
nagyobb, azonban az alacsonyabb népsűrűség miatt a városrész lélekszáma közel hétezer
fővel elmarad a Lakótelepétől. A Wekerletelep közel 11 ezer embernek ad otthont. A

Városkapu-kereskedelmi központ alig több mint ezer lakosával kerületi viszonylatban nagyon
ritkán lakott, elsősorban nem lakófunkciójú városrész. A lakható terület nagyságát ezen a
területen jelentős mértékben csökkenti még a határán található véderdő és több
sportlétesítmény. A lakónépesség életkori megoszlását tekintve megállapítható, hogy a
városrészek közül a Lakótelepen a legmagasabb az aktív korú népesség aránya, míg a
Wekerletelepen lakik a legtöbb idős ember. A gyermekek aránya a városrészekben hasonló
12-15 % között mozog. (46. ábra)
46. ábra: A lakónépesség száma és életkori megoszlása városrészenként

Kispest
összesen
Lakónépesség
száma (fő)
Állandó
népesség száma
(fő)
Lakónépességen
belül 0-14
évesek aránya
(%)
Lakónépességen
belül 15-59
évesek aránya
(%)
Lakónépességen
belül 60- x
évesek aránya
(%)

Wekerletelep Lakótelep Városkapu

Kertváros

63 810

10 899

29 398

1 093

22 420

62 660

10 645

28 885

1 081

22 049

12,9

14,2

12,0

14,6

13,6

67,7

58,7

75,1

61,6

62,7

19,3

27,1

13,0

23,9

23,7

Az aktív korú lakónépesség iskolai végzettség szerinti megoszlását tekintve
megállapíthatjuk, hogy a lakosság közel 19%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezik. A kerületi átlaghoz hasonló a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya a lakótelepeken, arányuk a Wekerletelepen alacsonyabb, a Kertváros
városrészen kicsivel magasabb. A Városkapu városészen élők között ez az arány a
legmagasabb, közel 10 százalékponttal haladja meg a kerületi átlagot. A 25 évesnél idősebb
népesség körében a kerületi lakosság valamivel több, mint 17 %-a rendelkezik felsőfokú
végzettséggel. A Lakótelep és a Kertváros e tekintetben a kerületi átlaghoz közelítő
mutatóval rendelkezik, míg a Wekerle népessége meghaladja, a Városkapué pedig alulmúlja
azt. Összességében megállapíthatjuk, hogy az iskolai végzettség tekintetében a városrészek
közül Wekerletelep lakossága a legmagasabb státuszú, a Városkapué pedig a legalacsonyabb.
A Lakótelep és a Kertváros népességének iskolai végzettség szerinti státusza hasonló. (47.
ábra)

47. ábra: A lakónépesség iskolai végzettség szerinti megoszlása városrészenként

Mutató
megnevezése
Legfeljebb
általános iskolai
végzettséggel
rendelkezők aránya
az aktív korúakon
(15-59 évesek)
belül (%)
Felsőfokú
végzettségűek a 25
éves és idősebb
népesség
arányában (%)

Kispest
összesen

Wekerletelep Lakótelep Városkapu

Kertváros

18,4

15,5

18,5

28,5

19,2

17,3

19,8

16,8

12,2

17,0

Gazdasági aktivitás tekintetében a kerület mutatói a fővárosi átlag-mutatókhoz hasonló
értékeket vesznek fel. A munkaerő-piaci szempontból hátrányos státuszú (rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkező) lakosság aránya az aktív korú népességen belül a
Városkapu városrészen a legmagasabb, közel 40 %-os. E tekintetben a legjobb, a kerületi
átlag alatti (34 %) körüli mutatóval a Wekerletelep és a Lakótelep városrészek rendelkeznek.
A foglalkoztatottak aktív korú lakosságon belüli arányát tekintve szintén a Lakótelep van a
legjobb helyzetben, a Wekerle e tekintetben a kerületi átlagnak megfelelő mutatót ér el, a
Kertváros és a Városkapu mutatói több százalékponttal elmaradnak a kerületi átlagtól. A
foglalkoztatott személy nélküli háztartások aránya a Lakótelepen a kerületi aránynál közel tíz
százalékponttal alacsonyabb, míg a másik három városrésben 6-9 százalékponttal magasabb.
A foglalkoztatott nélküli háztartások kiemelkedően alacsony arányára a Lakótelep
városrészen magyarázatot ad, hogy az ott élők körében a kerületi viszonylatban legjobb aktív
korú munkaerő-piaci státusz mellett jóval magasabb az aktív korú népesség aránya, míg
például Wekerlén a 60 %-os aktív korú foglalkoztatott arányhoz, jóval alacsonyabb aktív korú
népességarány társul. Ez valószínűsíti, hogy Wekerlén a kerületi átlagnál jelentősen több a
kizárólag idős, inaktív korban lévő emberek által alkotott önálló háztartások száma. A
maradék két városrészben ez az összefüggés az idős népesség alacsonyabb aránya miatt
kevésbé igaz. Esetükben a foglalkoztatott nélküli háztartások kerületi átlagot jóval meghaladó
voltát inkább magyarázza az aktív korú foglalkoztatott népesség kerületi átlagtól elmaradó
aránya.
Ha a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és emellett rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők összevont státuszcsoportját vizsgáljuk, akkor
egyértelműen kitűnik, hogy a Lakótelep és a Wekerle lakossága e tekintetben a kerületi
átlagnál kicsit jobb helyzetben van, míg e negatív státusz-meghatározási csoport a

Kertvárosban a kerületi átlagnál kissé, a Városkapu városrészben jóval magasabb
mértékben reprezentált. (48. ábra)

48. ábra: A lakónépesség gazdasági aktivitás szerinti megoszlása városrészenként

Kispest
összesen
Rendszeres
munkajövedelemmel
nem rendelkezők
aránya az aktív
korúakon (15-59
évesek) belül (%)
Foglalkoztatottak
aránya a 15-64 éves
népességen belül
(%)
Foglalkoztatott
nélküli háztartások
aránya (%)

Wekerletelep

Lakótelep

Városkapu

Kertváros

34,8

34,1

33,6

38,9

36,9

61,5

61,0

63,6

57,3

58,7

33,2

41,4

24,7

42,3

39,1

Legfeljebb általános
iskolai végzettséggel
rendelkezők és
rendszeres
9,9
8,7
9,3
16,8
11,1
munkajövedelemmel
nem rendelkezők
aránya az aktív
korúakon belül (%)
A lakáshelyzetet első körben vizsgálva megállapíthatjuk, hogy városrészenként a lakások
száma a lakónépesség számával korrelálva emelkedik, azonban az egy lakásban élők átlagos
számának tekintetében a kerületi átlagnál kevesebben laknak egy lakásban Wekerlén és a
Városkapu városrészben, míg többen a Kertvárosban. Nyilván ennek egyik fő magyarázó
tényezője, hogy a Kertvárosban a Lakótelephez és Wekerléhez képest nagyobb a lakások
alapterületei nagyság szerinti szórása, s magasabb a nagyobb alapterületű lakások száma. (49.
ábra)

49. ábra: A lakosságszámra vetített lakásszám városrészenként

Wekerletelep
Városkapu
Lakótelep
"Kertváros"
Kispest egészére vetített
mutató

Lakónépesség
száma (jelenlegi
népességnyilvántartási
adatok alapján)
(fő)
10 272
1 090
28 147
21 793

Lakások száma
(jelenlegi
népességnyilvántartási
adatok
alapján) (db)
4 879
542
12 469
9 217

61 302

27 107

Egy lakásban
élő személyek
átlagos száma
(fő)
2,09
2,01
2,25
2,36
2,26

Az alacsony komfortfokozatú lakások arányának tekintetében megállapíthatjuk, hogy a
Lakótelep a kerület viszonylatában kiemelkedőn jó, míg a Kertváros, de sokkal inkább a
Városkapu kiemelkedően rossz helyzetben van. A Kertvárosban az alacsony komfortfokozatú
lakások aránya a kerületi arányszámnak közel duplája, míg a Városkapu városrészben a
majdnem minden harmadik lakás alacsony komfortfokozatú. A jelenség fő magyarázó
tényezőjeként említhetjük, hogy a lakótelepi lakások szinte mindegyike összkomfortos, míg a
hagyományos építésű lakások komfortfokozat tekintetében rendkívül heterogének lehetnek.
A Wekerletelep egységes építészeti stílusában (korai „lakótelepként”), már a komfortfokozat
egységesítésre való törekvés is megjelenik.
A kertvárosi érték mögött feltételezhetünk heterogén szerkezetben elhelyezkedő, akár egyes
helyeken telepszerűen tömörülő alacsony komfortfokozatú lakásokat. A Városkapu városrész
esetében az alacsony lakásszámhoz társuló nagymértékű komfort hiátus mindenképpen
figyelemfelhívó. (50. ábra)
50. ábra: Alacsony komfort fokozatú lakások aránya városrészenként
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Az önkormányzati fenntartású szociális bérlakások száma az elmúlt években folyamatosan
csökkent, 2007 márciusa óta a 1160 lakásából 200 további lakást adott el az önkormányzat, a
hosszabb távon megmaradó lakásállományt 700-800 lakás körül került meghatározásra.
A szociális bérlakásokban igen magas számában laknak nyugdíjasok, akik nem veszik meg
a lakásaikat. Az önkormányzati lakásállományon belül a határozott időre bérbe adott
lakások száma 250, köztük találhatóak a költségelven (nem szociális alapon) bérbe adott
lakások is. Az önkormányzati lakásállományba tartozik 98 szükséglakás, melyeket a törvény
előírása alapján folyamatosan meg kell szünteti, megüresedésük esetén ismételten lakásként
nem hasznosíthatók. Az önkormányzati lakásállomány legnagyobb része a Lakótelep
városrészen található (49%). Az önkormányzati lakásállomány további 33%-a a Kertvárosban
koncentrálódik, a lakásállomány 11% -a Wekerlén, 7%-a a Városkapu városrészben található.

Az alacsony komfortfokozatú önkormányzati lakások, illetve szükséglakások mindegyike a
Kertvárosban és a Városkapu városrészben található.
Lakáspályázat útján Kispesten az 1995 és 2007 közötti időszakban összesen 213 lakás került
meghirdetésre, bérbe adási illetve elidegenítési célból. A tizenkét éves időszakban összesen
31 pályázat került kiírásra, ebből 16 pályázat szociális hasznosítás, 9 pályázat költségalapú és
piaci hasznosítás, 3 pályázat elidegenítés céljából került kiírásra, további három pályázat
pedig fiatal házasok életkezdését kívánta támogatni.
A 213 három lakásból szociális alapon 123 darab, költség- és piaci alapon 49, elidegenítési
céllal 21, fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása céljából 19 lakás került pályáztatásra.
Az egy lakásra jutó jelentkezők száma a szociális pályázatoknál volt a legmagasabb, átlagosan
22 jelentkező jutott egy pályáztatott lakásra. A költség- és piaci alapú pályázatok esetében
tízszeres, a fiatal házasoknak szóló pályázatoknál közel háromszoros, az elidegenítési
célúaknál pedig közel négyszeres „túljelentkezést” tapasztalhattunk. 1995 és 2002 között
nagyrészt szociális alapú, kisebb részben elidegenítési célú és fiatal házasoknak szóló
pályázat került kiírásra. A költségalapú bérbeadáshoz kapcsolódó pályázati kiírások csak
2002 óta jelennek meg a lakáspályázatok között, azonban súlyuk egyre növekszik.
Az önkormányzati lakásgazdálkodás átgondolását teszi szükségessé a folyamatosan
fogyatkozó lakásállomány, melyet rövid távú terveiben az önkormányzat tovább kíván
csökkenteni. Tekintettel a (főleg szociális alapú) lakáspályázatokon tapasztalható jelentős
igényre, a hatékony kerületi lakáspolitika folytatását veszélyezteti az önkormányzati
lakásállomány további csökkentése, különösen, ha azt is figyelembe véve, hogy 98 darab
szükséglakást a közeljövőben ki kell vonni a lakáscélú hasznosítási körből. A pályázati
lehetőségen kívül a kerületben rendkívüli méltányosságból a polgármester adhat bérbe
önkormányzat bérlakást. Ilyen módon az elmúlt 12 évben 64 igénylő jutott bérleti
lehetőséghez.
Kispest infrastrukturális ellátottságát tekintve megállapíthatjuk, hogy csaknem 100 %-os.
A vezetékes vízzel, árammal, vezetékes gázzal illetve közvilágítással való ellátottság kapcsán
egyik városrészben sem tapasztalhatóak hiányosságok. A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos
ellátottság tekintetében a Városkapu és a Lakótelep városrészek esetében nem találkozhatunk
hiányossággal, azonban a Kertváros tizenöt utcájában, illetve a Wekerle négy utcájában a
szennyvíz gerincvezeték nincs kiépítve a közút alatt, de az érintett ingatlanok egy része
szolgalmi joggal itt is be van kötve a közcsatornába. Összességében a hiányzó
gerincvezetékszakaszok hossza 4 km, a teljes meglévő hálózat 1,9%-a. Egy kertvárosi utca
kivételével, a kerület összes útja pormentes. A járda kiépítettség 100%-os. Városkapu
városrészben öt, a Wekerlén nyolc (közülük hét köz), a Kertvárosban 10 utca, illetve tér
esetében egyoldali járda biztosított a gyalogos forgalom számára. (51. ábra)

51. ábra: Infrastrukturális ellátottsággal kapcsolatos hiányosságok városrészenként
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Összességében megállapíthatjuk, hogy a négy kerületi városrész közül a lakások
komfortfokozta és az infrastrukturális ellátottság tekintetében a Lakótelep kiemelkedik. A
lakótelepi városrészben jelentős mértékben reprezentált önkormányzati lakások az
önkormányzati lakásállomány magasabb komfortfokozatú csoportjába tartoznak.
A Városkapu városrészben a kevés számú lakás közül kiugróan nagy arányban találhatunk
alacsony komfortokozatúakat, magas az önkormányzati tulajdonú szociális és szükséglakások
reprezentáltsága, illetve különösen a véderdő és a kerület határa felé közeledve a járda
kiépítettség is hiányos.

A Wekerletelep az alacsony komfortfokozatú lakások arányának tekintetében a kerületi
mutatónak felel meg. A városrész szennyvízcsatorna hálózat hiányosságaival a Kertváros
határa felé déli irányba haladva több egymáshoz közel eső utcában találkozunk. A járda
kiépítettségének hiánya a városészben alapvetően a kis közökben jelenik meg.
A Kertváros városrészben az önkormányzati tulajdonú lakásállomány kisfokú
reprezentáltsága mellett, nagy arányban találkozhatunk alacsony komfortfokozatú lakásokkal.
A szennyvízcsatorna-ellátottság hiányosságaival nagyrészt a városrész Vas Gereben utcától
délre eső, sűrűben beépített részén illetve az Üllői út és a Ferihegyi repülőtérre vezető út
közötti területen találkozhatunk. A járdák kiépítési hiányosságaival a városrész Vas Gereben
utcától délre eső területein találkozhatunk. A kerület egyetlen pormentes utcája, a Vasút utca,
a városrész délnyugati határutcája, lakott és ipari felhasználású terület határán helyezkedik el.
A kerület lakosságának szociális helyzetére vonatkozó 2004. évi önkormányzati
szükségletfelmérés szerint a kispesti családok több mint 35%-a létminimumon, vagy alatta él.
A családok 70%-ának nincs megtakarított pénze, 35%-uk kisebb-nagyobb mértékben
eladósodott. Tartós orvosi kezelésre a kerület lakosainak 39%-a szorul. A családok 10%-ában
található krónikus, hosszan elhúzódó ápolásra, vagy gondozásra szoruló személy. Körülbelül
ugyanennyien élnek a kerületben valamilyen veleszületett, vagy szerzett fogyatékossággal.
Szociális problémáival a rászoruló lakosság több mint 50%-a fordul évente a helyi
önkormányzathoz.
Az egyes városrészeket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a lakhatáshoz kapcsolódó
lakásfenntartási támogatásban a lakások számához viszonyított legnagyobb arányban a
Lakótelep és a Városkapu városrészek lakossága részesült. A Lakótelep kerületi átlagot
meghaladó reprezentáltságát elsősorban a panellakások magas rezsiterhei, illetve azok
lakossági jövedelmekhez viszonyított magas aránya indokolja.
A Városkapu esetében a lakások átlagos rezsiköltségei alacsonyabbak, ugyanakkor átlagosan
a háztartások jövedelmi helyzet is rosszabb, mint a Lakótelepen. A városrész lakosságának a
kerületi átlaghoz viszonyítottan rosszabb szociális és foglalkoztatási helyzetéről árulkodik,
hogy a rendszeres szociális segélyben részesülők lakásszámhoz viszonyított aránya a kerületi
mutatónak közel háromszorosa. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekes családok lakásszámhoz viszonyított aránya három városrészben leképezi a kerületi
átlagot, míg a Wekerlén alig valamivel haladja meg a kerületi átlagérték felét. Ennek
magyarázata lehet, hogy a Wekerlén a legmagasabb az együtt élő gyermek nélküli, idős
háztartások aránya, illetve a gyermekes családok relatív szociális helyzete jobbnak mondható.
(52. ábra)
A Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani Központ családsegítő
alapellátásra vonatkozó adatai szerint az ügyfélkörükben, legnagyobb mértékben a
Lakótelepen élők reprezentáltak, a teljes ügyfélkör kb. 50%-át teszik ki, döntően a
lakhatáshoz kapcsolódó díjhátralék-problémával keresik meg az intézményt.
Az adósságkezelési szolgáltatás hatályba lépése óta eltelt három év alatt – azaz 2004. március
1-től 2007. március 1-ig – 519, döntő részben a Lakótelepen élő ügyfél és család kért
tartozása rendezéséhez segítséget a Családsegítő Szolgálattól. A Szolgálatnál
adósságcsökkentési támogatás igénylése miatt megjelent ügyfelek valamivel több, mint
felének tudták kérelmét továbbítani a Szociális Iroda felé. A tanácsadáson megjelent ügyfelek

többsége, kb. 60%-a, közös költség, egyharmaduk lakbér, kb. 10%-uk távfűtés tartozásuk
rendezéséhez kér segítséget, ám ezen tartozásukon túl az ügyfelek 90%-a egyéb tartozással is
rendelkezik. Jellemzően az áram és gáztartozás okoz problémát, ezt követi sorban a víz,
csatorna és a szemétdíj tartozás. Lakbér elmaradás miatt bérlőkkel szemben az
önkormányzatnak 110 peres eljárása van folyamatban, ami azért is okoz problémát, mert a
folyamatban lévő peres eljárás kizárja az adósságkezelésből a hátralékost.
A Szolgált teljes ügyfélkörben közel 30 %-os arányban jelenik meg a Kertváros, 10-15 %-os
arányban a Városkapu lakossága, esetükben a problémák komplex (szociális mentális és
kapcsolati) halmazával szembesülnek a családgondozók.
A Wekerletelepen élők 5-10 %-os arányban képviseltetik magukat az ügyfélkörben, a hozott
problémák tekintetében esetükben a családi konfliktusok jelennek meg a leggyakrabban.
Ha az ügyfélkörben való megjelenés arányát az egyes városrészek lakosságszámára vetítjük,
akkor megállapíthatjuk, hogy a Kertváros és különösen a Városkapu lakossága
lakosságszámukhoz viszonyítva kiemelkedően magas arányban jelenik meg a Szolgálatnál. A
Lakótelep lakosságának megjelenése az ügyfélkörben körülbelül megfelel a kerület
lakosságán belül arányának, míg a Wekerle lakossága városrészi súlyánál kisebb mértékben
jelenik meg az ügyfelek között.
52. ábra: Egyes, lakhatáshoz és szociális helyzethez kapcsolódó ellátások mutatói városrészenként
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Összességében megállapíthatjuk, hogy a Lakótelep városrészben élő családoknak jelentős
problémát okoznak a jövedelmükhöz viszonyított jelentős rezsiterhek, erre utal a
lakástámogatási rendszerben és az adósságkezelésben való nagyarányú megjelenésük. A
Kertváros lakosságára a kerületi átlagnál kevésbé jellemző a lakatáshoz kapcsolódó
támogatások igénybe vétele, azonban a rendszeres szociális segély igénybe vétele e
városrészben kerületi átlag 1,6-szorosét is meghaladja, s figyelemfelhívó a Családsegítő
ügyfélkörében összetett szociális problémákkal való nagyarányú megjelenésük. Az elemzett
mutatók alapján a Városrészek közül a legrosszabbnak a Városkapu lakosságának szociális
helyzete mutatkozik, mind a lakástámogatásban, de főleg a rendszeres szociális segélyezésben
való megjelenésük alapján, illetve a Családsegítő ügyfélkörében való megjelenési arányuk és
komplex problémáik alapján. A Wekerletelep lakossága mind a lakástámogatási rendszer,
mind a rendszeres szociális segély igénybe vétele, mind pedig a Családsegítő tapasztalatai
alapján a relatíve legjobb szociális helyzetű városrész.
A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH-s) gyermekek lakások számához viszonyított
arányát városrészenként vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Városkapu városrészen a kerületi
átlaghoz (0,54%) képest kiugróan magas (közel négyszeres) arányszámmal találkozhatunk, a
kerületi átlagot jóval kisebb mértékben, de meghaladó arányszámmal találkozhatunk a
Kertvárosban. A HHH-s gyermekek aránya a Lakótelepen kis mértékben a kerületi mutató
alatt marad, míg a Wekerletelepen egészen alacsonynak mondható, egy ezrelék alatti. (53.
ábra)
53. ábra: HHH-s gyermekek aránya városrészenként
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A Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani Központ szolgáltatási
körében a gyermekjóléti alapellátásban ellátott, illetve védelembe vett gyermekek között
legnagyobb arányban a Lakótelepen élő családok gyermekei, legkisebb arányban a
Wekerletelepen élő családok gyermekei jelennek meg, a Városkapu reprezentáltsága
egyharmados.
Azonban a városrészek lakosságszámához arányosítva az alapellátott és a védelembe vett
gyermekek városrészek szerinti arányait, megállapíthatjuk, hogy a Lakótelepi gyermekek
megjelenése e körben arányos a városrész kerüli lakosságsúlyával, míg a Városkapu
városrészben élő családok gyermekei a városrész kerületi lakosságsúlyánál jóval nagyobb
mértékben jelennek meg az alapellátásban és a védelembe vettek körében.
A Kertvárosban élő családok gyermekei valamivel nagyobb arányban jelennek meg a
védelembe vételi körben, mint a városrész kerületi lakosságsúlya. A Wekerletelepen élő
családok gyermekei mind az alapellátott, mind a védelembe vett gyermekek körében a
városrész lakosságsúlyánál jóval kisebb mértékben jelennek meg. (54. ábra)
54. ábra: A gyermekjóléti alapellátásba és védelembe vett gyermekek aránya városrészenként
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A halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek iskoláztatásával
kapcsolatban elmondható, hogy tizenhárom kerületi általános iskolából mindössze háromban
nem tanul halmozottan hátrányos helyzetű, kettőben pedig sajátos nevelési igényű gyermek.
A HHH-s gyermekek aránya négy, az SNI-s gyermekek aránya két kerületi általános
iskolában haladja meg az összes tanulói létszám 5 %-át. A szakvélemény alapján integráltan
oktatható SNI-s gyermekek számára az integrált oktatás lehetősége mindegyik önkormányzati
fenntartású intézményben biztosított. A gyógypedagógia tagozaton oktatható gyermekeket a
Berzsenyi Dániel Általános Iskola gyógypedagógiai tagozata, illetve a Móra Ferenc Általános
Iskola fogadja a kerület egészéből.

A Berzsenyi Dániel Általános Iskola beiskolázási területe nagyrészt a Lakótelepre és a
Városkapu városrészre terjed ki, mely területen (különösen a Városkapu városrészén) magas a
HHH-s gyermekek aránya, így az iskolában a relatíve magasabb HHH-s beiskolázási arány a
beiskolázási területet leképezi.
A Gábor Áron Általános Iskola és a Vass Lajos Általános Iskola beiskolázási területe
nagyrészt a Kertváros sűrűbben lakott területeire terjed ki, ezen a területen a kerületi átlagnál
magasabb a HHH-s gyermekek aránya, így az iskolában a relatíve magasabb HHH-s
beiskolázási arány a beiskolázási területet leképezi.
A nem önkormányzati fenntartású Reménység Két Tannyelvű Általános Iskola tanulói között
találhatunk a legnagyobb arányban HHH-s gyermekeket (arányuk az összes tanulón belül 20
%-os). Az iskola a kerület középpontjában található, közel esik hozzá a kerület legtöbb része,
s beiskolázási területe a kerület egészére terjed ki, valószínűleg ez, illetve az iskola
pedagógiai alapelvei magyarázzák, hogy a kerületi HHH-s gyermekek családjai ezt az iskolát
választják előszeretettel.
Összességében elmondható, hogy az elfogadott Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi
program és a feltárt adatok alapján megállapítható, hogy a kerület önkormányzati fenntartású
iskolái nem folytatnak szegregált oktatásszervezési gyakorlatot. A kerületi HHH-s és SNI-s
gyermekek számára az óvodáztatás és az iskoláztatás a kerületben megfelelő színvonalon,
megfelelő szakos ellátottság mellett biztosított. Elmondható, hogy az önkormányzati
fenntartású iskolák HHH-s gyermekek beiskolázásra vonatkozó mutató leképezik beiskolázási
területük jellemzőit. (55. ábra)
55. ábra: HHH-s és SNI-s létszám iskolánként
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A kerületi roma népesség számát a kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3000 főt
meghaladóra becsüli, ugyanakkor jelezni kell, hogy más kutató források és becslések a
kerületi roma népesség számát jóval ez alatt határozzák meg (400-1500 főben). A Cigány
Kisebbségi Önkormányzat tapasztalatai szerint a kispesti romák döntő részben a Kertváros
Hofherr utcától északra fekvő részein élnek. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
beszámolójában jelzi, hogy kerületi romákat érő diszkriminációról nincsen tudomása,
egybefüggő szegregátumról nincsen tudomása. A kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a
kerületi általános iskolákban tanuló roma gyermekek arányát átlagosan 5-8% közé teszi,
szegregációt a kerületi oktatási rendszer vonatkozásában nem tapasztalt.
A városrész szintű elemezés tapasztalatait összegezve megállapíthatjuk, hogy az egyes
kispesti városrészek a lakónépességet jellemző gazdasági és társadalmi viszonyok,
valamint a hátrányos helyzetű népesség koncentrációja tekintetében jelentős eltéréseket
mutatnak.
Az elemzett mutatók szerint a kerület legjobb helyzetű városrésze a Wekerletelep
iskolázottsági és szociális mutatóit, az előforduló szociális problémák jellegét tekintve,
azonban e városrészt is érintett kisebb mértékű infrastrukturális hiányosságokkal.
A Lakótelep városrész mind az iskolázottsági, mind a foglalkoztatási mutatók
tekintetében a legjobb helyzetű városrész, infrastrukturális ellátottsága 100 %-os.
Azonban a panellakások, itt élő családok jövedelméhez viszonyított, rendkívül magas
rezsiköltségei miatt a lakók nagy számban kénytelenek a lakhatáshoz kapcsolódó
önkormányzati támogatást igénybe venni, illetve a kialakuló rezsihátralékok miatt
adósságkezelési tanácsadásban részt venni.
A Kertvárosra jellemző az alacsony komfortokozatú lakások magas aránya, az
önkormányzat tulajdonában lévő alacsony komfortfokozatú és szükséglakások döntő
része e városrészben található. E mellett jellemző a komplex szociális problémák
jelentkezése, a relatíve alacsony foglalkoztatottság, a hátrányos helyzetű gyermekek
kerületi átlaghoz viszonyított magas aránya. A városrész infrastrukturális ellátottságát
tekintve a szennyvízcsatorna hálózat és a járdák kiépítettsége terén is előfordulnak
hiányosságok.
A Városkapu-kereskedelmi központ alapvetően nem lakófunkciójú városrész, alacsony
lakosságszámmal. A városrész mind az iskolázottsági, mind a gazdasági aktivitásra
vonatkozó és a szociális mutatók tekintetében, kerületi viszonylatban, a legrosszabb
helyzetben van. Kerületi viszonylatban rendkívül magas az alacsony komfortfokozatú
lakások aránya, kiemelkedő a rendszeres szociális segélyben részesülők, illetve a
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek
lakosságszámhoz viszonyított aránya is. További figyelmeztető jel a városrészben élő
családoknál az összetett szociális problémák előfordulásának gyakorisága is.

5.3.3.2 Kerületi szegregátumok és
területek meghatározása és elemzése

veszélyeztetett

A szegregátumok lehatárolása a Városrehabilitációs Kézikönyvben meghatározott ún.
szegregációs mutató alapján történik. A Kézikönyvben foglaltak szerint azon területek
nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve
meghaladja az 50%-ot.
A Központi Statisztikai által a 2001-es népszámlálási adatokból előállított és megküldött
kartogramm (56. ábra) jelzi, hogy a KSH elemzése szerint mely területek tesznek eleget a
szegregátum kritériumainak. A Központi Statisztikai Hivatal által megküldött térkép azt is
mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 40 % feletti, tehát még
nem éri el a szegregációs mutató küszöbértékét, de erősen leromlott területnek számít. (A
kartogram olyan területeket is megjelölt, melyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató
kritériumának, de az alacsony népességszámuk miatt mégsem tekinthetők valódi
szegregátumoknak).
56. ábra: Kispesti szegregátumokat és veszélyeztetett területeket mutató térkép

*Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik:
0-39% = türkizkék, 40-49%=fekete, 50-100%=pink)
A KSH által szegregátumoként és veszélyeztetett területként megjelölt területek bejárására és
vizsgálatára a 2008. március 20-án került sor. A terepszemlén Fehér Dorottya, az
önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Irodájának munkatársa, Deákné Császár Gabriella, a
kerületi Családsegítő Központ családsegítő csoportjának vezetője és Csonka Gábor a kerületi
CKÖ elnöke, valamint Kis Tibor anti-szegregációs szakértő, mentor vett részt.
A terepszemle és a háttérelemzés rámutatott, hogy a Hungária út - Corvin krt. Zalaegerszeg u. között a KSH térképen szegregátumként jelölt tömbben mindössze három

lakóház van, mintegy 10 lakással, 17 lakóval. A terület helyben lakó lakosai között nem
található szociális segélyezett, HHH-s, veszélyeztetett vagy védelembe vett gyermek. A
terület a lakosok iskolai végzettségének és gazdasági aktivitásának tekintetében sem
határozható meg szegregátumként. A lakóházakon kívül egy óvoda és egy fővárosi
fenntartású hetes iskolai intézmény kapott ott helyet. Az 57. ábra műholdképén a vörös
háromszöggel jelzett célterület áttekintése is egyértelművé teszi, hogy a területet pár kisebb
ház mellett több intézményi komplexum és azok udvara uralja. A terület szegregátumként
való KSH általi téves megjelölésére a területen található hetes iskola adhat magyarázatot.
57. ábra: Hungária út - Corvin krt. - Zalaegerszeg u. és közvetlen környezete ráközelített műholdképen

A Maros köz -Temesvár utca - Kőrös köz által határolt, az 58. ábrán vörös négyszöggel
határolt, kis terület átlagos méretű és minőségű vagy kifejezetten afölötti családi házakból áll.
A területen hat darab családi ház áll, összesített lakosságszáma 25 fő. A terület környezete
nem mutat szegeregált, vagy slumos jelleget, helyben lakó lakosai között nem található
szociális segélyezett, HHH-s, veszélyeztetett vagy védelembe vett gyermek. A terület a
lakosok iskolai végzettségének és gazdasági aktivitásának tekintetében sem határozható meg
szegregátumként.

58. ábra: Maros köz -Temesvár utca - Kőrös köz. és közvetlen környezete ráközelített műholdképen

A KSH által megjelölt veszélyeztetett területek közül a Gosztony- Hofherr A.- Szegfű utcák
által határolt területen mindössze négy lakás található 12 lakossal. A terület környezete nem
mutat szegregált, vagy slumos jelleget, helyben lakó lakosai között nem található szociális
segélyezett, HHH-s, veszélyeztetett vagy védelembe vett gyermek. A terület a lakosok iskolai
végzettségének és gazdasági aktivitásának tekintetében nem határozható meg veszélyeztetett
területként.
A KSH által megjelölt veszélyeztetett területek közül a Kis József Altábornagy- Nagy B. J.Katona József utcák által határolt területen mindössze két lakás található 4 lakossal. A
terület környezete nem mutat szegregált, vagy slumos jelleget, helyben lakó lakosai között
nem található szociális segélyezett, HHH-s, veszélyeztetett vagy védelembe vett gyermek. A
terület a lakosok iskolai végzettségének és gazdasági aktivitásának tekintetében nem
határozható meg veszélyeztetett területként.
A KSH által veszélyeztetett területként megjelölt Kertvárosban található Jáhn F.-EszeVas G- Áchim A utca részletes elemző vizsgálatára került sor.
Az 59. ábrán szaggatott pöttyel jelölt célterületen látható terület jelentős részben kisközép üzemeknek ad helyet. Azonban egy templomon és három, a területre jellemző átlagnál
magasabb minőségű családi házon kívül négy, több lakásos, földszintes, közös udvaros ház is
található a területen. A területen összességében 21 lakás található 66 lakóval.

59. ábra: A Jáhn F.-Esze- Vas G- Áchim A. utca és közvetlen környezete ráközelített műholdképen

A terület lakónépességének életkori összetételét tekintve megállapíthatjuk, hogy a 14 évesnél
fiatalabbak és a 60 évnél idősebbek aránya meghaladja Kispest és a Kertváros átlagértékét. A
8 általános iskolánál kevesebbet végzett emberek aránya a területen 12 százalékponttal
haladja meg a kerületi és 11 százalékponttal a városrészi értéket. Felsőfokú végzettségű 25
évesnél idősebb ember nem lakik a területen.
Az aktív korú lakosok fele nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a
foglalkoztatottak aránya több mint 10 százalékponttal marad el a kerületi és 8 százalékponttal
a városrészi értéktől. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül mind a kerületi, mind a
városrészi értéknek közel ötszöröse, megközelíti az ötven százalékot. Már e mutató alapján is
kimondhatjuk, hogy a terület a veszélyeztetett csoportba tartozik, de nagyon közel áll a
szegregátumhoz.
Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a kerületi átlagérték közel ötszöröse, a
városrészi érték két és félszerese. A területen nem található önkormányzati tulajdonú lakás.
(60. ábra)
A határoló utcák közül az Áchim András utcában a szennyvízhálózat, a Vas Gereben utcában
a járda kiépítettsége hiányos.

60. ábra: A Jáhn F.-Esze T.- Vas G.- Áchim A. utca által határolt terület főbb gazdaság/társadalmi
mutatói városrészi és kerületi összehasonlításban.
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A szociális ellátások igénybe vételének arányait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a terület
lakói egyáltalán nem részesülnek lakásfenntartási támogatásban, ugyanakkor a rendszeres
szociális segély igénybevételi aránya a területen tízszeres a kerületi és ötszöröse a városrészi
mutatónak.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a terület lakosai a kerületi és a városrészi
mutatónál több mint másfélszer nagyobb arányban részesülnek. A területen nem él
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.
A Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani Központ családsegítő alapellátásában
az adott területről nem tartanak nyílván ügyfelet, a gyermekjóléti alapszolgáltatásba vont
gyermeknek egy százaléka lakik a területen, ami a lakosságszámhoz viszonyítva magasnak
mondható. Az alapszolgáltatásba vont gyermekek közül senki sincs védelembe véve.

61. ábra: Jáhn F.-Esze- Vas G- Áchim A utca által határolt terület főbb szociális mutatói városrészi és
kerületi összehasonlításban.
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A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatása szerint 5 roma család, 15-20 fővel lakik a
területen. A roma családok által lakott udvaros házakban átlagosan 25-40 m2-es, 1 szobától
1,5 szobás, komfortosak és komfort nélküli lakások találhatóak. Egy szobára jutó lakóátlaguk
4 fő, egyszemélyes háztartás nincs. Iskolai végzettség tekintetében két családnál érettségivel
rendelkeznek (vegyes házasságban élnek és a nem roma házastársnak van érettségije). Minden
családban van keresőképes korú ember.
Összegségében megállapítható, hogy a Jáhn Ferenc – Esze Tamás- Vas Gereben- Áchim
András utcák által határolt terület a feltárt mutatók alapján, városszövetbe ágyazódott
telepszerű szegregátumnak, illetve ahhoz rendkívül közelítő veszélyeztetett területnek
minősíthető.
A KSH által szolgáltatatott térképen nem szerepel ugyan, de terepszemlén a helyi
szakemberek felhívták az anti-szegregációs szakember figyelmét két lakóházra, amelyek
kirínak a környezetüket alkotó tömbből általános leromlottságukkal, zsúfoltságukkal, rossz
lakásállagukkal.
Az egyik, a 62. ábra műholdképén madártávlatból látható Vas Gereben utca 69. szám,
jól láthatóan elüt környezetétől, amelyet lényegesen jobb állapotú, rendezett udvarú,
kertes házak alkotnak.
A ház tizenhárom lakásából hat lakásában roma családok élnek, összesített lélekszámuk 35
főre tehető. A lakások 20-50 m2 alapterületek, alacsony komfortfokozatúak, állaguk
nagymértékben leromlott. A lakások egy szobára jutó lakóátlaga 5-6 fő, egyszemélyes
háztartás nincs. A roma családok által lakott lakásokban sokkal többen laknak, mint ahányan
az adott címre hivatalosan be vannak jelentve.

62. ábra: A Vas Gereben utca 69. szám és közvetlen környezete ráközelített műholdképen

A terület lakónépességének életkori összetételét tekintve megállapíthatjuk, hogy a 14 évesnél
fiatalabbak aránya jelentősen meghaladja, a 60 évnél idősebbek aránya pedig alulmúlja a
Kispest és a Kertváros átlagértékét. Az 8 általános iskolánál kevesebbet végzett emberek
aránya, több mint négyszerese a kerületi és a városrészi értéknek. Felsőfokú végzettségű 25
évesnél idősebb ember nem lakik a területen.
Az aktív korú lakosok fele nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a
foglalkoztatottak aránya több mint 10 százalékponttal marad el a kerületi és 8 százalékponttal
a városrészi értéktől. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül mind a kerületi, mind a
városrészi értéknek hatszorosa, megközelíti a 65 százalékot. Már e mutató alapján is
kimondhatjuk, hogy a terület alapvetően szegregátumként határozható meg.
Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a kerületi átlagértéknek több mint tízszerese, a
városrészi érték hatszorosa. A Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda nyilvántartása
szerint a területen található lakások közül 4 db önkormányzati bérlakás. (63. ábra)
Az infrastruktúrát elemezve megállapíthatjuk, hogy a Vas Gereben utcában a járda
kiépítettsége hiányos.

63. ábra: A Vas Gereben utca 69. szám főbb gazdaság/társadalmi mutatói városrészi és kerületi
összehasonlításban.
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A szociális ellátások igénybe vételének arányait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a terület
lakói egyáltalán nem részesülnek rendszeres szociális segélyben, ugyanakkor a
lakásfenntartási támogatás igénybevételi aránya a területen több mint háromszorosa a kerületi
és négyszerese a városrészi mutatónak. Figyelemre méltó, hogy a rossz aktivitási és szociális
mutatók mellett, nem veszi senki igénybe a területen élő nem dolgozó aktív korú lakosok
közül a rendszeres szociális segélyt. Ennek magyarázata az lehet, hogy az RSZS feltétele 45
napi, illetve 30 napig a helyi önkormányzat által szervezett közmunkában való folyamatos
részvétel, illetve az arra kijelölt intézményekkel való kapcsolattartás. Valószínűsíthető, hogy a
területen lakók vagy nem működnek együtt a Családsegítő Szolgálttal és a Munkaügyi
Központtal, vagy nem vállalják a közmunkába való bekapcsolódást, illetve nem történik elég
célzott erőfeszítés a közmunkába való bevonásukra.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a terület lakosai a kerületi és a városrészi
mutatónál több mint ötször nagyobb arányban részesülnek. A Családsegítő Szolgálat az adott
területről hat felnőttet és két gyermeket tart nyilván ügyfélkörében a területről, két felnőtt

esetében összetett szociális problémák, analfabetizmus, börtönviseltség, két felnőtt és két
gyermek vonatkozásában lakhatási problémák, továbbá egy felnőtt és egy gyermek
vonatkozásában családi konfliktusok állnak a feltárt problémák fókuszában. A gyermekjóléti
alapszolgáltatásba vont gyermeknek közel egy százaléka lakik a területen, ami a
lakosságszámhoz viszonyítva igen magasnak mondható. Az alapszolgáltatásba vont
gyermekek közül senki sincs védelembe véve.
A területen nagyon magasnak mondható a HHH-s gyermekek aránya, óvodáztatásuk és
iskoláztatásuk biztosított. A beiskolázási terület szerinti iskola (Ady Endre Általános Iskola)
az elfogadott Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és Terv, valamint az
önkormányzata által szolgáltatott adatok alapján nem folytat szegregált oktatásszervezési
gyakorlatot. (64. ábra)
A kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatása szerint a területen található
lakások felszereltsége változó, a víz-villany mindegyik lakásban biztosított, a fűtés
hagyományos, lakások felében biztosított a gázfűtés. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
információi szerint a lakásfenntartási költséghez két család kap támogatást az
önkormányzattól. A lakásokban élő emberek összegségének 30%-a aktív dolgozó, többnyire
feketén dolgoznak, illetve alkalmi munkából élnek. Iskolai végzettségük nagyon alacsony.
Minden családban van keresőképes korú ember.
64. ábra: A Vas Gereben utca 69. szám főbb szociális mutatói városrészi és kerületi
összehasonlításban.
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Összegségében megállapítható, hogy a Vas Gereben utca 69. szám alatti terület a feltárt
mutatók alapján, városszövetbe ágyazódott telepszerű szegregátumnak minősíthető.
A másik, terepszemlén megtekintett, és szegregátum gyanúját keltő lakóház a 65. ábra
műholdképén madártávlatból látható Endresz György utca 49. szám is jól láthatóan elüt
környezetétől, amelyet lényegesen jobb minőségű és állapotú, rendezett udvarú, kertes házak
alkotnak.
Már a terepszemlém is feltűnt, hogy a ház udvara rendkívül rendezetlen, hatalmas halmokban
állnak a különböző forrásból gyűjtögetett lomok, mely közegészségügyi problémákat is felvet.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat adatai szerint a területen 12 lakásban, 12 roma család él
összesen 55 fővel. A lakások 20-50 m2 alapterületek, alacsony komfortfokozatúak, állaguk
nagymértékben leromlott. A lakások egy szobára jutó lakóátlaga 4 fő, egyszemélyes háztartás
nincs. A roma családok által lakott lakásokban sokkal többen laknak, mint ahányan az adott
címre hivatalosan be vannak jelentve.
65. ábra: Az Endresz György utca 49. szám és közvetlen környezete ráközelített műholdképen

A terület lakónépességének életkori összetételét tekintve megállapíthatjuk, hogy a 14 évesnél
fiatalabbak arány jelentősen meghaladja, a 60 évnél idősebbek aránya pedig alulmúlja a
Kispest és a Kertváros átlagértékét. Az 8 általános iskolánál kevesebbet végzett emberek
aránya, több mint négyszerese a kerületi és a városrészi értéknek. Felsőfokú végzettségű 25
évesnél idősebb ember nem lakik a területen.
Az aktív korú lakosok 44%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a
foglalkoztatottak aránya több mint 6 százalékponttal marad el a kerületi és 4 százalékponttal a
városrészi értéktől. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül mind a kerületi, mind a
városrészi értéknek hatszorosa, megközelíti a 60 százalékot. Már e mutató alapján is
kimondhatjuk, hogy a terület alapvetően szegregátumként határozható meg.
Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 100%-os a kerületi átlagértéknek több mint
tízszerese, a városrészi érték hatszorosa. A Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda
nyilvántartása szerint a területen található lakások közül 12 db magán, 2 db önkormányzati
lakás. Ezen felül korábban 1 db önkormányzati bérlakást műszaki állapota miatt befalaztak.
(66. ábra)
Az infrastruktúrát elemezve megállapíthatjuk, hogy az Endresz utcában az infrastrukturális
ellátottság teljes körű.

66. ábra: Az Endresz György utca 49. szám főbb gazdaság/társadalmi mutatói városrészi és kerületi
összehasonlításban.
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A szociális ellátások igénybe vételének arányait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a terület
lakói egyáltalán nem részesülnek rendszeres szociális segélyben, ugyanakkor a
lakásfenntartási támogatás igénybevételi aránya a területen elképesztően magas, kétharmadot
meghaladó mértékű, ami több mint harmincszorosa a kerületi és több mint negyvenszerese a
városrészi mutatónak. Figyelemre méltó, hogy a rossz aktivitási és szociális mutatók mellett,
nem veszi senki igénybe a területen élő nem dolgozó aktív korú lakosok közül a rendszeres
szociális segélyt. Ennek magyarázata az lehet, hogy az RSZS feltétele 45 napi, illetve 30
napig a helyi önkormányzat által szervezett közmunkában való folyamatos részvétel, illetve
az arra kijelölt intézményekkel való kapcsolattartás. Valószínűsíthető, hogy a területen lakók
vagy nem működnek együtt a Családsegítő Szolgálttal és a Munkaügyi Központtal, vagy nem
vállalják a közmunkába való bekapcsolódást, illetve nem történik elég célzott erőfeszítés a
közmunkába való bevonásukra.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a terület lakosai 100%-os arányban részesülnek,
ami a kerületi és a városrészi mutatónál több mint harmincszor magasabb érték.
A Családsegítő Szolgálat az adott területről három felnőttet és két gyermeket tart nyilván
ügyfélkörében a területről, egy egyedülálló felnőtt esetében összetett szociális problémák,
közüzemi adósság, a két felnőtt és két gyermek vonatkozásában főleg lakhatási problémák és
közüzemi adósság állnak a feltárt problémák fókuszában. Utóbbi család a gyermekjóléti
alapszolgáltatás ügyfélkörében is megjelenik, azonban a Szolgálat munkatársaival kevéssé

hajlandók együttműködni problémáik megoldásában. A gyermekjóléti alapszolgáltatásba vont
gyermeknek közel egy százaléka lakik a területen, ami a lakosságszámhoz viszonyítva igen
magasnak mondható. Az alapszolgáltatásba vont gyermekek közül senki sincs védelembe
véve.
A területen rendkívül magasnak mondható (130 %-os) a HHH-s gyermekek aránya,
ugyanakkor óvodáztatásuk és iskoláztatásuk biztosított. A beiskolázási terület szerinti iskola
(Ady Endre Általános Iskola) az elfogadott Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzés és Program, valamint az önkormányzata által szolgáltatott adatok alapján nem
folytat szegregált oktatásszervezési gyakorlatot. Mivel a városrész Vas Gereben és Endresz
utcai területe egyaránt az Ady Endre Általános Iskola beiskolázási területéhez tartozik,
különösen indokolt az adott iskola vonatkozásában Intézményi közoktatási Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzést és Programot elfogadtatni, melynek Akcióterv részében a HHH-s gyermekek
oktatási integrációs feladatainak kiemelt helyet kell biztosítani. (67. ábra)
A kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatása szerint a területen található
lakások felszereltsége átlagos, a víz-villany mindegyik lakásban biztosított, a fűtés
hagyományos, gázfűtés nincs. A Kisebbségi Önkormányzat információi szerint a
lakásfenntartási költséghez a családok döntő része támogatást az önkormányzattól. A
lakásokban élő emberek összegségének 50%-a aktív dolgozó, többnyire feketén dolgoznak,
illetve alkalmi munkából élnek. Iskolai végzettségük nagyon alacsony. Minden családban van
keresőképes korú ember.
67. ábra: Az Endresz György utca 49. szám főbb szociális mutatói városrészi és kerületi
összehasonlításban

Kispest
egészére
vetített
mutató
Kertváros
Endresz Gy.
U. 49.

LFT-ben
részesülők
aránya
a
lakások
számához
viszonyítva

Rendszeres
szociális
segélyben
részesülők
aránya
a
lakások
számához
viszonyítva

HHH
gyerekek
aránya
a
településrész
en a lakások
számához
viszonyítva

0,45%

Rendszeres
gyermekvéde
lmi
kedvezményb
en részesülők
aránya
a
lakások
számához
viszonyítva
2,8%

2,2%

1,7%
66%

0,75%
0

3%
100%

0,3%
130%

0,23%

Összegségében megállapítható, hogy az Endresz György utca 49. szám alatti terület a
feltárt mutatók alapján, városszövetbe ágyazódott telepszerű szegregátumnak
minősíthető.
A terepszemle során a szakemberek figyelmét - a KSH térképen meg nem jelenő – Attila
utca 50-68 szám közötti utca szakasz területe hívta fel magára. A terepszemle is

megerősítette, ami a területről készített műholdképen is megfigyelhető (68. ábra), hogy a
területen 8-15 lakásos, földszintes házak találhatóak, amelyek alapvetően elütnek a
környezetükben található kis- és közepes üzemektől, telephelyektől, illetve a magas
minőségű, nagy alapterületű, nagykertes családi házaktól.
Az érintett terület házaiban található lakások alacsony bel- és alapterületűek, egyhelyiségesek,
vagy szoba-konyhásak, komfort nélküliek. A terepszemlén életveszélyesnek tűnő, vizesedő,
penészes, beázó - többnyire önkormányzati tulajdonú – lakásokat figyeltek meg a
szakemberek.
A népesség-nyilvántartó adatai szerint (mely egybe esik a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
által közölt adattal) terület állandó lakónépessége 99 fő, amely a teljes városrészi
lakónépességnek közel 10 %-a, a területen 46 lakás található, ami a városrészben található
lakások számának csak 6%-a. A területen hat lakásában nyolc roma család él, összesített
lélekszámuk 40 főre tehető. A terület teljes népességének 40 %-át teszik ki a roma családok.
A roma családok által lakott lakásokban az egy szobára jutó lakóátlag 7-8 fő, egyszemélyes
háztartás nincs.
68. ábra: Attila utca 50-68 szám közötti utca szakasz és közvetlen környezete ráközelített
műholdképen

A terület lakónépességének életkori összetételét tekintve megállapíthatjuk, hogy a 14 évesnél
fiatalabbak és a 60 évnél idősebbek aránya alulmúlja Kispest és a városrész átlagértékét. A 8
általános iskolánál kevesebbet végzett emberek aránya 100%-os, több mint ötszöröse a
kerületi és közel négyszerese a városrészi értéknek. Felsőfokú végzettségű 25 évesnél idősebb
ember nem lakik a területen.
Az aktív korú lakosok 90%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a
foglalkoztatottak aránya több mint 50 százalékponttal marad el a kerületi és 4 százalékponttal
a városrészi értéktől. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül a kerületi értéknek
kilencszerese, a városrészi értéknek hétszerese, meghaladja a 90 százalékot. Már e mutató
alapján is kimondhatjuk, hogy a terület alapvetően szegregátumként határozható meg. (69.
ábra)

A Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda, tekintettel az önkormányzati tulajdonú
lakások nagy arányára a területen, házankénti információkat nyújtott az önkormányzati
tulajdonban lévő lakásállományról.
Az Attila u. 52. szám alatti ház tisztán önkormányzati tulajdonban van, tizennégy lakás
található benne. A lakások közül kilenc szoba-konyhás, átlag alapterületük 28 nm, kettő egy
szoba-komfortos, átlag alapterületünk szintén 28 nm. További egy lakás egy szobafélkomfortos 27 nm alapterületű, egy pedig 1+2 fél szoba-komfortos l 73 nm alapterülettel. A
házban egy szükséglakás található 12 nm alapterülettel.
Az Attila u. 58. társasház hat lakásából négy önkormányzati tulajdonú, melyek közül kettő
egy szoba-komfortnélküli, 30 nm alapterületű, kettő pedig komfortos 30 és 34 nm
alapterülettel.
Az Attila u. 60. szám alatti társasház hat lakásából négy önkormányzati tulajdonú, melyek
közül három egy szoba-komfort nélküli 25 nm alapterületű, egy pedig egy szoba-komfortos
27 nm alapterülettel.
Az Attila u. 62. szám alatti társasház nyolc lakásából négy önkormányzati tulajdonú, melyek
közül három egy szobás, komfortnélküli lakás 27 nm alapterülettel, egy pedig két szobás,
komfortnélküli 53 nm alapterülettel.
Az Attila u. 64. szám alatti társasház 12 lakásásból három lakás van önkormányzati
tulajdonban. Ezek közül kettő szükséglakás 17 nm alapterülettel, egy pedig egy szobás,
komfortnélküli lakás 18 nm alapterülettel.
A szolgáltatott adatok alapján megállapítható, hogy a területen található lakások közel két
harmada önkormányzati tulajdonú, melyhez döntő többségben alacsony komfortfokozat is
társul.
Az infrastrukturális ellátottságot elemezve megállapíthatjuk, hogy az Attila utcában és a
környező utcákban is a járda kiépítettsége hiányos.
69. ábra: Az Attila utca 52-64 szám alatti terület főbb gazdaság/társadalmi mutatói városrészi és
kerületi összehasonlításban.
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A szociális ellátások igénybe vételének arányait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a terület
lakói egyáltalán a kerülethez és a városrészhez viszonyítva is kiemelkedő mértékben
részesülnek rendszeres szociális segélyben és lakásfenntartási támogatásban.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a terület lakosai 43%-os arányban részesülnek,
ami a kerületi és a városrészi mutatónál közel tizenötször magasabb érték
A Családsegítő Szolgálat az adott területen az Attila út 52. szám szinte mindegyik gyermekes
családjával felvette a kapcsolatot, hat családnak folyamatos segítő támogatást nyújtanak a
családgondozók. Az 52. szám alatt található házon kívül eső területrészen további három
gyermeket és egy felnőttet tart nyilván ügyfélkörében a Szolgálat. A területen élő ügyfelek
összetett problémákkal küzdenek, a szociális és családi problémák mellett sokan mentális
problémával vagy szenvedélybetegséggel (alkohol, drog, játékgépezés) küzdenek, ez
megnehezíti a munkába állásukat is.
A gyermekjóléti alapszolgáltatásba vont gyermeknek közel négy százaléka lakik a területen,
ami a lakosságszámhoz viszonyítva kiugróan magasnak mondható. Az alapszolgáltatásba vont
gyermekek közül senki sincs védelembe véve.
A területen rendkívül magasnak mondható (64 %-os) a HHH-s gyermekek aránya,
ugyanakkor óvodáztatásuk és iskoláztatásuk biztosított. A beiskolázási terület szerinti iskola
(Vass Lajos Általános Iskola) az elfogadott Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzés és Program, valamint az önkormányzata által szolgáltatott adatok alapján nem
folytat szegregált oktatásszervezési gyakorlatot. Azonban tekintettel az iskola beiskolázási
területén tapasztalható magas HHH-s gyermek arányra, különösen indokolt az iskola
vonatkozásában Intézményi közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést és Programot
elfogadtatni, melynek Akcióterv részében a HHH-s gyermekek oktatási integrációs
feladatainak kiemelt helyet kell biztosítani. (70. ábra)
70. ábra: Az Attila utca 52-64 szám alatti terület főbb szociális mutatói városrészi és kerületi
összehasonlításban.
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A kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatása szerint a területen található
lakások híradástechnikai eszközökkel való felszereltsége átlagos konyhai felszerelésük
átlagon aluli, a víz-villany mindegyik lakásban biztosított, a fűtés hagyományos, gázfűtés nem
jellemző. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat információi szerint a lakásfenntartási
költséghez a családok fele kap támogatást az önkormányzattól. A lakásokban élő emberek
többnyire munkanélküliek, alkalmi munkákból élnek. Iskolai végzettségük nagyon alacsony.
Minden családban van keresőképes korú ember.
Összegségében megállapítható, hogy az Attila utca 52-64 szám alatti terület a feltárt
mutatók alapján, városszövetbe ágyazódott telepszerű szegregátumnak minősíthető.

5.3.3.3 A jelenlegi és 2007-2013
városfejlesztési programok hatása
folyamatokra

között tervezett
a szegregációs

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2006. évben
fogadta el a kerület Településfejlesztési Koncepcióját.
A Koncepció alapvető céljai között szerepel, hogy a helyi közösségek és a polgárok
bevonásával valósuljon meg a kereskedelmi, ipari és kulturális, oktatási és szociális
szolgáltatások fejlesztése, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára új munkahelyek
jöjjenek létre, a helyi társadalom életét szolgáló önkormányzati fejlesztésekhez is hozzájáruló
bevételi forrásokat teremtve. A szolgáltatások és fejlesztések révén magasabb színvonalú
oktatási, egészségügyi, szociális és más infrastrukturális ellátásban részesülnek a kispestiek, a
kerületi lakhatási, kulturális, egészségügyi és szociális színvonal növelését szolgáló
intézkedések megvalósítása révén.
Kiemelt városrészi beavatkozások:
Wekerletelep – komplex közösségi oktatási és kulturális program megvalósítása
A Településfejlesztési Koncepcióban kiemelt fontossággal kezelt, illetve az Akcióterületi
Tervben is kiemelt – Kós Károly tér megújítása – beruházáshoz kapcsolódó ESZA típusú
programként komplex oktatási és kulturális közösségi program működtetése valósulna meg,
hogy az ott élő gyermekek és felnőttek megismerjék Wekerletelep szellemiségét, értékeljék a
környezetükből áradó történeti értékeket, szépséget és különlegességet. Naptárak, képeslapok,
információs táblák, prospektusok hívják fel a figyelmet Wekerletelep különlegességére. A
program megvalósítása hozzájárul a helyi közösség megerősítéséhez, a szolidaritás
erősítéséhez.
Lakótelep – panelprogram
A Lakótelep városrészen, az Integrált Városfejlesztési Stratégiában is azonosítottan, komoly
gondot jelentenek a magas rezsiköltségek, melyek főként a paneles épületek gyenge
energiahatékonyságából, a fűtési rendszerek gazdaságtalan voltából fakadnak. A városrész
háztartásainak jelentős része jövedelméhez viszonyítva rendkívül magas rezsikiadásokkal
kénytelen szembesülni, melynek következtében a lakhatáshoz kapcsolódó díjhátralékok
folyamatos növekedése figyelhető meg. Ez egyrészt a városrész népességének széles köreiben
tartós szociális leszakadáshoz vezet, másrészt az önkormányzati tulajdonú lakások esetében a
lakbérek elmaradása miatt az önkormányzat vagyongazdálkodási problémákkal kénytelen
szembesülni. További súlyos problémát jelent a panel épületek közműveinek elöregedése is.
A kerületi panelprogram keretében iparosított technológiával épült lakótelepek
energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására az állami lakáscélú támogatás keretén belül
évente pályázati kiírást bocsát ki az Önkormányzat. A tervezett munkálatok keretében a panel
épületek technikai problémái is megoldhatók, lehetőség van az épületek közműveinek
felújítására is. A kerületi önkormányzat a már említett módon, pályázat útján hozzájárul a
munkálatok megvalósítási költségeihez.
A program keretin belül lehetőség van a lapos tetejű épületek (főleg a 4 emeletes
panelépületek esetében sátortetős térbeépítéseket megvalósítani, mely az esztétikai
szempontok mellett a lakóterület növelését is lehetővé teszi. A bővítéssel egy időben a
paneles technológiával épült épületek energiatakarékos felújítását el kell végezni.

Városkapu – funkciótisztítás és szegregátum oldás
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a városrész vonatkozásában a városrész kereskedelmi
funkciójának erősítésére, és az egész Dél-pesti Régi szempontjából meghatározó
kereskedelmi-közlekedési csomópontjainak (Határ úti csomópont és Kőbánya- Kispest
csomópont) kiaknázására helyezi a hangsúlyt.
A Török u.– Vak Bottyán u. – Nyáry Pál u.- Lehel u. – Üllői út által határolt területet és a
Bethlen G.u. – Simonyi Zs.u. – Vak Bottyán u. – Szabó Ervin u. által határolt területet
szanálásra jelölte ki. Ki kell emelnünk, hogy a Török u.– Vak Bottyán u. – Nyáry Pál u.Lehel u. – Üllői út által határolt területet tartalmazza kerület egyetlen 100 fős lélekszámot
megközelítő szegregátumát (Attila utca 52-64 szám). A területet az önkormányzat a szanálási
folyamat keretében rendezni kívánja, az ott lakó kerületi polgárok, kerületen belüli, komplex
lakhatási és szociális integrációját kiemelten segíti, mobilizációval, már az előszanálási
időszakban a lehető legszélesebb körben segíti önálló tulajdonhoz jutásukat.
A szanálási terület kereskedelmi funkciójának erősítése, a várható kereskedelmi beruházások
nagymértékben hozzájárulnak új kerületi munkahelyek létrehozásához, mely a munkaerőkereslet növekedésével párhuzamosan szervezett önkormányzati támogatású foglalkoztatási
programok indításával hozzájárulhat a kerületi munkanélküliek elsődleges munkaerő-piaci
integrációjához.
Kertváros – célzott munkahely-teremtő és szolgáltatást nyújtó beruházás-fejlesztés
A Kertváros városrész vonatkozásában megfigyelhető, hogy, a városrészi alacsonyabb
társadalmi státuszú, rosszabb helyzetű népessége nagyrészt a Hofherr utca –Jáhn Ferenc utcaÜllői út által határolt területen él.
A városrész e területén több kisebb (egy-két házra kiterjedő) szegregátumot, illetve
veszélyeztetett területet is találhatunk. (Jáhn F.-Esze- Vas G- Áchim A. utca által határolt
terület, Endresz Gy. u 49 szám, Vas G. u. 69. szám). Ezen területek mindegyikének
lakónépességére jellemző a nyílt munkaerő-piacról való kiszorulás, az alacsony iskolai
végzettség, a rossz szociális helyzet.
A Hofherr utca–Jáhn Ferenc utca-Üllői út által határolt területen, illetve közvetlen
szomszédságában a lakásfunkció mellett megjelennek a kereskedelmi-szolgáltató (pl.
használtcikk-piac) és az üzemi funkciók is (vállalkozói kisüzemek), így a Településfejlesztési
Koncepció e funkciók erősítését, új beruházások és munkahelyek kialakítását célozza meg az
alábbi területek hasznosításával:
•
•
•
•
•
•

Garázs u.-Nádasdy u.– Hofherr A. u.-Nagykőrösi út által határolt terület (Citroen
területe és egyéb ingatlanok szolgáltatási célú hasznosítása)
Hofherr A.u. melletti F_városi Piac területe (szolgáltatás-fejlesztési célú hasznosítás)
Jáhn F.u. – Ady E.u. – Vas Gereben u. által határolt tömb (volt Hattyú strand
földszintjén kiépül a kereskedelem-szolgáltatás)
Hofherr A.u – Üllői út-Vas Gereben u. által határolt tömb (új beruházások,
fejlesztések)
Vas Gereben u.-Tóth Árpád u.– Hofherr A.u. által határolt terület (üzemi területen új
beruházások)
Kócsag u.– Hofherr A.u. –Mészáros L.u.– Fadrusz u. által határolt terület és az Iparos
u.-Hofherr A.u.-Sas köz. Fadrusz u. által határolt terület (lakófunkcióval vegyes
munkahelyi funkciók térnyerésének elősegítése)

A terület foglalkoztatási kapacitásának növelése, az önkormányzat támogatásával
megvalósuló munkaerő-piaci programokkal társítva jelentős mértékben hozzájárulhat a
városrész hátrányos helyzetű népességének munkaerő-piaci reintegrációjához.

További, az egész kerületre kiterjedő beavatkozások a Városfejlesztési Koncepcióban
Lakáshumanizálási program – kerületi támogatások rendszere
A lakóépület állomány megújítása nemcsak programok generálásával jöhet létre, hanem a
kispestiek támogatása révén is. A Településfejlesztési Koncepcióban szereplő
lakáshumanizálási program célja, hogy a lakosság komfortérzetének javítása mellett Kispest
városépítési szempontjainak figyelembevétele mellett a lakosság beruházáshoz szükséges
forrásait bővüljenek. A támogatások révén csökkenhetek a kerületben az alacsony státuszú
lakóterületek is, mivel a rosszabb helyzetű lakossági csoportok is hozzájuthatnak a
lakókörnyezetük fejlesztését célzó kedvezményes támogatásokhoz. Nem csak a lakásépítések
és a rehabilitáció eszközével él a program, hanem közvetve a lakosság építési lehetőségeit is
bővíti. A kerületben lakók részére az elmúlt években (2006, 2007 kivételével) lakáscélú
támogatásokat biztosított az önkormányzat, melynek formája kamatmentes hitel, illetve fiatal
házasok részére egyszeri vissza nem térítendő támogatás lehetett. Az önkormányzat tervezi,
hogy ezeket a támogatási formákat a jövőben ismét elérhetővé teszi a célcsoportok számára.
A támogatást lakásvásárláshoz, lakásépítéshez vehették igénybe a kerületi polgárok, illetve a
kertvárosi lakosok lakóterület-bővítésére, tetőér-beépítéshez, emeletráépítésre, felújításhoz,
átalakításhoz, fűtéskorszerűsítéséhez, külső nyílászárók cseréjéhez, külső hőszigeteléshez,
szennyvízcsatorna bekötésére is igényelhettek támogatást. Az ablakcserét a panellakásokban
lakó tulajdonosok is kérhették, míg a fűtéskorszerűsítést, az egyéb fűtési módról gázfűtésre
való átállás költségeinek támogatását nemcsak a tulajdonosok, hanem az önkormányzati
lakásban lakó bérlők is igényelhetik. Ez utóbbi támogatási forma (gázfűtésre való átállás)
jelenleg is elérhető.
A kerület népességének szociális-társadalmi helyzete indokolja, hogy az önkormányzat
segítse az első lakáshoz jutást. Az első lakásukat vásárló fiatal házasok lakásépítés, vagy
lakásvásárlás esetén két típusú támogatást vehettek igénybe. Helyi támogatást és a fiatal
házasok első lakáshoz jutásának támogatását. Ezek a támogatások ösztöntik a fiatal
népességet, hogy ne a kerületen kívül telepedjen le. A lakóközösségekben élő kispesti lakók
részére az önkormányzat támogatást biztosított a házuk felújítására, melynek kapcsán
költségvetési keret összegéig pályázhattak a lakhatásukat javító felújítási munkálatok
elvégzésére. Az önkormányzat tervezi, hogy ezeket a támogatási formákat ismét bevezeti.
Új lakások építése, Albérlők Házának kialakítása
Országosan a lakásállomány harmonikus és arányos pótlására évi 40.000 lakás építése lenne
szükséges, ez Kispestre vetítve 260 lakást jelent. A helyi lakáspolitika alapjául szolgáló
önkormányzati lakásállomány számára az utóbbi években a csökkenés volt a jellemző. A
szanálásra kerülő területek lakóinak integrált, kerületen belüli elhelyezésére vonatkozó
kötelezettségének az önkormányzat eleget kíván tenni, illetve ösztönözni szeretné önálló
lakástulajdonhoz jutásukat.
A Településfejlesztési Koncepció alapján a jelenleg rendelkezésre álló és felszabaduló
építésre alkalmas területeken több mint 3700 lakás felépítésére nyílna lehetőség.

Az új lakások Koncepcióban becsült építési költsége 12.000.000,- Ft/lakás összeggel
számolva 45 milliárd forintra rúgna, így a beruházások megvalósításához alapvetően
szükséges a magántőke és állami fejlesztési források bevonása.
Azonban a befektetők bevonása mellett figyelmet kell fordítani arra, hogy az egyszobás
lakások aránya legfeljebb 20% legyen, a nagycsaládosok részére is megfelelő 3 vagy több
szobás lakások aránya pedig érje el a 20%-ot. A hátrányos helyzetű lakók integrált
elhelyezése szempontjából fontos, hogy az épülő lakásállományon belül a bérlakások aránya
érje el a 40%-ot.
A Településfejlesztési Koncepció szükségesnek tartja az Albérlők Házának kialakítását, mivel
kerületben nagyon sok olyan család van, aki még a lakáscélú hitelekhez szükséges önrészt
sem tudja előteremteni, illetve átmeneti vagy ideiglenes lakásmegoldásban gondolkodik.
Intézményfejlesztés
A Településfejlesztési Koncepcióban az önkormányzat kötelezettséget vállal a
közintézmények akadálymentesítési munkálatainak terv szerinti végrehajtására, melyhez
pályázati forrásokat venne igénybe, az ehhez szükséges önerő biztosításával.
A Településfejlesztési Koncepcióban folyamatban lévő beruházásként van megjelölve a
Táncsics utca 7. alatt lévő gondozó szolgálat tetőterének beépítésével nyert területen 210
millió forintos beruházás keretében épülő Gyermekek Átmeneti Otthona, mely projekt
időközben befejeződött és a megszervezett szolgáltatás már hozzájárul a kerületi
veszélyeztetett gyermekek átmeneti elhelyezésének kerületen belül megoldásához.
Az iskolák azonos színvonalú infrastruktúrájának biztosítása érdekében a Településfejlesztési
Koncepció három kerületi általános és egy középiskolában tűzi ki célul tornaterem építését.
A Településfejlesztési Koncepció az egyedül álló, illetve rászoruló idős kerületi lakosok
kerületen belüli elhelyezése érdekében a Bercsényi út 18. szám alatti ingatlanon idősek
otthona kialakítását tűzte ki célul. A nem odaillő funkciók kitelepítése után a jelenlegi épület
belső átalakításával és a tetőtér beépítésével 2-4 éves időtávon 210 millió forintos
beruházással jöhet létre az idősek otthona, melyre magántőke bevonásával kerülhet sor.
Forgalomcsillapítás, járdák kiépítése
A Településfejlesztési Koncepció a hátrányos helyzetű népességet nagyobb arányban
koncentráló területek közül a Kertvároson belül a Hofherr utca –Vas G. utca – Üllői út által
határolt területen 30 km-es sebességkorlátozást kíván bevezetni.
A Koncepció fejlesztési célként a teljes kerület vonatkozásában 100%-os szilárd burkolatú
járdaépítés tervez 15 éves időtartamban. Ennek következtében pótlásra kerülnének a főleg a
Városkapu és Kertváros városrészekben jelentkező kisebb járdahiányok.

5.3.3.4

Anti-szegregációs Program

Az Anti-szegregációs Program (továbbiakban Program) átfogó céljai:
1. Budapest XIX. Kerület, Kispest vonatkozásában a szegregációs folyamatok
csökkentése, megfordítása, és új szegregátumok kialakulásának megállítása.
2. Az Antiszegregációs Tervben, Programban és Intézkedési Tervben részletezett
alprogramok és intézkedések végrehajtása, az intézkedések hatásainak monitorozása.
A Program átfogó feladat meghatározása:
Kispest Önkormányzata a kerület helyzetét feltárva és értékelve a kerület egészére nézve
kötelezettséget vállal arra, hogy az Anti-szegregációs Tervben, Programban illetve az Antiszegregációs Intézkedési Tervben foglaltak érvényesíti, az azokban részletezett alprogramokat
és intézkedéseket végrehajtja, hatásukat monitorozza.
A Program alapelvei:
•

A Program által érintett területen élőknek legyen esélye a kor színvonalának
megfelelő lakáshoz jutni, és senki ne kerüljön rosszabb lakásba. Ennek érdekében
meghatározásra kerülnek a lakáscsere standardok, és a lakáscsere alternatívák
(pénzbeli kártalanítás, bérlakás, nyugdíjasház).

•

A Program megvalósításának folyamata legyen mindenki számára átlátható és
igazságos, ennek érdekében megteremtésre kerül a lakossági kapcsolattartás háttere (a
lakosság folyamatos írásos és szóbeli tájékoztatása).

•

A törvényes keretek között kerüljön megoldásra a speciális helyzetűek (a
díjhátralékosok, jogcímnélküli lakáshasználók) sorsának méltányos és a folyamat
szempontjából gazdaságos rendezése.

•

A Program megvalósulása érdekében, az új közterületek kialakításával érintett
magántulajdonosi érdekek figyelembe vételekor, a kisajátítási és kivásárlási lépések
valamint az elővásárlási jogok teljesülése során, mindenki számára igazságos és
átlátható folyamat kerüljön kialakításra.

•

A Program támogassa a már a kerületben (területen) lakók és a jövőben is
elkötelezettek helyben maradási szándékát, ennek érdekében olyan szolgáltatások
kerüljenek kidolgozásra mely segíti ezt a lakáshoz jutási szándékot.

A Program horizontális prioritásai:
A Programon belül a horizontális prioritások szerepe két szempontból is jelentős. Egyrészt a
horizontális prioritások olyan kiemelten fontos törekvések, melyekhez a Program egészét
érintő önálló intézkedések is tartozhatnak, másrészt a prioritások érvényesülését minden
egyes Alprogramon és intézkedésen belül is vizsgálni kell.

I. horizontális prioritás – érintettek bevonása:
A Program alapelveiből következik, hogy a program által érintett hátrányos helyzetű
embereket, közösségeket, illetve képviselőiket be kell vonni a Programot érintő
döntéshozatalba, a Program operatív végrehajtásába, a végrehajtás monitorozásába. A
hátrányos helyzetű csoportok, illetve képviselőik számára a részvételt a Program
végrehajtását érintő, illetve ahhoz kapcsolódó stratégiai és szakpolitikai döntésekben
biztosítani kell. Továbbá meg kell határozni a Program partnerségi rendszerében való
helyüket, szerepüket. A Kispesten azonosított veszélyeztetett és szegregált területek
vonatkozásában megállapítható, hogy a roma népesség aránya ezeken a területeken
kiemelkedően magasnak mondható, vagyis a Program végrehajtásának egyik központi eleme,
hogy a roma kisebbség választott képviselői a stratégiai döntéshozatalban, az operatív
aktivitásokban, továbbá a Program végrehajtásához kapcsolódó szakpolitikai döntési
folyamatban meghatározó szerephez jussanak.
Az I. prioritáshoz kapcsolódó kiemelt intézkedések:
1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevonása a szakpolitikai döntéshozatalba
A program végrehatásához kapcsolódó fő területeken (szociális ágazat, lakásgazdálkodás,
oktatáspolitika és kultúra, társadalmi kapcsolatok, városfejlesztés) a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat érdemi szereplőként vehessen részt a szakpolitikai döntéshozatalban.
Ennek érdekében fontos, hogy a Szociális és Lakásügyi Bizottság, a Társadalmi Kapcsolatok
Bizottsága, Várospolitikai és Fejlesztési Bizottság, továbbá a Közművelődési, Oktatási, Sport,
Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság munkájába a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnöke szavazati joggal bíró külsős tagként kapcsolódhasson be. A prioritáshoz kapcsolódó
intézkedés körében az önkormányzat a roma referens és a roma koordinátor
továbbfoglalkoztatását is vállalja (jelenleg is mindkettő dolgozik az önkormányzatnál).
2. Esélyegyenlőségi referens foglalkoztatása
A roma kisebbségen kívül a kerületben több olyan meghatározó számú, hátrányos helyzetű
csoport él (többek között fogyatékosok, tartósan munkanélküliek, inaktívak, veszélyeztetett
fiatalok) amelyek helyzetének feltárása, javítása mellett az önkormányzat elkötelezett. Ennek
érdekében szükséges, hogy esélyegyenlőségi önkormányzati referens lássa el a kerületi
hátrányos helyzetű csoportokkal, képviselőikkel, a részükre szolgáltatásokat nyújtó
szervezetekkel való kapcsolattartást, a problémáikkal, helyzetükkel kapcsolatos információk
beszerzését, helyzetük nyomon követését, a helyzetük javítását, esélyegyenlőségük
érvényesülését szolgáló önkormányzati intézkedések előkészítését, döntéshozatali
előterjesztését, végrehajtásuk koordinálását.
II. horizontális prioritás – a program végrehajtási alapja a helyi partnerségi együttműködés
A prioritás a szubszidiaritás elvének érvényesülését segíti elő, mely szerint az egyes
aktivitásokról az érintettekhez legközelebb eső, általuk leginkább elérhető szinteken, az
érintetteket legjobban elérő, leghatékonyabb szervezeti összefogással kell végrehajtani. A
Programhoz kapcsolódó helyi partnerséghez bármely, a kerületi hátrányos helyzetű emberek,
csoportok számára szolgáltatásokat biztosító, velük kapcsolatban álló szervezet csatlakozhat.
A partnerség tagjai a program végrehajtásához kapcsolódó intézkedések megvalósításában, a

monitorozásban, a tapasztaltaknak az önkormányzat irányába történő visszacsatolásában saját
kompetenciájuk mentén szerepet vállalnak (Lásd ASZT partnerségre vonatkozó melléklet).
A II. prioritáshoz kapcsolódó kiemelt intézkedések:
1. Koordinációs Fórum működtetése
A Program alprogramjainak végrehajtásában szerepet vállaló partnerszervezetek képviselői
Koordinációs Fórumot működtetnek, melynek fő feladatai a Program végrehajtását érintő fő
problémák feltárása, a partnerszervezetek programon működésének értékelése, a helyi
partnerségi rendszerek megerősödésének útjában álló akadályok és nehézségek azonosítása. A
fórum konszenzusos döntéssel a program sikeres megvalósítása érdekében jelzéseket és
információkat ad, ajánlásokat fogalmaz meg az önkormányzat, illetve a partnerségben
szerepet vállaló szervezetek vezetése felé. A fórum rendszeres üléseihez az önkormányzat
biztosítja a helyszínt, az ülés előkészítéséhez, lebonyolításához, a döntések írásba
foglalásához az esélyegyenlőségi referensen keresztül koordinatív, operatív és adminisztratív
segítséget nyújt.
III. horizontális prioritás – az alprogramoknak a városrészek, veszélyeztetett területek,
szegregátumok kapcsán jelentkező problémákhoz való illeszkedésének vizsgálata
A Program keretein belül minden egyes alprogram esetében vizsgálni kell, hogy annak
végrehajtása a városrészek, veszélyeztetett területek, szegregátumok problémáihoz
illeszkedik-e.
A Program Szakmai Alprogramjaink bemutatása
I. Lakhatás-támogatási Alprogram
A lakások pályázati elbírálást követő, illetve méltányossági kiutalása és a csatolásokról
szóló kérelmek elbírálása a kerületben a helyi rendelet alapján történik. A 2007-2013-ig
terjedő időszakban növelni szükséges a szociális alapon pályáztatásra kerülő bérlakások
számát, mégpedig úgy hogy az adott évben a szociális alapon pályáztatott bérlakások száma
meghaladja a költség- vagy más hasznosítási alapon pályázatra kiírt és a méltányossági alapon
pályázat nélkül kiutalt önkormányzati tulajdonú lakások összesített számát. A szociális alapú
lakáspályázatok kiírásakor egyértelmű kritériumrendszert kell felállítani, melyek alapján a
lakásra pályázók között egyértelmű sorrend állítható fel. A szociális alapon pályáztatásra
kerülő lakások esetében azoknak a pályázó, hátrányos helyzetű családoknak, amelyek
szegregátumban, vagy veszélyeztetett területen élnek és saját tulajdonú lakás
megszerzésére és fenntartására az elérhető támogatások igénybe vétele mellett sem
képesek, a pályázat elbírálásánál plusz pontot kell biztosítani. Az önkormányzat vállalja,
hogy ezen kitételt a vonatkozó rendeletébe belefoglalja.
Ezen pályázatokban
szereplőlakásoknak eleget kell tenniük a jelen Program Komplex Integrációs Alprogramjában
rögzített feltételeknek.
A jogcímnélküli bérlők helyzetének rendezésekor az Önkormányzat a helyi rendelet szerint
jár el. Alapelv, hogy amennyiben a bérlővel sikerül együttműködni, akkor segítik a bérleti
jogviszonyának a rendezését. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a bérlő több éve lakik a
lakásban, és rendszeresen fizeti a bérleti díjat, akkor külön tulajdonosi döntéssel bérlői
jogviszonyt szerezhet.

Ha a bérlő azért jogcímnélküli, mert díjtartozása van, akkor segíteni kell az
adósságkezelési program igénybevételével a tartozása rendezését (támogatás nyújtásával,
illetve részletfizetési megállapodás megkötésével). Az önkényes lakásfoglalások
tekintetében az önkormányzat elsődleges célja az egész kerületben a megelőzés, melynek
fontosabb eszközei: a foglalás megnehezítése érdekében - a fennmaradó lakások esetében - a
nyílászárók lakatolása, bedeszkázása, befalazása; a bontandó épületekben a megüresedett
lakások lakhatatlanná tétele; az ingatlanok folyamatos jelenléttel vagy járőrözés útján történő
őrzése; a lakóközösségekkel kialakított kapcsolat keretében a gyors információszerzés a
foglalás tényéről és ezt követő gyors hatósági intézkedés. Amennyiben a lakásfoglalás már
megtörtént, akkor az önkormányzat a törvények szellemében, méltányosan és emberségesen
cselekszik.
A kerületi panelprogram keretében iparosított technológiával épült lakótelepek
energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására az állami lakáscélú támogatás keretén belül
évente pályázati kiírás bocsát ki az Önkormányzat. A tervezett munkálatok keretében a panel
épületek technikai problémái is megoldhatók, lehetőség van az épületek közműveinek
felújítására is. A kerületi önkormányzat a már említett pályázati úton hozzájárul a munkálatok
megvalósítási költségeihez. A program keretin belül lehetőség van a lapos tetejű épületek
(főleg a 4 emeletes panelépületek esetében sátortetős térbeépítéseket megvalósítani, mely az
esztétikai szempontok mellett a lakóterület növelését is lehetővé teszi. A bővítéssel egy
időben a paneles technológiával épült épületek energiatakarékos felújítását el kell végezni.
A lakáshumanizálási program célja, hogy a lakosság komfortérzetének javítása mellett a
lakossági beruházásokhoz szükséges forrásai bővüljenek. A támogatások révén csökkenthetek
a kerületben az alacsony státuszú lakóterületek is, mivel a rosszabb helyzetű lakossági
csoportok is hozzájuthatnak a lakókörnyezetük fejlesztését célzó kedvezményes
támogatásokhoz. Nem csak a lakásépítések és a rehabilitáció eszközével él a program, hanem
közvetve a lakosság építési lehetőségeit is bővíti.
A kerületben lakók részére az elmúlt években (kivéve 2006, 2007) lakáscélú
támogatásokat biztosított az önkormányzat, melynek formája kamatmentes hitel, illetve
fiatal házasok részére egyszeri vissza nem térítendő támogatás lehetett. A támogatást
lakásvásárláshoz, lakásépítéshez vehették igénybe a kerületi polgárok, illetve a kertvárosi
lakosok
lakóterület-bővítésére,
tetőér-beépítéshez,
emeletráépítésre,
felújításhoz,
átalakításhoz, fűtéskorszerűsítéséhez, külső nyílászárók cseréjéhez, külső hőszigeteléshez,
szennyvízcsatorna bekötésére is igényelhetnek támogatást. Az ablakcserét a panellakásokban
lakó tulajdonosok is kérhették, míg a fűtéskorszerűsítést, az egyéb fűtési módról gázfűtésre
való átállás költségeinek támogatását nemcsak a tulajdonosok, hanem az önkormányzati
lakásban lakó bérlők is igényelhetik. Fűtésrendszer korszerűsítésre (egyéb fűtésről gázfűtésre
való átállásra jelenleg is lehet pályázni).
A kerület népességének szociális-társadalmi helyzete indokolja, hogy az önkormányzat
segítse az első lakáshoz jutást. Az első lakásukat vásárló fiatal házasok lakásépítés, vagy
lakásvásárlás esetén két típusú támogatást vehettek igénybe. Helyi támogatást és a fiatal
házasok első lakáshoz jutásának támogatását. Ezek a támogatások ösztöntik a fiatal
népességet, hogy ne a kerületen kívül telepedjen le. Az említett támogatási formákat az
önkormányzat ismételten be kívánja vezetni.
A szanálásra kerülő területek lakóinak integrált, kerületen belüli elhelyezésére vonatkozó
kötelezettségének az önkormányzat eleget kíván tenni, illetve ösztönözni szeretné önálló
lakástulajdonhoz jutásukat, ezért is indokolt az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások
megváltással, vagy más módon való növelése, melyen belül lehetőséget kell biztosítani a
hátrányos helyzetű csoportok elhelyezésére is.

Szükséges az Albérlők Házának kialakítása is – akár magántőke bevonásával is -, mivel
kerületben nagyon sok olyan család van, aki még a lakáscélú hitelekhez szükséges önrészt
sem tudja előteremteni, illetve átmeneti vagy ideiglenes lakásmegoldásban gondolkodik.
Horizontális prioritások érvényesülése az Alprogramban
Az érintettek bevonása kapcsán jelentős eredményeket hozhat, hogy a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke a Várospolitikai és Fejlesztési Bizottság és a Szociális és Lakásügyi
Bizottság munkájában szavazati joggal rendelkező tagként vehet részt, így a kerület leginkább
hátrányos helyzetű kisebbségének bevonása a támogatási rendszerek alakítását meghatározó
szakpolitikai döntésekben érvényesülni tud.
A helyi partnerségi együttműködés szerepe kiemelkedő a be nem jelentett és jogcím nélküli
lakók közvetlen elérésében, jogi helyzetének tisztázásában, melyben a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat információi nélkülözhetetlenek. A hátrányos helyzetű családokkal való
kapcsolatépítést, a számukra optimális lakástámogatások igénybe vételét szintén elősegíti a
Kisebbségi önkormányzat szerepvállalása.
A városrészi illeszkedést tekintve kijelenthető, hogy a panelprogram elsősorban a Lakótelepi
városrész problémáira reagál, a Lakáshumanizálási Program viszont illeszkedik a többi
városrészben tapasztalható lakásproblémák rendezéséhez is. A Wekerletelep kivételével, a
többi városrész demográfiai és szociális összetétele indokolja a fiatalok kerületben
maradásának támogatását az első lakáshoz jutásuk elősegítésével. A szegregátumok és
veszélyeztetetett területen lakó népesség mielőbbi mobilizálását elősegítheti a számukra kvóta
alapján kizárólagosan biztosított, a Komplex Integrációs Program feltételeinek megfelelő
lakások zárt pályáztatása is.
II. Komplex Integrációs Alprogram
A szanálásra és előszanálásra kijelölt területeken azonnal meg kell indítani a
szegregátumok és veszélyeztetett területek oldását, az ott lakó hátrányos helyzetű emberek
integrált környezetbe való elhelyezését. Az integráció azonban nem csak a lakhatási feltételek
javítására, a térbeli elkülönülés oldására vonatkozik. Komplex integrációt kell
megvalósítani, vagyis a hátrányos helyzetű emberek számára szociális, oktatási,
foglalkoztatási integrációs szolgáltatásokat, életvezetési tanácsadást is biztosítani kell. A
komplex integrációs szolgáltatások keretében biztosított mentori támogatásnak elő kell
segíteni a kerületen belül más területre költöző családok új lakóhelyen való beilleszkedését,
melyet a cserelakásba költözést, illetve pénzbeli megváltást követően legalább egy évig után
kell követni.
A lakásmobilizáció elősegítésével, a szanálással érintett területeken élő hátrányos
helyzetű családok számára a lehető legszélesebb körben az önálló tulajdonhoz jutását
kell támogatni. Minden egyes család esetében meg kell vizsgálni, hogy a kerületben igénybe
vehető támogatások kiaknázásával (pl. szocpol. támogatás, fiatal házas és helyi támogatás)
valamint további támogatások egyedi alkalmazásával (pl. lakáshasználatba vételi díj
elengedése), a szociális és foglalkoztatási integráció eredményeképpen keletkező háztartásibevétel növekedéssel az adott család esetében reálisan elérhető alternatíva-e az önálló
lakástulajdon megszerzése.
A szanálási területen megüresedő lakások esetében, a szanálásig fennálló időtartamra,
engedélyezni kell a lakások összenyitását, mellyel különösen a nagy lélekszámú családok
életminőségét lehet javítani. A megüresedő lakások egybenyitásának engedélyezésével
párhuzamosan az önkormányzat vállalja, hogy nem költöztet a szanálandó és a szegregált
területekre újabb családokat.

Az Alprogram lebonyolításának fő elemei, elvei:
1. A lakók a kiköltöztetés előtt legalább 1,5 évvel levélben értesülnek a lakások
bontásáról.
2. A lakók általános tájékoztatást kapnak a lakógyűlésen a kiköltöztetés menetéről
3. Minden egyes lakásról külön forgalmi értékbecslés készül
4. Minden lakóval személyesen előzetes egyeztetés történik az igények felvétele, a
lehetőségek bemutatása, a lakás értékének ismertetése céljából.
5. A lakók jogosultak a lakásuknak megfelelő szobaszámú és alapterületű komfortos
lakásra függetlenül attól, hogy a jelenlegi lakásuk komfortos-e.
6. A lakók jogosultak a lakásrendeletben meghatározott nagyságú lakásra, ha a jelenlegi
lakásukban zsúfoltan laknak (pl. ha most 1 szobás komfort nélküli lakásban 4 fő lakik,
akkor számukra 1,5-2 szobás komfortos lakás biztosítható)
7. A lakók választhatják a pénzbeli megváltást.
8. A lakók saját stratégiájuk szerint szabadon dönthetnek, hogy lakást, vagy a pénzbeli
megváltást választják.
9. Amennyiben a lakás mellett döntenek, az önkormányzati kapcsolattartó felkutatja a
lakók által is megerősített cserefeltételeknek megfelelő önkormányzati tulajdonú
cserelakást, s megmutatja a lakóknak. Amennyiben a lakó elfogadja a lakást, sor
kerülhet az új bérleti szerződés megkötésére.
10. A bérlőket minden esetben tájékoztatni kell a cserelakásban fizetendő magasabb
lakbérről és rezsiről, és az igényelhető lakbér-, illetve lakásfenntartási támogatásról. A
bérlők ennek ismeretében fogadják el a jobb minőségű és nagyobb alapterületű
lakásokat.
11. A cserelakásként kijelölt ingatlannak a kerület területén kell elhelyezkednie és nem
lehet az ASZT által szegregátumként, vagy veszélyeztetett területként azonosított
területeken sem.
12. A lakók új helyre való költöztetése nem eredményezheti új szegregátum, illetve
veszélyeztetett terület kialakulását.
13. Amennyiben a bérlő a pénzbeli megtérítés mellett döntött, és sikerül megállapodni az
összegben, akkor egyszerű megállapodás születik. Ez esetben is, a kifizetést
megelőzően, meg kell győződni a bérlő, illetve családjának tekintetében a lakhatás
biztosítottságáról.
14. A teljes folyamatban részt vesz a Családsegítő Szolgálat szakembere, aki a
partnerségi rendszer további tagjaival (pl. Cigány Kisebbségi Önkormányzat) felméri
a család helyzetét, lehetőségeit, az Alprogramban részt vevő család komplex
integrációjához szükséges beavatkozásokat. Tanácsadással, mentori támogatással, a
rendszerszemléletű szociális munka eszköztárával segíti a családot az integrációs
folyamatban, továbbá koordinálja a partneri rendszer tagjai által biztosított, a család
problémáinak kezelését elősegítő, szolgáltatások igénybe vételét (adósságkezelés,
oktatási, foglalkoztatási programba való bekapcsolódás.

Horizontális prioritások érvényesülése az Alprogramban
Az érintettek bevonása horizontális prioritás érvényesülését segítheti, ha az érintettek, akár
közhasznú munkavégzés keretében, közvetlenül be tudnak kapcsolódni a lakókörnyezetük
rendezésébe a szanálásra kijelölt területeken, a szegregátumok környékén és más
veszélyeztetett területeken is. A roma közhasznú programban részt vevők saját közvetlen
lakókörnyezetükben végzett munkával is bekapcsolódhatnának a terület rendezésébe, a
kiürített lakások szanálásig tartó egybenyitását eredményező munkálatokba.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke a Várospolitikai és Fejlesztési Bizottság és a
Szociális és Lakásügyi Bizottság munkájában szavazati joggal rendelkező külsős tagként
vehet majd részt, így a kerület leginkább hátrányos helyzetű kisebbségének bevonása a
komplex integrációs program értékelését, végrehajtását meghatározó szakpolitikai
döntésekben érvényesülni tud.
A helyi partnerségi együttműködés szerepe kiemelkedő a hátrányos helyzetű családok
elérésében, a komplex integrációs beavatkozások megvalósításában. Míg a családgondozók
mentori támogatást biztosítanak, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elő tudja segíteni az
érintett roma családok valós problémáinak őszinte feltárását, az integrációs beavatkozásokhoz
szükséges bizalmi viszony létrejöttét. Az oktatást, pedagógiai szolgáltatásokat biztosító
szervezetek partnerségi szerepe a területen élő HH-s, HHH-s és SNI-s gyermekek oktatási
esélyegyenlőségének biztosításához elengedhetetlen. A komplex segítő beavatkozások
megkívánják a partnerszervezetek konkrét családok, esetek, problémák mentén való operatív
együttműködését. Szintén a partnerség tagjai közötti munkamegosztást, különösen a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat szerepvállalását igényli rehabilitáció kapcsán elköltöztetett
családok utánkövetése, mentori támogatása.
A városrészi illeszkedést tekintve kijelenthető, hogy az Alprogram elsősorban Városkapu
városrész problémáira reagál, a kijelölt szanálási területeken élő hátrányos helyzetű családok
(különösen az Attila utcai szegregátum területén lakók) esetében célzottan alkalmaz
személyre szabott, komplex segítő szolgáltatásokat. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy
a komplex segítő szolgáltatások célzott alkalmazására a kijelölt Városkapu városrészi
szanálási területen kívül a Kertváros Hofherr és Vas Gereben utca között elterülő részén,
illetve a jelen Tervben megjelöl kisebb szegregált és veszélyeztetett kertvárosi területek
vonatkozásában is szükség van.
III. Szociális- és gyermekvédelmi Alprogram
A lakhatáshoz kapcsolódó adósságok kezelésének helyi rendszere szempontjából a kerületi
díjhátralék-állomány növekedése mellett problémát jelent, hogy az adósságkezelés jelenlegi
helyi szabályozása mellet a családok megközelítőleg 15%-a nem fért bele a szolgáltatásba,
mivel a lakás, amelyben élnek nem a tulajdonuk, illetve önkormányzati lakás esetén a
lakásban nem bérlőként, hanem családtagként laknak, így nem kérhetik az adósságcsökkentési
támogatást. Ezért a rendelet olyan tartalmú módosítására van szükség, hogy ezek a családok is
igénybe tudják venni az adósságkezelést.
A rendszer hatékony működtetése szempontjából szükséges, hogy, az adósságkezelési
szolgáltatásból ne legyenek kizárva az albérlők, illetve a szövetkezeti lakásban bérlőként
élő személyek.
Önkormányzati lakások esetén az adósságkezelési programba való bekapcsolódás
szempontjából problémát jelent, ha a lakásbérleti szerződése már felmondásra került. Ezért a
jelenlegi rendszert olyan irányba kell módosítani, hogy azok az önkormányzati lakásban
élő családok, akiknek bérleti szerződése a fennálló tartozás miatt lett felmondva, részt
vehessenek az adósságkezelési programban, abban az esetben, ha a Lakásügyi Csoport

által kiállított igazolást tudnak benyújtani arról, hogy a tartozás esetén bérleti
szerződésüket újra megköti velük az Önkormányzat.
Az interprofesszionális integrációs szolgáltatási rendszer fontosságára a Városkapu és a
Kertváros városrészeken, továbbá az itt található veszélyeztetett területeken és
szegregátumokban élő, a Családsegítő ügyfélkörében megjelenő hátrányos helyzetű emberek
komplex problémái világítanak rá. A komplex integrációs szolgáltatási rendszer
működtetéséhez csak részben elégségesek a kerületi szociális intézmények erőforrásai,
ugyanis az ügyfelek által hozott problémahalmazok más szakmai területeket is érintenek.
A hátrányos helyzetű emberek jelentős része ugyanakkor nem kerül a szociális
intézményrendszer látókörébe, tanácsadás és információ hiányában nem veszi igénybe azokat
a támogatási lehetőségeket (pl. lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély igénybe
vétele), melyekre helyzete alapján jogosult lenne. Ennél is nagyobb baj, hogy kimarad
mindazon kerületi programokból és szolgáltatásokból amelyek elősegíthetnék többek között
szociális, lakhatási és munkaerő-piaci beilleszkedését. Ezért kiemelt jelentősége van annak,
hogy az ASZT megvalósításában szerepet vállaló helyi partneri rendszer tagjai a
Koordinációs Tanács adta stratégiai együttműködési keretek mellett operatív szinteken is
együttműködjenek. A rászorulók elérése szempontjából a kerületi interprofesszionális és
szektorok (önkormányzati, civil, piaci szolgáltatók) közötti együttműködést meg kell
erősíteni a különböző ágazatokban dolgozó szakemberek közös továbbképzési
programjával, melynek tematikájában kiemelt helyet kell szánni a kispesti városrészekben és
a szegregált, valamint veszélyeztetett területeken megjelenő problémák elemzésének.
A lakhatásukban veszélyeztetett kerületi családok átmeneti elhelyezése érdekében az
önkormányzat alapellátási körben Családok Átmeneti Otthonát működtet. Az Otthonnak
jelenleg helyet adó épületben hiányoznak a közösségi helyiségek, amelyeket az épület tetőtér
felé való bővítésével, annak beépítésével lehetne kialakítani.
Sok hátrányos helyzetű, kisgyermekes kerületi családnak gondot jelent, hogy otthon nevelt
(elsősorban tartósan beteg, vagy folyamatos ápolásra-gondozásra szoruló) gyermekeik
időszakos napközbeni felügyeletét, például a szülők munkavállalásának idejére nem tudják
megoldani, ezért sok esetben a család több keresőképes tagja is inaktivitásba kényszerülhet. A
kerületben a házi gyermekfelügyelet kialakítása hiánypótló lenne. A gyermekfelügyelet
szervezésébe, működtetésébe, felkészítő képzést követően, a szakemberek kontrollja mellett, a
hátrányos helyzetű közösségekben élő embereket is be lehet vonni.
A veszélyeztetett gyermekek elérése szempontjából a gyermekvédelmi jelzőrendszer
működtetése mellett fontos a kriminalizálódás, a drogok és szenvedélybetegségek által
fokozottan veszélyeztetett utcán, vagy „plázákban”csellengő, gyakran antiszociális
kortárscsoportokhoz csapódó gyermekek és fiatalok elérése. Ezeknek a legtöbbször hátrányos
helyzetű családokban élő gyermekeknek elérése és segítése a kerületi utcai szociális munka
fejlesztése, a feladatellátást jelenleg végző egy szakember mellett további szakember
alkalmazása révén válhat hatékonyabbá.
A veszélyeztetett gyermekek és családjaik komplex segítését a „Biztos kezdet” program
működtetése alapozhatja meg. A program keretében a klub jellegű foglalkozások látogatása
mellett lehetőség van korai fejlesztő szolgáltatás és képességfejlesztő program igénybe
vételére is. A program megvalósítását több, köztük roma származású önkéntes is segíti.
A Koncepció az egyedül álló, illetve rászoruló idős kerületi lakosok kerületen belüli
elhelyezése érdekében a Bercsényi út 18. szám alatti ingatlanon idősek otthona kialakítását
tűzte ki célul. A nem odaillő funkciók kitelepítése után a jelenlegi épület belső átalakításával
és a tetőtér beépítésével 2-4 éves időtávon lehet elvégezni.

Horizontális prioritások érvényesülése az Alprogramban
Az érintettek bevonása horizontális prioritás érvényesülését segítheti, hogy az érintettek
önkéntesként, megfelelő szakmai kontroll mellett több szakmai program megszervezésébe,
megvalósításába is bekapcsolódhatnak (pl. házi gyermekfelügyelet, „Biztos kezdet” program)
Az érintett roma családok szolgáltatásokkal való elérése kapcsán kiemelkedő szerepet kap a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat és az önkormányzati roma referens.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke a Szociális és Lakásügyi Bizottság munkájában
szavazati joggal rendelkező külsős tagként vehet majd részt, így a kerület leginkább hátrányos
helyzetű kisebbségének bevonása a szociális szolgáltatások és ellátások helyi szabályozását
meghatározó szakpolitikai döntésekben érvényesülni tud.
A helyi partnerségi együttműködés szerepe kiemelkedő a hátrányos helyzetű családok
elérésében, a komplex integrációs beavatkozások, illetve a szociális szolgáltatások hatékony
megvalósításában. A hátrányos helyzetű gyermekek eléréshez elengedhetetlen a kerületi
gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése, melynek a kerületi polgárokkal kapcsolatban
álló, bármely szakmai ágazatban működő szakemberek, továbbá a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat képviselői, a kerületi roma referens nélkülözhetetlen szereplői. A
jelzőrendszeren kívül a kerületi interprofesszionális és szektorközi partnerség tagjainak az
általuk nyújtott szolgáltatásokat is össze kell hangolniuk, komplex szolgáltatási hálót
kialakítva. Az ASZT végrehajtása kapcsán kialakításra kerülő Koordinációs Fórum ideális
terep lehet a helyi partnerek szociális és integrációs célú szolgáltatásinak összehangolására.
A városrészi illeszkedést tekintve kijelenthető, hogy az Alprogram több városrész specifikus
problémáira is reagál, a kijelölt szanálási területeken élő hátrányos helyzetű családok
(különösen az Attila utcai szegregátum területén lakók) esetében rendszerszemléletű szociális
munka alkalmazását, komplex segítő beavatkozások alkalmazását határozza meg. Az átmeneti
elhelyezést biztosító szolgáltatások (CSÁO) fejlesztése, erősítése a veszélyeztetett
területeken, akár jogcím nélkül, élő családoknak jelenthet megoldást, akiknek lakhatása
időszakosan megoldatlanná válik, hajléktalanná válás fenyegeti őket. A Lakótelepen,
Városkapu és a Kertvárosi városrészekben önkormányzati lakásokban élő díjhátralékos
családok esetében a lakhatáshoz kapcsolódó hátralékok, elsősorban a lakbérhátralék
felhalmozódása sok esetben a bérleti jogviszony önkormányzat általi felmondásához vezet.
Ezek a családok nem vehettek részt a helyi adósságkezelésben, így, főleg a Lakótelepen
tömegessé válhatna a kritikus mértékű, kezeletlen hátralékok kialakulása, melyek az
adósságkezelés, a családok segítő szolgáltatásba való bevonásának elmaradása miatt előbbutóbb a lakhatás elvesztéséhez vezetnének. Az ASZT végrehajtása kapcsán ezek a családok is
bekerülnek az adósságkezelési szolgáltatás igénybe vevői körébe.
IV. Foglalkoztatási Alprogram
Az ASZT keretében megvalósításra kerülő foglalkoztatási programok elsődleges célja, hogy a
kerületi aktív korú hátrányos helyzetű népesség foglalkoztathatóságának javításán keresztül,
elősegítse a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket.
A foglalkoztathatóság fejlesztésének egyik legfontosabb aktivizáló eszköze a
munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásba vonása az önkormányzat által
szervezett munkalehetőségek biztosítása. A kerületi közhasznú és közcélú munka
szervezése kapcsán fontos, hogy ezekhez a típusú munkavégzéshez kapcsolódó negatív
jelentéstársítások oldódjanak. Biztosítani kell, hogy a közérdekű munkavégzésben (bírósági
ítéletben szabálysértés, vétség megállapítása esetén elrendelhető büntetési forma) részt vevők
a közhasznú és közcélú munkát végzőktől csoportszinten, egyértelműen elhatárolhatóak
legyenek.

A kerületben jelenleg is sikeresen zajlik a Roma Közfoglalkoztatási Program, amely
jelenleg 15 roma lakosnak biztosít foglalkoztatási lehetőséget és rendszeres
munkajövedelmet. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat szerint a romák körében a jelenlegi
közhasznú státuszokat meghaladó igény van a közfoglalkoztatásban való részvételre. A roma
lakosság kerületi szinten is rossz foglalkoztatási mutató miatt indokolt a Roma
Közfoglalkoztatási Programra keretében biztosított státuszok számának fokozatos
emelése. A program fenntarthatósága érdekében hosszabb távon indokolt szakmai
végzettséggel bíró művezető által irányított betanított roma lakásfelújító brigád
alakítása, kezdetben közhasznú, a későbbiekben akár véglegesített státuszokkal, amely
alapvető felújítási munkákba (festés-mázolás, lakások egybenyitás utáni munkálatai, sitt
eltávolítása stb.) és a veszélyeztetett területeken lévő rossz állapotú házak további
állagromlásának megelőzésébe is bevonható lenne.
A társadalomtudatos vállalkozásokat támogatni szükséges a kerületben, ennek részeként
a jogszabályok adta keretek között az önkormányzati megrendelések kiadásánál (a helyi
pályázatoknál) előnyben kell részesíteni azokat a vállalkozásokat, szervezeteket, amelyek
igazolható módon, legális keretek között alkalmaznak a kerületben élő hátrányos
helyzetű embereket, továbbá rendelkeznek munkahelyi esélyegyenlőségi tervvel.
A kerületi munkanélküli és inaktív lakosok számára a közfoglalkoztatás biztosítása mellett
közösségi és szabadidős programokat, személyiségfejlesztő és mentori támogató
szolgáltatásokat kell szervezni a kerületi szociális és foglalkoztatási célú szolgáltató
szervezetek partnerségi együttműködésével. A jövőben is fenntartandó a kerületi
Álláskereső Klub működtetése, ahol az ügyfelek klub jellegű foglalkoztatásokba
bekapcsolódva vehetnek igénybe a munkába állásukhoz komplex szociális és munkaerő-piaci
szolgáltatásokat.
A Dél-pesti Régió lakossága számára komplex szolgáltatásokat biztosító kerületközi
partnerség a TÁMOP 1.1 program keretében konzorciumaként alakult meg, a konzorcium
vezetője a XVIII. ker. Közhasznú Foglalkoztató, a konzorcium munkájába a Vöröskereszt, a
Kispesti Családsegítő és a Csepeli Szociális Szolgálat kapcsolódik be.
Kispesten intézményi kezdeményezésre három havonként ülésezik a Foglalkoztatási
Kerekasztal, melynek fő célja, hogy a foglalkoztatásban részt vevő helyi intézmények,
szervezetek között párbeszéd alakuljon ki, és közös munkával a későbbiekben a
munkanélküliség kezelése érdekében komplex foglalkoztatási-szociális projektek induljanak.
A kerületi tartósan munka nélkül lévő és inaktív lakosok alapvető érdeke, hogy az
önkormányzat munkaerőpiaci-aktivitásait, szolgáltatásit összekapcsolja a Dél-pesti Régió más
kerületeinek aktivitásaival. Az „Öt Muskétás” Foglalkoztatási paktum működtetése révén
lehetőség nyílik a paktumot alapító őt dél-pesti kerület, valamint paktumhoz a társuló szakmai
szervezetek (többek között a Regionális Munkaügyi Központ, FEMI, Iparkamara)
erőforrásaikat
összehangolva,
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a
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foglalkoztatáspolitikájának fő irányairól, közös foglalkoztatási projekteket indítsanak.
A felnőttképzés a kerület hátrányos helyzetű lakosságának szempontjából nagyon fontos,
ugyanis a kerületi és a városrészi elemzések is rámutatnak, hogy az alacsony iskolai
végzettség a legtöbb esetben munkanélküliséggel, inaktivitással, rossz szociális és
lakáshelyzettel párosul. Mivel az „Öt Muskétás” Paktumban is szerepet vállaló dél-pesti
kerületek ezen a téren is össze szeretnék hangolni aktivitásaikat, 2007 júniusában régiós
felnőttoktatási társulást hoztak létre. A társulás egyik kiemelt célja, hogy a kerületek aktív
korú, hátrányos helyzetű, alacsony képzettségű lakossága részére olyan szakmai képzéseket
szervezzen, amelyek a munkaadók keresleti igényekhez alkalmazkodnak. A társulás
pályázatokon indulva kívánja a képzések feltételeinek biztosításához szükséges forrásokat
biztosítani.

Horizontális prioritások érvényesülése az Alprogramban
Az érintettek bevonása horizontális prioritás érvényesülését segíti, hogy a hátrányos
helyzetű emberek, köztük a romák az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás keretében
akár saját lakóhelyük, lakókörnyezetük megújításában is részt vehetnek, megfelelő szakmai
kontroll mellett. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke a Szociális és Lakásügyi
Bizottság munkájában külsős, szavazati joggal rendelkező tagként vehet majd részt, így a
kerület leginkább hátrányos helyzetű kisebbségének bevonása a foglakoztatási szolgáltatások
helyi szabályozását meghatározó szakpolitikai döntésekben érvényesülni tud.
A helyi partnerségi együttműködés szerepe kiemelkedő a tartósan munkanélküli és inaktív
lakosok elérésében, a komplex reintegrációs beavatkozások, illetve a munkaerő-piaci
aktivitást elősegítő szolgáltatások (pl. közfoglalkoztatás) hatékony megvalósításában. A
hátrányos helyzetű munkanélküli emberek eléréshez, legális munkalehetőséghez való
juttatásukhoz elengedhetetlen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat szerepvállalása. A helyi
partnerségi rendszerre épülő Koordinációs Fórumnak az önkormányzat esélyegyenlőségi
referensével együttműködve folyamatosan nyomon kell követni a kerületi foglalkoztatási
folyamatokat, valamint az önkormányzat, valamint az „Öt Muskétás” paktum vezetésének
irányába javaslatokat, ajánlásokat szükséges megfogalmaznia a térség foglalkoztatási
színvonalának emelése, a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci programokba való
bevonás érdekében.
A városrészi illeszkedést tekintve kijelenthető, hogy az Alprogramnak az összes kerületi
munkanélküli ember körében kell pozitív változásokat elérnie, azonban meg kell jegyeznünk,
hogy a Városkapu és a Kertváros városrészek esetében, valamint ezekben a városrészekben
elhelyezkedő (jelen Tervben is megjelenő) veszélyeztetett és szegregálódott területeken
koncentrálódott a kerület munkaerő-piaci szempontból legrosszabb helyzetű népessége. A
szanálásra kerülő területeken a komplex integrációs stratégiai egyik legfontosabb eleme a
hátrányos helyzetű (köztük roma) családok aktív korú tagjainak legális munkalehetőséghez
juttatása.
V. Oktatási és Kulturális Alprogram
A közoktatási területen megvalósításra kerülő Alprogram elsődleges oktatási célja a hátrányos
helyzetű tanulók oktatási esélyegyenlőségének biztosítása.
Az 3-6 éves korcsoportban 100 %-os mértékben biztosítani kell az óvodáztatást. A
hátrányos helyzetű családok esetében, illetve az ASZT-ben meghatározott szegregátumok és
veszélyeztetett területek mindegyikén a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevonásával
fel kell mérni az óvodás korú gyermekek tényleges óvodáztatási arányát.
A korábban bevezetésre kerülő ösztöndíj pályázati rendszer működtetése eredményes volt
az általános iskola alsós tagozatán tanuló gyermekek esetében. A pozitív tapasztalatok alapján
a tanulmányi ösztöndíjak rendszerét ki kell szélesíteni, mégpedig olyan módon, hogy a
pályázati kiírásban szereplő elvárt átlagot lejjebb kell szállítani, ugyanakkor a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a roma tanulók ösztöndíj rendszerbe való nagyobb
arányú bekerülését biztosítani kell. A pályázat elbírálási folyamatában a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnökének külsős bizottsági tagként, szavazati jogú
részvételét biztosítani szükséges.
A kerület rendelkezik elfogadott Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal,
azonban nem minden önkormányzati fenntartású oktatási intézménynek van elfogadott
Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja. Az ASZT megvalósítása kapcsán ezt a
hiányosságot pótolni kell. Azokban az önkormányzati fenntartású kerületi iskolákban,
ahol a hátrányos helyzetű tanulók aránya magas, illetve az iskola beiskolázási

körzetének társadalmi helyzete ezt indokolja (Vass Lajos Általános Iskola, Ady Endre
Általános Iskola) az Intézmény Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának
Akciótervében oktatási integrációt kiemelten szolgáló felzárkóztató program indítását
kell meghatározni. Az önkormányzat minden iskolában szeretne felzárkóztató programot
indítani, a fent említett intézményekben különösen.
A roma kisebbség kulturális azonosságtudatának erősítését, a roma kultúra értékeinek,
hagyományainak megismerését, közösségi megélését segíti elő Kispesti Romákért
Egyesület Roma Tudásház létrehozása, ahol a roma családok szervezett keretek között
vehetnek részt a roma kulturális ismeretek elsajátítását segítő közösségi programokban.
Az önkormányzat az egyesület számára erre a célra térítésmentesen helyiséget biztosít,
és pályázat útján támogatja működését.
A kerületi IVS Akcióterületi Tervének megvalósítása kapcsán ESZA típusú programként a
Wekerletelepre fókuszáló helyi városrész-történeti tananyag és oktatási program kerül
kidolgozásra és bevezetésre, melynek elsődleges célja a városrész hagyományainak,
kulturális értékeinek megismertetése a városrész lakosságával mely a közösséghez való
tartozás megélését, a lakosok közötti szolidaritás erősítését is célozza.
Horizontális prioritások érvényesülése az Alprogramban
Az érintettek bevonása horizontális prioritás érvényesülését segíti, hogy a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és
Egészségügyi Bizottságban külsős, szavazati joggal rendelkező tagként vehet majd részt, így
a kerület leginkább hátrányos helyzetű kisebbségének bevonása a oktatási intézmények
működését szolgáltatások, az oktatás helyi rendszerének szabályozását meghatározó
szakpolitikai döntésekben érvényesülni tud.
A helyi partnerségi együttműködés szerepe kiemelkedő a hátrányos helyzetű gyermekek
elérésében, illetve az adekvát szolgáltatások biztosításában, mivel a gyermekek
viselkedésében észlelt problémák esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül az
iskoláktól jut el leggyakrabban jelzés a gyermekjóléti szolgáltatáshoz. Azonban a partneri
rendszer többi tagjának és jelzést kell adni, ha veszélyeztetett gyerek kerül a látókörükbe. A
hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekeket érintő beavatkozások is helyi partnerségi
szerepvállalást igényelnek, mivel a hátrányos helyzetű gyermek helyzetének javulása nem
érhető el pusztán iskolai programok indításával, a gyermek családját, környezetét is el kell
érni a segítő szolgáltatásokkal. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat partneri közreműködése
a hátrányos helyzetű roma gyermekek családjainak segítő folyamatba való bevonása terén
alapvető fontosságú.
A városrészi illeszkedést tekintve kijelenthető, hogy az Alprogramnak az összes kerületi
hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermek körében kell pozitív változásokat elérnie,
azonban meg kell jegyeznünk, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani azokra az iskolákra,
amelyeknek a beiskolázási körzetében a Városkapu és a Kertváros városrészekben
elhelyezkedő (jelen Tervben is megjelenő) veszélyeztetett és szegregálódott területek
találhatóak. A szanálásra kerülő területeken a komplex integrációs stratégiai egyik
legfontosabb eleme a hátrányos helyzetű (köztük roma) gyermekek óvodáztatásának és
iskoláztatásának a közoktatási esélyegyenlőség érvényre juttatásával való biztosítása.
VI. Közszolgáltatások elérésének elősegítése - Alprogram
A hátrányos helyzetű embereket nagyobb arányban koncentráló területeken (különösen a jelen
tervben szegregátumként és veszélyeztetett területként azonosított részeken fokozott
figyelmet kell arra fordítani, hogy hátrányos helyzetű emberek hozzáférjenek a kerület

lakosok számára biztosított közszolgáltatásokhoz, különösen helyzetük javítását célzó
szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz.
Az ASZT helyzetelemzési része az azonosított szegregátumok esetében rámutat, hogy a
területen élő hátrányos helyzetű családoknak csak egy része jelenik meg segélyezésben vagy a
szociális szolgáltatások ügyfeleként, jelentős részük nem vesz részt a foglalkozatási helyzetük
javítását célzó programban. A családok közszolgáltatásokhoz való hozzáférése csak akkor
biztosítható, ha az ASZT-ben azonosított szegregátumok és veszélyeztetett területek
mindegyikén, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat koordinálása mellett fel kell mérni a
családok ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz való, tényleges körülményeiknek megfelelő,
hozzáférését. Különösen a szanálási területen található szegregátum pontos felmérése kiemelt
feladat, mert a komplex integrációs folyamatban döntő fontosságú, hogy az érintett családok
hozzáférhessenek az őket megillető szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz, erőforrásokhoz.
A családok helyzetének felmérése alapján a kerületi esélyegyenlőségi referens és a roma
referens irányítása mellett tanulmányt kell készíteni, melyet a Koordinációs Fórum elé
kell terjeszteni. A tanulmány alapján a Koordinációs Fóruma ajánlásokat fogalmaz meg az
önkormányzat számára annak kapcsán, hogy a komplex integrációs folyamatban milyen
intézkedések meghozatalára van szüksége annak érdekében, hogy az érintett lakosok az
integrációt előmozdító ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz optimális mértékben hozzáférjenek.
Az érintett családokkal végzett szociális munkában kiemelt szerepet kell játszania a
terepmunkának, vagyis a családgondozók a segítő folyamatban saját környezetükben
gondozzák a családokat, intenzív kapcsolattartás keretében.
A közszolgáltatásokhoz való hozzáférést meghatározza a közterületek és a közösségi
szolgáltató intézmények fizikai akadálymentessége is. E tekintetben meghatározó a járdák
kiépítettsége, mely területen fejlesztési célként a teljes kerület vonatkozásában 100%-os
szilárd burkolatú járdakiépítettséget szükséges elérni 14 éven belül. Ennek eredményeképpen
pótlásra kerülnének a főleg a Városkapu és Kertváros városrészekben jelentkező kisebb
járdahiányok.
A közintézmények akadálymentesítésre az önkormányzat pályázati forrásokat kíván
felhasználni, melyhez a szükséges önerőt biztosítja, továbbá hatósági hatáskörben nem ad ki
építési engedélyt olyan közösségi szolgáltatásnak helyt adó épületre megépítésére, amely a
tervek alapján nem akadálymentes.
Horizontális prioritások érvényesülése az Alprogramban
Az érintettek bevonása horizontális prioritás érvényesülését segíti, hogy a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat a hátrányos helyzetű csoportok számára legnagyobb jelentőséggel
bíró közszolgáltatásokat felügyelő szakbizottsági munkába szavazati joggal rendelkező taggal
kapcsolódik be (CKÖ elnöke), illetve a Koordinációs Fórum munkájában részt vesz. A
Cigány Kisebbségi Önkormányzat szerepe nélkülözhetetlen a hátrányos helyzetű roma
családok helyzetének tényleges felmérésében, az integrációt célzó segítő beavatkozások
megtervezésében, végrehajtásában.
A helyi partnerségi együttműködés szerepe kiemelkedő a hátrányos helyzetű családok
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosításában, ugyanis az egyes szolgáltatásokat
biztosító szervezetek kötelesek szolgáltatásaikat a kerület összes lakosa számára biztosítani.
Amennyiben hátrányos helyzetű személyek vagy családok egyes szolgáltatásokból
kirekesztődnek az önkormányzati esélyegyenlőségi referens a Koordinációs Fórum, annak
bármely tagja, vagy bármely más kerületi szolgáltató szervezet jelzése alapján eljár az adott
szolgáltatás kirekesztett személyekre, családokra való kiterjesztése érdekében. A Cigány
Kisebbségi Önkormányzat partneri közreműködése a hátrányos helyzetű roma családok

elérése, helyzetük felmérése, szolgáltatásokról való informálása, szolgáltatásokhoz való
eljuttatása, segítő folyamatba való bevonása terén alapvető fontosságú.
A városrészi illeszkedést tekintve kijelenthető, hogy az Alprogramnak az összes kerületi
hátrányos helyzetű emberre, családra ki kell terjednie, ugyanakkor kiemelt figyelmet kell
fordítani a Városkapu és a Kertváros városrészekben elhelyezkedő (jelen Tervben is
megjelenő) veszélyeztetett és szegregálódott területeken élő családok közszolgáltatásokhoz
való hozzáférésének biztosítására. A szanálásra kerülő területeken a komplex integrációs
stratégiai alapvető eleme a hátrányos helyzetű lakók számára az integrációt elősegítő
szolgáltatások és ellátások lehető legszélesebb körű igénybe vételének biztosítása.
VII. Bűnmegelőzési Alprogram
A hátrányos helyzetű emberek, köztük is a fiatalok az átlagnál jobban veszélyeztetettek nem
csak a bűnelkövetővé, hanem az áldozattá válás tekintetében is. Ezért minden kerületi
általános és középiskolát forgórendszerben érintő áldozattá válás megelőzését célzó
programot kell indítani. A program keretében a tanulók rendőrök, polgárőrök, áldozatokat
képviselő szervezetek képviselői által tartott előadásokon vesznek részt az iskola
keretein belül. A kerületben jelenleg is vannak ilyen programok (pl. Móra Ferenc
Általános Iskolában).
A bűnmegelőzés és antiszociális magatartásformák kezelése a fiatalokkal foglalkozó
szakemberek, pedagógusok és segítők munkájában egyaránt megjelenik. Továbbképzés
indításával a pedagógusok és segítők tréningeken vesznek részt, amely felkészíti őket
arra, hogy munkájukban alkalmazni tudják a konfliktuskezelés resztoratív technikáját,
és képesek legyenek támogatást nyújtani az antiszociális magatartásformák által
veszélyeztetett tanulók részére.
Az utcai szociális munkát végző személyek számának egy fővel való növelése lehetőséget
nyújt arra, hogy a képzett szociális munkások közvetlenül érjék el az antiszociális
galerik tagjait, a drog által veszélyeztetett fiatalokat. A megszólított fiatalokat a szakemberek
eljutatják a megfelelő segítő szolgáltatásokhoz, klubfoglalkozásokba, szabadidős
programokba vonják be.
Horizontális prioritások érvényesülése az Alprogramban
A helyi partnerségi együttműködés szerepe kiemelkedő a hátrányos helyzetű tanulók
bűnelkövetővé, illetve áldozattá válásának megelőzése terén. Az utcai szociális munkások
csak a helyi partnerség tagjaival együttműködve tudják az általuk elért fiatalokat megfelelő
szolgáltatásokhoz juttatni, legyen szó mentálhigiénés, egészségügyi vagy oktatási
szolgáltatásokról.
A városrészi illeszkedést tekintve kijelenthető, hogy az Alprogramnak az összes kerületi
hátrányos helyzetű emberre, családra ki kell terjednie, ugyanakkor kiemelt figyelmet kell
fordítani a Városkapu és a Kertváros és a városrészekben elhelyezkedő (jelen Tervben is
megjelenő) veszélyeztetett és szegregálódott területeken élő családok vagyonvédelmére.

VIII. Az Attila utca 52-64 alatti szegregátumra vonatkozó Komplex Integrációs
Alprogram
A területen azonnal meg kell indítani a szegregátum oldását, az ott lakó emberek integrált
környezetbe való elhelyezését. Az integráció azonban nem csak a lakhatási feltételek
javítására, a térbeli elkülönülés oldására vonatkozik. Komplex integrációt kell
megvalósítani, vagyis a hátrányos helyzetű emberek számára szociális, oktatási,
foglalkoztatási integrációs szolgáltatásokat, életvezetési tanácsadást is biztosítani kell. A
komplex integrációs szolgáltatások keretében biztosított mentori támogatásnak elő kell
segíteni a kerületen belül más területre költöző családok új lakóhelyen való beilleszkedését,
melyet a cserelakásba költözést, illetve pénzbeli megváltást követően legalább egy évig után
kell követni.
Minden egyes lakó, család vonatkozásában, az érintettekkel együttműködve előzetes
szükséglettérképet és integrációs tervet kell készíteni, melyet a Családsegítő Szolgálat által
kijelölt családgondozó készít el együttműködésben az önkormányzat roma és
esélyegyenlőségi referenseivel.
A lakásmobilizáció elősegítésével, a területen élő családok számára a lehető legszélesebb
körben az önálló tulajdonhoz jutását kell támogatni. Minden egyes család esetében meg
kell vizsgálni, hogy a kerületben igénybe vehető támogatások kiaknázásával (pl .szocpol.
támogatás, fiatal házas és helyi támogatás) valamint további támogatások egyedi
alkalmazásával (pl. lakáshasználatba vételi díj elengedése), a szociális és foglalkoztatási
integráció eredményeképpen keletkező háztartási-bevétel növekedéssel az adott család
esetében reálisan elérhető alternatíva-e az önálló lakástulajdon megszerzése.
A területen megüresedő lakások esetében, a szanálásig fennálló időtartamra,
engedélyezni kell a lakások összenyitását, mellyel különösen a nagy lélekszámú családok
életminőségét lehet javítani. A megüresedő lakások egybenyitásának engedélyezésével
párhuzamosan az önkormányzat vállalja, hogy nem költöztet a szanálandó és a szegregált
területekre újabb családokat.
Az Alprogram lebonyolításának fő elemei, elvei:
1. A lakók a kiköltöztetés előtt legalább 1,5 évvel levélben értesülnek a lakások
bontásáról.
2. A lakók általános tájékoztatást kapnak a lakógyűlésen a kiköltöztetés menetéről
3. Minden egyes lakásról külön forgalmi értékbecslés készül
4. Minden lakóval személyesen előzetes egyeztetés történik az igények felvétele, a
lehetőségek bemutatása, a lakás értékének ismertetése céljából.
5. A lakók jogosultak a lakásuknak megfelelő szobaszámú és alapterületű komfortos
lakásra függetlenül attól, hogy a jelenlegi lakásuk komfortos-e.
6. A lakók jogosultak a lakásrendeletben meghatározott nagyságú lakásra, ha a jelenlegi
lakásukban zsúfoltan laknak (pl. ha most 1 szobás komfort nélküli lakásban 4 fő lakik,
akkor számukra 1,5-2 szobás komfortos lakás biztosítható)
7. A lakók választhatják a pénzbeli megváltást.
8. A lakók saját stratégiájuk szerint szabadon dönthetnek, hogy lakást, vagy a pénzbeli
megváltást választják.
9. Amennyiben a lakás mellett döntenek, az önkormányzati kapcsolattartó felkutatja a
lakók által is megerősített cserefeltételeknek megfelelő önkormányzati tulajdonú

cserelakást, s megmutatja a lakóknak. Amennyiben a lakó elfogadja a lakást, sor
kerülhet az új bérleti szerződés megkötésére.
10. A bérlőket minden esetben tájékoztatni kell a cserelakásban fizetendő magasabb
lakbérről és rezsiről, és az igényelhető lakbér-, illetve lakásfenntartási támogatásról. A
bérlők ennek ismeretében fogadják el a jobb minőségű és nagyobb alapterületű
lakásokat.
11. A cserelakásként kijelölt ingatlannak a kerület területén kell elhelyezkednie és nem
lehet az ASZT által szegregátumként, vagy veszélyeztetett területként azonosított
területeken sem.
12. A lakók új helyre való költöztetése nem eredményezheti új szegregátum, illetve
veszélyeztetett terület kialakulását.
13. Amennyiben a bérlő a pénzbeli megtérítés mellett döntött, és sikerül megállapodni az
összegben, akkor egyszerű megállapodás születik. Ez esetben is, a kifizetést
megelőzően, meg kell győződni a bérlő, illetve családjának tekintetében a lakhatás
biztosítottságáról.
14. A teljes folyamatban részt vesz a Családsegítő Szolgálat szakembere, aki a
partnerségi rendszer további tagjaival (pl. Cigány Kisebbségi Önkormányzat) felméri
a család helyzetét, lehetőségeit, az Alprogramban részt vevő család komplex
integrációjához szükséges beavatkozásokat. Tanácsadással, mentori támogatással, a
rendszerszemléletű szociális munka eszköztárával segíti a családot az integrációs
folyamatban, továbbá koordinálja a partneri rendszer tagjai által biztosított, a család
problémáinak kezelését elősegítő, szolgáltatások igénybe vételét (adósságkezelés,
oktatási, foglalkoztatási programba való bekapcsolódás.
A területen a komplex integrációs program keretében végrehajtandó társadalmi típusú
intézkedések:
• minden egyes lakó, család részére személyes mentor kirendelése,
• a családok aktív korú tagjainak legális munkalehetőséghez juttatásának elősegítése
• közösségi szolgáltatások elérhetőségének biztosítása,
• a lakók számára az integrációt elősegítő szolgáltatások és ellátások lehető legszélesebb
körű igénybe vételének biztosítása,
• a veszélyeztetett gyermekek gyermekjóléti alapellátásba vonása,
• a gyermekes családok „Biztos kezdet” programba való bekapcsolódásának elősegítése,
• az iskoláskorú gyermekek közül a lehető legtöbb gyermek ösztöndíjprogramba történő
bevonása,
• a hátrányos helyzetű gyermekek 100 %-os óvodáztatásának biztosítása,
• hátrányos helyzetű gyermekek 100 %-os alapfokú iskoláztatásának biztosítása,
• a mentor részéről gyermekeket oktató iskolák gyermekvédelmi felelőseivel való
intenzív kapcsolattartás,
• házi gyermekfelügyelet megszervezése a területen,
• forgalomlassító intézkedések, két darab fekvőrendőr kihelyezése az Attila utca érintett
szakaszának két végébe
Az Alprogram végrehajtását éves szinten monitori jelentés alapján a Koordinációs Fórum
véleményezése mellett az Önkormányzat Képviselőtestületének el kell fogadnia, szükség
esetén intézkednie kell az ASZT területre vonatkozó Intézkedési tervében kitűzött indikátorok
elérését biztosító addicionális feladatokról.

Horizontális prioritások érvényesülése az Alprogramban
Az érintettek bevonása horizontális prioritás érvényesülését segítheti, ha az érintettek, akár
közhasznú munkavégzés keretében, közvetlenül be tudnak kapcsolódni a lakókörnyezetük
rendezésébe a szanálásra kijelölt területeken, a szegregátumok környékén és más
veszélyeztetett területeken is. A roma közhasznú programban részt vevők saját közvetlen
lakókörnyezetükben végzett munkával is bekapcsolódhatnának a terület rendezésébe, a
kiürített lakások szanálásig tartó egybenyitását eredményező munkálatokba.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke a Várospolitikai és Fejlesztési Bizottság és a
Szociális és Lakásügyi Bizottság munkájában külsős, szavazati joggal rendelkező tagként
vehet majd részt, így a kerület leginkább hátrányos helyzetű kisebbségének bevonása a
komplex integrációs program értékelését, végrehajtását meghatározó szakpolitikai
döntésekben érvényesülni tud.
A helyi partnerségi együttműködés szerepe kiemelkedő a hátrányos helyzetű családok
elérésében, a komplex integrációs beavatkozások megvalósításában. Míg a családgondozók
mentori támogatást biztosítanak, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elő tudja segíteni az
érintett roma családok valós problémáinak őszinte feltárását, az integrációs beavatkozásokhoz
szükséges bizalmi viszony létrejöttét. Az oktatást, pedagógiai szolgáltatásokat biztosító
szervezetek partnerségi szerepe a területen élő HH-s, HHH-s és SNI-s gyermekek oktatási
esélyegyenlőségének biztosításához elengedhetetlen. A komplex segítő beavatkozások
megkívánják a partnerszervezetek konkrét családok, esetek, problémák mentén való operatív
együttműködését. Szintén a partnerség tagjai közötti munkamegosztást, különösen a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat szerepvállalását igényli rehabilitáció kapcsán elköltöztetett
családok utánkövetése, mentori támogatása.
A városrészi illeszkedés vizsgálata ezen alprogramnál inadekvát.

5.3.3.5
Átfogó feladat
cél

Intézkedési Terv

Kispest Önkormányzata a kerület helyzetét feltárva és értékelve a kerület egészére nézve kötelezettséget vállal arra, hogy az Anti-szegregációs Tervben,
szegregációs Intézkedési tervben foglaltak érvényesíti.
Az
intézkedés Az intézkedés
Feladatok
Intézkedés
intézkedésért
Intézkedés
eredményességét
eredményesség
felelős
megvalósításának
mérő
indikátor
ét
mérő
határideje
rövidtávon
indikátor
(1 év)
középtávon
(3 év)

A
szegregációs
folyamatok Anti-szegregációs Tervben, ill. az
csökkentése, megfordítása, és új Anti-szegregációs
Intézkedési
szegregátumok
kialakulásának tervben foglaltak érvényesítése
megállítása

Anti-szegregációs
Polgármester
Tervben, ill. az Antiszegregációs Intézkedési
tervben
foglalt
intézkedések
végrehajtásának
érvényesítése

Az Antiszegregációs Terv és Anti-szegregációs Terv, ill. az Anti- A terv teljesülésének és az Polgármester
intézkedések
hatásainak szegregációs
Intézkedési
terv intézkedések
monitorozása
teljesülésének vizsgálata
megtörténtének vizsgálata
évenként
(indikátorok
teljesülésének vizsgálta 1,
3 és 6 év után) vizsgálat

ill. az AntiAz
intézkedés
eredményes
ségét mérő
indikátor
hosszútávo
n
(6 év)

Elfogadástól
folyamatos

Az
ASZT-ben
szegregátunként
megjelölt
területeken a a fő
szegregátummutatók javulnak,
illetve a kerületben
nem alakul ki
újabb szegregátum

Az ASZT-ben
szegregátumké
nt
megjelölt
területeken
száma a felére
csökken,
a
fennmaradó
szegregátumok
estében
a
szegregátummutatók
javulnak,
illetve
a
kerületben nem
alakul ki újabb
szegregátum

A
kerületben
nem
található
szegregátu
mként,
vagy
veszélyeztet
ett
területként
azonosíthat
ó terület

Elfogadástól évente

Megerősíti, hogy
az
ASZT-ben
szegregátunként
megjelölt
területeken a a fő
szegregátummutatók javulnak,

Megerősíti,
hogy
Az
ASZT-ben
szegregátunkén
t
megjelölt
területeken
száma a felére

Megerősíti,
hogy
a
kerületben
nem
található
szegregátu
mként,

illetve a kerületben csökken,
a
nem alakul ki fennmaradó
újabb szegregátum szegregátumok
estében
a
szegregátummutatók
javulnak,
illetve
a
kerületben nem
alakul ki újabb
szegregátum

vagy
veszélyeztet
ett
területként
azonosíthat
ó terület

A horizontális prioritások érvényesítéséhez kapcsolódó intézkedések

Horizontális
prioritásokhoz
kapcsolódó feladat
cél

Horizontális prioritási szempontok érvényre juttatása

Feladatok

Az
ASZT Cigány
Kisebbségi
végrehatásához
Önkormányzat bevonása a
kapcsolódó
fő szakpolitikai döntéshozatalba
területeken
(szociális
ágazat,
lakásgazdálkodás,
oktatáspolitika
és
kultúra,
társadalmi
kapcsolatok,
városfejlesztés)
a
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat érdemi
szereplőként vehessen

Intézkedés

intézkedésért felelős

A
Szociális
és Polgármester
Lakásügyi
Bizottság,
Társadalmi Kapcsolatok
Bizottság,
Várospolitikai
és
Fejlesztési
Bizottság,
továbbá
a
Közművelődési,
Oktatási,
Sport,
Ifjúságpolitikai
és
Egészségügyi Bizottság
munkájába a Cigány

Intézkedés
megvalósításána
k határideje

Az
intézkedés Az intézkedés
eredményességét mérő eredményessé
indikátor rövidtávon
gét
mérő
indikátor
középtávon

Az intézkedés
eredményessé
gét
mérő
indikátor
hosszútávon

2008. szeptember A szakbizottságok munkájában szavazati joggal részt
vesz a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke.

részt a szakpolitikai
döntéshozatalban

Kisebbségi
Önkormányzat elnöke
külsős, szavazati joggal
bíró
tagként
kapcsolódjon be.
helyzetű Esélyegyenlőségi
Polgármester
tovább
kapcsolatos referens
feladatok foglalkoztatása

A kerületi hátrányos
helyzetű
csoportok
esélyegyenlőségének
erősítése

Hátrányos
csoportokkal
önkormányzati
delegált ellátása

Helyi
szintű
antiszegregációs
stratégiai és operatív
partnerség megerősítése

Az ASZT alprogramjainak Koordinációs
végrehajtásában
szerepet létrehozása
vállaló
partnerszervezetek
együttműködésének
intézményesítése

Fórum Alpolgármester

2008. szeptember Az Önkormányzat Hivatalának munkájában részt vesz
az esélyegyenlőségi referens

2008. szeptember A Koordinációs Fórum dokumentáltan működik és
ellátja az ASZT-ben meghatározott feladatait.

Az átfogó feladathoz kapcsolódó specifikus feladatok és intézkedések

Feladat
cél

Lakásállomány és Lakókörnyezet Rehabilitációs Alprogram végrehajtása
Feladatok

Szegregátumokban
Lakáspályázati
vagy veszélyeztetet meghatározása
területeken
élő
családok kerületen
belüli mobilitásának
elősegítése

Intézkedés

intézkedésért felelős

kvóta A
szociális
alapon Alpolgármester
pályáztatásra
kerülő
lakások
esetében
azoknak a hátrányos
helyzetű családoknak,
amelyek
szegregátumban, vagy
veszélyeztetett területen
élnek,
a
pályázó
családoknak
plusz
pontot kell biztosítani az

Intézkedés
megvalósításána
k határideje

Elfogadástól
folyamatosan

Az
intézkedés Az intézkedés Az intézkedés
eredményességét mérő eredményessé eredményessé
indikátor rövidtávon
gét
mérő gét
mérő
indikátor
indikátor
középtávon
hosszútávon
Szükséges rendelet módosítása. A szociális alapon
pályáztatott bérlakások 20%-ához a szegregátumokban /
veszélyeztetett területen élők jutottak.

elbírálásnál
A kerületi lakosság A lakosság komfortérzetének Lakáshumanizálási
lakhatási
javítása mellett a lakossági program végrehajtása
színvonalának
beruházásokhoz
szükséges
növelése
források bővítése

Elfogadástól
folyamatosan

A programba bevont
lakóházak száma a
2008. évi bázisértékhez
képest növekedjen

A programba
bevont
lakóházak
száma a 2008.
évi
bázisértékhez
képest
legalább 10
%-kal
növekedjen
A programba
bevont
lakóházak
száma a 2008.
évi
bázisértékhez
képest
legalább 10
%-kal
növekedjen
Önkormányza
ti tulajdonban
lévő alacsony
komfortfokoz
atú lakások
száma a 2008
évi
bázisértékhez
képest 10 %kal
csökkenjen

A programba
bevont
lakóházak
száma a 2008.
évi
bázisértékhez
képest
legalább 20
%-kal
növekedjen
A programba
bevont
lakóházak
száma a 2008.
évi
bázisértékhez
képest
legalább 20
%-kal
növekedjen
Önkormányza
ti tulajdonban
lévő alacsony
komfortfokoz
atú
lakások
száma a 2008
évi
bázisértékhez
képest 20%csökkenjen
Legalább 20
lakásos
albérlői ház
felépítése ház
felépítése

A
paneles A paneles technológiával épült Panelprogram
technológiával épült épületek energiatakarékossági célú végrehajtása
épületek működési felújítása
gazdaságosságának
javítása,
rezsiköltségek
csökkentése

Alpolgármester

Elfogadástól
folyamatosan

A programba bevont
lakóházak száma a
2008. évi bázisértékhez
képest növekedjen

Az
önkormányzat Az önkormányzati lakásállomány Önkormányzati
lakáspolitikai
minőségi javítása
bérlakások
mozgásterének
komfortfokozatának
növelése
növelése

Alpolgármester

Elfogadástól
folyamatosan

Önkormányzati
tulajdonban
lakásállomány
komortfokozata
javuljon

2012. december

Előzetes beruházási és Az építéshez
hatástanulmány
szükséges
elkészítése
telek
kijelölése

Önálló
Átmeneti
vagy
ideiglenes Albérlők
Házának Alpolgármester
lakást/lakáshitelt
lakásmegoldások biztosítása
felépítése, külső forrás
megfinanszírozni
bevonásával
nem tudó személyek/
családok

lévő

lakhatásának
támogatása

Feladat
cél

Komplex Integrációs Alprogram végrehajtása

Feladatok

Intézkedés

intézkedésért felelős

Kerületen
belüli Lakhatási integráció biztosítása a Az ASZT meghatározott Alpolgármester
elvek szerint a lakások
integrációs
célú kerületen belül
pénzbeli
megváltása,
mobilitás elősegítése
vagy
cserelakás
felajánlása
Lakók saját tulajdonhoz jutásának A
lakásmobilizáció Alpolgármester
elősegítése
elősegítésével,
a
területen élő családok
számára
a
lehető
legszélesebb körben az
önálló
tulajdonhoz
jutását kell támogatni.

Az
intézkedés Az intézkedés
eredményességét mérő eredményessé
indikátor rövidtávon
gét
mérő
indikátor
középtávon
2013. szeptember Családokkal
való A
lakók
célzott és személyes cserelakással
kapcsolatfelvétel,
és pénzbeli
helyzetfelmérés
megváltással
elvégzése
kapcsolatos
igényeinek
felmérése
2013. szeptember
megvalósul

Az intézkedés
eredményessé
gét
mérő
indikátor
hosszútávon
A
területen
található
szanált
épületekben
található
lakások
cserelakással
és
pénzzel
való
megváltása
megvalósul

A
lakók
önálló
lakáshoz
jutáshoz való
jutásához
szükséges
támogatási
igények
és
lehetőségek
felmérése
megvalósul

Az
integrációs
aktivitások és
támogatások
biztosításával
saját
lakástulajdon
fenntartására
képes
családok
lakáshoz
jutnak

Intézkedés
megvalósításána
k határideje

Lakók
életminőségének
javítása
Integrációs
szükséglet felmérése
Integrációs
beavatkozások
meghatározása

Lakások alapterületének növelését A szanálásig fennálló Alpolgármester
célzó átalakítások engedélyezése
időtartamra,
engedélyezni kell a
lakások összenyitását
Alpolgármester
Egyéni
komplex
integrációs Személyre/családokra
szükségletek meghatározása
szabott szükséglettérkép
készítése
Alpolgármester
Egyéni
komplex
integrációs Személyre/családokra
stratégiák meghatározása
szabott
integrációs
tervek elkészítése

Lakók
munkaerő- Munkaerő-piaci
piaci
helyzetének elősegítése
javítása

reintegráció A családok aktív korú Alpolgármester
tagjainak
legális
munkalehetőséghez
juttatása

A lakók közösségi Az
integráció
elősegítő A lakók integrációt Alpolgármester
szolgáltatásokhoz
szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítő
való hozzáférésének biztosítása
szolgáltatásokba
és
biztosítása
ellátásokba
lehető
legszélesebb
körben
való bevonása

2009. áprilistól Az összenyitási igények Megürülő lakások igények
folyamatos
felmérése,
technikai szerinti
engedélyezett
lehetőségek elemzése
összenyitása megvalósul
2008.
augusztustól
folyamatos
2008.
augusztustól
folyamatos

Személyre/családokra szabott szükséglettérkép minden
lakóra kiterjedően elkészül
Integrációs
mentori
támogatással
tervek
végrehajtása megvalósul

2009. márciustól Lakók
részletes A
lakosság
folyamatos
munkaerő-piaci helyzet munkaerőfelmérése megvalósul
piaci
aktivitási
mutatói
a
2008.
évi
bázisértékekh
ez
képest
javulnak

A
lakosság
munkaerőpiaci
aktivitási
mutatói
középtávú
indikátor
bázisértékhez
képest
javulnak

2009. márciustól A lakók közösségi
folyamatos
szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének
felmérése megvalósul

A
lakók
integrációt
elősegítő
szolgáltatások
ba
való
részvételei
aránya
a
középtávú
indikátor
bázisértékhez
képest nő

A
lakók
integrációt
elősegítő
szolgáltatások
ba
való
részvételi
aránya
a
2008.
évi
bázisértékhez
képest nő

gyermekek A
veszélyeztetett Alpolgármester
gyermekek
gyermekjóléti
alapellátásba vonása
Családok integrációjának segítése A gyermekes családok Alpolgármester
klub jellegű komplex segítő „Biztos
kezdet”
foglalkozások szervezésével
programba
való
bekapcsolódásának
elősegítése
Gyermekotthoni
felügyeletének Házi gyermekfelügyelet Alpolgármester
megszervezése
a
segítése
területen

Veszélyeztetett
és Veszélyeztetett
hátrányos helyzetű ellátása
gyermekeket nevelő
családok segítése

2009. márciustól Gyermekes családok és Gyermekjólét Gyermekjólét
folyamatos
gyermekek helyzetének i
i
felmérése megvalósul
szolgáltatásba szolgáltatásba
n részesülő n
részesülő
gyermekek
gyermekek
2009. márciustól
aránya
a aránya
a
folyamatos
2008.
évi középtávú
bázisértékhez indikátor
képest nő
bázisértékhez
képest nő
2009. márciustól
A gyermekes A gyermekes
családok
családok
„Biztos
„Biztos
kezdet”
kezdet”
programba
programba
való
való
bekapcsolódá bekapcsolódá
si aránya a si aránya a
2008.
évi középtávú
bázisértékhez indikátor
képest nő
bázisértékhez
képest nő
Igények
szerinti
házi
gyermekfelügyelet
működtetése megvalósul a
területen

Gyermekek iskolai A gyermekek iskolába járásra, Az
iskoláskorú Alpolgármester
esélyegyenlőségének jobb iskolai teljesítményre való gyermekek közül a
előmozdítása
ösztönzése
lehető legtöbb gyermek
ösztöndíjprogramba
vonása

2008.
szeptembertől
folyamatos

A gyermekek óvodáztatásának és A gyermekek teljes körű Alpolgármester
óvodáztatásának és
iskoláztatásának biztosítása
alapfokú
iskoláztatásának
biztosítása

2008.
szeptembertől
folyamatos

Új lakóhelyen való Utánkövetési
és
beilleszkedés
feladatok ellátása
támogatása

Feladat
cél

útgondozási A kerületen belül más Alpolgármester
területre
költöző
családok új lakóhelyen
való
beilleszkedését,
melyet a cserelakásba
költözést,
illetve
pénzbeli
megváltást
követően legalább egy
évig után kell követni.

Ösztöndíjprogram
feltételrendszerének
módosítása megvalósul

Ösztöndíjpro
gram keretén
belül nő a
területen élő
gyermekek
aránya
a
2008.
évi
bázisértékhez
képest

Ösztöndíjprog
ram keretén
belül nő a
területen élő
gyermekek
aránya
a
középtávú
indikátor
bázisértékhez
képest
A gyermekek tényleges A gyermekek óvodáztatása és
óvodáztatásának és
alapfokú iskoláztatásak teljes
alapfokú
körűvé válik
iskoláztatásának
felmérése megvalósul

2012. április

Utógondozási
feladatokra
előzetes
módszertani
terv
készítése megvalósul

Elköltöző
családok
utógondozásá
nak
előkészítése
megvalósul

Elköltöző
családok
utógondozásá
nak
megvalósítása
megtörténik

Intézkedés
megvalósításána
k határideje

Az
intézkedés Az intézkedés
eredményességét mérő eredményessé
indikátor rövidtávon
gét
mérő
indikátor
középtávon

Az intézkedés
eredményessé
gét
mérő
indikátor
hosszútávon

Szociális- és gyermekvédelmi Alprogram végrehajtása
Feladatok

Intézkedés

intézkedésért felelős

Azok
az
önkormányzati
lakásban
élő
családok,
akiknek
bérleti szerződése a
fennálló
tartozás
miatt lett felmondva,
részt vehessenek az
adósságkezelési
programban

Azon önkormányzati lakásban élő Az
adósságkezelésre Alpolgármester
családok
bevonása
az vonatkozó
rendeleti
adósságkezelésbe,
amelyeknek szabályozás módosítása
bérleti szerződése a fennálló
tartozás miatt lett felmondva

2008. szeptember Az adósságkezelésbe
vont családok száma a
2008. évi bázisértékhez
viszonyítva növekedjen

Az adósságkezelési Az albérlők, illetve a szövetkezeti Az
adósságkezelésre Alpolgármester
szolgáltatásból
ne lakásban bérlőként élő személyek vonatkozó
rendeleti
legyenek kizárva az beemelése az adósságkezelésbe.
szabályozás módosítása
albérlők, illetve a
szövetkezeti
lakásban bérlőként
élő személyek.

2008. szeptember

A
rászorulók
elérésének
hatékonyságát segítő
helyi együttműködési
rendszerek erősítése

A
különböző Alpolgármester
ágazatokban
dolgozó
szakemberek
közös
interprofesszionális
továbbképzési
programjának indítása

2009. február

A
továbbképzési
programba
a
Koordinációs
Fórumban
közreműködő partnerek
mindegyike delegáljon
legalább egy kerületi
szakembert.

A
feladatellátást Alpolgármester
jelenleg végző egy
szakember
mellett
további
egy
utcai
szociális
munkás
szakember alkalmazása

2009. február

A
segítő
szolgáltatásokkal elért
veszélyeztetett fiatalok
száma a 2008. évi
bázisértékhez
képest
növekedjen.

A rászorulók elérésében szerepet
vállaló helyi partnerszervezetek és
az
általuk
alkalmazott
szakemberek
együttműködési
készségének és kompetenciájának
növelése

Kerületi
Utcai szociális munka fejlesztése
veszélyeztetett
fiatalok
elérése
segítő
szolgáltatásokkal

Az
adósságkezelé
sbe
vont
családok
száma a 2008.
évi
bázisértékhez
viszonyítva
legalább 10
%-kal
növekedjen

Az
adósságkezelé
sbe
vont
családok
száma a 2008.
évi
bázisértékhez
viszonyítva
legalább 15
%-kal
növekedjen

A
továbbképzési
programba a
Koordinációs
Fórumban
közreműködő
partnerek
mindegyike
delegáljon
legalább két
kerületi
szakembert.
A
segítő
szolgáltatások
kal
elért
veszélyeztetet
t
fiatalok
száma a 2008.
évi

A
továbbképzési
programba a
Koordinációs
Fórumban
közreműködő
partnerek
mindegyike
delegáljon
legalább négy
kerületi
szakembert.
A
segítő
szolgáltatások
kal
elért
veszélyeztetet
t
fiatalok
száma a 2008.
évi

bázisértékhez
képest
legalább 20
%-kal
növekedjen.
A foglalkozáson részt A
vevő családok száma a foglalkozáson
2008. évi bázisértékhez részt
vevő
képest növekedjen.
családok
száma a 2008.
évi
bázisértékhez
képest
legalább 5 %kal
növekedjen.

bázisértékhez
képest
legalább 40
%-kal
növekedjen.
A
foglalkozáson
részt
vevő
családok
száma a 2008.
évi
bázisértékhez
képest
legalább 10
%-kal
növekedjen
Tartósan
beteg, vagy
otthoni
ápolásra
szoruló
gyermeket
nevelő
családok
körében
a
foglalkoztatot
tság legalább
20
%-kal
növekedjen a
2008
évi
bázisértékhez
képest

A kerületi hátrányos Hátrányos
helyzetű
családok „Biztos
kezdet” Alpolgármester
helyzetű
családok számára
klubjellegű
segítő program működtetése
komplex szemléletű program biztosítása
segítése

folyamatos

Tartósan beteg, vagy A gyermekek
felügyeletének Házi gyermekfelügyelet Alpolgármester
otthoni
ápolásra biztosításával,
a
szülők kialakítása
szoruló
gyermeket munkavállalásának elősegítése
nevelő
családok
segítése

2009. május

Szolgáltatási rendszer Tartósan
kialakítása megtörténik beteg, vagy
otthoni
ápolásra
szoruló
gyermeket
nevelő
családok
körében
a
foglalkoztatot
tság
növekedjen a
2008
évi
bázisértékhez
képest

A
lakhatásukban
veszélyeztetett
kerületi
családok
ellátási
színvonalának
javítása

2012. december

Előzetes beruházási és Az
építési A Családok
hatástanulmány
beruházás
Átmeneti
elkészítése
megkezdése
Otthonában
közösségi
foglakozásokr
a alkalmas tér

A lakhatásukban veszélyeztetett A Családok Átmeneti Alpolgármester
kerületi
családok
átmeneti Otthonának közösségi
elhelyezésének
minőségi célú bővítése
fejlesztése

Rászoruló
kerületi
ellátásának
fejlesztése

Feladat

idős Rászoruló idős kerületi lakosok Idősek
Otthonának Alpolgármester
lakosok kerületen belüli tartós elhelyezése kialakítása külső forrás
bevonásával

2014. december

biztosítottsága
Előzetes beruházási és Az
építési Idősek
hatástanulmány
beruházás
Otthonának
elkészítése
megkezdése
átadása

Foglalkoztatási Alprogram végrehajtása

cél

Feladatok

Intézkedés

intézkedésért felelős

Kerületi
közfoglalkoztatás
fejlesztése

Közmunkavégzéshez kapcsolódó Közhasznú,
közcélú Alpolgármester
negatív jelentéstársítások oldása
munkát végző és a
közérdekű
munkavégzésre
ítélt
emberek csoportjának
jól megkülönböztethető
elhatárolása

Intézkedés
megvalósításána
k határideje

2008. december

Az
intézkedés Az intézkedés Az intézkedés
eredményességét mérő eredményessé eredményessé
indikátor rövidtávon
gét
mérő gét
mérő
indikátor
indikátor
középtávon
hosszútávon
Közhasznú, közcélú munkát végző és a közérdekű
munkavégzésre ítélt emberek csoportja a munkavégzés
jellege szerinti és jól látható, hangsúlyos munkaruházati
jelek alapján megkülönböztethető

Romák
Romák számára biztosított önálló Roma
Alpolgármester
foglakoztathatóságán közhasznú munka lehetőségek Közfoglalkoztatási
ak javítása
fejlesztése
Program státuszbővítése

2009. január

Roma
Közfoglalkoztatási
Program
2008-as
bázisértékhez
viszonyított
státusszámának
5
státusszal való bővítése

Roma
Közfoglalkozt
atási Program
2008-as
bázisértékhez
viszonyított
státusszámána
k
12
státusszal
való bővítése

Roma
Közfoglalkozt
atási Program
2008-as
bázisértékhez
viszonyított
státusszámána
k
15
státusszal való
bővítése

A társadalomtudatos Versenyelőny
biztosítása
az A
helyi
pályázati Alpolgármester
vállalkozások
esélyegyenlőségi szempontokat is rendszerben előnyben
támogatása
érvényesítő vállalkozásoknak
kell részesíteni azokat a
vállalkozásokat,

2009. január

Intézkedés előkészítése, A
tárgyévi
hatástanulmány
helyi
készítése
pályázatokon
nyertes

A
tárgyévi
helyi
pályázatokon
nyertes

szervezeteket, amelyek
igazolható
módon,
legális keretek között
alkalmaznak
a
kerületben élő hátrányos
helyzetű embereket

Tartósan
Munkanélküli
emberek Álláskereső
Klub Alpolgármester
munkanélküli
és álláskeresésének segítése
további működtetése
inaktív
kerületi
lakosok
elhelyezkedésének
támogatása

Feladat

vállalkozások
között
a
társadalomtud
atos
vállalkozások
aránya
legalább
15%-os

vállalkozások
között
a
társadalomtud
atos
vállalkozások
aránya
legalább 25%os

Folyamatos

A szolgáltatásban részt
vevő ügyfelek száma a
2008. évi bázisértékhez
képest növekszik.

A
szolgáltatásba
n részt vevő
ügyfelek
száma a 2008.
évi
bázisértékhez
képest
legalább 5 %kal
növekszik.

A
szolgáltatásba
n részt vevő
ügyfelek
száma a 2008.
évi
bázisértékhez
képest
legalább 10
%-kal
növekedjen

Intézkedés
megvalósításána
k határideje

Az
intézkedés Az intézkedés
eredményességét mérő eredményessé
indikátor rövidtávon
gét
mérő
indikátor
középtávon
Felmérés
100
%-os
eredményeinek
óvodáztatási
rendelkezésre állása
arány elérése
a
veszélyeztetet
területeken és
szegregátumo
kban

Az intézkedés
eredményessé
gét
mérő
indikátor
hosszútávon
100
%-os
óvodáztatási
arány elérése
a kerületben

Oktatási és Kulturális Alprogram végrehajtása

cél

100
óvodáztatási
elérése

Feladatok

Intézkedés

intézkedésért felelős

%-os Az óvodából korábban kimaradó, Veszélyeztetett területek Alpolgármester
arány hátrányos helyzetű családokban és
szegregátumok
élő gyermekek óvodába segítése
mindegyikén a Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat
bevonásával fel kell
mérni az óvodás korú
gyermekek
tényleges

2009. január

Hátrányos helyzetű Kerületi tanulmányi
és roma tanulók rendszer átalakítása
támogatása

Oktatási
Intézményi
esélyegyenlőség
Esélyegyenlőségi
intézményi
szintű elkészítése
biztosítása

óvodáztatási arányát
ösztöndíj Az ösztöndíj pályázati Alpolgármester
kiírásban szereplő elvárt
átlagot
lejjebb
kell
szállítani, ugyanakkor a
hátrányos
és
halmozottan hátrányos
helyzetű, valamint a
roma tanulók ösztöndíj
rendszerbe való nagyobb
arányú
bekerülését
biztosítani kell.

Közoktatási Intézményi Közoktatási Alpolgármester
tervek Esélyegyenlőségi
terveket el kell készíteni
minden önkormányzati
közoktatási intézmény
vonatkozásában
az Alpolgármester
Hátrányos helyzetű A magas HHH-s tanulói arányú Azokban
önkormányzati
tanulók
oktatási intézményekben
kiemelt
kerületi
integrációjának
felzárkóztató programok indítása a fenntartású
iskolákban,
ahol
a
támogatása
HHH-s gyermekek számára
hátrányos
helyzetű
tanulók aránya 15 %-nál
magasabb, illetve az
iskola
beiskolázási
körzetének társadalmi
helyzete ezt indokolja
(Vass Lajos Általános
Iskola,
Ady
Endre
Általános Iskola) az
Intézmény Közoktatási
Esélyegyenlőségi
Programjának
Akciótervében oktatási

2009. január

2009. január

2009. január

A
tanulmányi
ösztöndíjban
való
részesülés tekintetében
a hátrányos helyzetű és
roma tanulók aránya a
2008. évi bázisarányt
meghaladja

A tanulmányi A tanulmányi
ösztöndíjban ösztöndíjban
való
való
részesülés
részesülés
tekintetében a tekintetében a
hátrányos
hátrányos
helyzetű és helyzetű
és
roma tanulók roma tanulók
aránya
a aránya
a
2008.
évi 2008.
évi
bázisarányt
bázisarányt
legalább 10 legalább 20
%-kal
%-kal
meghaladja
meghaladja
Mindegyik önkormányzati közoktatási intézmény
rendelkezik elfogadott, illetve felülvizsgált Intézményi
Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervvel.

Azokban az önkormányzati fenntartású kerületi
iskolákban, ahol a hátrányos helyzetű tanulók aránya 15
%-nál
magasabb
HHH-s
tanulókat
célzottan
felzárkóztató program működik.

integrációt
kiemelten
szolgáló felzárkóztató
program indítását kell
meghatározni.
Romákért Alpolgármester
Roma
kultúrával Romák számára elérhető kulturális Kispesti
Egyesület
Roma
kapcsolatos
központ létrehozása
Tudásház
létrehozása
ismeretanyag
bővítése

2009. április

Kispesti Romákért
működtetése

A
Wekerletelepen A
Wekerletelep
kulturális Wekerletelepre
Alpolgármester
élők
körében
a közösségi
örökségének fókuszáló
helyi
városrészi
továbbadása
városrész-történeti
szolidaritás
és
tananyag és oktatási
összetartozás-érzés
program kidolgozása és
erősítése
bevezetése

2009. április

A
városrész-történeti A városrésztananyag és oktatási történeti
program kidolgozása
oktatási
program
bevezetése

A városrésztörténeti
oktatási
program
működtetése

Intézkedés
megvalósításána
k határideje

Az
intézkedés Az
eredményességét mérő intézkedés
indikátor rövidtávon
eredményess
égét
mérő
indikátor
középtávon

Az intézkedés
eredményessé
gét
mérő
indikátor
hosszútávon

Feladat
cél

Egyesület

Roma

Tudásház

Közszolgáltatások elérésének elősegítése – Alprogram végrehajtása
Feladatok

Intézkedés

intézkedésért felelős

A hátrányos helyzetű
családok
közszolgáltatásokhoz
való hozzáférésének
javítása

Középületek
akadálymentesítése

A szegregált területen élő
hátrányos helyzetű családok
közszolgáltatásokhoz
való
hozzáférésének vizsgálata

A Cigány Kisebbségi Alpolgármester
Önkormányzat
koordinálása mellett fel
kell mérni a családok
ellátásokhoz
és
szolgáltatásokhoz
való,
tényleges
körülményeiknek
megfelelő, hozzáférését.
A szegregált területen élő A családok helyzetének Alpolgármester
hátrányos helyzetű családok felmérése
alapján
a
közszolgáltatásokhoz
való kerületi esélyegyenlőségi
hozzáférésének javítása
referens és a roma
referens irányítása mellett
meg kell határozni a
szegregált területeken élő
családok
közszolgáltatásokhoz való
hozzáférését
elősegítő
aktivitásokat és végre kell
hajtani azokat

2009. február

A felmérés befejezése

A felmérés eredményeinek
hasznosítása

2009. március

A
felmérés
megállapítása alapján
meghatározásra
kerülnek a szegregált
területeken élő családok
közszolgáltatásokhoz
való
hozzáférését
elősegítő aktivitások

Közösségi
szolgáltató Közintézmények
intézmények akadálymentességi akadálymentesítési
hiányosságainak csökkentése
munkálatainak
végzése
(pályázati
források
igénybevételével)
használatba adás, vételi
engedély
nem
kerül
kiadásra olyan új épület
kapcsán, amely közösségi
szolgáltatást végez, de az
akadálymentes
közlekedése az épületben
nem biztosított

2009. április

A
közösségi
szolgáltatásoknak helyt
adó, belső terében és
közvetlen
megközelítésében
akadálymentes épületek
száma a 2008 évi
bázisértékhez képest nő

A
veszélyeztetet
t
és
szegregált
területen élő
családok
körében
a
2008.
évi
bázisértékhez
képest nő a
szociális
ellátások és
szolgáltatáso
k
igénybevételi
aránya
A közösségi
szolgáltatáso
knak
helyt
adó,
belső
terében
és
közvetlen
megközelítés
ében
akadálymente
s
épületek
száma
növekszik a
rövidtávú

veszélyeztetet
t és szegregált
területen élő
családok
körében
a
középtávú
indikátor
bázisértékhez
képest nő a
szociális
ellátások és
szolgáltatások
igénybevételi
aránya

A közösségi
szolgáltatások
nak helyt adó,
belső terében
és közvetlen
megközelítésé
ben
akadálymente
s
épületek
száma
növekszik a
rövidtávú
indikátor

indikátor
bázisértékéhe
bázisértékéhe z képest
z képest
Feladat

Bűnmegelőzési Alprogram végrehajtása
Intézkedés
megvalósításána
k határideje

Az
intézkedés Az intézkedés
eredményességét mérő eredményessé
indikátor rövidtávon
gét
mérő
indikátor
középtávon

Bűncselekmények
Kerületi iskolások ismeretterjesztő Minden
kerületi Alpolgármester
áldozatává
váló felvilágosítása az áldozattá válás általános
és
kerületi
fiatalok veszélyeiről
középiskolát
áldozattá
válással
forgórendszerben érintő
kapcsolatos
áldozattá
válás
ismereteinek
megelőzését
célzó
bővítése
program indítása

2009. március

Ismeretterjesztő programban való részvétel biztosított a
kerület minden általános és középiskolás tanulója
számára

Fiatalokkal
foglalkozó
pedagógusok
és
segítő szakemberek
bűnmegelőzéssel és
antiszociális
magatartásformákkal
kapcsolatos
ismereteinek
bővítése

2009. március

Továbbképzési tematika
kialakításra
kerül,
képzési
feltételek
biztosítottá válnak

cél

Feladat

Feladatok

Intézkedés

intézkedésért felelős

Kerületi
szakemberek A bűnmegelőzést és Alpolgármester
bűnmegelőzéssel és antiszociális antiszociális
magatartásformákkal kapcsolatos magatartásformák
továbbképzése
kezelését
segítő
továbbképzése indítása
fiatalokkal foglalkozó
szakemberek részére

Az Attila utca 52-64 alatti szegregátumra vonatkozó Komplex Integrációs Alprogram végrehajtása

Legalább 15
fő
kerületi
pedagógus és
segítő
szakember
vesz
részt
bűnmegelőzés
sel
és
antiszociális
magatartásfor
mákkal
kapcsolatos
továbbképzés
en

Az intézkedés
eredményessé
gét
mérő
indikátor
hosszútávon

Legalább 30
fő
kerületi
pedagógus és
segítő
szakember
vesz
részt
bűnmegelőzés
sel
és
antiszociális
magatartásfor
mákkal
kapcsolatos
továbbképzés
en

cél

Feladatok

Intézkedés

intézkedésért felelős

Kerületen
belüli Lakhatási integráció biztosítása a Az ASZT meghatározott Alpolgármester
elvek szerint a lakások
integrációs
célú kerületen belül
pénzbeli
megváltása,
mobilitás elősegítése
vagy
cserelakás
felajánlása
Lakók saját tulajdonhoz jutásának A
lakásmobilizáció Alpolgármester
elősegítése
elősegítésével,
a
területen élő családok
számára
a
lehető
legszélesebb körben az
önálló
tulajdonhoz
jutását kell támogatni.

Lakók
életminőségének
javítása
Integrációs
szükséglet felmérése

Lakások alapterületének növelését A szanálásig fennálló Alpolgármester
célzó átalakítások engedélyezése
időtartamra,
engedélyezni kell a
lakások összenyitását
Alpolgármester
Egyéni
komplex
integrációs Személyre/családokra
szükségletek meghatározása
szabott szükséglettérkép
készítése

Intézkedés
megvalósításána
k határideje

Az
intézkedés Az intézkedés
eredményességét mérő eredményessé
indikátor rövidtávon
gét
mérő
indikátor
középtávon

2013. szeptember Családokkal
való
célzott és személyes
kapcsolatfelvétel,
helyzetfelmérés
elvégzése

Az intézkedés
eredményessé
gét
mérő
indikátor
hosszútávon

A
területen
található
szanált
épületekben
található
lakások
cserelakással
2013. szeptember
és
pénzzel
való
megváltása
megvalósul
A
lakók Az
önálló
integrációs
lakáshoz
aktivitások és
jutáshoz való támogatások
jutásához
biztosításával
szükséges
saját
támogatási
lakástulajdon
igények
és fenntartására
lehetőségek
képes
felmérése
családok
megvalósul
lakáshoz
jutnak
2009. áprilistól Az összenyitási igények Megürülő lakások igények
folyamatos
felmérése,
technikai szerinti
engedélyezett
lehetőségek elemzése
összenyitása megvalósul
2008.
augusztustól
folyamatos

A
lakók
cserelakással
és pénzbeli
megváltással
kapcsolatos
igényeinek
felmérése
megvalósul

Személyre/családokra szabott szükséglettérkép minden
lakóra kiterjedően elkészül

Integrációs
beavatkozások
meghatározása

Alpolgármester
Egyéni
komplex
integrációs Személyre/családokra
stratégiák meghatározása
szabott
integrációs
tervek elkészítése

Lakók
munkaerő- Munkaerő-piaci
piaci
helyzetének elősegítése
javítása

reintegráció A családok aktív korú Alpolgármester
tagjainak
legális
munkalehetőséghez
juttatása

A lakók közösségi Az
integráció
elősegítő A lakók integrációt Alpolgármester
szolgáltatásokhoz
szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítő
való hozzáférésének biztosítása
szolgáltatásokba
és
biztosítása
ellátásokba
lehető
legszélesebb
körben
való bevonása

2008.
augusztustól
folyamatos

Integrációs
mentori
támogatással
tervek
végrehajtása megvalósul

2009. márciustól Lakók
részletes A
lakosság
folyamatos
munkaerő-piaci helyzet munkaerőfelmérése megvalósul
piaci
aktivitási
mutatói
a
2008.
évi
bázisértékekh
ez
képest
javulnak
2009. márciustól A lakók közösségi
folyamatos
szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének
felmérése megvalósul

A
lakók
integrációt
elősegítő
szolgáltatások
ba
való
részvételi
aránya
a
2008.
évi
bázisértékhez
képest nő

A
lakosság
munkaerőpiaci
aktivitási
mutatói
középtávú
indikátor
bázisértékhez
képest
javulnak
A
lakók
integrációt
elősegítő
szolgáltatások
ba
való
részvételei
aránya
a
középtávú
indikátor
bázisértékhez
képest nő

gyermekek A
veszélyeztetett Alpolgármester
gyermekek
gyermekjóléti
alapellátásba vonása
Családok integrációjának segítése A gyermekes családok Alpolgármester
klub jellegű komplex segítő „Biztos
kezdet”
foglalkozások szervezésével
programba
való
bekapcsolódásának
elősegítése
Gyermekotthoni
felügyeletének Házi gyermekfelügyelet Alpolgármester
megszervezése
a
segítése
területen

Veszélyeztetett
és Veszélyeztetett
hátrányos helyzetű ellátása
gyermekeket nevelő
családok segítése

2009. márciustól Gyermekes családok és Gyermekjólét Gyermekjólét
folyamatos
gyermekek helyzetének i
i
felmérése megvalósul
szolgáltatásba szolgáltatásba
n részesülő n
részesülő
gyermekek
gyermekek
2009. márciustól
aránya
a aránya
a
folyamatos
2008.
évi középtávú
bázisértékhez indikátor
képest nő
bázisértékhez
képest nő
2009. márciustól
A gyermekes A gyermekes
családok
családok
„Biztos
„Biztos
kezdet”
kezdet”
programba
programba
való
való
bekapcsolódá bekapcsolódá
si aránya a si aránya a
2008.
évi középtávú
bázisértékhez indikátor
képest nő
bázisértékhez
képest nő
Igények
szerinti
házi
gyermekfelügyelet
működtetése megvalósul a
területen

Gyermekek iskolai A gyermekek iskolába járásra, Az
iskoláskorú Alpolgármester
esélyegyenlőségének jobb iskolai teljesítményre való gyermekek közül a
előmozdítása
ösztönzése
lehető legtöbb gyermek
ösztöndíjprogramba
vonása

2008.
szeptembertől
folyamatos

A gyermekek óvodáztatásának és A gyermekek teljes körű Alpolgármester
óvodáztatásának és
iskoláztatásának biztosítása
alapfokú
iskoláztatásának
biztosítása

2008.
szeptembertől
folyamatos

Közlekedésbiztonság Az utcán
növelése
lassítása

áthaladó

Új lakóhelyen való Utánkövetési
és
beilleszkedés
feladatok ellátása
támogatása

Ösztöndíjprogram
feltételrendszerének
módosítása megvalósul

Ösztöndíjpro
gram keretén
belül nő a
területen élő
gyermekek
aránya
a
2008.
évi
bázisértékhez
képest

Ösztöndíjprog
ram keretén
belül nő a
területen élő
gyermekek
aránya
a
középtávú
indikátor
bázisértékhez
képest
A gyermekek tényleges A gyermekek óvodáztatása és
óvodáztatásának és
alapfokú iskoláztatásak teljes
alapfokú
körűvé válik
iskoláztatásának
felmérése megvalósul

forgalom két darab fekvőrendőr Alpolgármester
kihelyezése az Attila
utca érintett szakaszának
két végébe

2009. április

Két darab fekvőrendőr kihelyezésre kerül az Attila utca
érintett szakaszának két végébe

útgondozási A kerületen belül más Alpolgármester
területre
költöző
családok új lakóhelyen
való
beilleszkedését,
melyet a cserelakásba
költözést,
illetve
pénzbeli
megváltást
követően legalább egy
évig után kell követni.

2012. április

Utógondozási
feladatokra
előzetes
módszertani
terv
készítése megvalósul

Elköltöző
családok
utógondozásá
nak
előkészítése
megvalósul

Elköltöző
családok
utógondozásá
nak
megvalósítása
megtörténik

Mellékletek
Az IVS és az ASZT előállítása során alkalmazott helyzetelemzést segítő lapok
21. táblázat: a 2001-es Népszámlálás adataiból előállítandó mutatók
Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek
aránya (%)
Lakónépességen belül 15-59 évesek
aránya (%)
Lakónépességen belül 60- x évesek
aránya
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül (%)
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebb népesség arányában (%)
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások
aránya (%)
Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül (%)
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon belül (%)
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül (%)
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya (%)

Kispest összesen

Wekerletelep

Lakótelep

Városkapu

Kertváros

Jánh F.Esze-T. u,
Endresz Gy
Vass G.u 49.
Áchim A u.
tömb
55
66

Vas Gereben
u. 69.

63 810

10 899

29 398

1 093

22 420

Attila u.
52-64
99

12,9

14,2

12,0

14,6

13,6

11

20

20

29

67,7

58,7

75,1

61,6

62,7

70

64

55

23

19,3

27,1

13,0

23,9

23,7

18

16

25

62

18,4

15,5

18,5

28,5

19,2

100

85

30

15

17,3
26 776

19,8
4 996

16,8
11 561

12,2
554

17,0
9 665

0
46

0
12

0
21

80
0

8,4

8,3

1,0

31,6

15,9

90

100

40

13

34,8

34,1

33,6

38,9

36,9

90

44

50

90

9,9

8,7

9,3

16,8

11,1

90

58

49

50

61,5

61,0

63,6

57,3

58,7

10

55

50

65

33,2

41,4

24,7

42,3

39,1

30

54

38

50

50

22. táblázat: Városrészek és szegregátumok segélyezési mutatói (forrás: önkormányzati nyilvántartások)

Az IVS-ben azonosított
városrészek és szegregátumok

Wekerletelep
Városkapu és Városközpont
Lakótelep
"Kertváros"
Attila u 52-64
Endresz Gy u 49)
Jánh F. u. -Esze T. u.- Vass G uÁchim A u tömb
Vas Gereben u. 69.
Kispest egészére vetített mutató
Kispest egészére az adott
segélytípus száma

Rendszeres szociális
segélyben részesülők
aránya a lakások
számához viszonyítva
0,40%
1,30%
0,60%
0,75%

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülők aránya a
lakások számához
viszonyítva
1,50%
3%
3%
3%

HHH-s gyerekek
aránya a
településrészen
0,04%
1%
0,23%
0,30%

50%
66%

21%
0

43%
100%

64%
130%

0
7,60%
2,20%

4,70%
0,00%
0,45%

4,70%
15,30%
2,80%

0
15,00%
0,23%

300

175

762

Lakónépesség száma
(jelenlegi népességnyilvántartási adatok
alapján)
10 272
1 090
28 147
21 793

Lakások száma
(jelenlegi
népességnyilvántartási
adatok alapján)
4 879
542
12 469
9 217

LFT-ben
részesülők
aránya a lakások
számához
viszonyítva
1,60%
2,60%
2,70%
1,70%

99
23

14
9

66
29
61 302

21
13
27 107

23. táblázat: Általános iskolai közoktatás integráltságának felmérése

OM
azonosító

38816
35138

35149
35139
35142
201005
035150
035143
38433
35146
35147
35148

035152

Intézmény neve*
Ady Endre Általános
Iskola
Berzsenyi Dániel
Általános Iskola

Bolyai János
Általános Iskola
Eötvös József Ált.Isk.
Erkel Ferenc
Általános Iskola
Gábor Áron
Karácsony S.
Rózsatéri Ref. Ált.
Isk. és Óv.
Kós Károly Általános
Iskola
Móra F.Á.I.
Pannónia Általános
Iskola
Reménység Két. Tan.
Ker. Ált. Isk.
Vass L. Á. I.
Kispesti Waldorf
Óvoda, Általános
Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási
Iskola és Gimnázium

Tanulólétszám az intézményben
Összesen

HHH

HH

410+2 x

17

56

SNI
20+3
x

326

20

65

370
476

0
4

347
428

Tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint
Emelt szintű oktatás és/vagy két
Normál (általános) tanterv
Gyógypedagógiai tagozat
tanítási nyelvű iskolai oktatás
Összesen
HHH HH SNI
Összesen
HHH HH
SNI
Összesen HHH HH
SNI
182

8

33

20

230

9

23

3

0

0

0

72

298

17

59

44

0

0

0

0

28

3

10
9

344
476

0
4

26
166

0
0

0
1

0
0

0

33

10
9

0

34

3
31

21
64

5
14

0
324

0
30

0
58

0
14

347
104

3
1

21
0

5
0

0
0

0
0

0
0

134

1

10

134

1

10

0**

381

5*

18

5

228

1*

18

3

2

0

0

0

56

3

13

56

56

3

409

0

26

3

409

0

13

3

202

0

13

2

0

0

0

234
402

47
30

72
63

0
2

88
187

20
10

25
27

0
1

146
215

27
20

47
36

0
1

0

0

0

196

0

10

7

6

28

0
0

0
153

4*

0
0

10

13

56

24. táblázat: A település infrastruktúrája

Megnevezés

Azon utcák, ahol részben vagy
egészben nem találhatóak

Vezetékes víz
Áram
Közvilágítás

nincs ilyen
nincs ilyen
nincs ilyen

Szennyvízcsatorna

Áchim András utca, Fadrusz utca,
Hamvas utca, Hárs utca, Igló utca,
Iparos utca, Iskola köz, Kis János
altábornagy utca, Méta utca, Móricz
Zsigmond utca, Pozsony utca, Szegfű
utca, Tóth Árpád utca, Vak Bottyán
utca, Víztorony utca
Frangepán utca, Kende köz, Pannónuia
út, Piac utca

Gáz
Pormentes út

nincs ilyen
Vasút utca

Járda

Fadrusz utca, Mészáros Lőrinc utca,
Háromszék utca, Drégely köz,
Reviczky köz, Zboró köz, Peterdy köz,
Tarka köz, Rozgonyi köz, Szendrő köz,
Vonás utca, Feszty Árpád utca,
Győrffy tér, Temesvár utca, Kiss János
altábornagy utca, Török utca, Hamvas
utca, Nyáry Pál utca, Attila utca,
Szalay utca, Vas Gereben utca, Tóth
Árpád utca, Iparos utca

A halmozottan hártányos helyzetű
gyerekek aránya az el nem látott
településrészen, utcában

A településrész(ek)
nevei, ahol az utcák
találhatók

7 fő

Kertváros,
Wekerletelep

0 fő

Kertváros

4 fő

Kertváros, Wekerle
telep, Városkapu és
Városközpont

25. táblázat: Folyamatban lévő telepfelszámolási és rehabilitációs program(ok) bemutatása
A programban érintett
utcák

A programban
érintett lakások
száma

A program
költségvetésének
forrásai

Milyen formában
történik az érintett
lakosok elhelyezése?

Jelenleg nincs a kerületben folyamatban telepfelszámolási és rehabilitációs program

Az akcióterületen élő családok
elhelyezésének helye (az utcák
neve, település neve)

26. táblázat: Az ASZT megvalósításában részt vevő partnerszervezetek és feladataik

Partnerszervezet megnevezése:
Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Kispesti Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Módszertani Központ

Kispesti Romákért Egyesület

Segítőkéz Kispesti Gondozó Szolgálat
Önkormányzati Oktatási Intézmények, kiemelten: Ady Endre
Általános Iskola
Kispesti Jóléti Egyesület
Kispesti Közbiztonsági Egyesület
Közös Sors Integrációs Egyesület

Fő feladatai:
ASZT
megvalósításának
koordinálása,
megvalósítás
monitorozása, intézményein keresztül az ASZT-ben
meghatározott
integrációs
feladatellátás
működtetése,
Koordinációs Fórum munkájának koordinálása
Érintettek képviselete, roma családok Programba való
bevonásának elősegítése, roma közfoglalkoztatási program
szervezése, Koordinációs Fórum munkájában való részvétel
Szociális és gyermekvédelmi Alprogram, valamint a
Foglakoztatási és a Komplex Integrációs Alprogram
koordinálása, az ASZT által delegált feladatok végrehajtása a
rendszerszemléletű szociális munka teljes eszköztárának
alkalmazásával, Álláskereső Klub és utcai szociális munka
működtetése, Koordinációs Fórum munkájában való részvétel
Érintettek képviselete, roma családok Programba való
bevonásának elősegítése, kiemelten a romáknak szóló kulturális
szolgáltatások biztosítása, Koordinációs Fórum munkájában
való részvétel
Rászoruló idős emberek ápolási-gondozási feladatainak
ellátása, Koordinációs Fórum munkájában való részvétel
Oktatási Alprogram koordinálása, delegált intézményi feladatok
végrehajtása, pedagógus-segítő továbbképzési program
szervezése, Koordinációs Fórum munkájában való részvétel
Szociális
integrációs
feladatokban
és
jelzőrendszer
működtetésében
való
részvéte,
Koordinációs
Fórum
munkájában való részvétel
Bűnmegelőzési
Alprogramban
való
részvétel,
továbbképzéseken bűnmegelőzési szakmai előadások tartása,
Koordinációs Fórum munkájában való részvétel
Hátrányos helyzetű, fogyatékos gyermeket nevelő családok
felkutatásában, segítésében való részvétel, Koordinációs Fórum

Vöröskereszt XIX. kerületi szervezete
XIX. ker. Rendőrkapitányság

Gyermekbarátok Kispesti Egyesülete – Magyarországi
Gyermekbarátok Mozgalma
Mozgássérültek Kispesti Szervezete
Nagycsaládosok Kispesti Egyesülete
Kispesti történelmi egyházak
Regionális Munkaügyi Központ
FKFSZ Kht. Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda

munkájában való részvétel
Rászoruló családok szociális integrációjában, munkanélküliek
foglalkoztatási integrációjában való részvétel, Koordinációs
Fórum munkájában való részvétel
Bűnmegelőzési
Alprogramban
való
részvétel,
továbbképzéseken bűnmegelőzési szakmai előadások tartása,
áldozatvédelmi feladatok ellátása, Koordinációs Fórum
munkájában való részvétel
Rászoruló családok segítése, veszélyeztetett gyermekek
számára programok szervezése, Koordinációs Fórum
munkájában való részvétel
Mozgássérült
és
fogyatékos
emberek
segítése,
akadálymentesítése
tanácsadás,
Koordinációs
Fórum
munkájában való részvétel
Sokgyermekes családok támogatásában való részvétel,
segélyprogramok szervezése, Koordinációs Fórum munkájában
való részvétel
Jóléti szolgáltatásokban és lelki gondozásban való
szerepvállalás, Koordinációs Fórum munkájában való részvétel
Munkanélküli lakosok számára álláslehetőségek feltárása,
képzési programokba való bevonásuk, Koordinációs Fórum
munkájában való részvétel
Esélyegyenlőségi és anti-szegregációs módszertani tanácsadás
az ASZT megvalósítása kapcsán, aktivizáló hatású
foglalkoztatási programokban való módszertani közreműködés

5.3.4. Hatás a környezeti állapotra

A városrész célok elérése a környezeti állapotban minden esetben tartós gazdagodást okoz, de a hatásokat alapvetően négy csoportba
sorolhatjuk:

A környezeti állapot számára tartós kockázatot jelentő beavatkozások alapvetően a kerületben tervezett nagy léptékű beruházások
(kereskedelmi központok, irodaházak, közlekedési csomópontok). Az óriási forgalom folyamatosan igényli majd az odafigyelést, az alapos
környezeti monitoringot. Valamennyi építménynél a tervezők számoltak a kedvezőtlen környezeti hatások kiküszöbölésével. Az építkezés a
volumen miatt szintén hatással lesz a környezetre, de az építési engedély előfeltétele volt, hogy a leendő létesítmények környezetét rendbe kell
tenni és maga az építkezés is csak minimális korlátozásokat jelenthet a kerület mindennapi működésében.

A környezeti állapot számára átmeneti kockázatot jelentő beavatkozások a kisebb építkezések, intézmény felújítások és különösen az
infrastrukturális fejlesztések. Ezek az építkezések a környezetet kisebb-nagyobb mértékben igénybe veszik, az eredeti állapotot megbontják, de a
működtetés során már nincs kockázat. Ezen fejlesztéseknél minimális elvárás az eredeti állapot visszaállítása, de általában magasabb minőségű
környezet jön létre. Kispest esetében az Integrált Városfejlesztési Stratégia a fejlesztések és a magasabb minőségű környezet szinergikus
hatásával számol.

A környezeti állapot számára kockázatot nem jelentő beavatkozások, melyek egyértelműen pozitív hatással bírnak. Ebbe a kategóriába
tartoznak a zöldterületek felújítása, játszóterek építése, pihenőparkok létrehozása. Természetesen itt is szükség lehet (park)építészeti jellegű
beavatkozásra, mely a területhasználatot időlegesen korlátozhatja, de ezt nem tekintettük még átmenetileg sem negatív hatásnak.

Negatív környezeti hatások mérséklése azokban az esetekben került be a stratégiába, ahol ezek a hatások léteznek, és a fokozódásuk látszik. Ilyen
tipikus helyzet a kerületen illetve annak határán átmenő az igen intenzív közúti forgalom. Ennek megszüntetése irracionális célkitűzés lenne, de a

lakóövezetek védelme nagyon fontos lenne. A negatív hatások mérséklése az Integrált Városfejlesztési Stratégiában szerepel, bár a
beavatkozások eredményei egyértelműen javítják a helyzetet, de a hatás eredetét (a magas közlekedési forgalmat) nem befolyásolják.

27. táblázat: A stratégia szempontjából releváns környezeti hatások értékelése

Környezeti hatás okozója

Negatív környezeti hatás

Érintettek

A negatív környezeti
hatás kompenzálása

A nagyléptékű
beruházásokhoz
kapcsolódó építkezések

Az
építés
bontással,
területhasználat
korlátozással jár együtt

A KÖKI, a Határ úti
csomópont, az Eouropark,
a Neo Center és a Kossuth
tér környékén lakók

Az építkezés gyors és
átgondolt szervezése, az
eredeti környezeti állapot
visszaállítása

A KÖKI és a Határ úti
csomópontok
környékén
lakók, a központokban
dolgozók
és
bizonyos
értelemben
maguk
az
átutazók
Az Eouropark, a Neo
Center és a Kossuth tér
környékén
lakók,
a
központokban dolgozók és
bizonyos
értelemben
maguk a vásárlók
Nagykőrösi út, Határ út és
a Vak Bottyán u. mentén
lakók

A közlekedési központok
és a lakóterületek közti
védősávok kialakítása, a
közösségi terek fokozott
takarítása,
térfigyelő
rendszerek működtetése
A kereskedelmi központok
belső
tereinek
ergonómikus kialakítása,
fokozott
takarító
és
biztonsági
szolgálatok
működtetése

A közlekedési
központokon keresztül
átutazó közönség
számának növekedése

A kereskedelmi
központokban megjelenő
nagyszámú vásárló
közönség
A kerületen átmenő közúti
forgalom

A kerület belső útjain
megnövekvő forgalom

Zöldterületek felújítása
Hiányzó infrastrukturális
elemek kiépülése (víz,
csatorna, járda, út)

A környezet tisztaságát
nehéz lesz fenntartani, a
közbiztonsági
kockázat
megnövekszik,
zsúfolt
közösségi terek jönnek
létre
A környezet tisztaságát
nehéz lesz fenntartani, a
közbiztonsági
kockázat
megnövekszik,
zsúfolt
közösségi terek jönnek
létre
Fokozott
zaj
és
légszennyezés az érintett
területeken
Megnövekvő
zaj
és
légszennyezés, parkolási
problémák,
közlekedésbiztonsági
kockázat nő az érintett
területeken

Elsősorban
a
fő
útvonalakhoz csatlakozó
mellékutcákban lakók: Ady
Endre út, Üllői út, Határ út
környéke

Akusztikus
építése

védőfalak

Forgalomkorlátozások,
forgalomcsillapított utcák
kialakítása,
parkolók
(parkolóházak) építése

-

-

-

Az
építés
bontással,
területhasználat
korlátozással jár együtt

Az
építkezések
környezetében lakók és az
átutazók

Az építkezés gyors és
átgondolt szervezése, az
eredeti környezeti állapot
visszaállítása

Érintettek

Kapcsolódó
városrészi cél

Az
új
létesítmények
környékén lakók

V4

A kereskedelmi és egyéb
szolgáltatásokat
működtető vállalkozások

V4

A vásárlók igénybe veszik
a központok kereskedelmi
és egyéb szolgáltatásait,
ami gazdaságilag erősíti a
kerületet

A kereskedelmi és egyéb
szolgáltatásokat
működtető vállalkozások

V4

-

-

V1, V3

-

-

V1, V2, V3

A kerület lakossága és az
átutazók egyaránt

V1, V2, V3, V4

Az
infrastruktúrához
csatlakozó illetve használó
lakosság

V1, V3

Pozitív környezeti hatás
Minden beruházás szerves
és kötelező része a
környezetrendezés,
így
magasabb
minőségű
környezeti
elemek
alakulnak ki.
Az
átutazók
igénybe
veszik a központokhoz
kapcsolódó kereskedelmi
és egyéb szolgáltatásokat,
ami gazdaságilag erősíti a
kerületet

A meglévő zöldterületek a
korszerű
városi
igényeknek
megfelelően
felújításra kerülnek.
Közműellátottság és a
városrész
használhatóságának
javulása

6. Fejlesztési akcióterületek kijelölése a 2007-2013 időszakra vonatkozóan

A fejlesztési akcióterületek kijelölésekor a helyzetelemzés azon eredményéből indultunk ki, hogy a helyzetelemzés során sikerült kerületrészek
lehatárolását úgy elvégezni, hogy mind a négynek jól azonosítható jellegzetes fő funkciója van. Az akcióterületi kijelölés ezen funkciók
megerősítését szolgálja, keresve azokat a fejlesztési csomagokat, melyek a kerületfejlesztési célrendszernek megfelelnek és az önkormányzati
valamint az egyéb bevonandó források segítségével a 2007-2013-as időhorizontban megvalósíthatóak. Az akcióterületek kijelölése azt jelenti,
hogy ezeken a területeken koncentráltan és komplex módon történik a fejlesztési tevékenység. A kerület ezen kívül számol a célrendszerben
megfogalmazott többi fejlesztési elem megvalósulásával is.

A kerület a 10. térképen látható 8 akcióterületet jelölte ki a 2007-2013 időszakra vonatkozóan. Valamennyi akcióterületen komplex fejlesztés
valósul meg, ezért az akcióterületek egy része további részterületeket foglal magában. Az akcióterületek és részeinek jellemzői a 7. számú
melléklet táblázatában találhatók.

. térkép: Fejlesztési akcióterületek Kispest térképén

Az akcióterületek a következők:
•

Kereskedelmi központ (1)

•

Hagyományos igazgatási központ (2)

•

Kö-Ki és környéke (3)

•

Városkapu II. és környéke (4)

•

Városkapu I. és környéke (5)

•

Wekerletelep (6)

•

Üllői út rehabilitációja (7)

•

Ady Endre út rehabilitációja (8)

6.1. Kereskedelmi központ

Szanálásokkal, rehabilitációval összefüggő lakásvásárlások
•

Kőbánya – Kispest közelében lévő nagymértékben leromlott állapotú lakótömbök (Bartók
B.u.- Simonyi Zs. u.- Vak Bottyán utca által határolt terület, a Bethlen G. u.- Szabó Ervin
u.- Vak Bottyán u. – Simonyi Zs. u. által határolt terület) szanálásra kerülnek. Ez a terület
két tömböt foglal magában, mert közben található a Bartók B. út. A Bartók B. u. Szabó E.
u. – Bethlen G. u. – Simonyi u. tömbben az önkormányzat kizárólag csak a Simonyi Zs. u.
szélesítése miatti ingatlanok szanálását vette tervbe. A többi ingatlan döntő többsége már
a befektetők tulajdonában van, illetve 4 db önkormányzati, de abból 2 db a Simonyi Zs.
mentén út céljára lett megvéve. Területi elhelyezkedés a 2. melléklet 3. sz. akcióterületén
található. (A fejlesztés kerületi finanszírozásban, a költségvetés keretén belül
folyamatosan történik.)

Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskola előtti tér-kialakítása (ideiglenes üzletek
bontása) fásított parkolók létesítése (2006-2007 évben) hosszú távon mélygarázs építése,
felszínen esztétikus köztér kialakítása.

Játszóterek EU-s szabvány szerinti korszerűsítése
•
•
•

Simonyi u. Csokonai u. közötti játszótér (Üllői út felé eső oldal)
Klapka u. – Szigligeti u. közötti játszótér bővítése
Vécsey u. Deák F. u. közötti játszótér

Idősek számára rekreációs pihenőparkok kialakítása
•

Csokonai utcai sétálóutcában

Fiatalabb korosztály számára lakótelepi környezetben bekerített gördeszka pálya létesítése:
•

Móricz Zsigmond – Irányi Dániel utca kereszteződésénél elhelyezkedő
közterületen.

Ivókutak létesítése közterületeken
•
•
•

Csokonai utcai sétálóutcában
Eötvös utcai sétálóutcában
Bocskai utcai sétálóutcában

Kutyafuttatók létesítése:
•
•

Fő u. - Kisfaludy u. közötti udvar
Üllői úti rézsű (Klapka u. - Irányi u. között)

Célkitűzés
Fejlesztendő funkciók

Kispest hagyományos kereskedelmi központjának
rehabilitációja
közlekedési, kereskedelmi, zöldterületi-környezeti, lakó,
városközponti

komplex

Megvalósítás tervezett ideje

2009. – 2012.

Célcsoport

lakosság, kis- és középvállalkozások
T1 Kispest meglévő térszerkezetének arányos kiegészítése és
fejlesztése
T2 Gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés
T4 Környezeti állapot javítása, a környezeti ártalmak csökkentése

Kapcsolódás a
célrendszerhez

V2 A lakótelepek komplex revitalizációja és nagyvárosias
lakókörnyezetük minőségi megújítása
V4 Fővárosi és agglomerációs jelentőségű kereskedelmi és
közlekedési központok fejlesztése

6.2. Hagyományos igazgatási központ
A terület Kispest belső, jó minőségű kisvárosias lakóterülete, kivéve a Városháza tér
környékének intézményeit, a lakótelep és a volt Hofherr traktorgyár területét. Több
rehabilitációs program válik szükségessé, amelyek egymás mellett, vagy egymásra épülve
alakítandók ki. A programok területi lehatárolására az alábbi ajánlható:
•

A lakótelepi területen a lakótelepek szokásos problémáival kell szembenézni, amely
azonban a régi utcahálózat fenntartása révén megfelelő fasoros, utas tagoltságot mutat.

•

A Városház téren és az Üllői út felé eső területen lévő lakóházak és intézmények
rehabilitációja jelentőségében kisebb feladatot jelent. Kiemelendő azonban a Városház
tér, amely a környező lakosság kedvelt parkja és alkalmi rendezvények helyszíne. Az
értékes faállomány megtartása és szakszerű, folyamatos pótlása is megoldandó a park
karbantartása és minőségi javítása során.

•

A Hofherr traktorgyár intézményi átépülése megindult és ennek megfelelően a gyár
környezeti terhelése, nevezetesen a Vas Gereben utca túloldalán lévő lakóházak
zavarása egyre kisebb problémát jelent. A gyár rehabilitációja alapvetően intézményi
átépítést kell megcélozzon. Legkésőbb a funkcióváltással együtt az esetleges
talajszennyezettséget is fel kell tárni és megfelelő megtisztításáról gondoskodni kell.

Parkolók létesítése
•

Városház tér melletti területen

•

Őrzött parkoló kialakítása a Nagysándor J. u – Üllői út – Petőfi utca által határolt
területen

Idősek számára rekreációs pihenőparkok kialakítása
•

Petőfi u. Nagysándor J. u. négyemeletesek közötti pihenőpark

•

Nagysándor J. u. Árpád u. közötti területen

•

Jókai u. – Zrínyi u. között a szánkázó-domb mentén

Fejlesztendő funkciók
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hagyományos
igazgatási
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6.3. Kö-Ki és környéke
Teljesen átalakul a 80-as években épült Kö-Ki, Budapest egyik legfontosabb közlekedési
csomópontja, amelynek állapota mára esztétikailag és funkcionálisan egyaránt leromlott. A
kerületi önkormányzat, a BKV Zrt. és a fejlesztést végrehajtó beruházó azért fogott össze,
hogy a területen új városközpont jöjjön létre, rendezett zöldterületekkel, átláthatóbb és
egyszerűbb közlekedéssel, jobb közbiztonsággal, és egy a kor elvárásainak megfelelő, új
épületegyüttessel.

. kép: A Kö-Ki látványterve

A beruházás keretében a jelentős közlekedési fejlesztések mellett háromszintes bevásárló-, és
szórakoztatóközpont épül, amelyben több mint 200 üzlet kap majd helyet. Épül itt egy új

barkácsáruház, de lesznek irodahelységek, ügyfélszolgálatok, éttermek, kávézók és egyéb
szórakoztató egységek is.
A beruházás a környezettudatosság szempontjait maximálisan figyelembe véve valósul meg,
az épületegyüttes fölé ennek szellemében „zöld tető” kerül, fákkal és zöld növényzettel. A
beruházásnak köszönhetően nemcsak a jelenleg illegális szemétlerakóként használt,
elhanyagolt zöldterületek sorsa rendeződhet, hanem olyan, eredetileg füves területeké is,
amelyeket az elmúlt években a környéken tilosban parkoló járművek tettek tönkre. A
parkolási gondokat enyhíteni fogja, hogy a beruházás keretében megépülő, új parkolóhelyek
közül 330 darab P+R, 60 darab pedig B+R (kerékpártárolóval ellátott) parkoló lesz. A
környéken tehát a már ma is meglévő kapacitással együtt összesen több mint félezer P+R
parkolóhely áll majd az autósok rendelkezésére, akik dönthetnek úgy, hogy a Kö-Ki
csomóponttól a közösségi közlekedési eszközöket veszik igénybe, és a nagy forgalmi dugókat
elkerülve így folytatják útjukat a városközpont felé.
A Kö-Ki a főváros egyik legforgalmasabb és egyben legfontosabb közlekedési csomópontja,
amelyen naponta közel 200 ezer ember halad keresztül. A csomópont átszállási kapcsolatot
biztosít Budapest legforgalmasabb metróvonalának végállomása, a forgalmas ceglédi,
lajosmizsei és elővárosi vasútvonalak, a Volán agglomerációs autóbuszjáratai, illetve a BKV
Zrt. 18 különböző buszjárata között, amely járatok többségének egyben a végállomása is a
Kö-Ki-n található. Az évi több millió utazó közel negyed évszázada mégis rendre változatlan
körülményekkel szembesül a balesetveszélyes, műszakilag és esztétikailag is leromlott
épületegyüttesben.
A beruházás keretében új gyalogos-felüljáró épül, az átépített metróállomásról érkező
utazókat egy teljesen új, a metró peronjával párhuzamosan elhelyezkedő fedett autóbuszvégállomás fogadja majd, ráadásul a teljes rekonstrukción átesett metróállomás új kijárattal is
bővül, ami azt jelenti, hogy az utasok a jövőben egyszerűbben és kényelmesebben, rendezett
körülmények között és főleg kevesebb gyaloglással tudnak majd átszállni egyik járműről a
másikra. A mozgásukban korlátozott emberek a Kö-Ki területén mindeddig nem tudtak
akadálytalanul közlekedni, egyebek mellett éppen ezért is van szükség az átépítésre. A
beruházás első ütemében épülő lépcső csupán ideiglenes megoldást jelent, a megújult Kö-Ki
minden tekintetben megfelelő közlekedési lehetőséget biztosít majd a mozgásukban
korlátozott utazók számára, kimondottan e célból 4 darab lift is épül a területen. Az új Kö-Ki
ezekkel az átépítésekkel európai színvonalúvá és akadálymentessé is válik egyben.

Ma a Kö-Ki-n az utasforgalom legnagyobb része a BKV Zrt. hálózatán belül jelentkezik. Az
észak-déli metróvonal Budapest egyik legfontosabb eleme, a Kö-Ki buszpályaudvara pedig a
főváros egyik legnagyobb ilyen funkciójú létesítménye, amely napi 1100 jármű indítását és
fogadását bonyolítja le. A Kö-Ki közel 200 ezer ember, vagyis a főváros lakosságának
mintegy 10 százaléka számára érhető el autóbuszokkal, átszállás nélkül. Az egymást erősítő
közlekedési és a városközpont-funkciók összevonásával a Kőbánya - Kispest közlekedési
csomópontnak minden adottsága megvan ahhoz, hogy 2009 végére a város legjobban működő
intermodális központjává váljon.
A 2.sz. mellékletben szereplő 3. jelű akcióterület a kerületben a legnagyobb összefüggő
zöldterület, a Kút-tói erdő területe. A turisztikai erdőterületeken a cél, hogy un. rekreációs
tevékenység céljára alkalmas eszközöket és nyomvonalakat jelöljenek ki. Ezek közül
elképzelhető többek között erdei tornapálya kiépítése, továbbá az erdő környezeti
kultúrájához igazodó humánus játszóterek – korosztályonként - létrehozása a gyermekek
számára. A nyomvonal jellegű létesítmények közül, gyalogos közlekedési felületek kijelölése,
továbbá az erdő területén húzódó kerékpáros közlekedés kialakítása. A kerékpáros közlekedés
kialakítása illeszkedik a Bp. Főv. Közlekedés rendszerének fejlesztési tervéhez, továbbá
összhangban van a fővárosi szabályozási kerettervvel, valamint a helyi építési szabályzattal.
Mindemellett az erdő környezeti kultúrájának javítása érdekében az alábbiakat is tervezi a
kerület: Folyamatosan gondoskodnak az erdőterület karbantartásáról, a faegyedek pótlásáról,
az ifjításról. Az erdőben található szemetes területeket rehabilitálják. Az aljnövényzetet
folyamatosan gondozzák. A terület humánussá tételét követően folyamatosan gondoskodnak
az erdőterület közbiztonságáról és megakadályozzák, hogy illetéktelenek az erdőterületbe
költözzenek.

Egyéb

szabadtéri

sporttevékenység

(sportpályák,

kosár,

asztalitenisz)

kialakítását kezdeményezik az övezeti funkciónak megfelelően.
Szanálásokkal, rehabilitációval összefüggő vásárlások
•

Önkormányzati lakásállományból mintegy száz lakás van ipari területen, ahol a lakások
műszaki állapota is igen rossz. Az ipari környezetben környezetvédelmi szempontból
lakás funkcióra nem alkalmas lakások megszüntetése, valamint további lakásvásárlások
szükségesek. Területi elhelyezkedés a 2. melléklet 4. sz. akcióterületén található. (a
fejlesztés kerületi finanszírozásban, a költségvetés keretén belül folyamatosan történik.)

Fejlesztendő funkciók

Regionális jelentőségű intermodális és kereskedelmi központ
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kereskedelmi, gazdasági, közlekedési
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6.4. Városkapu II. és környéke
Ha a Határ úti metróállomástól az Europark felé indulunk, balra esik egy nagy, eddig üresen
álló telek az 50-es villamos végállomása mellett. Ez a terület hamarosan beépül, és bár a telek
az Europark szomszédságában van, mégis bevásárlóközpont épül ide „NEO Center” néven.

. kép: A NEO Center látványterve

A Határ út mentén felépülő komplexum közel 40 ezer négyzetméternyi nettó bérelhető
területet kínál majd egy épületen belül. A kereskedelmi üzletek, kávézók mellett helyet kap
egy 5 ezer négyzetméteres sport- és szabadidőrészleg is, ahol három szinten fedett és
szabadtéri futball- és kosárpálya, fitnesz központ, bár, étterem és tetőterasz, illetve egy
játszótér lesz majd. A bevásárló, illetve a sportolási lehetőséget biztosító egységek mellett 8

szinten, összességében 17 ezer négyzetméteren alakítanak ki irodákat. Az Üllői úttal
párhuzamosan egy szervizút is kötelezően kialakításra kerül. A 60 millió euró, azaz 15
milliárd forint összköltségű projekt beruházója a londoni székhelyű Chayton Capital LLP
befektetési alapkezelő vállalat, a fejlesztő pedig a Whitestone Investment. Az Üllői út mentén
a lakótelepi városrészig terjedő terület magántulajdonban van, az önkormányzat néhány
foghíjtelekkel és lakóházzal rendelkezik itt. Jelentősebb vállalkozók ezen a területen: Opel
Tóth, EuroOffice (Irodafejlesztés folyamatban van), Diego Szőnyeg (országos központ), Ganz
Művek irodaháza: 15 emeletes, svájci befektető tulajdona. A Lehel utcai részen döntően
önkormányzati, kiürítés alatt álló lakóépületek vannak.
Szanálásokkal, rehabilitációval összefüggő vásárlások
•
•

Az intézményi területen fekvő két tömb (Hamvas u.- Vak Bottyán u.- Török u.Üllői út által határolt terület)
A Lehel utca környékének a szanálása elindult, a jövőben vegyes funkcióknak
adhat helyet.

Játszóterek EU-s szabvány szerinti korszerűsítése
•

Lehel u. Eötvös u. közötti játszótér bővítése

Idősek számára rekreációs pihenőparkok kialakítása
•

Lehel u. 19. – Eötvös u. 20. közötti pihenőpark

Célkitűzés

Fővárosi jelentőségű kereskedelmi központ létrehozása
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6.5. Városkapu I. és környéke
A kerületrész fő funkciója kereskedelmi jellegű és a fejlesztések is arra irányulnak, hogy az itt
megforduló igen nagy létszámú közönséget hatékonyan és kulturáltan ki lehessen szolgálni.
Ennek érdekében olyan nagy léptékű fejlesztéseket terveznek, melyek szinte a teljes
városrészt lefedik.

. kép: Az Europark a Határ útnál

A fejlesztési tervek szerint az Europark bővítése várható a következő években és végül egy
160.000 m2-es épületegyüttes jön létre. A fejlesztések során a Saturn átköltözik az OBI
helyére, mely a Kőbánya-Kispest állomásnál létrejövő épületegyüttesbe (Kö-Ki) költözik.
Ennek révén újabb kereskedelmi egységek kapnak helyet, további fedett parkolók épülnek, és
az épület Határ út felé eső homlokzata teljesen megújul.
Játszóterek EU-s szabvány szerinti korszerűsítése
Toldy u. Kazinczy u. közötti játszótér bővítése
Idősek számára rekreációs pihenőparkok kialakítása
Berzsenyi utcai pihenőpark
Széchenyi u. Toldy utca közötti pihenőpark

Ivókutak létesítése közterületeken
•

Rákóczi u. 18. előtti játszótér

•

Corvin krt. - Berzsenyi u. közötti parkban

A lakótelepek környezetében körbekerített kutyafuttatók létesítését tervezi az önkormányzat.
A futtatók esztétikus körbehatárolásával védeni kívánjuk a parkosított zöldterületek
minőségét és a higiéniai követelményeket.
helyszínek:
- Hunyadi u. 19-33. mellett

Fejlesztendő funkciók
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kereskedelmi

központ

6.6. Wekerletelep
Wekerletelep területe 166,4 ha. Ezen belül védett kertvárosias terület 153,2 ha, védett
kisvárosias lakóterület 10,2 ha és a Kós Károly tér közparkja 3 ha. Az akcióterület részletes
jellemzőit a 28. sz. táblázat tartalmazza.

. térkép: Az akcióterület térképi elhelyezkedése Kispesten
28. táblázat: Az akcióterület jellemző területi adatai (2007)

Megnevezés

Terület
ha

Tervezett állapot
SzintBeépített
SzintBeépítés
terület
terület
terület
sűrűség
%
m2
m2 /m2
m2

Megmaradó épület

Új épületállomány

Aránya

Szintterülete

Aránya

Szintterülete

%

m2

%

m2

Kertvárosias
terület

153,2

25

383000

0,6

919200

90

827280

10

91920

Kisvárosias
terület

10,2

35

35700

0,8

81600

90

73440

10

8160

Kós Károly
tér parkja

3,0

0

0

0

0

0

0

0

0

166,4

25

418700

0,6

1000800

90

900720

10

100080

Wekerletelep

. kép: A Kós Károly tér és környékének légi felvétele

Az akcióterület a kerületrész mértani közepén található Kós Károly teret és közvetlen
környezetét érinti. A téren 3 ha nagyságú közpark található. A főtér kiépítésére külön
pályázatot írtak ki a telep építésekor, melyet Kós Károly építész nyert meg. A későbbiekben
több neves építész tervezett épületeket a telepen: Tornallyay Zoltán, Zrumeczky Dezső,
Schodits Lajos, Éberling Béla, Györgyi Dénes. A teret körülvevő utcák sugaras rendszerét a
központba vezető nyolc bekötőút kötötte össze. A térre a Hungária út tengelyében két kapun
juthatunk be (11-12. fotók).

. - . kép: A Kós Károly térre vezető kapuk

. kép,. kép,. kép, . kép: Az akcióterületet övező házak

A központban a teret kisvárosias jellegű épületek veszik körül jellegzetes városképi együttest
alkotva. (13-16. képek).
Wekerletelep mértani középpontjában található Kós Károly tér parkja lényegében az egyetlen
olyan zöldterület, mely a telep lakói számára közvetlenül elérhető. Így ez a terület a
mindennapokban és a hétvégeken is népes közönséget vonz. Sajnos a védettséget élvező
építészeti együttes az elmaradt felújítások miatt egyre rosszabb állapotba kerül, mely negatív

folyamat a közterületek és a középületek felújításával megfordítható, mert ekkor várhatóan a
magántulajdonban lévő házakra is érdemes lesz több figyelmet és forrást fordítani.
A kerületi önkormányzat saját erejéből eddig is sokat áldozott a telep egy-egy közterületének
vagy közintézményének a rekonstrukciójára, de a rendelkezésre álló források nem voltak
elegendőnek arra, hogy nagyobb és komplex projektet valósítsanak meg, mely jelentősebb
eredményt hozhatott volna az életminőség javítása terén. A jelenleg tervezett projekt egy
nagyon koncentrált helyen (a telep főtere, 12. térkép) tervez egy környezeti, társadalmi és
gazdasági szempontból egyaránt jelentős hatást ígérő projektet, mely a következő fő
elemekből áll:
•

A Kós Károly tér parkrekonstrukciója

•

Térfal melletti járdák rekonstrukciója

•

Nyilvános illemhely építése a Kós Károly téren

•

A Zrumeczky kapu rekonstrukciója

•

A Kós kapu rekonstrukciója

•
•

A Wekerlei Gyerekház bővítése és akadálymentesítése
A Gutenberg téri piac felújítása

•

A Wekerlei Gyermekház
bővítése,
akadálymentesítése

A katolikus templom
külső felújítása,
akadálymentesítése

Kós Károly tér térfal
melletti
járdarekonstrukció

Zrumeczky-kapu
rekonstrukciója

Kós Károly tér
parkrekonstrukció

Nyilvános illemhely
építése a Kós Károly
téren

A Gutenberg téri piac
elárusítóhelyeinek
felújítása

•
. térkép: A fő fejlesztési elemek elhelyezkedése az akcióterületen

A megvalósuló projektelemek olyan régóta tervezett fejlődési folyamatot tudnak elindítani,
mely elsősorban a városrész lakossága számára jelent életminőségbeli javulást. A projekt
minden szempontból jól azonosította azt a területet, mely fejlesztése mozgásba hozhatja a
városrész örökséget őrző megújulását.
További fejlesztési tevékenységek az akcióterületen:
•

Bercsényi u. 18. Lakások, vagy idősek otthona kialakítását tervezi a kerület az
önkormányzati tulajdonú wekerlei ingatlanon. Ehhez az épület teljes rehabilitációs
felújítása szükséges. (kerületi fejlesztés)

•

Petúr u. 7. Gyermekház bővítése tetőtér-beépítéssel, az építési engedély adott.
(kerületi fejlesztés)

•

A Gutenberg téri piac felújítása

•

A városrészben 12.000 m2 felületű járda megépítését tervezik.

•

Játszóterek EU-s szabvány szerinti korszerűsítése - Corvin krt. Hungária út közötti
játszótér felújítása.

•

Zajvédő fal építése a Nagykőrösi út bevezető szakaszán

•

Zajvédőmű építése a Határ út mentén (fővárosi fejlesztés)

Fejlesztendő funkciók

Wekerletelep hagyományos társadalmi és építészeti értékeinek
megőrzése
lakó, zöldterületi, környezeti, turisztikai, közösségi

Megvalósítás tervezett ideje

2008. – 2009.

Célcsoport

lakosság, kis- és középvállalkozások, civil szféra
T1 Kispest meglévő térszerkezetének arányos kiegészítése és
fejlesztése
T2 Gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés
T4 Környezeti állapot javítása, a környezeti ártalmak csökkentése
V1 Wekerletelep értékmegőrzése: megőrizve megújítása

Célkitűzés

Kapcsolódás a
célrendszerhez

6.7. Üllői út
Az Üllői utat teljes hosszában városrehabilitációs akció terület határolja, ugyanakkor azonban
szükséges, hogy az „út rehabilitációja” valósuljon meg. Nem helyes és nem vezet valós,
hosszú távú eredményre az a szemlélet, hogy az utat építse meg a főváros és a kerület addig is
gondoskodik az út térfalainak funkcionális és esztétikai rendbetételére. Üllői út és a határoló
ingatlanok együttes rehabilitációra szorulnak
A fővárosi rehabilitációs keret éppen arra ad alkalmat, hogy a fővárosi tulajdonosi érdekek és
a kerületi beépítésekben érdekelt önkormányzat közösen finanszírozott rehabilitációt hajtson
végre. Tudvalévő ugyanis, hogy a felújított és korszerű kötöttpályás tömegközlekedési
eszközzel is kialakított főút menti ingatlanok értéke ugrásszerűen emelkedik, mint ahogy ez a
főutak építése, metró-hév építése mentén is történt. Amennyiben tehát közös beruházás
létesülne, úgy a két fejlesztés egymást támogatni tudná.
A fentiek miatt az Üllői út rehabilitációját külön programként vagy ütemezetten
végrehajtandó programcsoportként célszerű kezelni.

Célkitűzés

Az Üllői és közvetlen környezetének komplex rehabilitációja

Fejlesztendő funkciók

közlekedési, kereskedelmi

Megvalósítás tervezett ideje

2010. – 2013.

Célcsoport

lakosság, kis- és középvállalkozások

Kapcsolódás a célrendszerhez

T1 Kispest meglévő térszerkezetének arányos kiegészítése és
fejlesztése
T2 Gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés
T4 Környezeti állapot javítása, a környezeti ártalmak csökkentése
V2 A lakótelepek komplex revitalizációja és nagy városias
lakókörnyezetük minőségi megújítása
V4 Fővárosi és agglomerációs jelentőségű kereskedelmi és
közlekedési központok fejlesztése

6.8 Ady Endre út
Az Ady Endre út mentén hasonló rehabilitációs lehetőségek ébrednek, mint az Üllői út
mentén. Ismeretes ugyanis, hogy a villamos pálya mellett helyenként egy, helyenként másfél
közúti sáv számára és keskeny járda kialakítására van hely. Ugyanakkor azonban a főút menti
ingatlanok átépítéseivel, bontásokkal és újraépítésekkel mód van arra, hogy a közúti sávok
kialakíthatók legyenek, a folyamatos közlekedés és a csomóponti sávbővítésekkel együtt. Sőt,
még zöldsáv és fasor is kialakítható legyen, amely esetben az utcai fekvésű épület – akár lakó,
akár intézményi – jobb települési környezetbe kerül és értékesebbé válik.
Ezen útkorrekciók nem a forgalom idezúdulását eredményezné, hanem a folyamatos
gépkocsi-áramlással kisebb zaj- és légszennyezéshez is vezetne, mint ahogy ez az új, korszerű
burkolattal és megfelelő kialakítással épülő utak bizonyítják. Természetesen egy ilyen jellegű
átépítés a legfontosabb szempontnak is megfelel, hogy biztonságos és balesetmentes
közlekedés feltételei teremtődnek meg. Az Ady Endre út rehabilitációjának része a 42-es
villamos vonalának meghosszabbítása a Gloriett telepig.

Célkitűzés

Az Ady Endre út és közvetlen környezetének komplex rehabilitációja

Fejlesztendő funkciók

közlekedési, kereskedelmi, zöldterületi-környezeti

Megvalósítás tervezett ideje

2010. – 2013.

Célcsoport

lakosság, kis- és középvállalkozások

Kapcsolódás a célrendszerhez

T1 Kispest meglévő térszerkezetének arányos kiegészítése és
fejlesztése
T2 Gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés
T4 Környezeti állapot javítása, a környezeti ártalmak csökkentése
V1 Wekerletelep értékmegőrzése: megőrizve megújítása
V2 A lakótelepek komplex revitalizációja és nagy városias
lakókörnyezetük minőségi megújítása
V4 Fővárosi és agglomerációs jelentőségű kereskedelmi és
közlekedési központok fejlesztése

6.9. Az akcióterületi fejlesztések prioritási sorrendje és ütemezése
A prioritási sorrend meghatározásakor figyelembe vettük:
•

az akcióterületi fejlesztések időszerűségét,

•

a fejlesztések hatását a kerület egészére,

•

a fejlesztendő funkciókat,

•

a bevonható magánforrások mértékét,

•

a fejlesztések lakosság általi elfogadottságát és támogatottságát.

•

az adott fejlesztés előkészítettségét,

•

a támogatási források megszerzésének lehetőségét és esélyét.

A kritériumok alapján a 29. táblázatban összefoglalt prioritási sorrend és ütemezés alakult ki.
29. táblázat: Az akcióterületek javasolt prioritási sorrendje és ütemezése

Akcióterületek prioritási sorrendje
1. Wekerletelep
2. Kö-Ki és környéke
3. Városkapu II. és környéke
4. Hagyományos igazgatási központ
5. Városkapu I. és környéke
6. Kereskedelmi központ
7. Üllői út
8. Ady Endre út

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

7. A stratégia megvalósíthatósága

7. 1. Ingatlangazdálkodási terv

Kispest ingatlangazdálkodását nagy mértékben meghatározza, hogy egy kerületek közé zárt
kerületről van szó, vagyis kerület teljes területe belterület, külterületi terjeszkedési tartalékok
nincsenek. Kispest önkormányzata beépítetlen értékesítésre szánt területtel nem rendelkezik.
Az egyes városterületek szanálásakor átmenetileg létre jönnek olyan területek, ahol a korábbi
épületek bontásával üres telkek alakulnak ki, de jelenleg a kerület nem rendelkezik ilyennel.
Az ingatlan gazdálkodásban továbbra is elképzelhető, hogy az önkormányzat a szanálás
eszközével él és így segíti elő az adott városrész megújulását, de a pénzügyi korlátok miatt az
IVS jelenlegi tervezési horizontján ez túlmutat.

Az önkormányzat vagyonkataszterében 827 tétel szerepel, de az önkormányzat tulajdonában
jelenleg csak 46 olyan lakóingatlan van, mely forgalomképes. Ezek olyan épületek, lakások
melyek a kerületben szétszórtan találhatók és különböző jogcímeken jutottak az
önkormányzat tulajdonába. Ezen ingatlanoknak az önkormányzat 100 %-ban tulajdonosa.
Néhány ingatlan esetében az önkormányzat társtulajdonos. Az ingatlanok által érintett
földterület nagysága 28610 m2. Az ingatlanok 76 %-a lakófunkciót szolgál, míg a többi kisebb
vállalkozói

tevékenységeknek

adnak

helyet.

Az

önkormányzat

ezen

ingatlanokat

alkalomszerűen értékesíti, de ez egyrészt nem befolyásolja az IVS stratégiai terveit, másrészt
az ingatlanok gyenge műszaki állapota miatt nem is lehet jelentős bevételre számítani.

Az ingatlanok többsége intézményi hasznosítású és a közeljövőben az önkormányzat nem
tervezi az ingatlanok más jellegű hasznosítását, vagy értékesítését. Ugyanakkor sok
intézménynél az alapfunkció ellátásához szükséges a felújítás, és néhánynál a bővítés is. A
bővítés nem a kapacitás növelését, hanem a funkcióellátás minőségének javítását célozza (pl.
tornaterem építése).

Az önkormányzati

intézményeknek

helyt

adó önkormányzati

ingatlanokat a következő táblázatok mutatják be, ahol jelöltük a tulajdonosi szándékot is az
adott ingatlanra vonatkozóan.

Városrész

Ingatlan funkciója

Ingatlan címe

Ingatlan helyrajzi
száma

Ingatlan mérete

Terv az ingatlannal
Fenntartás

Lakótelep

Bölcsőde (Bokréta)

Berzsenyi u. 4.

161406/36

2991

Lakótelep

Bölcsőde (Eszterlánc)

Csokonai u. 7.

162700/12

2919

Lakótelep

Bölcsőde (Csillagfény)

Eötvös u. 11.

162242/13

3291

Wekerletelep

Bölcsőde (Wekerlei
Tipegők)

Huba u. 14.

160449

1426

Kertváros

Bölcsőde (Harangvirág)

Zalaegerszeg u. 158.

166906/32

1453

Lakótelep

Bölcsőde (Gyöngyszem)

Zrínyi Miklós u. 4.

164350/9

3098

Lakótelep

Óvoda (Arany)

Arany J. u. 15-17.

161406/48

6610

Lakótelep

Óvoda (Zöld Ágacska)

Berzsenyi u. 6.

161406/35

3821

Kertváros

Óvoda (Mézeskalács)

Beszterce u. 4-8.

168471

2158

Wekerletelep

Óvoda (Árnyas)

Corvin krt. 35.

160353

1263

Lakótelep

Óvoda (Bóbita)

Csokonai u. 5.

162700/3

3390

Lakótelep

Óvoda

Dobó Katica u. 18.

161406/47

4592

Wekerletelep

Óvoda (Tarka-barka)

Dobó Katica u. 73.

161027

1468

Lakótelep

Óvoda (Hársfa)

Eötvös u. 9.

162242/15

3793

Fejlesztés

Értékesítés

Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti
felújítás
Építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Bérbe
adható
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás

Városrész

Ingatlan funkciója

Ingatlan címe

Ingatlan helyrajzi
száma

Ingatlan mérete

Terv az ingatlannal
Fenntartás

Wekerletelep

Óvoda (Árnyas)

Esze Tamás u. 25.

160821

1216

Kertváros

Óvoda (Napraforgó)

Karinthy Frigyes u. 6.

167716

3783

Kertváros

Óvoda (Mézeskalács)

Kelet u. 8.

168599

2593

Kertváros

Óvoda (Mese-vár)

Nádasdy u. 48.

165350

690

Kertváros

Óvoda (Szivárvány)

Petőfi Sándor u. 34.

162075

1074

Lakótelep

Óvoda (Százszorszép)

Táncsics Mihály u. 9.

163865/11

3770

Wekerletelep

Óvoda (Árnyas)

Vonás u. 10.

160622

1579

Wekerletelep

Óvoda (Tarka-barka)

Zoltán u. 71.

160980/2

2675

Lakótelep

Óvoda (Gyöngykagyló)

Zrínyi Miklós u. 6.

164350/10

3898

Kertváros

Iskola (Ady Endre)

Ady Endre út 73-75.

166007

4286

Lakótelep

Iskola (Bolyai János)

Árpád u. 14.

164214/2

7890

Lakótelep

Iskola (Berzsenyi)

Berzsenyi u. 8.

161406/34

5995

Kertváros

Iskola

Csengő utca 1.

166906/72

5993

Lakótelep

Iskola (Vass Lajos)

Csokonai u. 9.

162700/10

10927

Lakótelep

Iskola (Eötvös)

Eötvös u. 13.

162242/12

8876

Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti
felújítás
Építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Fővárosi
fenntartású
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás

Fejlesztés

Értékesítés

Városrész

Ingatlan funkciója

Ingatlan címe

Ingatlan helyrajzi
száma

Ingatlan mérete

Terv az ingatlannal
Fenntartás

Fejlesztés

Kertváros

Iskola

Esze Tamás u. 67.

165265

689

Kertváros

Iskola (Gábor Áron)

Fő u. 143.

165349

1829

„A” fokozatú
tornaterem

Wekerletelep

Iskola (Deák
Gimnázium)

Gutenberg krt. 6.

160894

10157

„C” fokozatú
tornaterem

Wekerletelep

Iskola (Erkel F.)

Hungária út 11.

160819

4030

„A” fokozatú
tornaterem

Wekerletelep

Iskola (tanuszoda)
(Kós Károly)

Hungária út. 28.

160623

6261

Lakótelep

Iskola (Móra Ferenc)

Irányi Dániel u. 2.

162759

4243

Kertváros

Iskola (volt zeneiskola)

Kisfaludy u. 56.

165259

708

Kertváros

Iskola

Kisviola u. 44.

167466

2241

Kertváros

Iskola (Nádasdy)

Nádasdy u. 98.

166912

5846

Gépészeti
felújítás

Wekerletelep

Iskola (Pannónia)

Pannónia út 12.

160352

3759

Gépészeti
felújítás

Kertváros

Iskola

Petőfi Sándor u. 56.

166001

2142

X

Kertváros

Iskola

Szegfű u. 10.

167489

2245

Kertváros

Iskola

Vécsey u. 13.

163964

4178

Lakótelep

Kulturális

Fő u. 38.

161945

1095

X

Lakótelep

Kulturális

Fő u. 42.

161939

726

X

Értékesítés

X

Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás
Gépészeti,
építészeti
felújítás

Bérbe
adható

Bérbe adva

„A” fokozatú
tornaterem
Bérbe adva

Városrész

Ingatlan funkciója

Ingatlan címe

Ingatlan helyrajzi
száma

Ingatlan mérete

Terv az ingatlannal
Fenntartás

Lakótelep

Kulturális

Fő u. 20.

161969

546

X

Wekerletelep

Kulturális

Petúr u. 7.

160543

904

X

Városkapu

Kulturális

Teleki utca 50.

162545

1500

X

Kertváros

Sport (KAC pálya)

Katona József u. 3.

166906/88

39933

Városkapu

Sport

Simonyi Zsigmond u. 31.

163059/3

5837

Wekerletelep

Sport

Zoltán u. 42-48.

161013

13192

Lakótelep

Szociális

Ady Endre u. 110.

161821

549

Wekerletelep

Szociális

Corvin krt. 32.

160432

1730

Lakótelep

Szociális

József Attila u. 77.

161919/4

6629

X

Lakótelep

Szociális

Táncsics Mihály u. 7.

163865/10

2405

X

Kertváros

Szociális

Kossuth Lajos u. 202.

166600

365

X

Kertváros

Egészségügyi

Ady Endre út 122-124.

162054

4683

Lakótelep

Egészségügyi

Berzsenyi u. 3.

161406/31

1595

X

Kertváros

Egészségügyi

Csengő u. 3.

166906/63

689

X

Wekerletelep

Egészségügyi

Madách u. 5/A.

160162

1454

X

Kertváros

Egészségügyi

Petőfi Sándor u. 49.

162052

709

X

Fejlesztés

„C” fokozatú
tornaterem

X
„B” fokozatú
tornaterem

X
X

X

Értékesítés

Városrész

Ingatlan funkciója

Ingatlan címe

Ingatlan helyrajzi
száma

Ingatlan mérete

Terv az ingatlannal
Fenntartás

Fejlesztés

Értékesítés

Kertváros

Egészségügyi

Pozsony u. 68-72.

168546

1298

X

Lakótelep

Egészségügyi

Táncsics Mihály u. 3.

163865/6

417

X

Kertváros

Egészségügyi

Táncsics Mihály u. 40.

163846

688

X

Lakótelep

Egészségügyi

Üllői út 246.

163865/7

935

X

Wekerletelep

Polgármesteri Hivatal

Ady Endre út 7.

160376

3313

X

Wekerletelep

Polgármesteri Hivatal

Bercsényi u. 18.

161284

2110

X

Lakótelep

Polgármesteri Hivatal

Városház tér 18-20.

164230

2967

Lakótelep

TV Kispest

Batthyány utca 5.

161957/14

692

Lakótelep

Budapesti Média Intézet

Fő utca 22.

161965

1317

Bérbe adva

Lakótelep

Budapesti Média Intézet

József Attila utca 74.

161957/22

2850

Bérbe adva

Kertváros

Rehabilitációs
Intézmény

Templom tér 8.

165607

895

A fejlesztési programok által érintett önkormányzati tulajdonban lévő közterületek:

X
X

X

Érintett városrész(ek)

Ingatlan címe

Ingatlan helyrajzi száma

Terv az ingatlannal

Wekerletelep, Városkapu,
Lakótelep, Kertváros

Ady Endre út

161310; 164687; 164688; 164688/2;
164689; 164692/1; 164692/4; 164696;

Ady Endre út korszerűsítése

Wekerletelep, Kertváros

Nagykőrösi út

160002; 165246/2; 164698/2

Wekerletelep, Kertváros

Nagykőrösi út
Katica utca- Vak Bottyán utca – Szabó
Ervin utca – Bethlen Gábor utca által
határolt terület

166862/1

Zajvédelmi létesítmény építése a
Nagykőrösi út szakaszán
Kerékpárút hálózat fejlesztése

162647

Befektetői alapon történő hasznosítás

Városkapu

Buszpályaudvar, Kőbánya-Kispest
állomás környéke

163204/1; 163204/2; 163204/3;
163205/18; 163205/21; 163205/22;
163205/23; 163205/24; 163205/25;
163205/26; 163205/27;

Intermodális központ rekonstrukciója,
Kőbánya-Kispest közlekedési
csomópont

Városkapu

Mátyás Király út – Határ út – Ady Endre
út által határolt terület

160001; 161310; 161311

Határ úti intermodális központ kiépítése

Wekerle-telep

Kós Károly tér

160576

Komplex városrehabilitáció
akcióterülete

Derkovits Gyula út, Vak Bottyán utca,
Alsó Erdősor

152641; 152642; 152643; 152651;
152652; 154449; 163120; 163123;
163124; 163125; 163170; 163192;
163194; 163195; 163196; 163197;
163199; 152640; 163206/2; 163207/1;
163207/2; 163207/3; 163208/2;
163208/3; 163210/1; 163257/1;
163287; 163288; 163290; 163353;
163365; 163429; 163450; 163451;
163452; 42296/2

Elkerülő út építése

Városkapu

Városkapu, Kertváros

Kertváros, Lakótelep,
Városkapu, Wekerletelep
Városkapu
Lakótelep, Városkapu,
Kertváros

Kossuth L. utca, Nádasdy utca, Szabó
Ervin utca, Simonyi Zsigmond utca,
Kisfaludy utca
Szabó Ervin utca
Templom tér, Városház tér, Kossuth tér,
Ötvenhatosok tere

162652

A kerület alacsonyabb rendű útjainak
korszerűsítése, járdaépítés,
csapadékvíz-elvezetés
Sétáló utca kialakítása

164692/1; 164231; 162301/4; 164688

Kispest fő tereinek rehabilitációja

7. 2. Városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegű tevékenységek

A városrehabilitációs célok hosszabb tárgyalások, egyeztetések eredményeként alakultak ki, így az önkormányzatnak volt ideje arra, hogy a
„Kispest kerületi városrendezési és építési szabályzat”-ot a tervezett fejlesztéseknek megfelelően módosítsa. A szabályozás így kiszámítható és
áttekinthető a fejlesztésekben érintett partnerek számára.
További egyeztetések lehetnek szükségesek a kerület határán megvalósuló fejlesztéseknél, mert a tényleges tulajdonviszonyok a földhivatali
nyilvántartások közt eltérés tapasztalható.

A marketing tevékenység célja az integrált városfejlesztési stratégia egyes elemeinek megismertetése és elfogadtatása a célközönséggel. A
kommunikáció már az előkészítés időszakában elindult fórumokkal, egyeztetésekkel, kérdőívekkel. Ekkor a kétirányú kommunikáció formálta
magát a stratégiát is, hisz az észrevételek figyelembevételével készültek el a végleges tervek. A kommunikáció révén ismerhetik meg a
helybéliek a rekonstrukció tartalmát és ütemezését. Az építési tevékenység óhatatlanul együtt jár a területhasználat korlátozásával, melyet szintén
meg kell ismertetni és bizonyos értelemben el kell fogadtatni a lakossággal. A célcsoportok közül elsődleges a lakosság. A kerületben működő
civil szervezetek, vállalkozások, intézmények érdeklődése speciálisabb, ezért ezeket a célcsoportokat egyedi kommunikációs eszközök
segítségével lehet hatékonyan tájékoztatni. A hatóságokkal és az infrastruktúraszolgáltatókkal tervezett rendszeres egyeztetés a zökkenőmentes
megvalósítást segíti elő.
A marketing tevékenység során célszerű felhasználni azokat a lehetőségeket, melyek a kerületben rendelkezésre állnak. Kispest honlapja eddig is
bemutatta a kerület fejlesztéseit, eseményeit. Praktikusan itt közzétehető az IVS és megvalósítás egyaránt. A kispesti TV minden fontosabb
eseményről hírt ad, az IVS is rendszeres témája lesz a híradásnak. Képes riportok, interjúk révén az egész kerület friss híreket kaphat. A Wekerle
újság kimondottan a Wekerletelepről szól az ott lakóknak. A kispesti lakosság a Kispest újságon keresztül szólítható meg. A szélesebb budapesti
nyilvánossághoz a nyomtatott sajtó révén tervez eljutni a projekt.

A kommunikációs eszközök használatának ütemezési terve (tartalmazza az IVS kidolgozása során alkalmazott eszközöket is)

Kommunikációs eszköz

Honlap
Helyi sajtó
Kiadvány
TV Kispest interjú, műsor
Lakossági fórum
Tájékoztató előadások
Egyeztetések, tárgyalások

2007.
IV.
negyed

2008.
I.
negyed

2008.
II.
negyed

2008.
III.
negyed

2008.
IV.
negyed

2009.
I.
negyed

2009.
II.
negyed

2009.
III.
negyed

2009.
IV.
negyed

2010.

2011.

2012.

2013.

Kommunikációs eszköz

Célközönség

Kommunikációs cél

Idő/gyakoriság

Honlap

Az internetet és ezen belül a
kispesti honlapot látogató
közönség

Folyamatos híradás az IVS
állásáról

Az IVS elfogadásától
folyamatosan

Helyi sajtó

Kispest lakossága

A kerületben lakók tájékoztatása
az IVS és megvalósulásáról

A jelentősebb projektelemek
mérföldköveinél

Kiadvány

A kerület lakossága, vállalkozók,
civilek, befektetők

Az IVS rövidített közérthető
bemutatása.

Egy alkalommal a projekt
futamideje alatt

TV Kispest interjú, műsor

A kispesti TV-t néző kerületi
lakosok

A nyilvánosság tájékoztatása az
IVS-ről és a létrejövő fejlesztési
eredményekről

Az IVS elfogadása után
folyamatosan negyedévente
legalább egyszer
Már az előkészítés során voltak
lakossági fórumok és az indítás
előtt, az indításkor és
befejezéskor is tervezünk egyegy fórumot a tervezők, a
kivitelezők és a polgármesteri
hivatal képviselőinek
részvételével.

Lakossági fórum

Kispest kerületrészeinek
lakossága

A kerületben lakók tájékoztatása
az IVS tartalmáról és
előrehaladásáról

Tájékoztató előadások

Különböző lakossági
célcsoportok (iskolások,
nyugdíjasok, vállalkozások,
intézmények, stb.)

A városi funkciók és az integrált
városfejlesztés kapcsolatának és
Kispesti jelentőségének
bemutatása

Negyedévente egy-egy alkalom,
de igény szerint ez több is lehet

Hatóságok, adminisztratív
szervezetek, infrastruktúra
szolgáltatók (víz, szennyvíz,
áram) rendőrség

Zökkenőmentes engedélyeztetés
és kivitelezés biztosítása

Engedélyeztetés illetve a
kivitelezés során rendszeresen
és szükség szerint

Egyeztetések, tárgyalások

Módszerek
Szöveges és képi anyagok
elhelyezése a www.kispest.hu
honlapon nyitott külön rovatban
A polgármesteri hivatal
munkatársai elkészítik a cikket és
gondoskodnak a megjelentetésről
A tartalmi részeket a
projektmenedzsment iroda
összegyűjti, de kivitelezést
professzionális grafikai és
nyomda cég végzi. A kiadvány
idegen nyelvű változatban is
elkészítésre kerül.
A TV a helyszínen készített
felvételek mellett
beszélgetéseket, interjúkat
sugároz, melyben tájékoztat az
IVS előrehaladásáról.

Esti órákban szervezett
személyes találkozó

A polgármesteri hivatal összeállít
egy olyan előadás anyagot, mely
bemutatja az egyes városrészek
funkcióit, valamint az IVS főbb
megállapításait.
Egyedi tárgyalások, helyszíni
szemlék. A megállapodásokról
célszerű jegyzőkönyvet,
emlékeztetőt írni.

7. 3. Partnerség: integrált városfejlesztési stratégia és az integrált beavatkozások tervezésével kapcsolatos elvárások

A különböző szakpolitikai területek koordinációja
Kispest 2006. évben elkészítette a módosított településfejlesztési koncepcióját, mely során az abban foglalt fejlesztési elképzeléseket teljes
körűen leegyeztették az érintett szakhatóságokkal. Ezt követően felmerülő változtatásokat Kispest Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája
folyamatosan gondozta és a szükséges egyeztetéseket koordinálta. Az egyeztetések állandó fóruma a Kispesten 2003. október 1-től működő az
Építészeti-műszaki Tervtanács, mely az alábbi építészeti – műszaki terveket véleményezi:
•

kerületi jelentőségű kereskedelmi, illetve üzleti célú épületek, illetve azok 50 m2-t meghaladó bővítése,

•

Kispest arculatát meghatározó homlokzat-felújítási és színezési tervek,

•

új családi házak, új többlakásos lakóházak,

•

nagy mértékű (25 m2-t meghaladó) bővítések, tetőtér-beépítések,

•

Wekerletelep területére vonatkozó engedélyezési tervek, (kivéve kerítésterv) homlokzati felújítások, színezési tervek,

•

a közterületeken felállításra kerülő és azok arculatát jelentősen befolyásoló új köztárgyak, reklámberendezések, pavilonok, stb, valamint
azok elhelyezési terveit,

•

azok a tervek, amelyeket a tervező vagy az építtető kérésére a Tervtanács elnöke kijelöl.

A magánszféra és a közszféra közti koordináció
A vállalkozói szektorral való kapcsolattartás alapvetően három különböző jellegű módszert, illetve technikát igényel:

•

A kereskedelmi és szolgáltató infrastruktúra tőkeerős beruházóival a Polgármesteri Hivatal munkatársai és az önkormányzat vezetői
egyedileg, személyes tárgyalások formájában egyeztetnek. Ez a közvetlen kapcsolat a záloga a kiegyensúlyozott fejlesztéseknek és a
befektetők döntéseiben fontos szerepet játszik, hogy partnerségben minden kérdés tisztázható legyen.

•

Az önkormányzati ingatlanokat bérlő üzlettulajdonosokkal és a piacokon megjelenő vállalkozókkal az önkormányzat vagyongazdálkodó
szervezete a VAMÜSZ tartja a kapcsolatot.

•

A kis és középvállalkozások a fejlesztési elképzeléseket a helyi információs csatornákon keresztül ismerhetik meg (TV, újság, internet,
célzott nyomtatott anyagok). Az egyes akcióterületek esetében az abban körzetben érintett vállalkozók (Wekerletelep, volt gyártelep, piac,
stb.) személyes találkozók formájában mondhatják el a véleményüket, elképzeléseiket a városrész képviselőinek. A kis és
középvállalkozói egyeztetés jellegzetessége, hogy lényegében a lakosság számára kialakított kommunikációs csatornákat használják.

Lakosság bevonása
Kispest lakosságszáma indokolja, hogy a tájékoztatás során különböző, nagy közönséget elérő eszközöket használjanak. Ilyenek a helyi újságok,
a TV Kispest és Kispest honlapja (www.kispest.hu). Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozásakor valamennyi csatornát használtuk,
ezáltal széleskörű tájékoztatást tudtunk megvalósítani.
A stratégiát a kerületi civil fórum is megvitatta 2008. március 26-án. A civil szervezetek vezetőivel való külön találkozó a megvalósítás során is
folyamatos lesz.
A lakossági egyeztetés speciális formája a kérdőíves felmérés, mely wekerletelepi eredményeit a 11. melléklet mutatja be. A folyamatos
lakossági kommunikáció fejlődő formája az internetes kapcsolat, mely gyors és hatékony kommunikációt tesz lehetővé. Ez természetesen a
jövőben is csak hatékony kiegészítője lehet a hagyományos személyes találkozóknak.

A partnerség érdekében alkalmazásra kerülő kommunikációs eszközöket a 6.2. fejezet mutatja be részletesen, az ütemezést is tervezve. A helyes
partnerségi stratégia kialakítása érdekében az érintett csoportok jellemzőit a stakeholder analízis módszerével elemeztük, mely eredményeit a 30.
táblázat foglalja össze.

30. táblázat: A városfejlesztésben érintett csoportok elemzése
Elemzési szempontok
Érdekcsoport

helyi lakosság

civil szervezetek

helyi kis- és
középvállalkozók

nagyobb
vállalkozások,
beruházók,
ingatlanfejlesztők

intézmények

szakhatóságok

környező kerületek

Fontosság

Szaktudás, erőforrások,
hatalom

Érdekek és elvárások

a lakókörnyezet és az
életminőség fejlesztése
jobb és bővülő szolgáltatási
kínálat
munkahelyek növekvő száma

Akadályozó tényezők és
problémák

Előkészítésben,
végrehajtásban betöltött
szerep

az anyagi hozzájárulás
lehetősége korlátozott
álláspontjuk könnyen
befolyásolható, ezért ingadozó
viszonylagos érdektelenség
bizonyos fejlesztések esetében
ellenérdekeltség

szükségleteik és elvárásaik
pontos megfogalmazása segíti a
városrehabilitáció előkészítését

kérdőíves felmérés
helyi sajtókampány
lakossági fórum az
akcióterületi
fejlesztésekről

a kommunikációt körülményes
megszervezni

ESZA-típusú projektelemek
előkészítése, megvalósítása
lakossági elfogadottság
növelése

civil fórumok
szervezése

forráshiány
bizonyos fejlesztések esetében
ellenérdekeltség (pl.
kereskedelmi övezetek térbeli
eltolódása)

lehetséges partnerek

keresletelemzés
vállalkozói fórum
támogatás,
segítségnyújtás,
pályázati
tanácsadás
potenciális
akcióterületi
befektetők feltárása
vállalkozói fórum
tervalkuk

Akcióterv

magas

városfejlesztési szakismereteik
nincsenek
érdekérvényesítő képességük
közepes

magas

eltérő szervezettség és
felkészültség
kerületrészenként, Wekerletelepen magas felkészültség
és szervezettség

magas

a tőkeszegény kkv-k
erőforrásai és
érdekérvényesítő képessége
közepes

az üzleti tervezést lehetővé
tevő stabil gazdasági környezet
bérelhető irodák és
üzlethelyiségek
kereskedelmi forgalom
növekedése

magas

jelentős mobilizálható tőkével
és lobbyerővel rendelkeznek

az üzleti tervezést lehetővé
tevő stabil gazdasági és
szabályozási környezet
hasznosítható, beépíthető,
közművesített ingatlanok, ipari
területek

telekspekuláció
telephelyek közötti verseny

jelentős saját forrást igénylő,
jövedelemtermelő
városrehabilitációs
tevékenységek megvalósítása

közepes

a saját szakterületükre
vonatkozóan nagyon alapos
szaktudással rendelkeznek,
alapvetően függnek a
fenntartótól

az intézmények hatékony
működtetése

saját sorsukat illetően nehéz
objektív véleményt alkotni

a helyzetfelmérésben aktív
közreműködők

Intézményi
tájékoztatók
szervezése

magas

engedélyezési eljárások,
működtetési szabályok alapos
ismerete

a jogszabályokban,
előírásokban foglaltak
maximális betartása és
betartatása.

szakpolitikai irányvonalak
változásai
a vonatkozó szabályok
rugalmatlan értelmezése az
egyes fejlesztések kapcsán

koordináló, jóváhagyó szerep,
szakmai kontroll

folyamatos
egyeztetés,
szakmai
véleménykikérés

közepes

együttműködési hajlandóság
és néhány területen kényszer

összehangolt fenntartható
fejlesztések

ellenérdekeltség, verseny a
támogatási forrásokért

a tervek és végrehajtás
összehangolása

rendszeres
egyeztetés

a lakókörnyezet és az
életminőség fejlesztése,
beleszólás a döntésekbe

7. 4. Az integrált stratégia és az integrált fejlesztések megvalósításával kapcsolatos szervezeti elvárások
7.4.1. A városfejlesztés jelenlegi szervezetrendszere
31. táblázat: Az önkormányzati bizottságok speciális feladatai és hatáskörei a városfejlesztéssel kapcsolatosan
Bizottság

Városfejlesztéssel szorosan összefüggő feladatok és hatáskörök
•

A lakosság közérdekű javaslataihoz kapcsolódó ügyintézés figyelemmel
kísérése

•

A városfejlesztési tevékenységek pénzügyi
költségvetéssel összefüggő tevékenységek

•

A közbeszerzési eljárások véleményezése

Környezetvédelmi Bizottság

•

A környezet- és természetvédelem stratégiai és gyakorlati kérdései

Közművelődési, Oktatási,
Sport, Ifjúságpolitikai és
Egészségügyi Bizottság

•

A hátrányos helyzetű fiatal korosztály értelmes, hasznos szabadidő
eltöltésének segítése

•

A városfejlesztési tevékenységek pénzügyi
költségvetéssel összefüggő tevékenységek

•

A hitelfelvétel
vizsgálata

•

Vagyonkezelés pénzügyi szempontú ellenőrzése

•

Az ellátórendszer és az ellátások körének folyamatos alakítása a
szociálisan rászoruló személyek, családok arányának és helyzetének
nyomon követésével

•

Közreműködés a lakásprogram
kialakításában

•

A lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, együttműködés
az általuk létrehozott érdekképviseleti szervekkel

•

Privatizálható vagy vállalkozásba adható vagyoni kör meghatározása,
ingatlanok
értékesítéséről
döntési,
illetve
elbírálási
jogkör,
vagyonkezelés ellenőrzése

•

A helyi közüzemi cégek új szervezeti formájának kialakítása

•

Közüzemi és energiahatékonysági, valamint az épített és természeti

Ügyrendi Bizottság
Költségvetési és
Közbeszerzési Bizottság

Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság

Szociális és Lakásügyi
Bizottság

Társadalmi Kapcsolatok
Bizottsága

Tulajdonosi Bizottság

Városüzemeltetési és

indokainak

és

gazdasági

hátterét

hátterét

képező

képező

megalapozottságának

és a lakástámogatási

rendszer

Bizottság

Városfejlesztéssel szorosan összefüggő feladatok és hatáskörök
környezet védelmére vonatkozó fejlesztések véleményezése

Közbiztonsági Bizottság

Várospolitikai és Fejlesztési
Bizottság

•

Közterületi és közlekedési rendszer kialakításának tervezési munkáiban
való részvétel

•

A közrend
kidolgozása

•

A Városi Rendőrkapitányság és az önkormányzat közös feladatellátásának koordinációja

•

A különböző időtávú településfejlesztési és rendezési dokumentumok
véleményezése

•

Városfejlesztési tervek végrehajtása, valamint a városfejlesztés és –
rendezés összhangjának biztosítása

•

A közbeszerzési eljárások véleményezése

és

közbiztonság

figyelemmel

kísérése,

javaslatok

A Kispesti Önkormányzat tulajdonában három olyan szervezet van, mely az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósításában is részt vesz:

A Vagyonkezelő Műszaki Szervezetet (VAMÜSZ) 1997-ben alapította az önkormányzat ingatlanvagyonával kapcsolatos kezelési feladatok
ellátására. A vagyonkezelői tevékenységet az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények, a lakóépületek és a lakások, valamint az
üzlethelységek tekintetében látja el. Feladatai: bérlakásokra, üzlethelyiségekre vonatkozóan a törvény által meghatározott hibajavítási,
karbantartási feladatok, az üzlethelyiség felújítások. Közintézmények - bölcsődék, óvodák és iskolák stb. - kezelése, karbantartása, évenkénti
felújítása. Adminisztrációs és pénzügyi-gazdasági feladatok, lakbér-, költség beszedés, hátralékkezelés, segítségnyújtás a távhő-tartozások, és
egyéb támogatások tekintetében. A vagyonkezelő stratégiájába tartozik felkarolni és támogatni olyan kezdeményezéseket, melyek a
lakókörnyezet javítása, az intézmények szépítése irányába hatnak.

A Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) 1997 elején vált ki a GAMESZ-ből a hagyományokat követve, megbízhatóan látja el a kispesti
önkormányzati intézmények gazdasági feladatait, biztosítja azok működését.
A Közpark Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft-t 1999. december 1-vel Kispest Önkormányzata alapította 3 millió Ft-os
alaptőkével. A társaság főbb közhasznú tevékenységét az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c). pontja alapján határozta meg. Fő tevékenységi köre
szociális gondoskodás elhelyezés nélkül, ezen belül a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének és foglalkoztatásának elősegítése, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások megszervezése.
A társaság közhasznúsági jogállását tekintve kiemelkedően közhasznú besorolású. A Kft. a közhasznú tevékenység céljainak elősegítése
érdekében üzletszerű vállalkozási tevékenységet is folytat.

A Kft. végzi az Önkormányzat megbízása alapján a munkaerőpiacról kiszorult munkaképes kispesti munkavállalók közhasznú és közcélú
foglalkoztatását a kerületi intézményekben, valamint saját szervezésében a kerület Önkormányzati kezelésű közterületeinek fenntartási
munkáihoz kapcsolódóan. Ezen belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, és a Fővárosi Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján
az un. "Roma-program" keretében szervezi a kerületi cigány származású munkavállalók foglalkoztatását.
A Fővárosi Bírósággal, a kerületi Rendőrkapitánysággal, és az Önkormányzat Szabálysértési Irodájával szorosan együttműködve intézi a
bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetése miatt közérdekű munkára ítélt személyek foglalkoztatását.
Az Önkormányzati kezelésű közterületek egyes fenntartási feladatainak ellátására a Kft. az Önkormányzattal határozatlan időre szóló
Közszolgáltatási Megállapodást kötött. A Társaság e feladatainak ellátása során olyan közfeladatokat lát el, melyről egyébként a kerületi
Önkormányzatnak kell gondoskodnia. A szolgáltatás színvonalát - anyagi lehetőségei függvényében - a fenntartó Önkormányzat maga határozza
meg.

Kispesten a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésében a vagyongazdálkodási, a városüzemeltetési és a pályázat előkészítési feladatok a
következő három iroda hatókörébe tartoznak:

A Társadalmi Kapcsolatok Irodájának feladatai: Kapcsolatot tart a helyi civil szervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal és a
testvérvárosokkal. Előkészíti az Önkormányzat és intézményei által beadandó európai uniós, nemzetközi és hazai pályázatokat. Jelenleg ezen
iroda feladata a nagyobb léptékű pályázati fejlesztések összefogása és a különböző érintett partnerek közti koordináció.

Vagyongazdálkodási és Hasznosítási Iroda feladatai: vagyongazdálkodás, lakásgazdálkodás, közbeszerzés

Városüzemeltetési és Közbiztonsági Iroda feladatai: engedélyezési feladatok; közútkezelői nyilatkozatok, hozzájárulások kiadása; közútüzemeltetői feladatok; egyéb városüzemeltetési feladatok; fejlesztési, felújítási feladatok; közlekedési-forgalomtechnikai feladatok; kispesti
térfigyelő program szervezése, fejlesztése.
Az IVS tervezésében és a megvalósításában a főépítész kulcsszerepet játszik, akinek városfejlesztéshez kapcsolódó feladatai:
•
•
•

A területi főépítésszel, továbbá az érintett önkormányzatok főépítészével együttműködve elősegíti a településrendezési tervek összhangjának
kialakítását.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési tervek hatályosulását, évente tájékoztatást ad, illetve 4 évente összefoglaló jelentést készít a
képviselő-testület részére.
Helyi önkormányzati tervtanácsot működtethet.

•
•

•
•

Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a kerület egységes táji és építészeti arculatának alakítását.
Részt
vesz
a
települési
információs
rendszerek
kialakításában
és
működtetésében.
Egyedi hatósági ügyekben esztétikai véleményt formál a benyújtott építési engedély dokumentációkkal kapcsolatban, és ezt közli az
építésügyi
hatósággal.
Közreműködik a település jellemző szerkezetét és a település képét befolyásoló, illetve meghatározó egyedi építményekkel összefüggő - a
hatósági döntést megelőző - egyeztetési eljárásban.
Szakmai tanácsot nyújt az építtetők és a tervezők számára.
Elkészítteti és engedélyezteti a költségvetési előirányzattal rendelkező, a képviselő-testület által jóváhagyott építési beruházások építési
engedélyezés tervdokumentációját.

Zöldprogram Iroda egyaránt ellát városüzemeltetési, karbantartási és fejlesztési, felújítási feladatokat is az alábbi témakörökben: köztisztaság,
közpark-, játszótér-, fasorfenntartási feladatok, közcélú zöldterületeken található berendezések üzemeltetése, park-, fasor-, játszótérrekonstrukció, -építés, -bővítés, stb. Jogszabályban meghatározott esetekben hatósági feladatokat is ellát, valamint intézkedik a helyi
környezetvédelemmel összefüggő ügyekben.
Városüzemeltetői, kezelői feladatok:
-

A kerületben található közterületi parkok, közterek, játszóterek műszaki állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, a fenntartási,
üzemeltetési, karbantartási feladatok ellátása.
A kerületi kezelésű fasorok, közparki fák ápolási feladatainak ellátása.
A kerület köztisztasági helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, intézkedés az érintettek felé (Közpark Kispesti Köztisztasági és
Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft., FKF. Zrt., Pilisi Parkerdő Zrt., stb.).
Zöldterület-kezelői hozzájárulás, vélemény megadása, az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen közcélú közművek, valamint
nyomvonal jellegű távközlési építmények és ezekkel összefüggő egyéb építmények létesítéséhez, bővítéséhez, és áthelyezéséhez
kiadandó tulajdonosi hozzájárulások zöldterületi véleményezése.

Fejlesztési feladatok előkészítése és lebonyolítása az alábbi területeken:
-

zöldterület-fejlesztések, felújítások, a kerület nagyobb közparkjainak, köztereinek rekonstrukciója
játszótér-rekonstrukciós program
fasor-rekonstrukciós program

Környezetvédelmi feladatai:
-

A zaj- és rezgésvédelemről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően a jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatok ellátása.
Környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, illetve továbbítása az illetékes környezetvédelmi
hatóságokhoz, szervekhez.
Környezetvédelemmel kapcsolatos programok, akciók előkészítése, szervezése (parlagfű, elektronikai hulladékgyűjtés, stb.).

Az okmányiroda a város rehabilitáció előkészítéséhez szükséges adatok és információk gyűjtésével és rendszerezésével járul hozzá a
városfejlesztéshez.
A pénzügyi és gazdasági iroda közreműködik a költségvetés tervezésében, annak végrehajtásában és elkészíti az elszámolásokat.
Az építéshatósági iroda az engedélyeztetési eljárások gördülékeny lebonyolításával segíti a kerület fejlesztési terveit.

7.4.2. A városfejlesztés tervezett szervezetrendszere
A Városfejlesztési Kézikönyvnek és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tervezési útmutatójának megfelelően a Kispest, mint budapesti kerület
számára ajánlásként fogalmazódik meg a városfejlesztési társaság létrehozása.

A kézikönyv ajánlásai a városfejlesztő társasággal kapcsolatban
A városfejlesztő társaság létrehozásának indokoltsága:
•

Hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb, piaci szemléletű menedzsmentet biztosít

•

Fejlesztő társaság önkormányzati költségvetést tehermentesíteni tudja,

•

Középtávon egy olyan forrás és tervezési koordinációt valósít meg, mely révén a város rehabilitációs tevékenységei tervezhetők lesznek,
és finanszírozásuk is kiszámíthatóbbá válik

•

Magántőke bevonására alkalmas szervezet

•

A JESSICA konstrukcióra alkalmassá válhat

•

Tapasztalatot szereznek a városok a városfejlesztő társaság működtetésében

Középtávon:
•

A közszféra és a magánszféra strukturált együttműködését teszi lehetővé a városfejlesztésben és városrehabilitációban

•

Lehetővé teszi a városfejlesztés és városrehabilitáció terheinek megosztását a közszféra és a magánszféra között

•

Lehetővé teszi magántőke bevonását az önkormányzat irányításával és ellenőrzése mellett megvalósításra kerülő városfejlesztési akciók
végrehajtásának finanszírozásába

•

Az önkormányzati, kormányzati és EU források pénzügyi szempontból hatékonyabb (nagyobb multiplikátor hatást biztosító), szakmai
szempontból jobb koordinációval történő felhasználását teszi lehetővé a városfejlesztésben és városrehabilitációban.

Városfejlesztő társaság létrehozása:
•

100%-os önkormányzati tulajdonú kft-k létrehozása, melynek fő tevékenysége a városrehabilitációs akcióterületek fejlesztésének
végrehajtása és fenntartása

•

Ha az önkormányzat partnert tud bevonni min. 25+1%-kal, akkor javasolt részvénytársasággá átalakítani.

•

új társaságok létrehozása: fejlesztési, vagyongazdálkodó és városüzemeltetési feladatok intézményi szétválasztása, de szoros
intézményközi együttműködéssel. Amennyiben a város már rendelkezik kifejezetten fejlesztési társasággal, úgy nem szükséges új
társaság létrehozása, ugyanakkor szükséges bemutatni, hogy a már működő társaság megfelel az alábbi kritériumoknak.

Indoklás: a fejlesztési szemlélet és a vagyongazdálkodási és üzemeltetési szemlélet közötti meghatározó különbség a városrehabilitáció
szempontjából, hogy míg az önkormányzat a vagyongazdálkodási és üzemeltetéssel kapcsolatos döntéseit a rövid távú fiskális szempontok
alapján hozza meg, a városrehabilitáció esetén a közép és hosszú távú gondolkodás, és az azzal összhangban levő döntéshozatal tud eredményt
hozni.

Fejlesztési szemlélet: Az önkormányzat az akcióterület fejlesztési céljának, céljainak rendeli alá az akcióterületen levő ingatlanokat, azok
értékesítését, bérbeadását, vásárlását, funkcióval való megtöltését (az IVS-ben és ezen belül ingatlangazdálkodási tervben meghatározottak
szerint). Itt meghatározó a bevétel (akár adás-vétel, akár bérleti díj) fejlesztési célra való visszaforgatása.
Vagyongazdálkodási szemlélet: az önkormányzat teljes vagyonával az önkormányzati összes feladatának, kötelezettségének figyelembevételével
való gazdálkodás. Ennek a fejlesztés csak egy kis eleme, az egyéb szükséges feladatok, ami akár fenntartás, működtetés, vagy egyéb

önkormányzati költségigény, mindig előbbre való a fejlesztésnél, ezért ott a fejlesztési szemléletmód nem tudna hangsúlyos lenni, vagy sok
esetben érvényesülni.
Üzemeltetési szemlélet: itt kisebb a fejlesztési szemlélettel való ellentmondás, itt a fontos, hogy az önkormányzat által működtetett intézmények
a rendelkezésre álló keretből kijöjjenek, ha pedig egy intézményre nincs finanszírozás, akkor megszabaduljanak tőle.
Elvárások a városfejlesztő társasággal szemben:
•

Átlátható legyen képviselő testület minden számára – felügyelő bizottságban képviselők vegyenek részt – vállalnia kell, hogy a
városrehabilitációs akció megvalósítása során az akció eredményeként keletkező bevételeket nem vonja el más önkormányzati
célok finanszírozására, hanem visszaforgatja az akcióterület következő lépéseinek finanszírozásába.

•

Megfelelő speciális szakembereket alkalmaz, akik le tudnak vezényelni ilyen komplex városrehabilitációs műveleteket (általában
2-3 fő – műszaki, területfejlesztési, pénzügyi, építészi, közgazdasági ismeretek)

•

Társaság vezetője a városfejlesztési profilt képviselje (nem lehet vagyongazdálkodási vagy üzemeltetési feladatokban érintett,
alkalmazott, műszaki, területfejlesztési, pénzügyi, építészi vagy közgazdasági ismeretekkel rendelkezik.)
-

Vagyonkezelővel együttműködés szükséges (a nevesített akcióterületi ingatlanok értékesítését, bérbeadását megelőzően
konzultál az önkormányzat vagyongazdálkodásért felelős vezetőjével)

-

Amennyiben befektető bevonására kerül sor, és a végrehajtás indokolja a közszféra és a vállalkozó által közösen
létrehozott projekttársaság felállítását, az önkormányzat részéről minden esetben az akcióterületi rehabilitáció keretében a
városfejlesztő cég vesz ebben részt.

Az önkormányzat rendeleti úton hozza létre a városfejlesztő társaságot azzal a céllal, hogy az akcióterületi fejlesztéseket megvalósítsa. A
rendeletben szabályozandó kérdések pl:
-

Önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlása

-

Akcióterületi ingatlangazdálkodás szabályozása

-

A vagyongyarapítás nyereségének felhasználása

-

Az akcióterületi fejlesztések szabályozása

-

A városfejlesztő társaság jogosítványai és kötelezettségei

-

Az önkormányzat jogosítványai és kötelezettségei

-

A városfejlesztő társaság törzstőkéje, a városrehabilitációs fejlesztési források megszerzéséhez biztosítandó saját forrás

-

Együttműködés a vagyongazdálkodó és üzemeltetésért felelős társasággal

A városfejlesztő cég által ellátandó feladatok:
Feladata: Az önkormányzati határozattal kijelölt először egy, majd további rehabilitációs akcióterületek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó
feladatok ellátása.
-

Akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata

-

Gazdaságfejlesztési elemek integrációja

-

A gazdasági partnerek koordinációja, Civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációja, Lakosság bevonása

-

Fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy partnerrel)

-

Fenntartás koordinációja

-

További pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása

-

a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerződések előkészítése és megkötése),

-

a terület előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok
ellátása az építési telkek kialakítása érdekében),

-

a közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a
munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele),

-

az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. közintézmények, szociális lakás stb.) esetében a beruházói
feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült
munkák átvétele),

-

a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési formák megvalósulásának elősegítése),

-

az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások megszerzése, pályázatok és projektek
elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele),

-

adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Hivatal ügyosztályaival, lakossággal,
vállalkozókkal, bankokkal).

Kispest alternatívái a városfejlesztő társasággal kapcsolatosan

Kispest alapvetően két lehetőségből választhat a tervezési dokumentumokban leírtak szerint:
-

Az egyik alternatíva szerint az önkormányzat a városfejlesztéssel kapcsolatosan új társaságot hoz létre. Ebben az esetben a társaság
városfejlesztési profilt képviselő ügyvezető igazgatója és asszisztense mellett a fejlesztések ütemezésétől és az akcióterületeken
esetlegesen párhuzamosan végzett tevékenységektől függően legalább 1-1 fő pénzügyi, műszaki, településfejlesztési és jogi szakemberre
lesz szükség, akik esetében a megfelelő végzettség mellett a releváns szakmai tapasztalat is alapvető elvárás. (71. ábra)
71. ábra: A városfejlesztési társaság tervezett felépítése és humánerőforrás-szükséglete

Kispest Önkormányzata

Városfejlesztési Társaság.

Ügyvezető igazgató
(komplex település-fejlesztési ismeretek)

Asszisztens
(projektmenedzsment
ismeretek)

Városfejlesztési menedzser
(fejlesztési ismeretek)

Jogi szakértő
(közbeszerzési ismeretek)

Műszaki menedzser
(műszaki, építészi ismeretek)

Pénzügyi menedzser
(közgazdasági pénzügyi,
ismeretek)

A társaság létrehozásával kapcsolatos tennivalókat célszerű a „Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok
fejlesztése” című pályázat első körös döntése után azonnal elindítani. A főbb tennivalókra és az ütemezési tervre a 32. táblázat tesz javaslatot.
A városrehabilitációs programok megvalósítása során a társaság az önkormányzattal és a projektpartnerekkel együtt részletesen meghatározza
azokat a garanciális elemeket és szerződéses feltételeket, amelyek lehetővé teszik a városfejlesztési akciók pénzügyi egyensúlyának,
megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának folyamatos ellenőrzését.
32. táblázat: Kispest Városfejlesztési Társaság létrehozásának és a működés első szakaszának ütemterve

Az első körös döntés után
01.

A városfejlesztés szervezeti
kereteinek pontosítása
A városfejlesztési társaság
feladatainak meghatározása
A városfejlesztési társaságot
létrehozó rendelet megalkotása
A városfejlesztési társaságot
létrehozó rendelet elfogadása
A városfejlesztési társaság
személyi állományának
megkeresése
Szerződéskötés a városrehabilitáció végrehajtásáról
A projekt tartalmi elemeinek
véglegesítése
A projekt megvalósításának
kezdete

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

A kézikönyv elvárásai alapján lehetőség van meglévő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság feladatkörét bővítve ellátni a városfejlesztési
akciók menedzsmentjét. Profil alapján a kerület ilyen szervezete lehet a VAMÜSZ, de a tevékenységi rendszert mindenképpen ebben az esetben
is átgondolni. Ennél az alternatívánál is fontos, hogy a 71. ábrában feltüntetett szervezeti struktúra és főleg a szakmai kompetenciák
meglegyenek.

7. 5. Településközi koordináció mechanizmusai

Kispest Budapest kerületei által határolt területen fekszik, ebből kifolyólag a településközi
koordináció elsősorban a kerületek közti koordinációs mechanizmust jelenti. Hivatalos
egyeztetési fórum a Fővárosi Közgyűlés Kerületi Koordinációs Bizottsága, melyet a
Fővárosi Önkormányzat 2006. decemberében hozott létre. Az újonnan alakult Bizottság
lehetőséget kapott arra, hogy kidolgozza saját működési rendjét, tevékenységét. Elsődleges
célunk, a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok kapcsolatának erősítése. A
feladatok között külön hangsúlyt kapnak azok a témák, melyek több kerületet, illetve
városrészt érintenek. Így megtárgyalásra kerülnek a Fővárosi Közgyűlés által napirendre
tűzött, a kerületeket, s Budapest egészét érintő stratégiai fejlesztési terveket. A kapcsolattartás
legfontosabb részeként rendszeres látogatást tesznek a kerületi önkormányzatoknál,
megismerve a helyi problémákat, elképzeléseket, lehetőségeket.

A bizottság előzetes állást foglal:
–
–
–
–
–
–
–

Minden olyan képviselő-testületi témában mely több kerületet érint
Fővárosi Önkormányzat és kerületi önkormányzatok együttműködésének
gazdálkodási kérdéseiről
Fővárosi Önkormányzat belföldi kapcsolati rendszerében kötendő, települések
közötti megállapodások, szerződések tárgyában
Fővárosi Önkormányzat önkormányzati szövetségekben való részvétellel
összefüggő kérdésekben
Fővárosi Önkormányzat részvételével létrejövő, illetve működő önkormányzati
társulások kérdéseiben
Költségvetési koncepció, különös tekintettel a 7 éves fejlesztési tervre
Költségvetés

Kezdeményez, illetve előzetesen állást foglal:
-

Kettő, vagy több kerületi önkormányzati hatáskörét meghaladó önkormányzati
igazgatási kérdésekben
A kerületi és Fővárosi Önkormányzat együttműködését, illetve egyeztetését
igénylő önkormányzati igazgatási kérdésekben
Véleményezi:
Fővárosi területfejlesztési koncepció és programot
Fővárosi térképészeti határkiigazítást
Helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok tulajdonjogának rendezését,
átruházását

A fentieken kívül az alábbi témák tárgyalását javasolta a Bizottság:
–
–
–
–
–
–
–
–

Forrásmegosztás
Budapest Városrehabilitációs Programja
Útfelújítási Program
Podmaniczky Program
Közlekedési Koncepció
4-es metró
Parkolás helyzete
Budapest Szíve Program

Budapest középtávú fejlesztési programja a Podmaniczky program, mely megvalósításának
időtávja 2013-ig szól, alkalmazkodva az Európai Unió 2007-2013-as költségvetési
periódusához. A szakmai anyag első, Közgyűlés általi elfogadására 2005. júniusában került
sor, majd a programon tovább dolgoztak a szakemberek, mire elnyerte mai formáját. A
kezdeti tervekhez képest a módosítások alapvetően más megközelítésű Programot
eredményeztek: immár nem csak a Fővárosi Önkormányzat közvetlen költségviseléséhez
köthető programok és nagyprojektek kerültek a Programban meghatározásra, hanem olyan
törekvések is, amelyeket teljes egészében külső partnerek valósítanak meg – állam, kerületek,
magántőke – azonban a Fővárosi Önkormányzat döntési kompetenciájához valamilyen módon
kötődnek. Így a külső partnerek beruházásai is megjelennek a Programban, ezért a jelenlegi
Podmaniczky Program egyfajta kísérlet, amely még nem teljes részletességgel, és mindenre
kiterjedően, de már meglehetősen széles körben regisztrálja a fővárosi fejlesztési törekvések
egészét.

A Program tartalmi meghatározásán kívül foglalkozik még a megvalósíthatóság két fontos
további tényezőjével. Egyrészt nagyságrendi pénzügyi számításokkal illusztrálja a
fejlesztési elképzelések realitását, igazodva a a korábbi évek forráscsökkenés adta
lehetőségeihez. Másrészt áttekinti azt, hogy a program megvalósításához milyen intézményrendszerbeli változtatásokra, milyen eljárási rendre, és milyen monitoring rendszer
kiépítésére van szükség. Utóbbiak alapvetően fontos feltételei annak, hogy a Program
ténylegesen alapjává váljon a fővárosban történő fejlesztéseknek.

Budapest Középtávú Városfejlesztési Programja végső soron tehát egy szinergián alapuló, a
legfontosabb középtávú térbeli és tematikus feladatköröket kiemelő városfejlesztési

dokumentum, amely a rendelkezésre álló fővárosi fejlesztési források döntő részére
vonatkozóan konkrét felhasználási javaslatokat tesz, valamint definiálja azokat a fővárosi
léptékű célkitűzéseket is, amelyeket nem a Fővárosi Önkormányzat hajt végre, de valamilyen
módon megvalósulásukat elősegíti.

7. 6. A stratégia megvalósulásának monitoringja

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó monitoring alapja a célrendszerének
nevesítésekor meghatározott indikátorok nyomon követése.

Az indikátorokat a 6.6.1.

fejezetben foglaltuk össze táblázatos formában.

A monitoring rendszer működtetéséért kezdetben a Kispest Polgármesteri Hivatal Társadalmi
Kapcsolatok Irodája a felelős, mely szerepkört a városfejlesztési társaság veszi át a
megalapítását követően.

Kispest integrált városfejlesztési stratégiájának végrehajtását és eredményeit a Kispest
Képviselő-testülete évente értékeli. A várospolitikai és fejlesztési bizottság számára félévente
készül tájékoztató az egyes városrészekben folyó fejlesztési tevékenységekről.

Az indikátorok folyamatos elemzése mellett kétévente kérdőívekre illetve interjúkra alapozott
felmérés készül a kerület lakossága és a vállalkozók körében. Az eredményeket az
önkormányzat döntéshozó testületei értékelik és a lakosság is megismerheti a kerületi
honlapon és a nyomtatott sajtón keresztül.

A közlekedésfejlesztéssel illetve átszervezéssel érintett városrészekben a MÁV Zrt. és a BKV
Zrt. közreműködésével forgalomszámlálás egészíti ki a monitoring rendszer szolgáltatta
adatokat.

7.6.1. Indikátorrendszer
Cél
Átfogó cél
Stabil alapokon nyugvó,
kiegyensúlyozott,
fenntartható módon fejlődő
gazdasági és társadalmi
környezet biztosítása

T1
Kispest meglévő
térszerkezetének arányos
kiegészítése és fejlesztése

T2
Gazdaságfejlesztés és
munkahelyteremtés

Indikátor neve
A kerületi gazdaság
teljesítménye
A kerületben élők
munkajövedelme
Munkanélküliségi
ráta
Újonnan épült
lakások száma
Tetőtérbeépítéssel
bővített épületek
száma
Fűtéskorszerűsítésbe
n résztvevő lakások
száma
Felújított
panellakások száma
Városképi
felújításban résztvevő
épületek száma
Megépülő új
kereskedelmi
szolgáltatói felület
Parkoló kapacitás
növekedése
Az intermodális
központok forgalma
Megépülő új iroda
felület

Mértékegység

Forrás

Adatgyűjtés
gyakorisága

millió Ft

Polgármesteri Hivatal

Éves

millió Ft

APEH

Éves

%

KSH

Éves

Kispesten újonnan épült és átadott lakások száma

db

KSH

Éves

Paneles épületek tetőtér beépítései

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

A fűtéskorszerűsítési támogatási program keretében
felújításra kerülő lakások száma

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

A Panelprogram keretében felújított iparosított technológiával
épült lakások száma

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

A homlokzat felújítás révén a városkép javulásához
hozzájáruló épületek száma

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

A kereskedelmi létesítmények teljes területe és a
kereskedelmi funkciót ténylegesen szolgáló felület

m2

Polgármesteri Hivatal

Éves

Az akcióterületek belül megépülő új parkolóhelyek száma

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

Az intermodális központok napi forgalma és dinamikája

fö

Forgalomszámlálás

Éves

Az újonnan megépülő irodaházak hasznosítható felülete

m2

Polgármesteri Hivatal

Éves

Indikátor definíciója
Kispesten működő gazdasági szervezetek és egyéni
vállalkozók éves nettó árbevételének 2007. évre diszkontált
értéke (cél: növekedés)
Kispesten élő foglalkoztatottak éves munkajövedelmének
2007. évre diszkontált értéke (cél: növekedés)
A munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességhez
viszonyítva

Mértékegység

Forrás

Adatgyűjtés
gyakorisága

Az infrastruktúra fejlesztés kapcsán megépülő csapadékvízcsatorna hossza

m

Polgármesteri Hivatal

Éves

Tornatermi céllal megépülő létesítmények száma

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

Felújított
intézmények száma

Az önkormányzati intézmények közül a felújítási programban
résztvevők száma

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

Akadálymentesített
intézmények száma
Gondozott
zöldterületek
Szelektíven gyűjtött
hulladék aránya
Felújított játszóterek
száma
A
forgalomcsillapított
övezet növekedése
Gondozott
zöldterületek
Városképi
felújításban résztvevő
épületek száma
A
forgalomcsillapított
övezet növekedése
Parkoló kapacitás
növekedése

Pályázati vagy saját forrásból akadálymentesített
önkormányzati intézmények száma

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

A megújuló zöldterületek nagysága

m²

Polgármesteri Hivatal

Éves

%

FKF Zrt.

Éves

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

Forgalomcsillapított útvonalak hossza

km

Polgármesteri Hivatal

Éves

A megújuló zöldterületek nagysága

m²

Polgármesteri Hivatal

Éves

A homlokzat felújítás révén a városkép javulásához
hozzájáruló épületek száma

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

Forgalomcsillapított útvonalak hossza

km

Polgármesteri Hivatal

Éves

Az akcióterületek belül megépülő új parkolóhelyek száma

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

Indikátor neve

T3 Gondoskodó Kispest
(A közszolgáltatások
fejlesztése –
funkcióbővítés)

T4 Környezeti állapot
javítása, a környezeti
ártalmak csökkentése

V1 Wekerletelep
értékmegőrzése:
megőrizve megújítása

Megépülő
csapadékvíz-csatorna
hossza
Új tornatermek
száma

Indikátor definíciója

Szelektíven gyűjtött lakossági hulladék aránya (cél:
növekedés)
A jogszabályi előírásoknak megfelelő játszóterek számának
növekedése

Indikátor neve

V2 A lakótelepek komplex
revitalizációja és nagy
városias lakókörnyezetük
minőségi megújítása

V3 Kertváros
lakókörnyezeti funkcióinak
megerősítése

Újonnan épült
lakások száma
Tetőtérbeépítéssel
bővített épületek
száma
Fűtéskorszerűsítésbe
n résztvevő lakások
száma
Felújított
panellakások száma
Felújított játszóterek
száma
Felújított
intézmények száma
Akadálymentesített
intézmények száma
A
forgalomcsillapított
övezet növekedése
Gondozott
zöldterületek
Felújított
intézmények száma
Akadálymentesített
intézmények száma
Új tornatermek
száma

Mértékegység

Forrás

Adatgyűjtés
gyakorisága

Kispesten újonnan épült és átadott lakások száma

db

KSH

Éves

Paneles épületek tetőtér beépítései

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

A fűtéskorszerűsítési támogatási program keretében
felújításra kerülő lakások száma

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

Forgalomcsillapított útvonalak hossza

km

Polgármesteri Hivatal

Éves

A megújuló zöldterületek nagysága

m²

Polgármesteri Hivatal

Éves

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

Indikátor definíciója

A Panelprogram keretében felújított iparosított technológiával
épült lakások száma
A jogszabályi előírásoknak megfelelő játszóterek számának
növekedése
Az önkormányzati intézmények közül a felújítási programban
résztvevők száma
Pályázati vagy saját forrásból akadálymentesített
önkormányzati intézmények száma

Az önkormányzati intézmények közül a felújítási programban
résztvevők száma
Pályázati vagy saját forrásból akadálymentesített
önkormányzati intézmények száma
Tornatermi céllal megépülő létesítmények száma

Cél

V4 Fővárosi és
agglomerációs jelentőségű
kereskedelmi és
közlekedési központok
fejlesztése

Indikátor neve
Megépülő új
kereskedelmi
szolgáltatói felület
Parkoló kapacitás
növekedése
Az intermodális
központok forgalma
Megépülő új iroda
felület
Gondozott
zöldterületek

Mértékegység

Forrás

Adatgyűjtés
gyakorisága

A kereskedelmi létesítmények teljes területe és a
kereskedelmi funkciót ténylegesen szolgáló felület

m2

Polgármesteri Hivatal

Éves

Az akcióterületek belül megépülő új parkolóhelyek száma

db

Polgármesteri Hivatal

Éves

Az intermodális központok napi forgalma és dinamikája

fö

Forgalomszámlálás

Éves

Az újonnan megépülő irodaházak hasznosítható felülete

m2

Polgármesteri Hivatal

Éves

A megújuló zöldterületek nagysága

m²

Polgármesteri Hivatal

Éves

Indikátor definíciója

Mellékletek

. sz. melléklet: A lakásépítési program fő részét képező új lakásépítések helyszínei Kispesten

Megjegyzés: A sorszámmal jelölt területek jellemzőit a 13. táblázat részletezi

. sz. melléklet: A rehabilitációs területek Kispesten

Megjegyzés: A sorszámmal jelölt területek jellemzőit a 14. táblázat részletezi

. sz. melléklet: A tetőtér-beépítéssel bővíthető épületek elhelyezkedése Kispesten

Megjegyzés: A sorszámmal jelölt területek jellemzőit a 15. táblázat részletezi

. sz. melléklet: A tornaterem építéssel érintett területek Kispesten

Megjegyzés: A sorszámmal jelölt területek jellemzőit a 17. táblázat részletezi

. sz. melléklet: A gazdaság, kereskedelemfejlesztés tervezett helyszínei Kispesten

Megjegyzés: A sorszámmal jelölt területek jellemzőit a 16. táblázat részletezi

Intézmény sorszáma

Épület sorszáma

Intézmény neve

Címe

Helyrajzi szám

Szintek száma

Nettó szintterület épületenként
[m2]

Nettó szintterület
Intézményenként [m2]

Bonyolultsági szorzó

Felvonó, emelő létesítése
várhatóan szükséges

Besorolás sürgősség szerint

Besorolás műszaki állapot
akadálymentesíthetőség
szerint

Besorolás
intézménytípusonkén

. sz. melléklet: A Kispesti Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények akadálymentesítésével kapcsolatos felmérés eredményei

1.

1.

Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat Gazdasági Központ,
Családsegítő Központ, ÉNO

1193 Budapest,
Táncsics
Mihály u. 7.

163865/10

F

910

910

1,0

Nem

II.

I.

1.

2.

2.

Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat I. sz. Gondozási Központ

1192 Budapest,
Corvin krt. 32.

160432

P+F

209

209

1,0

Nem

II.

II.

4.

F

70

P+F

81

151

1,0

Igen

I.

III.

2.

161821

P+F

222

222

1,1

Igen

II.

III.

3.

162681

P+F

119

119

1,0

Nem

II.

I.

5.

7.

F+1

474

8.

F

300

F

630

4 816

1,2

Igen

I.

II.

9.

10.

F+3

3412

11.

P+F+2

582

F

233

F

311

3 369

1,4

Igen

II.

III.

15.

F+2

2243

F

424
3 990

1,0

Igen

I.

I.

1.

4 268

1,2

Igen

I.

II.

6.

3.

3.
4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

9.

12.
13.

Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat II. sz. Gondozási Központ
Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat III. sz. Gondozási
Központ
Segítő Kéz Kispesti Gondozó
Szolgálat IV. sz. Gondozási
Központ

Vass Lajos Általános Iskola

Kós Károly Általános Iskola

1196 Budapest,
Kossuth Lajos
u. 202.
1191 Budapest,
Ady Endre u.
110.
1191 Budapest,
Bartók Béla u.
6.
1193 Budapest,
Csokonai u. 9.

1193 Budapest,
Hungária út 28.

166600

162700/10

160623

14.
15.
8.

16.

Bolyai János Általános Iskola

17.
18.
9.

19.
20.

Eötvös József Általános Iskola

1195 Budapest,
Árpád utca 14.

164214/2

1191 Budapest,
Eötvös utca 13.

162242/12

F

902

F+2

2664

F

304

F

632

F+2

3332

12.

24.

630
1409

26.

F+3

3478

27.

F

41

F

226

P+F+1

2296

P+F+4

1640

P+F+1

1035

P+F+2

1850

166912

F

39

166913

P+F

242

166914

F+1

506

166915

F+1

695

166916

P+F+1

1509

P+F

106

P+F+1

919

P+F+1

235

28.

31.
32.

Kispesti Waldorf Óvoda, Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Iskola és Gimnázium
Budapest Főváros XIX. Ker.
Önkormányzat Kispest
Polgármesteri Hivatal

1193 Budapest,
Vécsey út 9-13.
1195 Budapest,
Városház tér
18-20.

33.
34.
35.

Jókai Mór Általános Iskola

36.

1196 Budapest,
Nádasdy utca
98.

37.
15.
16.

391

F

30.

14.

F
F+2

25.

29.
13.

321

38.
39.
40.

161406/34

163964

164230

Gábor Áron Általános Iskola

1196 Budapest,
Fő utca 143.

165349

Kispesti Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

1196 Budapest,
Kisfaludy utca
56.

165259

Besorolás
intézménytípusonkén

11.

F+1

Besorolás műszaki állapot
akadálymentesíthetőség
szerint

23.

61

Besorolás sürgősség szerint

Berzsenyi Dániel Általános Iskola
és Óvoda

1191 Budapest,
Berzsenyi utca
8.

22.

F

Felvonó, emelő létesítése
várhatóan szükséges

167466

Bonyolultsági szorzó

Helyrajzi szám

1194 Budapest,
Kis Viola utca
44.

Nettó szintterület
Intézményenként [m2]

Címe

Karácsony Sándor Rózsatéri
Református Általános Iskola és
Óvoda

Nettó szintterület épületenként
[m2]

Intézmény neve

21.

Szintek száma

Épület sorszáma

Intézmény sorszáma

10.

382

1,0

Igen

I.

I.

5.

5 908

1,4

Igen

I.

II.

3.

2 563

1,4

Igen

I.

III.

4.

4 525

1,4

Igen

I.

III.

1.

2 991

1,4

Igen

I.

III.

11.

1 025

1,1

Igen

I.

II.

8.

235

1,0

Igen

II.

II.

1.

1192 Budapest,
Gutenberg krt.
6.

160894

Helyrajzi szám

Szintek száma

1193

Címe

F

Intézmény neve

199
1861

Épület sorszáma

F
P+F+3

Intézmény sorszáma

46.

1475

19.

47.

Erkel Ferenc Általános Iskola

1192 Budapest,
Hungária út 11.

160819

F+2

48.

Móra Ferenc Óvoda, Általános
Iskola és Logopédiai Szakszolgálat

1193 Budapest,
Irányi Dániel
utca 2.

162759

20.

21

22.

I.

1.

Igen

I.

II.

2.

827

1,2

Igen

III.

II.

1.

4 105

1,3

Igen

I.

III.

10.

99

52.

F+1

141

F

152

54.

F

177

55.

P+F

246

56.

F

302

F+3

1698

P+F+2

2105

58.

I.

1,1

12

166007

Igen

1 673

F

1196 Budapest,
Ady Endre utca
73-75.

1,1

13.

F+1

Ady Endre Általános Iskola

3 253

III.

51.

57.

12.

II.

50.

160376

III.

Igen

49

1192 Budapest,
Ady Endre u. 7.

II.

1,4

1624

Vagyonkezelő Műszaki Szervezet
(VAMÜSZ)

Igen

2 256

F

53.

1,2

2256

F+1

49.

1 940

Besorolás
intézménytípusonkén

45.

261

F+1

Besorolás műszaki állapot
akadálymentesíthetőség
szerint

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

44.
18.

204

F

Besorolás sürgősség szerint

166001

Felvonó, emelő létesítése
várhatóan szükséges

1196 Budapest,
Petőfi út 56.

Bonyolultsági szorzó

43.

P+F

Reménység Ökumenikus
Keresztény Iskola

Nettó szintterület
Intézményenként [m2]

42.

Nettó szintterület épületenként
[m2]

41.
17.

23.

59.

Kispest 3 Posta

1191 Budapest,
Kossuth tér 9.

162492

P+F

223

223

1,1

Igen

I.

I.

1.

24.

60.

Kertvárosi Általános Iskola

1194 Budapest,
Szegfű út 10.

167489

P+F+1

1492

1 492

1,0

Nem

I.

II.

7.

I.

II.

1.

162054

P+F+4

5754

5 754

1,1

Igen

I.

II.

1.

2 509

1,4

Igen

II.

III.

14.

1 607

1,3

Igen

II.

II.

2.

F

266

F+2

2243

161957/22

P+F+1

1607

1192 Budapest,
Pannónia út 12.

160352

"Média az Oktatásért" Alapítvány
Médiatudományi Szakközépiskola

1191 Budapest,
József Attila
utca 74.

Orvosi Rendelő - Berzsenyi u. 3.

1191 Budapest,
Berzsenyi utca
3.
1193 Budapest,
Táncsics M.
utca 1-3.
1193 Budapest,
Táncsics M.
utca 40.

F

515

F

523

163865/6

F

296

163865/7

F

724

163846

P+F

161406/31

Besorolás
intézménytípusonkén

67.

Igen

Nettó szintterület épületenként
[m2]

66.

1,0

Pannónia Általános Iskola

Címe

65.

411

Szintek száma

29.

64.

Intézmény neve

Intézmény sorszáma

28.

63.

Épület sorszáma

27.

411

Besorolás műszaki állapot
akadálymentesíthetőség
szerint

Kispesti Egészségügyi Intézet

P+F

Besorolás sürgősség szerint

62.

165265

Felvonó, emelő létesítése
várhatóan szükséges

26.

1196 Budapest,
Esze Tamás
utca 67.
1195 Budapest
Ady Endre út
122-124.

Bonyolultsági szorzó

Nevelési Tanácsadó

Nettó szintterület
Intézményenként [m2]

61.

Helyrajzi szám

25.

1 038

1,0

Nem

I.

I.

4.

1 020

1,0

Nem

I.

I.

2.

225

225

1,4

Nem

II.

III.

7.

30-3
1.

68.

32.

70.

Orvosi Rendelő - Táncsics Mihály
u. 40. Pszichológia, Addiktológia

33.

71.

Orvosi Rendelő - Csengő u. 3.

1194 Budapest,
Csengő u. 3.

166906/63

F+1

655

655

1,0

Igen

I.

I.

5.

34.

72.

Orvosi Rendelő - Madách utca 5.

1192 Budapest,
Madách u. 5.

160162

P+F

343

343

1,0

Nem

I.

I.

3.

35.

73.

Orvosi Rendelő - Karton utca 20.
(Pozsony utca)

1192 Budapest,
Karton u. 20.

168546

F

172

172

1,0

Nem

I.

I.

6.

69.

Orvosi Rendelő - Táncsics Mihály
u. 1-3.

Megjegyzés: Kispest Önkormányzata Akadálymentesítési Koncepció formájában elemezte az akadálymentesítési helyzetet és a táblázat a
megoldásra tett javaslatokat foglalja össze.

. sz. melléklet: A rehabilitációs akcióterületek jellemző mutatói Kispesten
Tervezett állapot
Jel

Megnevezés, vagy
határoló utcák

1.

Kereskedelmi
központ

1.1

Bartók Béla u.
környéke

1.2

Jellemzők

Megmaradó épület

Új épületállomány

Terület

Beépítés

Beépített
terület

Szintterület
sűrűség

Szintterület

Aránya

Szintterülete

Aránya

Szintterülete

ha

%

m2

m2/m2

m2

%

m2

%

m2

50,0

40%

197 500

1,0

516 650

58%

298 550

42%

218 100

Városközponti vegyes, magántulajdonú,
kisvárosi intenzív, vegyes lakás, kerszolg.

3,5

60%

21 000

1,2

42 000

10%

4 200

90%

37 800

Katica-Szabó E.
utcák

Városközponti vegyes, magántulajdonú,
kisvárosi intenzív, vegyes lakás, kerszolg.

2,1

60%

12 600

1,2

25 200

15%

3 780

85%

21 420

1.3

Szabó E. Simonyi
Zs. utcák

Városközponti vegyes, magántulajdonú,
kisvárosi intenzív, vegyes lakás, kerszolg.

3,5

60%

21 000

1,2

42 000

20%

8 400

80%

33 600

1.4

Piac

Városközponti vegyes, piac

2,4

60%

14 400

0,8

19 200

50%

9 600

50%

9 600

1.5

Kossuth téri park

Közpark

0,5

0%

0

0,0

0

0

0

100%

0

1.6

Hunyadi -Kisfaludi
utcák

Városközponti vegyes, magántulajdonú,
kisvárosi

7,9

60%

47 400

1,2

94 800

35%

33 180

65%

61 620

3

40%

12 000

0,6

18 000

50%

9 000

50%

9 000

intenzív, vegyes lakás, ker-szolg.
1.7

Simonyi Zs
-Wesselényi utcák

Jelentős zöldf. Intézmények, uszoda

1.8

Simonyi s. -Irányi D.
utcák

Lakótelep, tetőtér ráépítés is

8,5

20%

17 000

1,2

102 000

95%

96 900

5%

5 100

1.9

Irányi D. -Vécsey
utcák

Lakótelep, tetőtér ráépítés is

7,5

20%

15 000

1,2

90 000

95%

85 500

5%

4 500

Tervezett állapot

Megmaradó épület

Új épületállomány

Terület

Beépítés

Beépített
terület

Szintterület
sűrűség

Szintterület

Aránya

Szintterülete

Aránya

Szintterülete

ha

%

m2

m2/m2

m2

%

m2

%

m2

Jel

Megnevezés, vagy
határoló utcák

1.10

Klapka -Szigligeti
utcák

Közkert

0,5

0%

0

0,0

0

0

0

100%

0

1.11

Vécsei -Áron utcák

Kertvárosi lakó és főút mentén
intézményi

2,7

35%

9 450

0,8

20 250

60%

12 150

40%

8 100

1.12

volt Remiz, Áron
-Igló utcák

Intézményi terület lakóterülettel
vegyesen

2,8

35%

9 800

0,8

22 400

40%

8 960

60%

13 440

1.13

Igló -Magyar L. u
kétoldala

Kertvárosi lakó és főút mentén
intézményi

3,6

35%

12 600

0,8

28 800

60%

17 280

40%

11 520

1.14

volt sportpálya, vasút
mellett

Intézményi terület

1,5

35%

5 250

0,8

12 000

80%

9 600

20%

2 400

2

Intézményi központ

86,0

30%

256 150

0,8

727 800

76%

553 110

24%

174 690

2.1

Kisfaludi -Árpád
utcák

16,2

20%

32 400

1,2

194 400

95%

184 680

5%

9 720

2.2

Templom tér Ady E.
két oldalán

2,4

25%

6 000

0,6

14 400

95%

13 680

5%

720

Jellemzők

Lakótelep, tetőtér ráépítés is
Közpark és intézményi ter.
Templomok, egyházi és egyéb
létesítmények

2.3

Nagysándor J. utca

Közpark

1,5

0%

0

0,0

0

0

0

100%

0

2.4

Városház tér
környéke

Intézményi terület lakóépületekkel
vegyesen

3,7

50%

18 500

1,0

37 000

75%

27 750

25%

9 250

2.5

Városház tér

Közpark

0,5

0%

0

0,0

0

0

0

100%

0

2.6

Kossuth L. -Jáhn F.
utcák

Lakótelep, tetőtér ráépítés is

9,5

20%

19 000

1,2

114 000

95%

108 300

5%

5 700

2.7

Zrinyi utca mellett

Közkert

0,7

0%

0

0,0

0

0

0

100%

0

Tervezett állapot
Jel

Megnevezés, vagy
határoló utcák

Jellemzők

Megmaradó épület

Új épületállomány

Terület

Beépítés

Beépített
terület

Szintterület
sűrűség

Szintterület

Aránya

Szintterülete

Aránya

Szintterülete

ha

%

m2

m2/m2

m2

%

m2

%

m2

2.8

Jáhn F. -Vas G.
utcák

Kertvárosias lakó

3,5

35%

12 250

0,6

21 000

50%

10 500

50%

10 500

2.9

Hofherr Traktorgyár
tömbje

Intézményi terület és intézményire
átépülő munkahelyi terület

29,5

35%

103 250

0,8

236 000

60%

141 600

40%

94 400

2.10

Ady E. út éd
traktorgyár környéke

Kertvárosias lakó

18,5

35%

64 750

0,6

111 000

60%

66 600

40%

44 400

3

Kuttói Erdő

főút menti fekvés, volt strand beép

29,6

16%

46 200

192 500

0%

0

100%

192 500

3.1

Erdő, metró
-Repülőtéri út

Erdő, belső funkció nélkül

2,8

0%

0

0

0

0

100%

0

3.2

Erdő, Vak B. utca
mellett, Ny-i

Erdő, turisztika és sport

14,5

0%

0

0

0

0

100%

0

3.3

Kö-KI Intermodális
központ

7,7

60%

46 200

192 500

0%

0

100%

192 500

Intézményközpont,
tömeg-és közúti forgalmi
csomópont

2,5

3.4

Erdő, Vak B. utca
mellett, K-i

4

Városkapu II. és
környéke

4.1

P+R és intézmény

Erdő , turisztika és sport

Intézményi terület, P+R parkoló és
keresk. intézm.

4,6

0%

0

30,4

33%

100 800

3,3

60%

19 800

0

0

0

100%

0

1,0

294 500

46%

134 950

54%

159 550

2,5

82 500

0%

0

100%

82 500

Tervezett állapot
Jel

4.2

Megnevezés, vagy
határoló utcák

Tompa és Hamvas
utcák

Jellemzők

Intézményi terület, lakóépületekkel
vegyesen

Megmaradó épület

Új épületállomány

Terület

Beépítés

Beépített
terület

Szintterület
sűrűség

Szintterület

Aránya

Szintterülete

Aránya

Szintterülete

ha

%

m2

m2/m2

m2

%

m2

%

m2

1,5

20%

3 000

1,2

18 000

0%

0

100%

18 000

1,0

18 000

20%

3 600

80%

14 400

0

60%

0

40%

0

Kisvárosi lakóterület
4.3

Hamvas és Nyáry P.
utcák

és nem zavaró hatású munkahelyi
épületek

1,8

35%

6 300

4.4

Nyáry P. -Lehel
utcák

Intézményi terület ipari-és lakóterület
átalakulásából (Ganz stb.)

7,0

45%

31 500

4.5

Attila -Vak B. utcák

Intézményi terület ipari-és lakóterület
átalakulásából (szanálás)

1,7

45%

7 650

1,0

17 000

20%

3 400

80%

13 600

4.6

Jósika u. két oldala Lehel u.

Kisvárosi lakóterület nem zavaró jellegű
munkahellyel

3,3

35%

11 550

1,0

33 000

25%

8 250

75%

24 750

4.7

Lehel -Katica utcák

Lakótelep, tetőtér ráépítés is

10,5

20%

21 000

1,2

126 000

95%

119 700

5%

6 300

4.8
5

Vak B. u. lakótelepi
park
Városkapu I. és
környéke

Közpark

1,3

0%

0

0,0

0

28,1

38%

107 300

1,9

523 400

0

100%

0

82%

429 270

18%

94 130

5.1

Europark bővítése

Intézményi központi vegyes terület

6,1

60%

36 600

2,0

122 000

60%

73 200

40%

48 800

5.2

Volt Jaquard tömbje

Intézményi terület munkahelyiből
átépülve

2,1

60%

12 600

2,0

42 000

40%

16 800

60%

25 200

Tervezett állapot

Megmaradó épület

Új épületállomány

Terület

Beépítés

Beépített
terület

Szintterület
sűrűség

Szintterület

Aránya

Szintterülete

Aránya

Szintterülete

ha

%

m2

m2/m2

m2

%

m2

%

m2

Jel

Megnevezés, vagy
határoló utcák

5.3

Corvin krt.
-Széchenyi utcák

Lakóterületi intézményi

5,4

35%

18 900

0,8

43 200

90%

38 880

10%

4 320

5.4

Széchenyi -Dobó
Katica utcák

Lakótelep, tetőtér ráépítés is

9,1

20%

18 200

1,2

109 200

95%

103 740

5%

5 460

5.5

Kazinczy -Toldy
utcák

Közpark

1,0

0%

0

0,0

0

0

0

100%

0

5.6

József A. -Üllői út,
udvaros beép.

Lakótelep, tetőtér ráépítés is

4,5

20%

9 000

3,0

135 000

95%

128 250

5%

6 750

5.7

József A. Ady E. út

Lakótelep, tetőtér ráépítés is

6,0

20%

12 000

1,2

72 000

95%

68 400

5%

3 600

6

Wekerle-telep

166,4

25%

418 700

0,6

1 000 800

90%

900 720

10%

100 080

6.1

Kertvárosias területe

Kertvárosias lakóterület védett

153,2

25%

383 000

0,6

919 200

90%

827 280

10%

91 920

6.2

Kisvárosias terület

Kisvárosias lakóterület védett

10,2

35%

35 700

0,8

81 600

90%

73 440

10%

8 160

6.3

Kós Károly tér parkja

Közpark

3,0

0%

0

0,0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

0

Jellemzők

7

Üllői út

14,8

0%

0

8

Ady Endre utca

18,0

0%

0

0,0

Mindösszesen

423,3

27%

1 126 650

0,8

3 255 650

71%

2 316 600

29%

939 050

. sz. melléklet: A kialakított forgalomcsillapított övezetek, ill. tehergépkocsi súlykorlátozás alá vont területek Kispesten

LPÖ övezetek:
- Lehel u. – Vak Bottyán u. – Katica u. – Attila u. – Kosárfonó u. – Üllői szervizút által határolt terület.
- Széchenyi u. – Üllői út – Hunyadi u. – Ady E. út – által határolt terület.
- Kisfaludy u. – Üllői út – Nagysándor J. u. – Attila u. – Petőfi u. – Ady E. út által határolt terület.
- Kossuth L. u. – Üllői út – Vas Gereben u.. – József A. u. által határolt terület.
- Vas Gereben u. – Nádasdy u. – Hofherr A. u. – Nagykőrösi út által határolt terület.
- Temesvár u. – Méta u. – Háromszék u. – Zombor u. által határolt terület.
Tempó 30:
Wekerletelep:

Határ út – Ady E. út – Hunyadi u. Mészáros L. u. – Rákóczi u. - Nagykőrösi út által határolt terület.

Felső Kispest: Simonyi Zs. u.- Üllői út - kerülethatárig.
Hagyományos Kispest: Hunyadi u.- Ady Endre út- Hofherr A. u.- Iparos u.- Fadrusz u.- Kócsag u.- Hofherr Albert .u.- Nádasdy u.- Vas Gereben
u.- Nagykőrösi út által határolt terület. (A tömegközlekedés által igénybe vett utak nem részei az övezetnek.)
Súlykorlátozás:
12 t tehergépkocsi korlátozás
A Nagykőrösi út kivételével a kerület teljes területén

3,5 t tehergépkocsi súlykorlátozás:
-

Wekerletelep: - Határ út – Ady E. út – Hunyadi u. – Mészáros L. u. Rákóczi u. Nagykőrösi út által határolt terület.
Hagyományos Kispest: - Hunyadi u. – Ady E. u. – Vas Gereben u. – Nagykőrösi út által határolt terület.

-

Kertváros: - Katona József u. – Hofherr A. u-i és a Hofherr A. u. – Mészáros L. u. – Kiss J. alt. u. csomópontoktól a Méta utcáig, a
Kolozsvár utcán a XVIII. kerületre átnyúlóan.
Vas Gereben u. – Ady E. út – Nagykőrösi út –vasút által határolt terület

-

Teljes tehergépkocsi korlátozás:
-

Hunyadi u. (Ady Endre u. – Nagykőrösi út között)
Felső Kispest: - Simonyi Zs. – Üllői út – XVIII. kerületi területre átnyúlóan.

. sz. melléklet: A Közép-Magyarországi Régió Operatív Programjához benyújtott projektötletek

Projekt megnevezése

Forrás

Felelős
beruházó

Partnerek

Határidő

Eu. pályázat +
önrész

MÁV,
Magyar Állam

Az érintett
önkormányzatok

2007-2014

Eu pályázat +
önrész

Állam

Az érintett
önkormányzatok

2007

Hazai és Eu.
pályázat

Fővárosi
Önkormányzat

Az érintett
önkormányzatok,
BKV

2010.

Hatékonyság hatások
Állami beruházások

Az elővárosi vasút kispesti szakaszának
megépítése, mellyel együtt a Kecskemét Lajosmizsei vasút-vonal alatt az Üllői út
és az Ady E. út vonalában aluljáró építése

A tömegközlekedés fejlesztése, az
úthálózat tehermentesítése, a környezeti
állapotok javítása

Budapest főváros beruházásai
Az M0 körgyűrű keleti szektorának
megépítése.
Külső keleti (Európa) út megvalósítása

Környezeti hatások javulnak, jelentősen
csökken a kerületet átszelő haránt-irányú
forgalom, Kispest élhetőbb lesz.
A környezeti hatások javulnak, jelentősen
csökken kerületünket átszelő harántirányú
forgalom a régió helyzete javul

A körvasút menti körút megépítése a
Határ úti, illetve a Nagykőrösi úti
csomópontokban külön szintű
kereszteződéssel

A főváros zsúfoltsága csökken . A kispesti
környezeti állapot jelentősen javul
csökken a közlekedés intenzitása.

Eu-pályázat+
önrész

Fővárosi
Önkormányzat

Az érintett
önkormányzatok
és a lakosság

2007

Az Üllői út alatt kéreg-vasút kiépítése
Vecsésig, a Ferihegyi repülőtéri
elágazással

Összfővárosi szinten javul a
tömegközlekedés állapota. Kis-pest
környezeti állapota javul közlekedési
helyzete jobb lesz.

Eu-pályázat+
önrész

Fővárosi
Önkormányzat

Az érintett
önkormányzatok

2013

Kerület II. rendű főútjának, az Ady E. út
korszerűsítése a Hungária út és Határ úti
szakaszon.

A környezeti állapotok javítása
Komfort érzet növelése

Eu- pályázat
+önrész

Fővárosi
Önkormányzat

Kispest
Önkormányzata

2007

A 42-es villamos vonalának
meghosszabbítása a Gloriett lakótelepig.

A tömegközlekedés fejlesztése, az
úthálózat tehermentesítése, a környezeti
állapotok javítása

Eu pályázat +
önrész

Fővárosi
Önkormányzat

Az érintett
önkormányzatok

2013

Projekt megnevezése

Hatékonyság hatások

Forrás

Felelős
beruházó

Partnerek

Kispest
Önkormányzata

Wekerlei
Társaskör
Egyesület

Kispest
Önkormányzata

lakosság
intézmény(ek)
bankok,
befektetők

Határidő

Kispesti építészeti beruházások
EU pályázat +
önrész+
befektetői
hozzájárulás
EU pályázat +
önrész+
befektetői
hozzájárulás
EU pályázat +
önrész+
befektetői
hozzájárulás

2013

Bp. Főv. XIX.ker. Kispest Kós Károly tér
turisztikai vonzerejének fejlesztése.

A gazdasági potenciál javul munkahelyek
jönnek létre.

1000 fős sportcsarnok építése.

A sport élet fejlődik, a lakosság
egészségügyi állapota javul.

Katica utca-Vak Bottyán utca-Szabó Ervin
utca-Bethlen Gábor utca által határolt
terület befektetői alapon való
hasznosítása

Az épített környezet állapotának ,
városközpont minőségének a javítása

Intermodális központ rekonstrukciója
Kőbánya-Kispest közlekedési csomópont

Országimage javulása a
tömegközlekedés fejlesztése

Eu pályázat +
önrész

Vállalkozók,
pénzintézetek

Fővárosi
Önkormányzat,
MÁV, BKV,
érintett önkorm.

2009.

Intermodális központ kiépítése a Határ
úton

Tömegközlekedés fejlesztése, a
közlekedés zsúfoltságának csökkentése

Eu pályázat +
önrész

Fővárosi
Önkormányzat
BKV

Az érintett
önkormányzatok

2010

A Wekerletelep egyedileg védett
értékes építészeti együttesének
rehabilitációja kulturális örökségünk
védelme.

Az épített környezet állapotának javítása
Értékmegőrzés identitás növelés

Eu- pályázat
+önrész

Kispest
Önkormányzata

lakosság
Wekerlei
Társaskör
Egyesület

2013

Önkormányzati tulajdonban álló lakások
rehabilitációs programja

A nagyobb bérlakás-kínálat és komfortfokozat növelés

Hazai és Eu
pályázatok+
önrész

Kispest
Önkormányzata

lakosság

2007-2009

Paneles technológiával épült épületek
energia-takarékos felújítása

Energia megtakarítás üzemelési
költségek csökkentése

Hazai és Eu
pályázatok

Kispest
Önkormányzata

Közintézmények akadálymentesítési
programja

Az épületek használata könnyebb, a
mozgássérültek számára,
esélyegyenlőséget teremt

Hazai és Eu
pályázatok

Kispest
Önkormányzata

Kispest
Önkormányzata

2007

2013

lakásszövetkezetek,
intézmények,
lakosság
intézmények
mozgássérült
szervezetek

2007-2012

2007-2009

Projekt megnevezése

Hatékonyság hatások

Forrás

Felelős
beruházó

Partnerek

Határidő

Kispesti közlekedési fejlesztések
A kerékpárút hálózat fejlesztése
Kispesten, a Nagykőrösi út mentén, illetve
az Üllői úttal pár-huzamosan (Vak B.u.Kúttói erdő érintésével)
Kerületünk alacsonyabb rendű útjainak
korszerűsítése, járdaépítés, csapadékvíz
elvez.(Kossuth L. utca, Nádasdy utca,
Szabó E.utca, Simonyi Zs.utca, Kisfaludy
utca, stb.)
Kerületi kezelésben lévő alacsonyabb
rendű utak korszerűsítése, járda
építéssel, csapadékvíz-elvezetés
A Vak B. út Alsó Erdő-sor út
nyomvonalának kiépítése
Kerületi kezelésben lévő alacsonyabb
rendű utak korszerűsítésének
megtervezése
Úttest és járdacsatlakozás kialakítása az
akadálymentesítés érdekében
Kerékpárút hálózat projekt előkészítési
munkái
Kerületi kerékpárutak kivitelezése
A Fő utca programjához kapcsolódóan
engedélyes és kiviteli tervek készítése

Az úthálózat tehermentesítése, a
környezeti állapotok javítása.

Eu- pályázat
+önrész

Fővárosi
Önkormányzat

Kispest
Önkormányzata

2013

A környezeti állapotok javítása
Infrastruktúra fejlesztés

Eu- pályázat
+önrész

Fővárosi
Önkormányzat

lakosság,
befektetők

2007-2013

A közlekedés biztonság-növelése

Eu-pályázat +
önrész

Kispest
Önkormányzata

Tömegközlekedésre alkalmatlan út
kiváltása, a környezeti állapot jelentős
javulása

Eu pályázat +
önrész

Fővárosi
Önkormányzat

Javul a lakosság komfortérzete és a
lakókörnyezet minősége

Eu-pályázat +
önrész

Kispest
Önkormányzata

2007-2008

Segíti az esélyegyenlőség megvalósítását
a közlekedésben.

Eu-pályázat +
önrész

Kispest
Önkormányzata

2007-2013

Javul a lakosság komfortérzete és a
lakókörnyezet minősége
Javul a lakosság komfortérzete és a
lakókörnyezet minősége
Az épített környezet állapotának javítása
Infrastruktúra fejlesztés identitás növelés
megtartó erő, munkahelyekmegtart.

Eu-pályázat +
önrész
Eu-pályázat +
önrész

Kispest
Önkormányzata
Kispest
Önkormányzata

Eu- pályázat
+önrész

Kispest
Önkormányzata

2007-2013
BKV,
XVIII.ker., és
Kispest
Önkormányzata

2007.

2007
2007-2013
lakosság
kiskereskedők

2007

Felelős
beruházó

Partnerek

Határidő

Javul a természeti környezet állapota

Eu-pályázat +
önrész

Kispest
Önkormányzata

Wekerlei Társaskör Egyesület,
Kispesti Kertbarátok Köre

2007-2013

Az épített környezet állapotának javítása
Infrastruktúra fejlesztés, identitás növelés
megtartó erő

Eu- pályázat
+önrész

Kispest
Önkormányzata

lakosság
befektetők

2007

Kispest Fő tereihez kapcsolódóan
engedélyes és kiviteli tervek készítése.

Az épített környezet állapotának javítása,
infrastruktúra fejlesztés identitás növelés
megtartó erő

Eu- pályázat
+önrész

Kispest
Önkormányzata

lakosság
kiskereskedők

2007

Játszóterek rekonstrukciójának
megvalósítása

A komfortérzet növelés, a gyermekek
biztonságának javítása

Kúttói erdő rekonstrukciója

Javul a természeti környezet állapota,
lakókörnyezet minősége

Utcabútorok és térvilágítás, lámpatestek
kihelyezése

Közterületek állaga javul, a lakosság
identitás érzése növekszik.

Projekt megnevezése

Hatékonyság hatások

Forrás

Kispesti zöldterületi fejlesztések
Település zöldterületi rendszerének
fejlesztése (fasorok, védett fasorok,
zöldfelületek)
Kispest fő tereinek rehabilitációja
(Kossuth tér, Kós Károly tér, Templom tér,
Városház tér, Ötvenhatosok tere)

Hazai és Eu.
pályázatok +
önrész
Hazai és Eu.
pályázatok +
befektetők
Hazai és Eu.
pályázatok +
befektetők

Kispest
Önkormányzata

2007-2009

Kispest
Önkormányzata
Kispest
Önkormányzata

Befektetők,
ELMŰ

2007-2010

Kispesti közmű fejlesztések
Csapadékvíz elvezető rendszerek
tervezése és előkészítése
Csapadékvíz elvezető rendszerek
megvalósítása

A lakókörnyezet minősége javul
A lakókörnyezet minősége javul

Eu-pályázat +
önrész
Eu-pályázat +
önrész

Kispest
Önkormányzata
Kispest
Önkormányzata

2007-2008
2007-2013

Projekt megnevezése

Hatékonyság hatások

Felelős
beruházó

Forrás

Partnerek

Határidő

Kispesti hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések
Hulladékgyűjtő udvarok létrehozása,
szelektív hulladékgyűjtő szigetek
számának növelése
(bio hulladék szelektív gyűjtése)
Hulladékgyűjtő szállító jármű vásárlása
Házi komposztálást segítő speciális
eszközök beszerzése

Csökken a kommunális hulladék
termelése, javul a környezetvédelmi
infrastruktúra

Eu-pályázat +
önrész

Fővárosi
Önkormányzat

Kispest
Önkormányzat,
FKF Rt.

2007-2010

Javul a környezetvédelmi infrastruktúra

Eu-pályázat +
önrész

Kispest
Önkormányzata

Kispest
Önkormányzat
non-profit szerv.

2008-2013

Csökken a kommunális hulladéklerakók
szervesanyag terhelése

Eu-pályázat +
önrész

Kispest
Önkormányzata

2008-2013

Kispesti szociális ellátással kapcsolatos fejlesztések
Közmunka programok megvalósítása,
hátrányos helyzetű munka-nélküliek,
különösen a romák számára.

Munkanélküliség kezelése a rászorulók
segítése

EU pályázat+
önrész

Kispest
Önkormányzata

szociális
szervezetek,
lakosság

2007

Kispesti informatikai fejlesztések
Szélessávú internet kapcsolatok teljes
kiépítése az Önkormányzat és
intézményei részére
A kerületi honlap és informatikai
szoftverek korszerűsítése
Informatikai szemlélet elterjesztése az
oktatás révén
Az ügyfelek, vállalkozások az internetes
hálózaton keresztül intézhessék ügyeiket.
El kell terjeszteni a kerületi információs
pultokat.

A világhálóhoz intenzívebb kapcsolódás,
naprakész tudás, gyors információáramlás
Az E Önkormányzat megteremtése a
lakosság tájékoztatása, internetes
ügyintézés
A gazdasági fejlődés lehetőségének
megteremtése az informatika
elterjesztése révén
A hivatali ügyintézés gyorsítása és
ügyfélbaráttá tétele az interneten
keresztül.

Hazai és Eu.
pályázatok

Kispest
Önkormányzata

2007-2010

Hazai és Eu
pályázatok

Kispest
Önkormányzata

2007-2009

Hazai és Eu.
pályázatok

Kispest
Önkormányzata

2010

Hazai és Eu.
pályázatok

Kispest
Önkormányzata

2010

Projekt megnevezése

Felelős
beruházó

Partnerek

Határidő

Eu- pályázat
+önrész

Kispest
Önkormányzata

lakosság
intézmények

2007

Komfortérzet növelés és népesség
megtartó hatás

EU pályázat +
önrész

Kispest
Önkormányzata

intézmények
lakosság

2007

Komfortérzet javul
Környezeti állapot javul.

EU- pályázat +
önrész

Kispest
Önkormányzata

intézmények
lakosság

2007-2008

Kispest
Önkormányzata

Egészségügyi
Intézet, orvosi
szervezetek,
kamarák

2007-2009

Hatékonyság hatások

Forrás

Kispesti kulturális és oktatási rendszerének fejlesztése
A kispesti művelődési házak komplex
felújítása és állagmegőrzése KMO,
Vigadó.
A kispesti alapfokú oktatási-nevelési
intézmények műszaki színvonalának
emelése, többfunkciós épületek, terek
kialakítása.
A kispesti alap-fokú oktatási intézmények
udvarainak felújítása, továbbá az
intézmények akadálymentesítése.

Az épített környezet állapotának javítása
identitás növelés megtartó erő közösség
kohézió kulturális pezsgés

Kispesti egészségüggyel kapcsolatos fejlesztések
Az egészségügyi alapellátás
színvonalának emelése, gép és eszköz
beszerzés

A lakosság egészségügyi állapota javul,
munka-képessége fokozódik.

Hazai és Eu
pályázatok+
önrész

. sz. melléklet: A KSH-tól megrendelt városrészszintű adatok

Kispest - városrész adatok IVS
Forrás: 2001. évi népszámlálás

Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya

Kispest
összesen

Wekerletelep

Panel lakótelep

Kereskedelmi
városrész
véderdővel

Családi házas
övezet

63 810
12,9
67,7
19,3

10 899
14,2
58,7
27,1

29 398
12,0
75,1
13,0

1 093
14,6
61,6
23,9

22 420
13,6
62,7
23,7

18,4

15,5

18,5

28,5

19,2

17,3

19,8

16,8

12,2

17,0

26 776
8,4

4 996
8,3

11 561
1,0

554
31,6

9 665
15,9

34,8

34,1

33,6

38,9

36,9

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon belül

9,9

8,7

9,3

16,8

11,1

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

61,5

61,0

63,6

57,3

58,7

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül

. sz. melléklet: Általános iskolai közoktatás integráltságának felmérése
OM
azonosító

38816
35138

35149
35139
35142
201005
035150
035143
38433
35146
35147
35148

035152

Intézmény neve*
Ady Endre Általános
Iskola
Berzsenyi Dániel
Általános Iskola

Bolyai János
Általános Iskola
Eötvös József Ált.Isk.
Erkel Ferenc
Általános Iskola
Gábor Áron
Karácsony S.
Rózsatéri Ref. Ált.
Isk. és Óv.
Kós Károly Általános
Iskola
Móra F.Á.I.
Pannónia Általános
Iskola
Reménység Két. Tan.
Ker. Ált. Isk.
Vass L. Á. I.
Kispesti Waldorf
Óvoda, Általános
Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási
Iskola és Gimnázium

Tanulólétszám az intézményben
Összesen

HHH

HH

410+2 x

17

56

SNI
20+3
x

326

20

65

370
476

0
4

347
428

Tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint
Emelt szintű oktatás és/vagy két
Normál (általános) tanterv
Gyógypedagógiai tagozat
tanítási nyelvű iskolai oktatás
Összesen
HHH HH SNI
Összesen
HHH HH
SNI
Összesen HHH HH
SNI
182

8

33

20

230

9

23

3

0

0

0

72

298

17

59

44

0

0

0

0

28

3

344
476

0
4

26
166

0
0

0
1

0
0

0

33

10
9

0

34

10
9

3
31

21
64

5
14

0
324

0
30

0
58

0
14

347
104

3
1

21
0

5
0

0
0

0
0

0
0

134

1

10

134

1

10

0**

381

5*

18

5

228

1*

18

3

2

0

0

0

56

3

13

56

56

3

409

0

26

3

409

0

13

3

202

0

13

2

0

0

0

234
402

47
30

72
63

0
2

88
187

20
10

25
27

0
1

146
215

27
20

47
36

0
1

0

0

0

196

0

10

7

6

28

0
0

0
153

4*

0
0

10

* Október 1-i statisztikában még nem jelent meg HHH tanulóink száma, ez az adat 2007. december 12-i állapotot mutatja.
. sz. melléklet: A partnerség keretében a Wekerletelep rehabilitációjával kapcsolatos lakossági véleményfelmérés
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Wekerletelep rehabilitációjával kapcsolatos lakossági vélemény
felmérés

Készítették:

Atanasziu Alexisz (Oso-Polar), kutatási asszisztens
Kovács Róbert (Oso-Polar), kutatás vezető
Németh Roland (RVI), kutatás vezető

2007.

Vezetői összefoglaló
A wekerletelepi városrész rehabilitációval kapcsolatban egy széleskörű kérdőíves kutatást
végeztünk, amely során reprezentatív mintát vettünk a helyi lakások közül. 300 háztartást
kérdeztünk meg a városrészben.
A megkérdezés célja az volt, hogy megtudjuk, a wekerleiek attitűdjeit az önkormányzat
felújítási terveivel kapcsolatban, mennyire találkozik a program és a lakosság igényei, illetve
az esetlegesen felmerülő súlyosabb problémák és komolyabb igények.
Összességében elmondhatjuk, hogy a legtöbb probléma nem kapott komoly hangsúlyt a
megkérdezettektől, kivéve a közterületek jelenlegi állapota, és azokon a szemét és a
kutyapiszok. Megjelent még, mint jelenlevő probléma a városrészben a közbiztonság, az
épített környezet állapota, illetve a közlekedési infrastruktúra, de ezek nem szerepeltek akkora
súllyal.
A wekerleiek döntően jónak tartják a városrész helyzetét, többnyire előnynek tartják azt,
hogy itt laknak. A megkérdezettek fele inkább jobb anyagi helyzetű rétegek közé tartozik, de
jelen van egy szerényebb jövedelmű réteg is, és egy vékony alacsony jövedelmű csoport is.
Az önkormányzat munkáját és ügyintézését közepesnek ítélte a többség. Döntően szeretik a
városrészt és szeretnek itt lakni a válaszolók.
Összességében elmondhatjuk, hogy a wekerletelepi lakosság a közterületek és parkok
állapotát javítaná. Emellett a helyi úthálózatot, épített környezetet, a helyi kulturális és
közösségi életet, illetve a közbiztonságot fejlesztené. A közterületek, mint probléma és
fejlesztendő terület végig felmerült a lakossági vélemények során, külön rangot kapva ebben a
Kós Károly tér felújítása. Ezért pozitívan álltak az önkormányzat felújítási terveihez.

Lakossági vélemények
A lakossági megkérdezés során sok mindenre kitértünk, lehetőleg többféle módon a
kérdőívben. Kérdeztünk személyes vonatkozásban is, hogy el tudjuk helyezni kor, nem,
iskolázottság, aktivitás, vagy jövedelem terén, esetleg területileg, családilag stb., illetve a
városbeli problémákkal kapcsolatban, valamint konkrét fejlesztésekre. Így többféle
aspektusból meg tudjuk vizsgálni a kutatandó témát.
A lakosságról általában
A lakosságtól kérdezett általános demográfiai és gazdasági adatokat nagyjából két
kategóriára bonthatjuk:
1) háztartások adatai
2) megkérdezettek adatai
Ennek a felosztásnak a célja elkülöníteni a konkrétan háztartási adatokat, a
személyesektől, illetve a személyes attitűdöktől, mivel háztartási mintát vettünk.
Háztartások
A háztartásokkal kapcsolatban a jövedelmet és a bennük élő családok összetételét, illetve
méretét vizsgáltuk. Az országos átlagtól nem térnek el jelentős mértékben a kapott adatok.
Háztartások típusa, mérete és a családok szerkezete

A megkérdezettek döntő többsége, 71%-a házastársi vagy élettársi viszonyban él. Jelen
van egy olyan réteg is, amely tagjai nőtlenek/hajadonok, elváltak, özvegyek, vagy egyéb
módon „egyedül” vannak, de vagy a szüleivel, vagy saját gyerekeivel élnek, tehát nem
egyedül, hanem családban. A megkérdezettek 13%-a határozta meg családi állapotát így.
Mindössze 16% állította, hogy teljesen egyedül él.
A háztartások többsége 2 fős (38%), illetve kisebb arányban 1 fős (15%), 3 fős (23%) és 4
fős (18%) méretűek, ezek teszik ki szinte a megkérdezettek összes válaszát (93%). Az ennél
nagyobb (7%) méretűek csak kis töredékét teszik ki.
A háztartások többségében nem volt 18 éven aluli (68%), mindössze csak az
egyharmadában (32%) akadt, és azok is többnyire 1 vagy 2 gyermek.
33. táblázat: Megkérdezettek családjának összetétele
N
Teljesen egyedül él
44
Egyedül él szüleivel
13
Egyedül élő szülő gyerekkel
23
Házaspár
84
Házaspár szülőkkel
3
Házaspár gyerekkel
107
Összesen
274

%
16
5
8
31
1
39
100

72. ábra: Családok mérete (%)
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73. ábra: Családokban 18 éven aluliak száma
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Háztartások jövedelme
A háztartások jövedelmét itt kétféle módon adtuk meg: 1.) az egyik konkrétan rákérdezett
a kérdőívben, hogy mennyi a havi nettó jövedelme mindent egybevéve, 2.) míg a másik pedig
egy szubjektív vélemény a háztartás jövedelméről, hogy nagyjából mennyire elegendő. Az
előbbi előnye, hogy nagyjából konkrét számokat ad, míg a hátránya az, hogy ezek a számok
sem fedik sokszor a valóságot, illetve az, hogy mindössze a megkérdezettek egyharmada
szokott válaszolni rá. Az utóbbi előnye pedig, hogy sokan válaszolnak rá, hátránya, hogy
torzításoknak ad lehetőséget. A kettővel azonban látható egyfajta jövedelem megoszlás a
helyi társadalmon belül.
Azok közt, akik megadták háztartásuk havi nettó jövedelmét, a jövedelmek átlaga 181 636
Ft volt. A legnagyobb arányban a 51 000 Ft és 250 000 Ft közötti összjövedelmek voltak1. Ha
1 főre tekintjük meg a havi nettó jövedelmet, akkor átlagban 78 000 Ft-ot kapunk
Átlag
1

34. táblázat: megkérdezettek átlag havi nettó jövedelme
N
Szórás

Ne feledjük, a kis esetszám miatt nem teljesen megbízható ez a táblázat.

181 636

140

101

74. ábra: Háztartások jövedelmeinek megoszlása
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35. táblázat: megkérdezettek 1 főre jutó havi nettó jövedelme
Szórás
40,74

Mivel nem válaszoltak sokan a háztartás nettó havi teljes bevételére, ezért az alternatív
jövedelmi változót is használnunk kell. Ha összevetjük, hogy mekkorának látják a saját
jövedelmüket, és mekkora a tényleges teljes jövedelem, akkor látjuk, hogy akik meg tudnak
takarítani 255 000 Ft, akiknek elegendő a kényelmes életvitelre 216 000 Ft, akiknek épphogy
elegendő 146 000 Ft és akik nem jönnek ki hó végére 130 000 Ft átlag keresettel
rendelkeznek.
Az alternatív jövedelmi változónk szerint a következő eloszlásokat kapjuk: a
megkérdezettek 26%-a válaszolta, hogy meg tud takarítani rendszeresen (havi 255 000 Ft
nettó háztartási jövedelem), 25%-a, hogy megfelelő a kényelmes életvitelre (havi 216 000 Ft
nettó háztartási jövedelem), 39%-a, hogy épphogy elegendő (havi 146 000 Ft nettó háztartási
jövedelem), és 11%-a, hogy nem jön ki a hó végére (havi 130 000 Ft nettó háztartási
jövedelem). Ez annyiban érdekes, hogy az összes válasznak az 51%-a, azaz több mint a fele
azok aránya, akik meg tudnak takarítani (25%), illetve azok aránya, akik azt válaszolták, hogy
megfelelő a kényelmes életvitelre (25%). Ez egy gazdagabb, módosabb Wekerlét lakó rétegre
utal. De ugyanakkor jelen van jelentősen egy szerényebb anyagi bázissal rendelkező réteg is
(39%), illetve egy szegény réteg (11%), igaz csak viszonylag kis arányban.

75. ábra: Megkérdezett mekkora jövedelemmel rendelkezik és mekkorának tartja azt – Ft-ban
300000
254750
250000

216423

200000
146079

150000

129824

100000
50000
0
Meg tud takarítani

Megfelelő a kényelmes
életvitelre

Épphogy elegendő

Nem jön ki a hó végére

Átlag kereset (Ft-ban)

76. ábra: Megkérdezetteknek mennyire elegendő a jövedelmük? – (%)
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Megkérdezettek
A megkérdezettek 48%-a férfi volt, 52%-a nő. A kisebb része volt 18 és 30 év közötti
(14%), nagyobb arányban voltak jelen a 31 és 45 év közöttiek (27%), a 46 és 60 év közöttiek
(28%), illetve ezektől kicsit még magasabb arányban a 61 év felettiek (31%).
Iskolázottság terén 18%-uk rendelkezett alapfokú, 45%-uk középfokú, és 36%-uk
felsőfokú végzettséggel, tehát a megkérdezettek döntő többsége, négyötöde középfokú vagy
magasabb végzettséggel rendelkezik.
Több mint a felük (53%) aktív teljes vagy részmunkaidős állásban, egyharmaduk (31%uk) öregségi nyugdíjas, és csak kis részben tanulók, GYES-en vannak (15%), illetve
munkanélküliek (1%).

36. táblázat: Megkérdezettek neme
N
%
Férfi
145
48
Nő
157
52
Összesen
302
100
77. ábra: Megkérdezettek kora
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78. ábra: Megkérdezettek iskolai végzettsége
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

45
36

18

Iskolai végezttség %
Alapfokú végzettség

Középfokú végzettség (érettségi)

Felsőfokú végzettség

37. táblázat: Megkérdezettek aktivitása
Aktív
Munkanélküli
Öregségi nyugdíjas
Tanuló, GYES, Egyéb
Összesen

N
161
2
93
46
302

%
53
1
31
15
100

A megkérdezettek 27%-a ide, a Wekerletelepre született, míg 73%-a máshonnan költözött
ide, ez utóbbiak közül kicsit alacsonyabb arányban vannak azok akik a rendszerváltás előtt
(34%) és kicsit magasabb arányban vannak azok, akik az után (39%) költöztek ide.

38. táblázat: Megkérdezettek honnan származnak
N
80
102
114
296

Wekerle telepre született
Rendszerváltás előtt költözött a Wekerlére
Rendszerváltás után költözött a Wekerlére
Összesen

%
27
34
39
100

Vélemények, attitűdök
Általános attitűdök
A megkérdezettek döntő többsége inkább előnynek tartja (84%), hogy a városrészben
lakik, csak kis hányada mondta, hogy sem hátránynak sem előnynek nem tartja (13%) illetve
hogy inkább hátrány (3%). Átlagban 65 pontot kapott, ami inkább magasabb, mint a közepes,
tehát a döntő többség szerint előnyt jelent itt a Wekerlén élni.
Magát a városrész helyzetét a válaszolók közel kétharmada mondta jónak (61%),
egyharmada közepesnek (32%), míg kis hányada pedig rossznak (7%).
Szinte minden válaszadó szeret a Wekerle-telepen lakni (95%), mindössze csak kis
hányaduk mondta hogy semleges (3%), illetve nem szeret (2%).
Tehát többségében elmondhatjuk, hogy a városrész helyzetét döntően jónak mondták,
előny itt lakni a válaszadók szerint, és szeretik.
79. ábra: Megkérdezett szerint előnye-e a városrészben lakni – (%)
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80. ábra: Megkérdezett szerint milyen a városrész helyzete – (%)
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39. táblázat: Megkérdezett szerint milyen a városrész helyzete – (score)

Inkább Jó

Átlag
65,39

N
294

Szórás
19,79

81. ábra: Szeret –e a városrészben lakni? – (%)
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Önkormányzat, közszolgáltatások
Az önkormányzat ügyintézés hatékonyságát (53 pont) gyorsaságát (48 pont),
emberségességét (61 pont) és hogy az önkormányzat mennyire foglalkozik magával a
városrésszel (54 pont) nagyjából közepesnek ítélték.

40. táblázat: Megkérdezett véleménye szerint az önkormányzati ügyintézés… - (score)
…Mennyire
hatékony?

…Mennyire
gyors?

53,18

48,37

Átlag

…Mennyire
foglalkozik a
városrésszel?

…Mennyire
emberséges?
60,75

53,54

Városrész problémák
A kutatás során a kérdőívek kitértek a wekerletelepi lakosságot érintő esetleges
problémákra, melyek súlyos helyzeteket idézhetnek elő a városrészben, illetve nehézségeket,
kellemetlenségeket okoznak. Először megkérdeztük szerintük mik a problémák jelenleg a
városrészben, utána pedig felsoroltunk számos probléma lehetőséget és erről kellett
véleményt nyilvánítaniuk, egy pontszámot adniuk rá.
A megkérdezettek szerint a legnagyobb problémát közterületek jelenleg leromlott állapota
okozza (33%), illetve komolyabb problémaként a közbiztonságot (17%), a közlekedési
infrastruktúra (16%) és az épített környezet állapotát (10%) emelték ki.
A megkérdezettek a felsorolt problémákat inkább kisebb jelentőségűnek mondták
átlagban.
Itt is, főként a közterületek jelenlegi állapota jelent meg kicsit nagyobb hangsúllyal (64
pont). Közepes problémaként a környék épületeinek állapota (54 pont), a közutak állapota (48
pont), a járdák állapota (45 pont), a helyi szociális háló állapota (44 pont), illetve a
közbiztonság jelent meg (42 pont). Kis vagy egyáltalán nem jelentős problémaként (40 pont
alatt) a szerepelt a parkok hiánya, helyi oktatási és egészségügyi ellátás helyzete, huligánok,
vandálok, közvilágítás, parkolási lehetőségek hiánya, a hajléktalanok jelenléte, szelektív
hulladékgyűjtés problémái, és a helyi bevásárlási lehetőségek hiányosságai.
Így mondhatjuk, hogy a felsorolt problémákat átlagban nem tartják nagyon súlyosnak az
itt lakók, de mégis figyelembe kell vennünk őket. Komolyabb problémaként a közterületek
állapota, közlekedési infrastruktúra, a közbiztonság és az épített környezet jelent meg.
82. ábra: Megkérdezettek véleménye a problémákról és megoszlásuk – (nyílt kérdés %)
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83. ábra: Megkérdezettek véleménye a felsorolt problémákról, és súlyosságuk – (zárt kérdés
score)
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Összességében elmondhatjuk, hogy a legtöbb probléma nem kapott komoly hangsúlyt, kivéve
a közterületek jelenlegi állapota, és azokon a szemét és a kutyapiszok. Megemlítették még a
közbiztonságot, az épített környezet állapotát, illetve a közlekedési infrastruktúrát, mint
jelenlevő problémát a városrészben, de ezek nem szerepeltek akkora súllyal.
A kutatás fő célja az, hogy a Wekerle-telep lakosságának véleményét felmérjék az
önkormányzati város rehabilitációs projekttel kapcsolatban. Mennyire támogatják a
különböző fejlesztéseket, felújításokat, mennyire tartják fontosnak, illetve esetlegesen
elutasítják-e.
A fejlesztésekkel kapcsolatos kérdéseket két nagy csoportba lehet osztani:
1) Mit javasolna fejlesztésre a megkérdezett általánosságban, illetve
2) A konkrét önkormányzati terveket mennyire támogatja
Először a kérdőív a fejlesztendő dolgokat kérdezi, majd felsorol fejlesztendő területeket,
amire a megkérdezettek pontszámmal válaszolnak, hogy mennyire értenek egyet. Az
előbbinél komolyabb figyelmet a közterületek (29%) és a közlekedési infrastruktúra
fejlesztése (24%) kapta, kisebb mértékben pedig az épített környezet felújítása (13%), és a
közösségi és kulturális élet fejlesztése (13%). Minden mást nagyon alacsony arányban
említettek.
A felsorolt fejlesztendő területeknél a különböző területeket átlagban magas arányban
tartották fontosnak a megkérdezettek. Különösen a közterületek, parkok felújítása (74 pont)
emelkedett ki, továbbá a helyi bölcsődék (65 pont), általános iskolák (65 pont), szakképző
intézmények (63 pont), gimnáziumok (69 pont), helyi szociális (70 pont) és a helyi
egészségügyi ellátás (66 pont), a környék épületeinek állapota (69 pont), közutak fejlesztése
(65 pont). Közepes fontosságot tulajdonítottak a közbiztonságnak (59 pont), járdahálózat (56
pont), a szelektív hulladékgyűjtés (49 pont) és a közlekedés (44 pont) fejlesztésének. Kisebb

mértéknek tartották fontosnak a helyi bevásárlási lehetőségeket (23 pont), a közvilágítás
javítását (36 pont), és a parkolási lehetőségek bővítését (35 pont).
A második nagy részben pedig a kérdőív arra tért ki, hogy a válaszolók mennyire értenek
egyet, mennyire támogatják az önkormányzat konkrét terveit.
84. ábra: Megkérdezettek véleménye a fejlesztendő területekről és megoszlásuk – (nyílt kérdés
%)
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85. ábra: Megkérdezettek véleménye a felsorolt fejlesztendő területekről, és fontosságuk – (zárt
kérdés score)
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A felújítási terveket pozitívan fogadták a megkérdezettek (73 és 80 pont között),
tetszésüket elnyerte. A felújítási tervek és az igények egybeesnek nagyjából itt a Wekerletelepen.
A Kós Károly tér felújításának mindkét látvány tervét pozitívan fogadták (73 és 74 pont; a
két látványterv a következő oldalakon látható). A főtér környéki épületek homlokzatának
felújítása (80 pont) és a közösségi életnek teret adó és a helyi kulturális életet erősítő tér és
múzeum ötletét is nagyon pozitívan fogadták.

86. ábra: Megkérdezettek véleménye a konkrét felújítási tervekről, és fontosságuk – (score)
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87. ábra: 1. látványterv a Kós Károly tér rendezéséről

88. ábra: 2. látványterv a Kós Károly tér rendezéséről

A megkérdezettek kétharmada (66%) szerint a közterület fejlesztések egyértelműen
erősítik a helyi lakóközösségeket, egynegyedük (27%) mondta, hogy erősíti is meg nem is, és
csak töredékük (6%), hogy egyáltalán nem lenne semmilyen hatással. Mint láttuk a
megemlített problémáknál, a lakóközösségek hiányát többen is mondták, mint a gondok
forrását. Feltételezhető, hogy a közterület fejlesztések terveit azért is fogadták nagyon
pozitívan, mivel ennek a problémának a megoldását látják benne.
89. ábra: A közterületek fejlesztése milyen hatással van a lakóközösségekre? – (%)
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Összességében elmondhatjuk, hogy a wekerletelepi lakosság a közterületek és parkok
állapotát javítaná. Emellett a helyi úthálózatot, épített környezetet, a helyi kulturális és
közösségi életet, illetve a közbiztonságot fejlesztené. Az önkormányzati fejlesztési terveket
pozitívan véleményezték a megkérdezettek.

Módszertan
A minta a háztartásokat vette alapegységnek. A cél 300 db kérdőív lekérdezése volt. A
Wekerletelepen a lakásállomány összesen kb. 4300 db lakást tett ki. A kívánt 300 db
kérdőívet a 4300 lakás közül kellett lekérdezni. A városrészben a kérdezőbiztosok bejárták az
összes utcát, hogy ne maradjon ki egy darab lakás sem, illetve, ügyelve arra, hogy egy-egy
szakaszon csak egy ember kérdezzen, nehogy kétszeres eséllyel kerüljön a mintába valamely
terület.
Az adatgyűjtés során a kérdezőbiztosok a válaszolóknak felmutattak a Kós Károly tér
rendezési terveiről 2 db távlati látvány tervet, és ez alapján adhatták válaszukat, melyik
tetszett nekik jobban.
A kérdőívek nyílt és zárt kérdésekkel dolgoztak. A nyílt kérdésekre a válaszadóknak
szabadon kellett megemlíteniük dolgokat. A zárt kérdésekre vagy egy 5 pontos (1-től 5-ig)
skálán kellett véleményt mondani, vagy egy kártyalapról kellett választani bizonyos
lehetőségek közül. Az előbbiekből vagy 3 skálává vontuk össze, vagy pedig úgynevezett
„score” pontot csináltunk több helyütt, ami során az 5-ös skálát átalakítjuk egy 0-100 terjedő
skálával, és ezeknek a számoknak az átlagát vesszük. Itt azt jelenti a 100-80 kiemelkedően
magas, 80-60 nagyon magas, 60-40 közepes, 40-20 alacsony, 20-0 egyáltalán nem probléma.
A havi háztartási nettó összjövedelmet kevesen adták meg kérésünkre, kb. 40% válaszolt,
és a megadott válaszok sem feltétlen tükrözik a valóságot. Ezért alternatív módon is kérdeztük
a jövedelmüket, mint ahogy fentebb láttuk. Ez a szubjektív önmagát valamilyen kategóriába
besoroló jövedelmi változó igaz lehetőséget adhat bizonyos fokú torzításra, mégis jól
használható és szinte minden válaszoló felelt kérdésünkre. Így többnyire ezt használtuk. A
konkrét jövedelemre, ahol megadták, összevetettük az alternatív jövedelmi változóval és
megfelelőnek tűntek az arányok, ezzel is alátámasztva ez utóbbi jövedelmi változó használatát
(a táblát korábban a lakosságot leíró résznél bemutattuk).
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