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1.  BEVEZETÉS 
 

Az ITS készítés háttere 
Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2014-ben döntést hozott arról, hogy a 314/2012.(XI.8.) 

kormányrendeletnek megfelelően kidolgozza a kerület középtávú Integrált Településfejlesztési Stratégiáját 

(ITS) a 2009-ben elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (IVS) felülvizsgálatával. Az ITS készítése 

Európai Uniós forrásból, a Belügyminisztérium szakmai támogatásával és operatív irányítása mellett készült, 

kidolgozásában a BM közbeszerzési eljárásában nyertes Pest-Budapest Konzorcium szakértői vettek részt.  

A felülvizsgálat elkészítését a következő, a fejlesztések külső és belső környezetét érintő változások 

indokolják: 

• jogszabályi háttér változása, megváltozott tartalmi felépítés (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről)  

• 2008-ban kezdődő gazdasági –pénzügyi válság, ennek hatása a foglalkoztatásra, a fővárosi, s benne 

a kerületet érintő migrációs folyamatokra, a lakosság szociodemográfiai jellemzőire, a 

magánszektor fejlesztési aktivitására 

• 2014-2020-as új uniós költségvetési ciklus, az uniós forráselosztás alapfeltételeit biztosító operatív 

programok kidolgozásának befejezése 2015-ben 

• új országos és Fővárosi fejlesztéspolitikai dokumentumok, új fővárosi településszerkezeti terv és 

fővárosi rendezési szabályzat elfogadása 

• megváltozott feladat ellátási rendszer az önkormányzatok és kormányzat viszonylatában 

• adósságkonszolidáció, önkormányzatok finanszírozásának átalakulása 

• fogyasztási trendek változása és környezettudatos szemlélet erősödése 

ITS szerepe, feladata 
Az ITS középtávon (2014-2020 között) jelöli ki az elérendő fejlesztési célokat, valamint az azok integrált 

megvalósítását szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit. Az ITS célja, hogy a stratégiai 

tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. 

A tervezési munka, a stratégia akkor tekintető eredményesnek, ha hozzájárul ahhoz, hogy a kerület 

összességében a lehető legnagyobb mértékben használja ki fejlődési potenciálját a 2014 –2020 közötti 

időszakban. Kialakítása oly módon történik, hogy azt a lehető legnagyobb mértékben tudják támogatni az 

EU Strukturális és Beruházási (ESB) alapjainak forrásai, így a kerület optimálisan képes kihasználni az EU 

2014 – 20 közötti időszakának fejlesztési lehetőségeit. 

Az ITS akkor tudja betölteni szerepét, ha a fenti forrásszerzés mellett képes a város működésének 

különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé válni, s így céljai és projektjei széles körű támogatást 

élveznek a város társadalmi és gazdasági szereplőinek körében. Hozzájárul ahhoz, hogy a városban folyó 

egyes fejlesztési tevékenységek – függetlenül azok finanszírozóitól illetve tulajdonosaitól - egymással térben 

és időben összehangoltan valósuljanak meg, erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú beavatkozások hatását.  

 



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM 

HBHE – BFVT – HÉTFA – PESTTERV – Pro Régió – Városkutatás 

Budapest XX. kerület

Pesterzsébet ITS
 

 

5 

Fejlesztéspolitikai háttér 
Az ITS elkészítéséhez elengedhetetlen az Európai Unió és a Kormány által megfogalmazott irányelvek és 

elvárások figyelembe vétele. Az ágazati és területi stratégiák közül különösen fontos szerepe van a 

Partnerségi Megállapodásnak, illetve a 2014 első félévében elfogadott operatív programoknak, hiszen a 

fejlesztések finanszírozását elsősorban ezeken a programokon keresztül tudja a következő években 

biztosítani a kerület is. Az operatív programokhoz való illeszkedés a projektek szintjén értelmezhető, mely a 

megvalósítást biztosító beavatkozásokat tárgyaló fejezetben kerül kibontásra. A fejlesztési dokumentumok 

egy másik csoportja nem a finanszírozás, hanem az illeszkedés szempontjából fontos, hiszen magasabb 

területi szinten határoz meg a kerületre is érvényes fejlesztési elveket, irányokat. E fejlesztési 

dokumentumok prioritásaihoz, céljaihoz való illeszkedés a külső és belső összefüggéseket tárgyaló. 

fejezetben kerül bemutatásra. 

Módszertan, tartalmi felépítés 
Az ITS tartalmát szabályozó 314/2012.(XI.8.) kormányrendeletben az egymással összefüggő, három elemből 

álló dokumentum-rendszer a következő: 

● Megalapozó vizsgálat 

● Településfejlesztési Koncepció 

● Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 

A településfejlesztési koncepció hosszútávra szóló dokumentum, a 314/2012.(XI.8.) kormányrendeletbe 

foglalásával feloldódott a korábban készült IVS-ek azon belső ellentmondása, hogy míg az IVS korábban is 

középtávú, operatív jellegű stratégia dokumentumként került meghatározásra, tartalmi követelményei 

között jelentős helyet kapott a település hosszú távú jövőképének („vízió”) és ehhez kapcsolódó hosszú 

távú céloknak a rendszere. A jelenlegi jogszabály szerint az ITS már nem tér ki e célok meghatározására, 

hanem a település hatályos településfejlesztési koncepciójában meghatározott célrendszeréből indul ki. 

Mivel a kerületben jelent stratégiai tervezéssel párhuzamosan készült el az új településfejlesztési 

koncepció, ezért a stratégiai célok kialakításának alapját az abban meghatározott jövőkép és átfogó célok 

jelentették. 

A megalapozó munkafázisában széleskörű adat- és információgyűjtés történt a kerület legfontosabb 

jellemzői és számszerűsíthető adatai körében. A Megalapozó vizsgálat legfontosabb adatforrásai: 

● KSH adatok: 2011. évi KSH népszámlálási, KSH tájékoztatási adatbázisban elérhető adatok 

● a BM által az ITS készítés támogatására létrehozott TEIR felület  

● önkormányzati adatszolgáltatás  

 A tervezést a Belügyminisztérium által kiadott „Útmutató a kis-középvárosok és a fővárosi kerületek 

integrált településfejlesztési stratégiáinak elkészítéséhez 2014-2020” című dokumentum támogatta. 

Partnerség 
Az egyeztetési eljárások jogszabály szerinti lefolytatása, valamint a széleskörű partnerség biztosítása a 

tervezés során biztosított volt. A lakosság körében kérdőíves felmérés készült a problémák beazonosítása 

és a fejlesztés irányainak feltárása érdekében. A partnerségi egyeztetések lefolytatásáról a „Partnerségi 

terv” c. dokumentum rendelkezik, a partnerségi események és módszerek összegzését a melléklet 

tartalmazza. 
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2. ELŐZMÉNYEK 

 

2.1.MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 
A stratégia megalapozásaként részletes helyzetelemzés és értékelés készült, minden ágazati fejezetet egy 

SWOT és egy fejlesztési kihívásokat összegző fejezettel zárult. A SWOT és városrészi értékelés: a nemcsak a 

helyi folyamatok értékelésére, fejlesztési szükségletek azonosítására tér ki, de feltárja a külső környezetben 

zajló azon trendeket, folyamatokat, melyek a fejlesztésekre és a kerület gazdasági, társadalmi, környezeti 

állapotának egyes elemei megváltozására hatással lehetnek.  

A helyzetértékelés során feltárt, legfontosabb fejlesztési kihívások, melyekre a stratégia célrendszere épül: 

• Minőségi közszolgáltatások biztosítása (egészségügy, oktatás-nevelés, szociális terület) 

• Szegregáció mérséklése 

• Elszegényedés, egyéni hátrányok csökkentése, különösen a fiatalok körében 

• Kerületközpont megkezdett fejlesztéseinek folytatása 

• Duna-part életre keltése 

• Zöld hálózat fejlesztése 

• Gazdasági területek átalakulási folyamatainak támogatása 

• Lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése 

• Együttműködés a szomszédos kerületekkel, a hosszú távú fejlesztések előkészítése 

• Kulturális és sportélet további minőségi fejlesztése, finanszírozása 

 

2.2.TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – JÖVŐKÉP ÉS ÁTFOGÓ CÉLOK 
 

Pesterzsébet Önkormányzata az ITS készítésével párhuzamosan újította meg településfejlesztési 

koncepcióját. 

 

PESTERZSÉBET JÖVŐKÉPE: Pesterzsébet a főváros szerves részét képezi funkciógazdag kerületközponttal, a 

Ferencvárossal és Csepellel együtt kialakított egyik új fővárosi mellékközponttal és kiváló közlekedési 

kapcsolatok révén. Soroksárral, Ferencvárossal és Csepellel együttműködve fővárosi és országos 

viszonylatban is nagy vonzerővel bíró szabadidős és sportkínálatot nyújt az élettel teli, magas minőségen 

kialakított Duna-part mentén. 

Pesterzsébet a kompakt város elvén működő kerület. Minden helyben megtalálható: a megfelelő lakhatást 

biztosító területek és körülmények, a szerteágazó foglalkoztatást biztosító munkahelyek, a színvonalas 

alapellátás és szolgáltatások, valamint jó minőségű, biztonságos és differenciált közlekedési kapcsolatok. 

Pesterzsébet gazdasága sokszínű vállalkozások színtere, a gazdaság változatos ágazatainak biztosít helyet a 

megújult gazdasági területeken, a differenciát központi térségekben és a lakóterületekbe integrálva. 

Mivel a település jövője szempontjából a legfontosabb alkotóelem az ember, Pesterzsébet kiváló 

életminőséget biztosít lakosságának minőségi, biztonságos, zöld lakókörnyezettel. Nincsenek szegregált, 

vagy veszélyeztetett területek. 
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Maga a lakosság pedig környezettudatossággal elősegíti a kerület fejlődését, a közösség és az 

öngondoskodás területén is aktív. Védi kulturális örökségét és természeti értékeit, erős lokális identitással 

rendelkezik. 

 

A fejlesztési irányok és célok meghatározása nem történhet HORIZONTÁLIS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK 

lefektetése nélkül. A fejlesztési alapelvek olyan szemléleti alapvetések, amelyeket a célrendszer minden 

egyes elemére vonatkozóan következetesen alkalmazni kell. Pesterzsébet esetében kiemelt jelentőségű az 

együttműködés, partnerség (fővárosi, kerületközi, kerületi), a kezdeményező településfejlesztés, 

valamint a klímatudatosság, fenntarthatóság szemlélete. 

 

A célrendszer keretét a szemléleti alapvetések (horizontális célok) mellett az ÁTFOGÓ CÉLOK alkotják, 

amelyek a kívánt jövő elérését szolgáló, több ágazatot, tematikát is átfognak. 

 

A kerület a főváros integráns része – erős kerületközpont, mellékközpont. 

A kerület hosszú távú átfogó célja, hogy Pesterzsébet fővároson belüli szerepkörei erősödjenek.  

Ennek egyik eleme, hogy a ma még funkcióhiányos kerületközpont megerősödjön. A kerület fontos 

lépéseket tett annak irányába, hogy a központ vonzó találkozóhellyé váljon, és egyben attraktív legyen a 

szolgáltató, kereskedelmi vállalkozások számára. A megkezdett fejlesztéseket folytatni kell az épített 

környezet minőségjavító beavatkozásaival, ezzel segítve a vállalkozások megerősödését, valamint számuk 

növelését, továbbá a kereskedelmi-szolgáltatási kínálat összetételének és minőségének fejlesztését. A 

kerületközpont fővároson belüli szerepkörét hosszú távon azonban a tervezett nagyszabású fővárosi 

közlekedésfejlesztési projekt – kötöttpályás, a kapcsolódó agglomerációs térséget a főváros központi 

területihez bekötő, kerületközpontot érintő fejlesztés – fogja meghatározni, biztosítva az intermodalitást, 

és Budapest belvárosának gyors elérhetőségét.  

A hagyományos értelemben vett kerületközpont mellett a Gubacsi hídfőtől északra hosszú távon a főváros 

főközpontját tehermentesítő további mellékközpont kialakítása tervezett. A mellékközpont a Fővárosi 

Önkormányzattal, valamint Ferencváros és Csepel önkormányzatával együttműködésben, illetve a 

magánszektor aktív fejlesztői közreműködésével lehet sikeres, kihasználva a térszerkezeti pozíciót erősítő 

infrastrukturális projektek (körvasút menti körút, Albertfalvai híd) és a jelenleg alulhasznosított területekből 

adódó fejlesztési lehetőségeket, valamint a Duna-part közelségét.  

 

Kompakt város – komfortosság, helyben elérhető minőségi szolgáltatások, munkahelyek. 

Pesterzsébet Önkormányzatának hosszú távú átfogó célja a hatékony és harmonikus városszerkezet, a 

vegyes használatú kompakt település kialakítása, amelyet a komfortosság, a kis távolságok, a jó minőségű, 

biztonságos és differenciált belső közlekedési kapcsolatok, a lakosság számára helyben elérhető színvonalas 

szolgáltatások és munkahelyek jellemeznek. 

Az erőforrásainkkal való takarékos gazdálkodás városi léptékben a területek végiggondolt hasznosítását, a 

barnamező (Helsinki út, Nagysándor József utca menti területek, Gubacsi hídtól északra lévő terület) 

előnyben részesítését, a felújítást, a rehabilitációt és az újrahasznosítást, valamint a még beépítetlen 

területek megőrzését és megújítását jelenti. Új területek igénybevétele, a szükséges infrastruktúra 

kiépítése, a távolságok növekedése helyett a meglévő infrastruktúrával ellátott, alulhasznosított vagy 

használaton kívüli területek hasznosításba vonása, funkcióváltása a megfelelő irány. A helyi értékek 

felismerésére, hasznosítására és bemutatására kell törekedni. A Duna hozzáférhetővé tétele, értékeinek 

kiaknázása, a kerület életébe való integrálása kiemelt feladat. 
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A közlekedési távolságok csökkentése, a felesleges utazások elkerülése, a helyi energiák kihasználása, az 

identitás erősítése érdekében a funkcionálisan összetett, a helyi adottságoknak megfelelően sűrű, 

ugyanakkor jól tagolt településszerkezet kialakítása szükséges. A funkcionális összetettség egyaránt jelenti 

az intézmények lakóterületekhez való közelségét, és a munkahelyek és lakóterületek vegyes 

elhelyezkedését. A legfontosabb ebből a szempontból a homogén lakóterületeken az intézményi és 

szolgáltató funkciók bővülésének, valamint a lakóterületekbe ékelődő gazdasági területek 

funkcióváltásának támogatása. Ezáltal csökkenthető a gépjárműforgalom, idő- és energiamegtakarítás 

érhető el, barátságosabbá, élhetőbbé válhat a kerület.  

 

Biztonságos város – szociális biztonság. 

Pesterzsébet Önkormányzata számára – bár eszközei korlátozottak a fenti folyamatok befolyásolására – 

fontos, hogy lehetőségeihez mérten sokoldalúan gondoskodjon lakóiról, s rendelkezésére álló eszközeivel 

segítse a társadalmi leszakadás megelőzését. Ennek érdekében elérhetővé kell tenni mindazon 

szolgáltatásokat és eszközöket a lakosok számára, melyek biztosítják a munkaerőpiacon való sikeres 

részvételt, az egészség megőrzését, a szociális biztonságot.  

Fontos, hogy a kerületi oktatási-nevelési intézmények és az intézményen kívüli szolgáltatások már a 

gyermek- és ifjúsági korban képesek legyenek a társadalmi, kulturális háttérből származó hátrányok 

mérséklésére, a továbbtanulás, szakmaszerzés esélyének biztosítására.  

Az aktív és időskorú lakosság esetében is meg kell teremteni azokat a lehetőségeket, melyek az önmaguk 

sorsáért tenni akaró állampolgárok számára az újrakezdést, illetve a nehéz élethelyzetekből való kikerülést 

segíti.  

Fontos cél, hogy a kerületben élők egészségi állapota javuljon, hiszen a megfelelő fizikai, szellemi és 

pszichés állapot teszi alkalmassá a lakosokat, hogy képesek legyenek munkájuk, munkahelyük 

megtartására, az új ismeretek megszerzésére, az aktívan és egészségesen megélt életévek 

meghosszabbítására. Fontos a társadalmi összetartozás erősítése, a közösségi élet feltételeinek 

megteremtése, többek között a kulturális, sport és helyi identitást erősítő rendezvényeken keresztül.  

Pesterzsébet önkormányzata saját eszközeivel folyamatosan erősíteni kívánja a közbiztonságot és a 

közlekedésbiztonságot, melyben mind a lakossággal, mind az érintett rendvédelmi szervezetekkel aktívan 

együttműködik, valamint kezdeményező szerepet vállal az egészséges lakókörnyezet feltételeinek javítását 

célzó intézkedések területén. 

 

Az átfogó célok együttes figyelembevételével azok a hosszú távú RÉSZCÉLOK kerültek meghatározásra, 

amelyek megvalósítása eredményeként Pesterzsébet a jövőben alkalmassá válik a kitűzött jövőkép 

elérésére. A részcélok az alábbiak: 

• Helyben megtalálható, színvonalas, az egyéni esélyeket növelő, optimalizált közszolgáltatások. 

• Minőségi szabadidős- és sportszolgáltatások. 

• Aktív, szolidáris közösség. 

• Biztonságos kertváros. 

• Minőségi lakásállomány. 

• Hatékony településszerkezet, takarékos területhasználat. 

• Harmonikus épített környezet, minőségi közterületek. 

• Egészséges környezeti feltételek. 

• Jól funkcionáló zöldfelületi rendszer. 

• Klímavédelem és hatékony energiafelhasználás. 

• Duna integrálása a kerület életébe. 
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• Megújuló barnamezős gazdasági területek. 

• Jól megközelíthető gazdasági területek. 

• Gazdasági szempontból is erős, sokoldalú kerületközpont. 

• Tudás-, készség- és zöldalapú gazdaságfejlesztés. 

• Színvonalas külső és belső közösségi közlekedési kapcsolatok. 

• Fenntartható mobilitás. 

 

2.3. IVS 2009 ÉRTÉKELÉSE 
 

Az ITS elkészítése során az egyik kiindulópontot a korábbi, 2009-es IVS célrendszerének és akcióterületi 

kijelölésének felülvizsgálata jelentette. A megalapozó munkarészben megállapításra került, hogy az IVS-ben 

meghatározott fejlesztési irányok alapvetően helyesek voltak, az önkormányzat a célok mentén – a 

finanszírozási rendszer adta lehetőségek között – számos projektet meg tudott valósítani. 

 

 

A jövőkép elérése érdekében megfogalmazott célkitűzések, a célok 

hierarchiája: 
Megvalósítás és cél jövőbeli fontosságának értékelése 

I. Prioritás: Közbiztonság: A kerületben előforduló rendfenntartó erők 
közterületi jelenlétének fokozása, vagyonvédelmi rendszerek 
kiépítésének támogatása, a kerületi iskolák tantervébe az ön- és 
vagyonvédelemre való nevelés bevonása. 

Számos beavatkozás történt a közbiztonság javításának 
területén (önálló rendvédelmi osztály, rendőrséggel való 
magas szintű együttműködés, prevenció az iskolai 
intézményekben, térfigyelő kamerarendszer kiépítése). A 
szubjektív közbiztonság helyzete azonban a terület 
további prioritásként való kezelését igényli. 

II. Prioritás: A gazdasági környezet fejlesztése: A vállalkozások 
kerületben való letelepedésének ösztönzése, kerületi jogszabályok 
stabilizálása a vállalkozói kedv növelése érdekében. 

Az önkormányzatnak viszonylag kevés eszköze van a 
vállalkozások megerősítésére, új vállalkozások 
megtelepedésének segítésére. A jövőben ezt a területet 
elsősorban nem beruházási jellegű tevékenységgel 
(információszolgáltatás, e-ügyintézés), a kamarákkal való 
együttműködésen keresztül kívánatos erősíteni.  

III. Prioritás: Városfejlesztés: Városfejlesztési célkitűzések közül a terv 
kiemelten fontosnak tartja a Duna-parti sétány és bicikli út a kerületi 
járdák valamint a városközponti parkolás helyzetének megoldását. A 
lakosság egészséges és tiszta környezetének biztosítása és a kis-Duna 
vízminőségének javítása is prioritással bír a városfejlesztési célok 
között. 

A cél csak részben valósult meg a kerületközpontban 
megvalósított fejlesztések által. A Duna-parti terület 
fejlesztése a TÉR-KÖZ pályázatnak köszönhetően 
indulhatott meg 2014-ben a Hullám csónakház 
felújításával. Mind a főközpont fejlesztéseinek folytatása, 
mind a Duna-parti fejlesztések továbbra is kiemelten 
fontosak a kerület szempontjából. 

IV. Prioritás: Színvonalas intézményrendszer: Legfontosabb feladat a 
kerületi lakosság jövedelemcsökkenésének megállítása, 
munkahelyteremtés és az életszínvonal növelése. 

A szociális városrehabilitációs projekt, az 
intézményfejlesztések fontos lépések voltak a cél 
megvalósítása érdekében, ugyanakkor a 2008 után 
következő válság hatásai felerősítették a kerület 
szociodemográfiai helyzetének romlását, így ez a terület 
első számú prioritással rendelkezik a jövő fejlesztési 
irányai között. 

V. Prioritás: Sport és rekreáció: Fő célkitűzések, hogy a sport, a 
rekreáció értékei a lakosság minél szélesebb körében 
érvényesüljenek, járuljanak hozzá a lakosság egészségi állapotának 
megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő értelmes 
eltöltéséhez. 

Az uszoda befejezése, a sportterületek és az intézményi 
(iskolai) sportinfrastruktúrák bővítése, a különböző 
korosztályok számára kialakított korszerű játszóterek a 
kijelölt céllal összhangban történtek, ugyanakkor 
elmaradt a Duna-part rekreációs célú fejlesztése és a 
kerületben a rekreációs területek minőségi szempontból 
is egyenlőtélen eloszlást mutatnak.  

VI. Prioritás: Hatékony, polgárbarát Önkormányzat és Polgármesteri Az eredményes lakossági kommunikáció mellett az 
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Hivatal: Kiemelt fontosságú a hivatali épületek védelmi rendszerének 
fejlesztése, az épületek akadálymentesítése, mozgássérült illemhelyek 
kialakítása. Az info-kommunikációs fejlesztéseken túl, a lakosság 
hagyományos módon történő tájékoztatása is nagy hangsúlyt kap. 

infokommunikációs fejlesztések nem tudtak lépést 
tartani a kor követelményeivel, ezért ez a cél 
önkormányzat számára továbbra is fontos. 

 

Összességében elmondható, hogy a célok kitűzése helyes volt, az ITS célrendszerének kialakításánál 

elsősorban a hangsúlyok és az egyes tématerületek integrálása a cél.  

 

 
1. ábra: Akcióterületek 

Forrás: kerületi IVS, 2009 

 

A stratégia hét fejleszteni kívánt akcióterületet 

jelölt ki a kerületben  

1. Kerületi központ – városközpont 

2. Lakótelepi szociális városrehabilitáció: 

Határ út–Török Flóris utca–János utca–

Lajtha László utcák által határolt tömb 

3. Kisduna-part 

4. Nagykőrösi út – Szentlőrinci út melletti 

területek 

5. Határ út – Nagykőrösi út menti terület 

6. Zodony utcai Sportcentrum 

7. Kiserdő 

A 2009-ben felvázolt akcióterületi programok és a megvalósított fejlesztések a következők: 

Akcióterület neve, a 

megvalósítás mértéke 
akcióterületi célok Megvalósított fejlesztések 

1. Kerületi központ –
városközpont 

 

Részben megvalósult 
(<50%-a a tervezettnek) 

A Kossuth Lajos utca gyalogos (kerékpáros) tengelyének 
átvezetése a Soroksári Duna-ág partjáig, a Helsinki út – 
HÉV-vonal – vasút-vonal, illetve a Zodony utca 
keresztezésével, 

a kerület egyik központi tere, a Szent Erzsébet tér 
rehabilitációja és a gyalogos-tengely továbbvezetése a Jókai 
Mór utcáig. 

23 elemből álló program 

Új parkolók létesültek, 2015-ben várható a piac 
főépületének rendbetétele 

Kossuth L. u. 5-27., valamint 10-28. terjedő 
szakaszának rekonstrukciója, a pesterzsébeti 
„promenád” kiépítésével 

2. Lakótelepi szociális 
városrehabilitáció: Határ 
út – Török Flóris utca – 
János utca – Lajtha László 
utcák által határolt tömb 

 

Megvalósult (100%-a a 
tervezettnek) 

Innovatív típusú rehabilitációs programok megvalósításának 
ösztönzése, 

helyi közösségi szolgáltatások körének bővítése, 

a terület fizikai megújítása (közintézmény felújítás – 
bővítés, lakóépület és közterület felújítás), 

közösség-építés, az akcióterület társadalmi státuszának 
emelése. 

2 db. 65 lakásos társasház külső felújítása (Bp. 
XX. János u. 45-49. , Lajtha L. u. 3.) 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat programja 
keretében megvalósuló közösségi, játszó- és 
sporttér kialakítása, Bp. XX. Hársfa u.- János u. – 
Ady E. által határolt területen,  

közterület felújítás – parkosítás a Pázsitos 
sétány térségében 

parkolók kialakítása 

szociális jellegű programok lebonyolítása 

3. Duna-part akcióterület 

 

részben megvalósult 
(<50%-a a tervezettnek) 

A terület felújítása, rehabilitációja (elsősorban az 
önkormányzati tulajdonban lévő csónakházak területén) 

csónakház felújításának I. üteme folyamatban 

4. Nagykőrösi út – 
Szentlőrinci út melletti 
területek 

(nem valósult meg) 

Önkormányzati támogatással és koordinálással a térségbe 
települő vállalkozások segítése. 

 

5. Határ út – Nagykőrösi 
út menti akcióterület 

A terület folyamatos átépítése, rekonstrukciója. M5 autópálya menti zajvédő falak megépítése 
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Akcióterület neve, a 

megvalósítás mértéke 
akcióterületi célok Megvalósított fejlesztések 

részben megvalósult 
(<50%-a a tervezettnek) 

6. Zodony utcai 
Sportcentrum akcióterület 

részben megvalósult 
(>50%-a a tervezettnek) 

Teljes, minden korosztály számára elérhető sportolási 
lehetőség biztosítása 

Uszoda már 2008-ban átadásra került,  

2 régi pálya felújítása 

1 kis-és 1 nagyméretű műfüves pálya kialakítása 

birkózó kollégium felújítása 

 

7. Kiserdő akcióterület 

(nem valósult meg) 

A szabadidő tartalmas eltöltésének, az aktív pihenés 
területének és létesítményeinek biztosítása 

- 

 

Összességében elmondható, hogy az akcióterületi kijelölés túlságosan szétaprózott és kevéssé fókuszált 

volt, voltak olyan akcióterületek, ahol egy-egy projekt volt tervezett már az IVS készítése időszakában is, 

amely így nem indokolta volna az akcióterületi kijelölést.   
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3. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 

3.1. A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 
 

A stratégiai célok meghatározásának alapját a jövőkép és a koncepcióban megfogalmazott átfogó célok 

jelentik. Ez az a célállapot, amelynek elérése érdekében a stratégia középtávon, tehát mintegy 5-8 éves 

időtávra kijelöli a fejlesztések legfontosabb irányait. A stratégiai célok tehát a kerületfejlesztés hangsúlyos 

területeit kívánják kiemelni úgy, hogy a célok megfogalmazása nemcsak az önkormányzat szerepvállalására 

vonatkozik, hanem a célok kijelölése a kerület fejlesztésében érdekelt szereplők fejlesztési szándékainak 

figyelembe vételére és megvalósításukban való aktív közreműködésére épít.  

 

Pesterzsébet Önkormányzata három tematikus és három területi típusú stratégiai célt tűzött ki középtávon.  

1. Középtávú stratégiai cél: Esélyek növelése, hátrányok csökkentése a lakosság 

körében (tematikus cél) 

 

Pesterzsébet Önkormányzatának legfontosabb célja, hogy olyan feltételeket és segítő eszközöket, 

programokat biztosítson az egyének és családok számára, melyek segítik életesélyeik javítását, a különböző 

hátterű társadalmi hátrányok leküzdését, az egzisztenciális lecsúszás megakadályozását.  

Minden korosztály szempontjából kiemelten fontos az egészség megőrzése, mely az intézményi ellátás 

fejlesztését, a prevenció – többek között az aktív mozgást támogató sporttevékenységek – feltételeinek 

fejlesztését jelenti. Ugyanakkor a közösség részéről biztosított szolgáltatások csak akkor érik el a kívánt 

hatást, ha a lakosság egészségmegőrzéssel kapcsolatos szemlélete is változik: fejlődik az öngondoskodás, az 

önmagunk sorsáért való felelősségvállalás szintje. Ugyanez igaz a megszerzett tudásra is, a gyermekek 

esélyeit növelő, a társadalmi hátrányok leküzdését biztosító oktatási és nevelési feltételek mellett fontos a 

már megszerzett tudás frissítése, bővítése az aktív korosztály számára is. Az élethosszig tartó tanulás olyan 

készségeket, a tanulási képesség „megtartását” biztosítja az egyének számára, mely nagyban hozzájárul 

ahhoz, hogy a munkaerőpiacon az egyének sikeresek legyenek, a változó elvárásokra képesek legyenek 

kellő rugalmassággal reagálni.  

Mindezek érdekében az önkormányzat a feladatkörébe tartozó szolgáltatások színvonalának emelését tűzi 

ki célul. Ez egyrészt tartalmazza az infrastrukturális feltételek folyamatos fejlesztését, azaz az intézmények 

épületeinek megújítását, az energiahatékonysági korszerűsítéseket is integráló felújítását, az 

eszközállomány fejlesztését. A korszerűsítések nemcsak magasabb minőségi színvonalat, a lakosság 

komfortérzetének növelését szolgálják, de az önkormányzat gazdálkodására is hatással vannak. Ennek 

érdekében az épületenergetikai beruházások mellett minden esetben fel kell mérni az épületszinten 

alkalmazható megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségét. Az önkormányzat az infrastruktúra 

fejlesztése mellett törekszik arra, hogy olyan programokat indítson el, mely a helyi társadalom igényeit, 

szükségleteit maximálisan figyelembe veszi, a különböző korcsoportok problémáit a leghatékonyabb 

módon képes megoldani, többek között az egyes programok közötti koordináció, együttműködés 

biztosításával. Szükség van a jó szakemberek megtartására minden területen, megbecsülésük növelésére, s 

a szociális, oktatási-nevelési területen jelentkező speciális igények alapján számuk növelésére is (fejlesztő 

pedagógusok, logopédus, pszichológus, stb.). Az önkormányzat feladata, hogy ezeket a szükségleteket 
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hatékonyan kommunikálja azokon a területeken, ahol nincs közvetlen kompetenciája, másrészt a forrásokat 

– akár pályázatok keretében is – biztosítsa a szakember-kapacitások bővítésére a felelősségi körébe tartozó 

intézményekben.  

A cél keretében az önkormányzat kezdeményező szerepet vállal a nem fenntartásában lévő, de a lakosság 

ellátásában kulcsfontosságú intézményekkel történő együttműködésben a fejlesztések előmozdítása 

érdekében. Ebbe a körbe tartozik a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház fenntartását végző Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ (ÁEEK), a mentőállomás fejlesztése kapcsán az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), illetve az 

oktatási intézmények fenntartásáért felelős Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK). A KLIK-kel való 

együttműködés kiemelten fontos az intézményi szegregáció mérséklésében, megakadályozásában, a 

tanulók szociális-kulturális hátteréből származó hátrányainak eredményes leküzdésében, az intézmények 

kihasználtságának optimalizálásában, s adott esetben az intézményi összevonások, megszűntetések sikeres 

kommunikációjának és végrehajtásának megvalósításában. Az oktatás színvonala, a több figyelmet igénylő 

gyermekek speciális igényeinek kielégítése – legyen az tehetséggondozás, vagy felzárkóztatás – miatt 

szükség van arra, hogy a kerületben dolgozó pedagógusok részt tudjanak venni az országos programokon 

keresztül megvalósuló továbbképzéseken. A foglalkoztatás és szociális területen együtt kell működni 

Budapest Főváros Kormányhivatalának kerületi kirendeltségével.  

Fontos cél, hogy az ellátásban erősödjön a civil szervezetek, egyházak és társadalmi vállalkozások 

szerepvállalása, a velük való kommunikáció, együttműködés az önkormányzat számára szintén a célok 

megvalósításának fontos záloga.  

A fenti együttműködéseknek különösen nagy szerepe van a kultúra, a sport és a közösségfejlesztés 

területén. Mindhárom terület azon túl, hogy nevel, értékeket közvetít, nagyon fontos szerepet játszik a 

fizikai, mentális, pszichés egészség megőrzésében, javításában.  

A kultúra területén lehetőség szerint bővíteni kell a színvonalas események számát, népszerűsíteni azokat 

és a finanszírozásuk fenntarthatóvá tételében növelni az önkéntesek és mecénások számát. Továbbra is 

fontos a helytörténeti események megtartása, különösen  a fiatalok és a beköltözők identitásának 

erősítése.  

A sport területén szükség van az infrastruktúra folyamatos fejlesztésére, a hiányzó elemekkel történő 

bővítésre (sportcsarnok), illetve a Duna-part fővárosi vizisport életben betöltött szerepének 

megerősítésére. A futókörök és a különböző korosztályok aktív szabadidő eltöltését támogató játszóterek 

kialakításánál törekedni kell arra, hogy minden városrészből jól megközelíthetően, hálózatszerűen 

történjenek a fejlesztések. Az infrastruktúra fejlesztésén kívül folytatni kell a sportolás népszerűsítését, a 

fiatal generáció sportolásának támogatását. 

A közösségi életben való részvétel hozzájárul a helyi identitás erősítéséhez, a kisközösségek szociális és 

közbiztonsági szempontból is egyfajta védőhálót jelentenek.  

A lakásfenntartás költségeinek csökkentése érdekében támogatni kell a társasházakat tanácsadással, 

információval az energiahatékonysági pályázatokon való sikeres részvétel érdekében. Fejleszteni kell az 

önkormányzati bérlakásállomány minőségi összetételét. Támogatási konstrukciók megjelenése esetén meg 

kell vizsgálni egy fecskeház kialakításának lehetőségét, mely kifejezetten határozott időszakra biztosít 

kedvezményes lakbér és megtakarítási kötelezettség mellett lakhatást fiatal családok számára.  

 

A stratégiai cél alá tartozó legfontosabb beavatkozások: 

Beavatkozás  Rövid összegzés 

1.1.Oktatási-nevelési intézményrendszer és humán-erőforrás 
fejlesztése 

bölcsődék, óvodák és önkormányzati fenntartásban lévő iskolák 
épületeinek megújítása energiahatékonysági felújítások és 
épületszintű megújuló energia alkalmazásával; eszközök 
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fejlesztése 

Óvodapedagógusok továbbképzési támogatása, vezetők 
továbbképzése; óvodák köznevelés fejlesztési lehetőségeinek 
megteremtése 

1.2. Szociális szolgáltatások feltételeinek javítása 
szociális szolgáltatásoknak helyt adó épületek 
energiahatékonysági felújítása, eszközbeszerzés, 
akadálymentesítés 

1.3.Egészségügyi ellátórendszer minőségi fejlesztése és 
megelőzés támogatása 

háziorvosi és fogorvosi rendelők fejlesztése (eszközbeszerzése, 
akadálymentesítés, felújítás) 

prevenciós programok 

1.4.Szociális, felzárkóztató intézkedések és a hatékonyság 
növelése együttműködéssel 

igényfelmérés alapozott szolgáltatások körének és adott 
esetben a meglévő szolgáltatások kapacitásának növelése; 

a lakossági szükségletekre alapozott programok 

szegregált, szegregációval veszélyeztetett területek komplex 
programok kialakítása 

intézmények közötti formális és informális együttműködés 
erősítése, képzések, továbbképzések, közös informatikai 
fejlesztések 

1.5. Fiatal generációk (<25) életesélyeit támogató programok 

kifejezetten a 18 év alatti korosztályokra specializálódott 
szolgáltatások és programok fejlesztése (integrálva a sport, 
kultúra, egészségügyi és szociális területeket – mind a 
tehetséggondozás, mind a hátrányok leküzdése területén) – 
Biztos Kezdet Ház, Tanoda program 

ösztöndíjrendszer kiterjesztése 

szakemberek továbbképzése, számuk növelése 

1.6.Kulturális, közösségi élet támogatása 

kulturális programok számának, minőségének növelése, 
megvalósítás finanszírozásába az önkéntesek és szponzorok 
számának növelése 

helytörténeti tartalmú, identitáserősítő események támogatása 

1.7.Sportolás, egészségügyi prevenció támogatása 

Zodony utca területén sportfejlesztések folytatása; 

városi sportcsarnok építése;  

futókörök és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása; 

gyermek játszóterek, felnőtt és nyugdíjas kondiparkok 
kialakítása; 

tömegsport támogatása; 

Kiserdő (Újtelepi-parkerdő) sportfunkcióval való gazdagítása 

1.8.Lakhatás feltételeinek javítása 

bérlakásállomány minőségének javítása 

társasházi energiahatékonysági fejlesztések; egyedi mérőórák 
beszerzése 

fecskeház kialakítása / bérlakás állomány számának növelése 

 

2. Középtávú stratégiai cél: A biztonságos és zöld kertváros feltételeinek javítása 

(tematikus cél) 

 

Pesterzsébet karakterének, imázsának nagyon fontos eleme az itt található családi házas, kertvárosi övezet. 

A kertvárosban zajló változások azonban negatívan értékelhetők: eltűnik a kertművelés a telkekről, a fákat – 

zavaró látványuk miatt – kivágják, s tulajdonképpen csak látványkertnek használják a kerteket (Pesterzsébet 

Értékalapú Koncepció, 21. oldal). A telkeken a beépítés aránya magas, az elszegényedés miatt romlik az 

épületállomány minősége, növekednek a környezethasználati és közbiztonsági problémák. A kertváros 
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elveszíti eredeti komplexitását, a közfunkciók eltűnnek a területről, a közterületek, utak állapota nem 

kielégítő, hiányoznak a kertvárosi részt kiszolgáló alközpontok. A kertvárossal szemben intenzívebb 

zöldfelületek találhatók a lakótelepi városrészben, itt a környezet minőségének javítása, funkcionális, 

közösségi területekkel való bővítése lehet az ingatlanok értékállóságának és a lakosság komfortérzet 

növelésének egyik legfontosabb eszköze. 

Pesterzsébet Önkormányzatának stratégiai célja, hogy növelje a lakókörnyezet minőségét, ezáltal javítson 

az itt élők életminőségén, vonzóvá tegye a kerületet a beköltözők számára. Ugyanakkor a minőségnövelő 

beavatkozásokkal hozzájáruljon egyes területek leszakadásának és az ingatlanok értékvesztésének 

megelőzéséhez, ezáltal a csökkentve a szegénységi migráció célterületeinek bővülését.  

Pesterzsébet önkormányzatának célja, hogy mind a lakótelepeket, mind a kertvárosi területeket komplex 

szemlélet mellett fejlessze, elsősorban a feladatkörébe tartozó közlekedés-fejlesztés, zöldfelület-rendezés 

és közbiztonsági területeken. 

 

Az önkormányzat eddig megtett intézkedései ellenére még ma sem kielégítő a lakosság szubjektív 

biztonságérzete. Az okok között szerepet játszik a média hatása, de sajnos az általános elszegényedés, a 

szociális háttérből adódó problémák miatt a megelőző intézkedésekre is szükség van. A beavatkozások 

hármas logikát követnek. Erősíteni kell a szubjektív biztonságérzetet leginkább növelő közterületi 

„jelenlétet”: a térfigyelő eszközök gazdaságossági és felügyelet-hatékonysági szempontok melletti további 

bővítését, de ide tartozik a fokozottabb rendőrségi jelenlét – akár szomszédsági rendőrség modell 

alkalmazásával –, közterület-felügyeleti rendszer, polgárőrség működése. A hatékonyság érdekében 

érdemes ezeket az eszközöket összehangolni, s a területi igények alapján rugalmasan alkalmazni. A lakosok 

biztonságérzetét növeli továbbá a közvilágítási rendszer korszerűsítése, a közterületek, parkok biztonságot 

szem előtt tartó térkialakítása. A stratégiai másik fontos eleme a megelőzés, mely magában foglalja a 

széleskörű tájékoztatást, a prevenciós programokat (áldozattá válás, droghasználat, szenvedélybetegség), 

melyeket különösen a veszélyeztetett célcsoportokra (idősek, gyermekek) kell minél nagyobb arányban 

kiterjeszteni. A megelőzés nemcsak potenciális sértettek oldaláról fontos, hanem azoknak a személyeknek a 

speciális kezelésére is szükség van, akik az elkövetéssel leginkább veszélyeztetettek. Ebben az 

önkormányzat feladata elsősorban, hogy a szükséges problémákat időben felismerje, s a speciális segítséget 

nyújtó szervezetek felé irányítsa az érintetteket. Ennek jó eszköze lehet az utcai szociális munka. A 

harmadik elemet a közösségi típusú megelőzési eszközök jelentik: pl. csellengő gyerekeknek szabadidős 

programok szervezése, leszakadó területeken több közösségi program megvalósítás, de ide tartozik a 

Szomszédok Egymásért Mozgalom megvalósítása is.  

A fejlesztések másik fontos fókusza, hogy közlekedési szempontból is teljesüljenek a biztonság feltételei, a 

gyalogos és kerékpáros közlekedést ne lehetetlenítse el az egyre növekvő személygépjármű forgalom. A 

közlekedés biztonságához, a lakók komfortérzetének növeléséhez és a településkép arculatát egyaránt 

hozzájárulnak a járda- és útrekonstrukciók, a forgalomcsillapított övezetek kijelölése, melyek ütemezett 

megvalósítása tervezett a jövőben is.  

A biztonság harmadik aspektusa a lakókörnyezet egészség szempontjából való megfelelő minősége. A IX. 

kerületben a Határ út túloldalán korábban olyan környezetterhelő vegyipari tevékenységek folytak, melyek 

teljes felszámolása, a területek kármentesítése a mai napig nem történt meg, így potenciálisan 

veszélyeztetik Pesterzsébet környezeti állapotát is. A kerületnek is érdeke, hogy a lakosság és a felszín alatti 

vizek, közvetve pedig az RSD vízminősége érdekében kezdeményező szerepet vállaljon fel az állami 

szerepvállalás erősítésére. Az önkormányzatnak egyéb intézkedéseivel is biztosítania kell, hogy a gazdasági 

tevékenységek ne veszélyeztessék a lakóterületi funkciót. Mindemellett folyamatos szemléletformálásra 

van szükség alakosság körében, vissza kell szorítani a lakossági környezetszennyező magatartást. 
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A kertvárosi imázs erősítéséhez elengedhetetlen a közterületek és zöldfelületek fejlesztése. Fel kell mérni a 

meglévő állapotot és egy beavatkozási terv (stratégia) mentén kell elkezdeni az ütemezett megvalósítást, 

bevonva a lakosságot nemcsak a fejlesztésbe, de a fenntartásba, és a felügyeletbe is.  

 

A közlekedés terén a kertvárosi, „lassú” város karakternek megfelelően bővíteni kell a kerékpárutak, 

kerékpározásra kijelölt nyomvonalak hosszát és növelni kell a kerékpártárolók számát, kereszteződések 

beláthatóságának javítását. A fejlesztések egyben a kapcsolódó közműszakaszok fejlesztéseit is integrálják. 

A projekt megvalósítása során törekedni kell a hálózatos szemléletű kialakításra, tehát nem nem egymástól 

független kis szakaszok mentén történik a fejlesztés. Az intézményi kerékpártárolók számának növelésével 

együtt érdemes népszerűsíteni ezt a közlekedési módot a napi hivatásforgalom területén, ezzel is 

csökkentve a személygépjármű forgalomból eredő káros anyag kibocsátás mértékét, illetve a parkolási 

igényeket. A kerékpáros forgalmat, parkoló kapacitás tervezést érdemes összehangolni a közösségi 

közlekedés optimalizálásával, melyben az eszközváltási pontok a P+R és B+R parkolók kiépítése is helyet 

kap. Ma a közösségi közlekedés problémája, hogy bizonyos lakóterületek megközelíthetősége nem 

kielégítő, a bizonyos járatok kapacitása és sűrűsége nem felel meg a használati igényeknek. Ezek a kérdések 

az önkormányzat felelősségi területét nem érintik, viszont kezdeményező szerepet és hatásos 

érdekérvényesítést kíván a BKK-val való együttműködés során.  

Az átmenőforgalom mérséklésére kell törekedni, így  az Alsóhatár út, mint kerületközi úttá fejlesztés a 

kerület részéről nem támogatott.  

A stratégiai cél alá tartozó legfontosabb beavatkozások: 

Beavatkozás  Rövid összegzés 

2.1.Közlekedésbiztonsági fejlesztések 

Forgalomcsillapított övezetek további kiterjesztése (Tempo 30 
és Lakó-pihenő övezetek) 

Átmenő forgalom mérséklése 

Közúti és vasúti kerékpáros és gyalogos átvezetések 
biztonságának növelése 

Baleseti gócpontok közlekedésbiztonsági felülvizsgálata 

2.2.Biztonságos kerékpáros forgalom feltételeinek 
megteremtése, kerékpáros közlekedés részarányának növelése 

kerékpárút hálózat fejlesztése, vagy kerékpározható szakaszok 
forgalomtechnikai kijelölése, biztonsági intézkedések 
(összekötés az EuroVelo-val, nagyforgalmú intézményi 
területek hálózatba kötése) 

közterület-fejlesztések esetén a kerékpározás lehetőségéinek 
integrálása a projektekbe 

kerékpártárolók kiépítése (intézményekben is) 

szemléletformálás (biztonságos kerékpározás) 

2.3.Fenntartható mobilitás elősegítése  

Fenntartható mobilitási terv elkészítése 

közutak területének „újra felosztása” a gyalogos- és kerékpáros 
közlekedés preferálásával 

B+R és P+R parkolók kialakítása (Ady Endre tér, MÁV állomás, 
temető, Vörösmarty tér, Mátyás Király tér, kerületközpont) 

közösségi közlekedés elérhetőségének javítása, a közlekedési 
eszközváltások helyszíneinek fejlesztése 

kooperáció a BKK-val a közösségi közlekedés fejlesztése és 
optimalizálása, az intermodalitás erősítése érdekében 

2.4.Lakókörnyezet biztonságának növelése (közbiztonság és 
egészségbiztonság) 

illegális és veszélyes hulladék lerakásának visszaszorítása 
(fokozottabb ellenőrzés, átvevő akciók, hulladékudvar 
kialakíthatóságának megvizsgálása) 

lobbizás, érdekérvényesítés a lakókörnyezetet veszélyeztető 
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hulladék lerakatok, telephelyek megszűntetése, kármentesítése 
érdekében 

közbiztonság javítását célzó aktív eszközök (térfigyelő rendszer 
kiterjesztése és korszerűsítése, közvilágítás javítása; fokozott 
ellenőrzés együttműködésben a rendőrséggel a 
veszélyeztetettebb területeken) és komplex megelőző 
programok  

2.5.Fásítás és lakossági, közösségi igényeket szolgáló 
zöldfelület-és közterület fejlesztés 

fakataszter és pótlási terv elkészítése; 

zöldhálózati rendszerterv elkészítése; 

parkok- és egyéb zöldfelületek fejlesztése: játszótér 
biztonságának növelése, kutyafutattók kialakítása, vízvételi 
lehetőség biztosítása, tematikus terek karakterének erősítése 
és differenciálása 

lakótelepi zöldfelületek megújítása 

út- és járda felújítási program;  

Kiserdő és Erzsébet-ér ökológiai állapotának javítása, 
látogathatóságának fejlesztése. 

2.6..A lakosság részvételének növelése a környezetminőség 
javításában 

szemléletformálás: kampányok, kommunikáció, programok; 

köztisztaság növelő akciók 

 

3.Középtávú stratégiai cél: Pesterzsébet gazdasági szerepének erősítése (tematikus 

cél) 

Pesterzsébet gazdasági, foglalkoztatási súlya fővárosi összehasonlításban elmarad a lakosságszám alapján 

feltételezhető szinttől, a háttérben döntően a kerület történelmileg kialakult szerepe és a Soroksártól 

történő elválás áll, mely a gazdasági területek két kerület közötti aránytalan eloszlását eredményezte. A 

korábbi iparterületeken az egykori tevékenységek átalakultak, megjelentek a szolgáltató típusú funkciók, 

összességében azonban még ma is jellemző a környező lakóterületek működését zavaró profilok jelenléte. 

A Gubacsi-hídtól Északra, illetve az M5 térségében a kerület gazdaságfejlesztési tartalékterületekkel 

rendelkezik. 

 

Pesterzsébet Önkormányzatának célja középtávon, hogy bővüljön a kerületben a munkalehetőségek száma, 

a meglévő gazdasági területek átalakulása, illetve a ma még jelentős fejlesztési potenciállal rendelkező 

területek hasznosítása úgy valósuljon meg, hogy az a településképet és a környező lakóterületeket ne 

zavarja, valamint lehetőség szerint a minőség irányába, azaz a magasabb hozzáadott értékkel bíró ágazatok 

megerősödésével járjon. Ez utóbbi irány fontos a kerület fenntartható gazdálkodása, a befolyó saját 

bevételek növelése érdekében, mely a fejlesztésre fordítható források biztosítását teszi lehetővé. 

A kerületnek gazdasági célra alkalmas ingatlanvagyona korlátozott, ezért elsődleges feladat a vállalkozások 

versenyképességének javítása az információszolgáltatás, a vállalkozásbarát környezet megteremtése, 

valamint az együttműködés, kommunikáció szintjének erősítése segítségével, melybe be kell vonni a 

gazdasági érdekszervezeteket és vállalkozásfejlesztési szervezeteket is. A vállalkozási környezet javításában 

nagy szerepe van az önkormányzat működési hatékonyságát növelő informatikai fejlesztéseknek, és 

ügyfélbarát szolgáltatások kialakításának. Támogatni kell a vállalkozási ismeretek bővítését, a vállalkozó 

válás népszerűsítését. A közvetlen gazdasági beruházások volumene a magánszektor aktivitásán múlik. 

A vállalkozási környezet fejlesztése tágabb értelmezésben magába foglalja mindazon beruházásokat, 

melyek a környezet és egy-egy kulcsprojekt megvalósításával forgalomgeneráló hatással jár. Ide tartozik a 

kerületközpont és az alközpontok működési környezetének fejlesztése, a funkciók bővítése. A városközpont 

megkezdett beruházásait folytatni kell, ezek közül is a Tátra téri piac és a Szent Erzsébet tér funkcióbővítő 
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megújítása tűzhető ki reálisan középtávon, kapcsolódó jelleggel a városképet zavaró pavilonsorok sorsának 

rendezésével. Alközpontként fejlesztendő a Vörösmarty téri piac és környezete komplex, többcélú 

funkcióval. Fontos, hogy a kerületnek kezdeményező szerepe legyen a Gubacsi-hídtól észara tervezett 

mellékközpont kialakításában, hiszen ez lehet az a terület, mely hosszú távon vegyes funkcionális összetétel 

mellett magas hozzáadott értéket adó ágazatok megtelepedését biztosíthatja a kedvező megközelítés és a 

Duna-parti fekvés eredményeként. Folytatni kell Hullám csónakházak fejlesztését, de a terület 

kulcsprojektjét az egykori Jódos-sós fürdő fejlesztése jelenti.  

A sport és rekreációs célú fejlesztések nemcsak a helyi lakosság érdekében történnek, hanem 

kihasználtságuk és vonzerejük a szolgáltató, kereskedelmi vállalkozások bővülését, megerősödését 

jelentheti. A Ráckevei (Soroksári)- Duna- ág mellett, illetve a Zodony utcai sportcentrumban tervezett 

további fejlesztések a fővárosi rekreációs  

Az önkormányzati vagyonkörbe tartozó ingatlanokkal való jó gazdálkodás szintén hozzájárul a kerület 

bevételeinek alakulásához. A működési költségek csökkentése az intézményi energiahatékonysági 

felújításokon keresztül valósul meg. A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel való gazdálkodást a 

gazdasági programban megfogalmazott elvek mentén kell folytatni. Középtávon meg kell vizsgálni a 

használaton kívüli egykori intézmények hasznosításának lehetőségeit, s a megvalósíthatósági elemzések 

alapján döntést hozni a jövőbeli funkcióról, hasznosítási módról. 

 

Pesterzsébet máig szoros kapcsolatot tart a szomszédos XXIII. kerülettel, ezért a foglalkoztatás 

szempontjából fontos, hogy a nagyobb potenciállal rendelkező szomszédos kerületekben (Soroksár mellett 

elsősorban Csepelen) milyen foglalkoztatás-bővítő fejlesztések történnek. Az ingázás történetileg is 

jellemző volt a kerületre, így összességében Pesterzsébet fontos érdeke, hogy a munkalehetőségek fővárosi 

szinten bővüljenek, differenciálódjanak, lehetőséget kínálva az alacsonyabb képzettségű emberek számára 

is a munkaerőpiacon.  

 

A stratégiai cél alá tartozó legfontosabb beavatkozások: 

Beavatkozás  Rövid összegzés 

3.1.Funkcióbővítés és kapcsolódó közterületi fejlesztések a 
városközpontban és alközpontokban  

Városközpont megkezdett közterület- fejlesztéseinek folytatása 

gazdasági tevékenységre alkalmas pavilonok városképhez 
igazodó megújítása 

piacok és környezetük integrált megújítása 

3.2.Szabadidős- és sportinfrastruktúra kínálatának és 
szolgáltatásainak fejlesztése 

sportszálló létesítése 

professzionális és szabadidős sportterületek fejlesztése és 
gazdasági hasznosítása 

Vizisport háttér-infrastruktúra fejlesztése (csónakházak, 
kiszolgáló létesítmények) 

Jódos-sós gyógyfürdő fejlesztése 

3.3.Foglalkoztatási helyzet javítása a munkaerőpiac kínálati 
oldalának fejlesztésével 

mellékközpont hosszú távú fejlesztésének előkészítése; 

együttműködés a vállalkozói szektorral és az 
érdekképviseletekkel a vállalkozások  

együttműködés az állami feladatkörbe tartozó 
közszolgáltatások foglalkoztatási potenciáljának növelése 
érdekében (egészségügy)  

vállalkozási ismeretek bővítését célzó programok támogatása, 
propagálása 

inkubátorház kialakítása (megvalósíthatósági tanulmány után 
döntés) 
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3.4.Önkormányzati ingatlanok hasznosításának és minőségének 
javítása 

önkormányzati vagyonkörbe tartozó ingatlanok 
hasznosításának erősítése (hasznosítási lehetőségek vizsgálat, 
pl. irattár elhelyezése) 

3.5.E-önkormányzat feltételeinek megteremtése 
szoftver, hardver és hálózati fejlesztések, térinformatikai 
alkalmazások 

 

A három tematikus cél mellett három területi típusú cél került kijelölésre, melyre a tervezés következő 

fázisában egy-egy akcióterületi program készült, így ezek részletes kibontására az akcióterületeket tárgyaló 

fejezetben kerül sor. A célok egységes rendszerének érdekében a területi célok rövid összegzése található 

az alábbiakban. 

 

4.Középtávú stratégiai cél: Ráckevei (Soroksári)- Duna- ág menti terület életre 

keltése (területi cél) 

Pesterzsébet hosszú távú településfejlesztési koncepciója külön részcélként adott hangsúlyt az RSD menti 

fejlesztések fontosságának. Az önkormányzat a TÉR-KÖZ pályázatnak köszönhetően kezdte meg a Hullám 

csónakházak funkcióbővítő felújítását. Kerületi szempontból minimál programként megfogalmazható a 

parti sétány kialakítása, illetve a Hullám csónakház revitalizálásának második üteme. Középtávon a 

fejlesztések volumenét döntően meg fogja határozni a finanszírozási háttér, tehát az elérhető pályázati 

források köre. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy kis volumenű, de a környezet minőségét javító 

fejlesztési lépésekkel, illetve közösségi bevonással a Duna-part újra a kerületiek vonzó kikapcsolódási 

területévé váljon. A főváros kedvelt Duna-parti szabadtereihez a tapasztalatok szerint elegendő egy-egy 

„trendi” hely. El kell érni, hogy megfelelő marketingakciókkal (nyitórendezvény, programok) a Hullám 

csónakház közösségi funkciókat is integráló első üteme képes legyen ezt a „mágnes” szerepet betölteni. A 

jódos-sós fürdő területének fejlesztése, de kívül esik a kerület felelősségi területén. Itt is az önkormányzat 

érdekérvényesítő és kezdeményező szerepére van szükség. Szintén a finanszírozási lehetőségek figyelembe 

vételével kell megoldást találni a Duna-part biztonságos, kulturált kerékpáros és gyalogos megközelítésére a 

Helsinki úton túli lakóterületek felől.  

 

5.Középtávú stratégiai cél: Kerületközpont vonzerejének növelése és funkcióinak 

bővítése (területi cél) 

A kerületközpontban eddig megvalósított fejlesztések valódi közösségi teret tudtak létrehozni, a promenád 

- még a változó szabadidő-eltöltési szokások mellett is – fontos találkozóhellyé, pihenőhellyé vált. A 

kerületközpont hosszú távú fejlesztési céljai közül a következő 5-8 évben elsősorban a közterületek további 

fejlesztése, az arculati megjelenés javítása és a Tátra téri piac és környezetének fejlesztése a legfontosabb. 

A vonzó, rendezett környezet és funkcionális gazdagság eredményeként a kerületközpont nagyobb 

forgalmat generál, mely közvetetten a vállalkozások működését is pozitívan befolyásolja. Erre segítenek rá a 

központban megtartott társadalmi programok, rendezvények.  

6. Középtávú stratégiai cél: Társadalmi és fizikai leromlással veszélyeztetett területek 

komplex szemléletű rehabilitációja (területi cél) 

A Megalapozó vizsgálat antiszegregációs helyzetelemzése kimutatta, hogy a szegregációs mutató (a 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
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aránya az aktív 15-59 kor közötti népességen belül) a jogszabályban meghatározott 20%-os, kerületre 

érvényes határértéket 16 tömb esetében meghaladta (veszélyeztetett tömbök). Ezek közül négy tömb 

esetében az érték meghaladta a 25 %-ot, így ezek a tömbök már szegregátumnak számítanak. Az érintett 

tömbök területi elhelyezkedése azt mutatja, hogy a kerület nagy része érintett a problémával, erősebb 

területi koncentrációval Erzsébetfalva középső és északi, valamint Pacsirtatelep esetében. Az önkormányzat 

szociális területen dolgozó szakemberei ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy a problémák ettől nagyobb 

területen jellemzőek. 

Pesterzsébet Önkormányzatának középtávú célja, hogy csökkentse a veszélyeztetett területek további 

helyzetének romlását, a szegregátumokban élők társadalmi hátrányait, valamint lehetőségeihez mérten 

javítsa a lakókörnyezet minőségét. Ez a komplex szemléletű beavatkozás-csomag egyrészt csökkenti a 

társadalmi problémákat, másrészt nagyon fontos annak érdekében, hogy az ingatlanok ne 

értéktelenedjenek el, a krízisterületek környezetükre gyakorolt negatív hatása megszűnjön. 

 

Az ITS összefoglaló célrendszere: 

 

3.2. A KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA 
Az egyes célok alatt tervezett beavatkozások számos területen összefüggnek, egymást kiegészítik vagy 

szinergikus hatásuk révén járulnak hozzá a hosszú távú célkitűzések megvalósításához. Az alábbi táblázat 

ezeket az összefüggéseket mutatja be.  
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 2. A biztonságos és zöld 

kertváros feltételeinek 

javítása 

3.Pesterzsébet gazdasági 

szerepének erősítése 

4. Ráckevei (Soroksári) - 

Duna-ág menti terület 

életre keltése 

5.Kerületközpont 

vonzerejének növelése és 

funkcióinak bővítése 

6.Társadalmi és fizikai 

leromlással veszélyeztetett 

területek komplex 

szemléletű rehabilitációja 

1. Esélyek növelése, hátrányok 

csökkentése a lakosság körében 

közbiztonság fejlesztése – 
megelőzést támogató 
intézkedések egy része 
kifejezetten a hátrányos 
helyzetű célcsoportokat 
érinti és a fiatal 
korosztályt 

foglalkoztatás munkaerő 
oldalának fejlesztése az 
1., míg kínálati oldalának 
fejlesztése a 3. célban 

lakásállomány fejlesztése 
– Gubacsi ltp. 
energiahatékonysági 
fejlesztései; 
sportterületek fejlesztése  

központban lévő 
intézmények fejlesztése, 
korszerűsítése 

Az 1. célban tervezett 
fejlesztéseket teljes 
körűen integrálja a 6. cél 

2.A biztonságos és zöld kertváros 

feltételeinek javítása 
 

lakóterületeket nem 
zavaró gazdasági 
tevékenységek 
preferálása; munkaerő 
mobilitását is támogató 
közlekedésfejlesztés (pl. 
hivatásforgalmi 
kerékpározás 
feltételeinek javítása); 
közbiztonság növelése a 
vállalkozási környzet 
szempontjából is 

Duna-part zöldfelületi 
kapcsolatainak erősítése; 

EuroVelo kerékpárút 
felújítása, 
lakóterületekkel való 
biztonságos gyalogos- és 
kerékpáros közlekedés 
feltételeinek 
megteremtése 

 

Szent Erzsébet tér 
megújítása; közlekedés, 
és közbiztonságot javító 
fejlesztések 

közbiztonság fejlesztése – 
megelőzést támogató 
intézkedések egy része 
kifejezetten a hátrányos 
helyzetű célcsoportokat 
érinti és a fiatal 
korosztályt; 

zöld- és egyéb 
közterületek fejlesztése 

3. Pesterzsébet gazdasági szerepének 

erősítése 
 

 sport- és 
szabadidőgazdaság 
feltételeinek a fejlesztése;  

mellékközpont 
fejlesztéseinek 
előkészítése 

pavilionok megújítása; 
Tátra téri piac és 
környezetének 
rendezése; 

közvetetten a 
vállalkozások működési 
feltételeinek javítása a 
közterületi fejlesztésekkel 

Vörösmarty téri piac és 
környezete– közösségi 
célokat is integráló 
megújítása; 

foglalkoztatási esélyek 
növelése 

4. Ráckevei (Soroksári)- Duna-ág 

menti terület életre keltése 
 

  biztonságos gyalogos- és 
kerékpáros közlekedési 
kapcsolat feltételeinek 
megteremtése 

_ 

5. Kerületközpont vonzerejének 

növelése és funkcióinak bővítése 

    - 
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3.3. VÁROSRÉSZI CÉLOK 
 

 

Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a 

korábbi IVS–t alapul véve 6 városrészre osztotta a  

kerületet, az alábbiakban ebben a területi 

felbontásban mutatjuk be a legfontosabb fejlesztési 

irányokat. A középtávú célokhoz való kapcsolódást 

elsősorban a domináns irányok vonatkozásában 

emeltük ki, az egész kerületet érintő fejlesztések (pl. 

szemléletformálás) csak akkor kerültek említésre, ha 

meghatározó intézményhez, beazonosítható 

lokációval bíró funkcióhoz kapcsolhatóak. 

 

1. Erzsébetfalva 

 

 

Értékek, adottságok 

� központi elhelyezkedés és ebből adódó kiváló intézményi ellátottság, jó közösségi közlekedési kapcsolatok 

� gyalogos tengelyek  

� térfigyelő rendszer kiépítettsége 

� Ady Endre utcai sportterület fejlesztési tartalékai 

Problémák, konfliktusok 

� szegregációval veszélyeztetett területek koncentrált megjelenése, lakótelepen ki nem mutatott szociális problémák 

� szegregálódó közoktatási intézmények 

� közterületek állapota, parkok, játszóterek felszereltsége területén hiányosságok 

� parkolási problémák (kerületközpont) 

� településképi, arculati problémák 

� nagy tranzitforgalom, mely a „kerülőutak” révén a lakóterületeket is érinti: zaj- és légszennyezés)  

Fejlesztési célok 

� társadalmi-fizikai leromlással veszélyeztetett területek helyzetének javítása 

� társadalmi, szociális leszakadás mérséklése 

� Kerületközpont fejlesztéseinek befejezése (Tátra téri piac, Szent Erzsébet tér, pavilonok és butiksor megújítása) 

� panel lakótelepeken az energiahatékonysági beruházások megvalósítása a lakhatási költségek csökkentése érdekében 

� intézmények korszerűsítése (benne energetikai korszerűsítések is) 

� közbiztonság javítása 

� Határ út menti területek gazdasági szerepének erősítése úgy, hogy a lakóterületet ne zavarja és a településképbe 
illeszkedjen 

� kerületközpont bekapcsolása a kötöttpályás közösségi közlekedési hálózatba 

� zöldfelületi rendszer fejlesztése 

� kerületben és a Ferencvárosban lévő szennyezett, egészséget veszélyeztető telephelyek kármentesítése 
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2. Gubacs  

 

 
Értékek, adottságok 

� Duna-part 

� bővülő, minőségileg is megújuló sportinfrastruktúra 

� gyógyvíz 

Problémák, konfliktusok 

� Gubacsi lakótelep épületállománya és a közterületek minősége 

� fizikailag elkülönülő kerületrész (HÉV, Helsinki út) 

� lakóterületek és a Duna-part közötti kapcsolatrendszer gyengén kiépített 

� Duna-parti épített környezet vegyes minősége 

� Gubacsi-hídtól északra fekvő alulhasznosított területek rossz környezeti állapota 

� RSD kedvezőtlen vízminősége 

Fejlesztési célok 

� Duna-part és a sportterületek vonzerejének növelése a rekreációs piacon komplex fejlesztés révén (csónakházak és 

sportterületek megújulása a Duna-parton, sport és szabadidős terek bővítése, minőségének fejlesztése, parti sétány, 

kerékpárút) 

� Jódos-sós gyógyfürdő megújítása 

� Kerületközponttal a biztonságos gyalogos, kerékpáros kapcsolat kiépítése 

� lakóterületek bővülése és a Gubacsi lakótelep épületállományának korszerűsítése 

� Gubacsi-hídtól északra fekvő területek hosszú távú hasznosításának előkészítése 

 

3. Gubacsipuszta  

 

 
Értékek, adottságok 

� Jahn Ferenc Kórház, mint regionális vonzáskörzettel bíró intézmény, jelentős foglalkoztató 

� M5 melletti fejlesztési potenciál 

� természetvédelmi szempontból értékes területek 

Problémák, konfliktusok 

� lakótelepeken a közterületek állapota elmarad a kívánatostól 

� szegregáció megjelenése 

� Kiserdő állapota elmarad a kívánatostól 

� közösségi közlekedéssel rosszul feltárt kerületrész 

� nagy az átmenő forgalom 

Fejlesztési célok 

� Kiserdő rekreációs célú hasznosítása, ökológiai állapotának fejlesztése a szomszédos Erzsébet-érrel együtt 

� természetvédelem: élőhelyek védelme 

� M5 melletti fejlesztési területek hasznosítása – ingatlanfejlesztések  

� társadalmi, szociális leszakadás mérséklése 

� a szomszédos kerületek irányába a közúti közlekedési kapcsolatok fejlesztése 
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4. Kossuthfalva  

 

 
Értékek, adottságok 

� családi házas, kertvárosi terület 

� megfelelő állagú épületállomány 

� városközpont közelsége 

� jó tömegközlekedés 

� megfelelő méretű, átlagnál nagyobb telkek 

Problémák, konfliktusok 

� zöldterületek hiánya 

� alközpont hiánya 

� gyenge kereskedelmi ellátottság 

� szegregáció megjelenése 

Fejlesztési célok 

� közterületek fejlesztése 

� zöldfelületi rendszer fejlesztése 

 

5. Pacsirtatelep  

 

 
Értékek, adottságok 

� jó zöldterületi lefedettség 

Problémák, konfliktusok 

� erősödő szegregációs folyamatok 

� Helsinki út mentén gazdasági területekbe ágyazódott lakóterületek 

� Helsinki út melletti gazdasági területek vegyes minősége 

� környezeti problémák (zajterhelés) 

� alközpont hiánya 

Fejlesztési célok 

� társadalmi-fizikai leromlással veszélyeztetett területek helyzetének javítása 

� társadalmi, szociális leszakadás mérséklése 

� alközpont kialakítása (Vörösmarty téri piac és környezete közösségi funkciókkal) 

� panel lakótelepeken az energiahatékonysági beruházások megvalósítása a lakhatási költségek csökkentése érdekében 

� intézmények korszerűsítése (benne energetikai korszerűsítések is) 

� közbiztonság javítása 

� Helsinki út menti területek gazdasági szerepének erősítése úgy, hogy a lakóterületet ne zavarja és a településképbe 
illeszkedjen 

� a szomszédos kerületek irányába a közúti közlekedési kapcsolatok fejlesztése 

� zöldfelületi rendszer fejlesztése 
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6. Szabótelep  

 

 
Értékek, adottságok 

� kertvárosias lakókörnyezet 

Problémák, konfliktusok 
� M5 közvetlen közelségéből adódó környezeti terhelés 

Fejlesztési célok 

� közterületek fejlesztése 

 

 

Középtávú célok és városrészi célok kapcsolatának áttekintése 

 

 1. Esélyek 

növelése, 

hátrányok 

csökkentése a 

lakosság 

körében 

2. A 

biztonságos és 

zöld kertváros 

feltételeinek 

javítása 

3.Pesterzsébet 

gazdasági 

szerepének 

erősítése 

4. RSD menti 

terület életre 

keltése 

5.Kerületközpont 

vonzerejének 

növelése és 

funkcióinak 

bővítése 

6.Társadalmi és 

fizikai 

leromlással 

veszélyeztetett 

területek 

komplex 

szemléletű 

rehabilitációja 

Erzsébetfalva XXX XX XX 0 XXX XXX 

Szabótelep XX XX 0 0 0 XX 

Kossuthfalva XX XX 0 0 0 XX 

Gubacsipuszta XX XX 0 0 0 XX 

Pacsirtatelep XXX XX XX 0 0 XXX 

Gubacs 0 XX XXX XXX 0 0 
XXX - fokozottan érvényesíthető cél (városrészi szinten is kiemelt cél és/vagy középtávú cél megvalósításában a városrészben 

tervezett projektek meghatározóak) 

XX - általánosan érvényesíthető cél 

0 - kevésbé vagy nem érvényesíthető cél 
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3.4. STRATÉGIAI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÜLSŐ FELTÉTELEI 
Az alábbiakban azokat a szükséges beavatkozásokat, feltételeket foglaljuk össze, amelyek nem a kerületi 

önkormányzat, hanem a városfejlesztésben aktív szereplők kompetenciájába tartoznak, de a kerület által 

kitűzött középtávú célok megvalósításának sikerességét alapvetően meghatározzák (előfeltétel, szinergia, 

egymást kiegészítő fejlesztések, stb.)  

1. középtávú cél: Esélyek növelése, hátrányok csökkentése a lakosság körében 

Szereplő Beavatkozások, feltételek 

Kormány  

� országos programok megvalósítása: pedagógusok, 
óvodapedagógusok képzése; iskolák fejlesztése;  

� Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház fejlesztése 

� Duális szakképzés rendszerének fejlesztése  

Főváros 
� Koordináció és szakmai segítségnyújtás szociális 

városrehabilitáció területén, Roma-net program 

Magánszektor  

� szponzoráció a kultúra és sport területén 

� társasházak energiahatékonysági beruházásai 

� Mediterrán lakópark befejezése 

Civil szektor  � részvétel a társadalmi programokban 

Szomszédos önkormányzatok (funkcionális 

várostérség szereplői) 

� Együttes érdekérvényesítés a Jahn Ferenc Kórház szerepének 
erősítése és fejlesztése érdekében 

 

2. középtávú cél: A biztonságos és zöld kertváros feltételeinek javítása 

Szereplő Beavatkozások 

Kormány  

� egykori Vegyi Művek területének kármentesítése Ferencvárosban 

� EuroVelo kerékpárút kerületi szakaszának megépítése, felújítása 

� Együttműködés a rendőrséggel a közbiztonság területén 

Főváros 
� közösségi közlekedési rendszer optimalizálása, infrastruktúra 

korszerűsítése 

Magánszektor  
� környezetterhelés csökkentése a vállalkozói szektorban 

technológiafejlesztéssel, korszerűsítéssel 

Civil szektor  � közbiztonsági prevencióban való részvétel 

Szomszédos önkormányzatok (funkcionális 

várostérség szereplői) 

� együttműködés a hálózati fejlesztések (pl EuroVelo, 
kerékpárúthálózat és általában a közlekedési kapcsolatok 
optimalizálása terén 

 

3. középtávú cél: Pesterzsébet gazdasági szerepének erősítése 

Szereplő Beavatkozások 

Kormány  
� Vállalkozók számára mentorhálózat működtetése 

� támogatott hitelkonstrukciók biztosítása 
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duális képzés rendszerének erősítése 

Főváros 

� Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ szolgáltatásai a kerületi 
vállalkozások számára is 

� Gazdasági Tematikus Fejlesztési Program - stratégiai 
végrehajtásában tett intézkedések a főváros 
versenyképességének és foglalkoztatási helyzetének javítására 

Magánszektor  

� foglalkoztatás bővítő és termelékenységet növelő beruházások a 
KKV szektorban 

� kamarák szerepe a KKV szektor működésének javításában 

Civil szektor  � - 

Szomszédos önkormányzatok (funkcionális 

várostérség szereplői) 
� gazdaságélénkítő, foglalkoztatás bővítő városfejlesztés 

 

4. középtávú cél: Ráckevei (Soroksári)- Duna-ág menti terület életre keltése 

Szereplő Beavatkozások 

Kormány  

� Ráckevei (Soroksári)- Duna-ág vízminőségének javítása 

� EuroVelo kerékpárút kerületi szakaszának megépítése, felújítása 
a szükséges hálózati kapcsolatokkal 

Főváros � Jódos-sós gyógyfürdő hasznosítása 

Magánszektor  

� Mediterrán lakópark befejezése 

� sportszálló fejlesztése 

� vendéglátó funkció erősítése a területen 

� energiahatékonysági fejlesztések a Gubacsi lakótelepen 

Civil szektor  � egyesületi vizisportterületek fejlesztése 

Szomszédos önkormányzatok (funkcionális 

várostérség szereplői) 

� együttműködés az RSD rekreációs piacon való 
marketingkommunikációjában, fejlesztések összehangolása 

� együttműködés Ferencvárossal a Gubacsi-hídtól északra fekvő 
mellékközpont fejlesztéseinek előkészítésében 

 

5. középtávú cél: Kerületközpont vonzerejének növelése és funkcióinak bővítése 

Szereplő Beavatkozások 

Kormány  � - 

Főváros � - 

Magánszektor  
� üzletek, kereskedelmi tevékenységek arculatának javítása 

� városkép szempontjából fontos homlokzatok, épületek felújítása 

Civil szektor  � rendezvények szervezésében, megvalósításában való részvétel 

Szomszédos önkormányzatok (funkcionális 

várostérség szereplői) 
� - 
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6. középtávú cél: Társadalmi és fizikai leromlással veszélyeztetett területek komplex 

szemléletű rehabilitációja 

Szereplő Beavatkozások 

Kormány  

� rendőrség együttműködése a közbiztonság javítása terén 

� KLIK-kel való együttműködés az intézményi szegregáció és a 
társadalmi hátrányokból fakadó lemaradás csökkentésére 

Főváros 
� Koordináció és szakmai segítségnyújtás szociális 

városrehabilitáció területén 

Magánszektor  � - 

Civil szektor  
� társadalmi célú programok előkészítésében és megvalósításában 

való részvétel 

Szomszédos önkormányzatok (funkcionális 

várostérség szereplői) 
� - 
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4. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 
 

Az ITS, mint operatív jellegű stratégia, tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű beavatkozásokat 

(projekteket, illetve programokat), amelyek a célok eléréséhez szükségesek. A projektek nemcsak 

beruházási típusúak lehetnek, hanem például foglalkoztatási, képzési, szemléletformáló jellegűek is. 

Az ITS az alábbi projekt típusokat különbözteti meg:   

● akcióterületi projektek 

● kulcsprojektek 

● hálózatos projektek 

● egyéb projektek 

 

A fejlesztési projektek kidolgozottsági foka az ITS készítésének időpontjában alacsony szintű, továbbá a 

2020-ig –  a projektek megvalósítása miatt 2023-ig – tartó időszakra jelen pillanatban nem lehet az összes 

projektet beazonosítani és azonos előkészítettségi szinten kidolgozni. Az ITS célja elsősorban a fejlesztési 

irányok meghatározása, a kulcsprojektek és az egymással területileg is összehangolandó akcióterületi 

projektek meghatározása. Ennek értelmében lehetőség van a későbbiekben – a stratégia elfogadása után is 

– a stratégia fejlesztési irányaival összhangban lévő projektek beazonosítására, kidolgozására, sőt a 

projektgenerálást, projektfejlesztést – az eddigiekhez hasonlóan – folyamatos tevékenységként kell kezelni. 

 

4.1. AKCIÓTERÜLETEK  

A kijelölés és lehatárolás indoklása  
Akcióterületi projekteknek a térben koncentrált, jellemzően komplex jellegű projekteket nevezzük. A 

térben való koncentráltság azt jelenti, hogy a beavatkozások egy jól meghatározható határvonallal körülvett 

területen belül történnek.  A komplex jelleg azt jelenti, hogy az akcióterületen többféle, de egymással 

szorosan összehangolt beavatkozások valósulnak meg. Az akcióterületen megvalósuló fejlesztések: 

● az akcióterület számára megfogalmazott cél érdekében kerülnek megvalósításra, 

● volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az 

akcióterületen, 

● együttesen szinergikus hatást fejtenek ki, vagyis az egyes projektelemek segítik más 

projektelemek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését. 

 

A korábbi IVS értékelése során megállapításra került, hogy az akcióterületi kijelölést nem minden esetben 

indokolta a fejlesztési programok komplexitása.  

Az ITS készítése során az akcióterületek lehatárolásának alapját a stratégiai célokban is kiemelésre került 

területi stratégiai célok adták.  Három olyan területi célt fogalmazott meg a kerület, melyek a fejlesztések 

során prioritást kell hogy élvezzenek középtávon. Ennek alapján Pesterzsébet középtávú akcióterületei a 

következők: 

● 1. Szociális városrehabilitációs akcióterület: a kerületben megállapított folyamatok 

(szegregációval való veszélyeztetettség, szegregátumok és a társadalmi problémák területi 
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szóródása) egyértelműen indokolják a terület több városrészét érintő lehatárolást. A kijelölése 

ugyanakkor  indikatív módon történt, tekintettel arra, hogy a Versenyképes Közép-Magyarország 

Operatív Program (VEKOP) Budapest esetében ezt a területet támogatja elsősorban, de a szakmai 

követelményrendszer a projektek megfogalmazása esetében jelenleg nem ismert.  

● 2. RSD akcióterület: a korábbi Zodony utcai és Kis-Duna akcióterület összevonásával kialakult 

akcióterület a Helsinki út és a Ráckvei-Soroksári-Duna-ág közötti területen, melyek komplex 

sport-szabadidős kínálati fejlesztése és az kínálati csomagban való pozicionálása a cél. 

● 3. Kerületközpont akcióterület: a korábbi lehatárolás szűkítésével a központi magterület 

gazdaságélénkítő, közösségi funkciókat erősítő céllal. 
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Az egyes akcióterületek részletes bemutatása  
 

A következőkben az egyes akcióterületek céljai és a potenciális projektjei kerültek összegzésre. Tekintettel 

az önkormányzat saját, fejlesztésre fordítható forrásainak korlátosságára, valamint a 2015. első félévében 

elfogadott operatív programokból elnyerhető támogatások sajátosságaira, már most kijelenthető, hogy az 

alábbiakban ismertetett projektlista 100%-os megvalósítása ambiciózus célkitűzés. Mind az akcióterületek, 

mind az akcióterületen belül ismertetett projektek sorrendje egyfajta fontossági sorrendet is jelent a 

megvalósítás szempontjából. Ugyanakkor látni kell, hogy egyes, kisebb léptékű és relatíve kisebb prioritású 

projekteket a finanszírozási források biztosításának nagyobb valószínűsége miatt fogja /tudja az 

önkormányzat előrébb sorolni a megvalósítás időszakában.  

 

AKCIÓTERÜLET NEVE: SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓS AKCIÓTERÜLET 

Akcióterület elhelyezkedése, 

városszerkezeti helyzete 
Az akcióterület szinte az egész, lakóterülettel érintett területet lefedi a Gubacsi városrész 
és Erzsébetfalva kerületközponti területei kivételével. 

Akcióterület jelenlegi állapota, 

funkcionális összetétele, a fejlesztés 

indoklása 

Az indikatívan kijelölt akcióterület – a terület nagyságánál fogva – integrál intézményi, 
gazdasági és zöldterületeket is, de döntően a lakófunkció jellemző. Magába foglalja a 
kertvárosi, jellemzően családi házas területek mellett a lakótelepeket is. A kertvárosban 
minden érintett városrészben kimutatható volt szegregátum, vagy szegregációval 
veszélyeztetett terület. Az Erzsébetfalván található legnagyobb számú lakossággal bíró 
lakótelepen - pont a nagy lakosságszám „felhígító” hatása miatt – nem volt kimutatható 
ilyen terület. Azonban a helyi adatszolgáltatás szerint ez a terület is érintett a társadalmi-
fizikai leszakadás vonatkozásában, a legtöbb segélyezett ezen a területen koncentrálódik, 
a társasházak távfűtése miatt a lakhatási költségek magasak, sok a hátralékos lakó. 
Ugyanakkor az itt élők jövedelmi helyzete nem teszi lehetővé az energiahatékonysági 
finanszírozások megvalósítását a minimális önrész hiánya miatt. Mindez hatással van a 
környezet, a közterületek minőségére, használatára is, és végső soron a lakások fővárosi 
piacon való értékvesztését eredményezik, mely a szegénységi migrációt erősíti a 
kerületben. A területen - különösen Erzsébetfalván – az intézményi szegregáció 
mérséklésére van szükség, s az egész érintett területen a közbiztonság javítására, ami a 
lakosok életminőségének egyik legfontosabb jellemzője, a lakossági kérdőíves 
megkérdezés által is visszaigazolva ezt. 

Akcióterületi fejlesztés céljai A társadalmi fizikai leszakadás csökkentése a területen. 

Tervezett beavatkozások rövid 

összefoglalása, szinergiák, hatások 

kiemelése 

� intézményi fejlesztések 

� társadalmi programok (benne hangsúlyosan a fiatal korosztály számára 
komplex felzárkóztató intézkedések) 

� lakhatással kapcsolatos fejlesztések (energiahatékonysági beruházások 
társasházakban; önkormányzati lakások korszerűsítése, esetleges bontása; 
fogyasztást kontrolláló berendezések (fűtés, áram).  

� objektív és szubjektív biztonságérzet javítását célzó intézkedések 

� közösség és gazdaságélénkítő komplex fejlesztések (közterületi fejlesztések, 
zöldfelületek, munltifunkcionális piac) 

Mivel az intézkedések egy (vagy a feltételrendszer ismeretében akár két) projekt 
keretében kerülnek kialakításra, az intézkedések a részletes előkészítő munka során 
kerülnek pontosításra egyrészt a finanszírozás keretei, másrészt a részletes igényfelmérés 
alapján. 

Tervezett beavatkozások 

településrendezési háttere 

A kerület hatályos városrendezési és építési szabályzata felülvizsgálat alatt van. Az új, 
készülő rendezési szabályzat a fentebb említett szükséges beavatkozások 
településrendezési hátterét, megvalósíthatósági feltételeit biztosítja az övezeti, építési 
övezeti rendszerével és azok előírásaival. 

Stratégiai illeszkedés 

1. Esélyek növelése, hátrányok csökkentése a lakosság körében 

2. A biztonságos és zöld kertváros feltételeinek javítása 

6. Társadalmi és fizikai leromlással veszélyeztetett területek komplex szemléletű 
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rehabilitációja 

Előzmények, előkészítettség A projekt előkészítése a szociális városrehabilitációs kiírás keretében történik meg. 

Projektgazdák /partnerek 
Pesterzsébet Önkormányzata; partnerek: a projektelőkészítés során, a  tervezett 
intézkedések alapján kerül pontosításra 

További előkészítéssel kapcsolatos 

feladatok, kompetenciák 

első körös projektterv elkészítése 

Részletes igényfelmérés 

Akcióterületi Terv és egyéb pályázatban kötelezően előírt vizsgálatok elkészítése 

Becsült összköltség 0,5 – 1 milliárd Ft 

Finanszírozás VEKOP, EFOP, KEHOP 

Kockázatok és kezelésük 
finanszírozási forrás szűkös kerete – 2015 első félévében a projektterv kidolgozását el kell 
indítani (partnerek feltérképezése, projektelemek kiválasztása, lehatárolás pontosítása, 
stb.) 

Indikatív output indikátorok 

felújított önkormányzati bérlakások száma (db) 

társadalmi programokban résztvevők száma (fő) 

felújított zöldfelületek nagysága (m
2
) 

renovált vagy új közösségi épületek nagysága (m
2
) 

szemléletformáló programok száma (db) 

megvalósított gyermek- és ifjúsági programok (db), illetve azokon résztvevők száma (fő) 

 

Akcióterületen tervezett projektek indikatív listája (igényfelmérés alapján kerül pontosításra): 

Sorszám Projekt neve Projekt rövid leírása Projektgazda  
Költségek 
(milliárd Ft) 

Tervezett  

ütemezés 

Finanszíroz
ás 

1. 1. 

Társadalmi 
felzárkózást segítő soft 
programok 

indikatív: szociális munka 
kiterjesztése: utcai szociális munka 
fiatalokkal, foglalkoztatási 
programok és foglalkoztatási 
mentor; családi prevenciós program; 
Biztos Kezdet Ház, Tanoda; 
egészségügyi szűrőprogramok 

önkormányzat 
(partnerségben 
a civil 
szervezetekkel, 
egyházakkal, 
intézményekkel 

0,2-0-4 2016-2020 
VEKOP 

EFOP 

1.2. 

Önkormányzati 
bérlakások 
mennyiségének és 
minőségének 
fejlesztése 

állomány korszerűsítése, igények  önkormányzat 

0,05 – 0,1 

0,6 
(bővítés) 

2017-2018 VEKOP; 
egyéb 
kormány
zati 
konstruk
ció 

1.3. 

Vörösmarty téri piac és 
környezete komplex 
megújítása (Civil Ház) 

új játszótér, csarnoképület 
megújítása közösségi funkciók 
integrálásával, közterületek 
rendezése, zöldfelületek fejlesztése 

önkormányzat 

0,2 – 0,4 2017-2019 VEKOP 

1.4. 

Közbiztonság növelő 
program 

áldozattá válást megelőző, 
Szomszédok Egymásért Mozgalom 
és egyéb prevenciós programok; 
problémás, de jelenleg le nem fedett 
területek bekapcsolása térfigyelő 
rendszerbe, rugalmas rendszer 
feltételeinek megteremtése; 
hátrányos helyzetű gyermekek 
számára sport; közvilágítás 
fejlesztése 

önkormányzat 0,1 – 0,2 2016-2019 VEKOP 

1.5. 
Közhasználatú 
zöldfelület fejlesztési 
program 

kisebb léptékű zöldfelület-fejlesztési 
elemek hálózatosan, lakossági 
bevonással 

önkormányzat 0,05-0,1 2017-2020 VEKOP 
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Sorszám Projekt neve Projekt rövid leírása Projektgazda  
Költségek 
(milliárd Ft) 

Tervezett  

ütemezés 

Finanszíroz
ás 

1.6. 
futókör kialakítása lakosság egészségmegőrzését célzó 

futókör kialakítása, jól 
megközelíthető helyen 

önkormányzat 0,08 2017-2018 VEKOP 

1.7. 

magántulajdonú 
ingatlanokban 
energiahatékonysági 
fejlesztések és 
fogyasztásmérő 
berendezésel 

fűtés és nyílászáró korszerűsítés, 
homlokzati szigetelés 

kártyás mérőórák beszerelése 

magánszektor n.a. 2016-2023 VEKOP, 
KEHOP 

Összesen cc. 0,6 – 1 milliárd Ft 

 

Szociális városrehabilitációs akcióterület és területileg beazonosítható projektek: 
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AKCIÓTERÜLET NEVE: RSD AKCIÓTERÜLET 

Akcióterület elhelyezkedése, 

városszerkezeti helyzete 

Az akcióterület Gubacs városrészt fedi le, a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág és a Helsinki út 
közötti terület, mely a fő közlekedési tengelyek (Helsinki út, HÉV) elvágó hatása miatt ma 
gyengén kapcsolódik a kerület többi részéhez. 

Akcióterület jelenlegi állapota, 

funkcionális összetétele, a fejlesztés 

indoklása 

Az akcióterület négy magterületre osztható: 

• lakóterületek: az új építésű Mediterrán lakópark, amely a válság hatására nem 
fejeződött be, ez ma egy torzóként van jelen a területen, nem épült ki a Duna-
parti és a lakópark közötti minőségi kapcsolat sem; Gubacsi lakótelep: sajátos 
karakterű, elöregedő társadalommal bíró, viszonylag kis méretű lakásokat 
tartalmazó, korszerűsítésre szoruló lakótelep, amely a kapcsolódó fejlesztések 
miatt várhatóan a jövőben felértékelődik, elsősorban a fiatal családok és 
pályakezdők körében 

• lehetőségeit ki nem használó Duna-parti területek: egyelőre a Hullám Csónakház 
első ütemének fejlesztése folyik és mellette felépült – a régi csónakházak 
stílusában – egy színvonalas hotel. Jelenleg a part csak helyenként 
megközelíthető, nincs sétány; a vizisport telepek többnyire elhanyagoltak, a 
Jódos-sós gyógyfürdő területe szintén elhanyagolt, a teljes összeomlás határán 
van.  

• Gubacsi-hídtól északra fekvő egykori vasúti területe teljesen elhanyagolt 
állapotban 

• Zodony utcai sportterületek: folyamatosan fejlesztett nagyon magas színvonalú, 
lakossági célokat is szolgáló sportinfrastruktúra, melyen további bővítése 
tervezett 

Akcióterületi fejlesztés céljai Az RSD menti terület vonzóbbá tétele, szerepének növelése a fővárosi szabadidős piacon. 

Tervezett beavatkozások rövid 

összefoglalása, szinergiák, hatások 

kiemelése 

� sport- és szabadidős kínálat növelése, és ehhez kapcsolódó kiszolgáló 
infrastruktúra fejlesztése  

� húzó-attrakció – Jódos-sós gyógyfürdő megújítása 

� parti sétány kialakítása 

� terület belső kapcsolati hálójának (utak, sétányok) és külső kapcsolatainak 
hálózati szemléletű fejlesztése (kerületközponttal kapcsolat erősítése, 
kerékpáros hálózat – EuroVelo) 

� Mediterrán lakópark befejezése 

� Gubacsi lakótelep korszerűsítése (benne energiahatékonysági fejlesztések is) 

� Gubacsi-hídtól északra fekvő terület hasznosításának előkészítése 

A sport és szabadidős kínálat integrált, közterületeket és hálózati kapcsolatokat is 
integráló fejlesztése az RSD menti pesterzsébeti partszakasz vonzerejének lényegét adja, 
ahol az egymást kiegészítő szabadidős fejlesztések fővárosi léptékben az egyik 
legfontosabb rekreációs térré tehetik a területet. A kínálati elemek azonban csak akkor 
lesznek vonzók, ha a környezet minősége is fejlődik, valóban egy minőségi terület jön 
létre (lásd Kopaszi-gát területét). 

Tervezett beavatkozások 

településrendezési háttere 

A kerület hatályos városrendezési és építési szabályzata felülvizsgálat alatt van. Az új, 
készülő rendezési szabályzat a fentebb említett szükséges beavatkozások 
településrendezési hátterét, megvalósíthatósági feltételeit biztosítja az övezeti, építési 
övezeti rendszerével és azok előírásaival. 

Stratégiai illeszkedés 

1. Esélyek növelése, hátrányok csökkentése a lakosság körében 

3. Pesterzsébet gazdasági szerepének erősítése 

4. Ráckevei-Soroksári Duna-ág menti terület életre keltése 

Előzmények, előkészítettség A projekt egyes projektelemei koncepcionális szionten előkészítve 

Projektgazdák /partnerek 
Pesterzsébet Önkormányzata; NIF Zrt. Budapest Gógyfürdői és Hévizei Zrt.; 
sportegyesületek, magánszektor 
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További előkészítéssel kapcsolatos 

feladatok, kompetenciák 

Hullám csónakház 2. ütem előkészítésnek megkezdése 

parti sétány előkészítésének megkezdése 

együttműködés  a terület fejlesztésében érdekelt szereplőkkel a közös koncepció 
végrehajtásában, forrásszerzésben 

Becsült összköltség 

� Duna-parti fejlesztések: 0,3-0,6 milliárd Ft 

� Jódos-sós Gyógyfürdő: 1,5 milliárd Ft 

� magánszektor fejlesztése: n.a. 

� sportterületek további bővítése: 0,1-0,3 milliárd Ft (sportcsarnok esetleges 
elhelyezése esetén plusz 0,8 milliárd Ft) 

Finanszírozás VEKOP, magánszektor, TAO, egyéb uniós források kis léptékű fejlesztésekre 

Kockázatok és kezelésük 

finanszírozási forrás szűkös kerete – projektek priorizálása; egyéb forráslehetőségek 
feltárása 

Jódos-sós gyógyfürdő fejlesztése a fővárosi prioritások miatt elmarad – 
érdekérvényesítés, összefogás az RSD menti kerületekkel az egész térség pozicionálását 
segítő kulcsprojekt megvalósítása ügyében 

Indikatív output indikátorok 

megújított közterületek nagysága (m
2
) 

megújított sportterületek nagysága (m
2
) 

új attrakciók száma (db) 

új építésű lakások száma (db) 

energiahatékonysági beruházással érintett lakások száma (db) 

 

Akcióterületen tervezett projektek indikatív listája (igényfelmérés alapján kerül pontosításra): 

Sorszám Projekt neve Projekt rövid leírása Projektgazda  
Költségek 
(milliárd Ft) 

Tervezett  

ütemezés 
Finanszírozás 

2. 1. 
Hullám Csónakház II. 
ütem 

középső csónakház és kabinok 
megújítása önkormányzat  0,2 

2015-
2016 

fővárosi 
forrás (TÉR-
KÖZ 2.) 

2.2. 

Parti sétány kialakítása Duna-part közvetlen 
megközelíthetőségének biztosítása 

önkormányzat 

0,05 – 0,1 

2015-
2016 

Duna Régió 
területi 
együtt-
működési 
program 

2.3. 
Jódos-sós Gyógyfürdő 
hasznosítása 

a gyógyvíz hasznosítását és a 
lakossági szabadidős igényeket 
kiszolgáló komplex fejlesztés 

BGYH Zrt. 
1,5-2 

2018-
2020 

fővárosi 
költségvetés 

2.4. 
futó"kör" kialakítása a 
Duna-parton 

Az RSD akcióterületen profi és 
amatőr célokat kiszolgáló futókör 
kialakítása 

önkormányzat 
0,1 

2017-
2018 

kormányzati 
forrás 

2.5. 
kerékpáros hálózati 
rendszer fejlesztése 

EuroVelo szakasz fejlesztése, 
hálózatba kötése; kerületközpontból 
való megközelítés fejlesztése 

NIF Zrt.; 
önkormányzat 0,1-0,3 

2016-
2018 

VEKOP 

2.6. 
vizisport telepek 
megújítása 

a különböző tulajdonban, 
fenntartásban lévő telephelyek 
környezeti rendezése 

magánszektor, 
egyesületek 0,5 

2016-
2020 

saját forrás 

2.7 
Piknik Park és 
többgenerációs 
játszótér 

szabadtéri közösségi célú 
sportpályák 

önkormányzat, 
egyesületek 

0,05  2018-
2019 

önkormányz
ati forrás 

2.8 

Korszerű öltözők 
kialakítása 
vendéglátási 
funkcióval kiegészítve 

profi és amatőr sportolók számára is 
elérhető öltöző infrastruktúra 
fejlesztése (fenntartás kombinálása 
vendéglátási funkció kialakításával) 

magánszektor 
és 
önkormányzat 

0,05-0,1 2016 magán-
szektor 
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Sorszám Projekt neve Projekt rövid leírása Projektgazda  
Költségek 
(milliárd Ft) 

Tervezett  

ütemezés 
Finanszírozás 

2.9. 

sportterületek további 
fejlesztése és futókör 
kialakítása a Zodony 
utcában 

pályák további fejlesztése és 
kapcsolódóan a lakosság 
egészségmegőrzését célzó futókör 
kialakítása 

önkormányzat 0,3 2016-
2020 

TAO 

2.10. 

gyalogos kapcsolatok 
erősítése a területen 

Mediterrán lakóparkkal való 
kapcsolat, illetve Zodony utcai 
sportterületekről a lejutás 
környezetének fejlesztése 

önkormányzat 0,1 2016 

2020-
2021 
(HÍD) 

magán-
szektor, 
önkormányz
ati forrás 

2.11. 

sportszálló kialakítása sportlétesítmények jobb 
kihasználását támogató speciális 
célcsoport igényeit kielégítő 
fejlesztése 

magánszektor 1-2  n.a. magán-
szektor 

2.12. 
sportcsarnok építése városi, multifunkciós sportcsarnok 

(helykijelölés nem biztos hogy ezen 
az akcióterületen) 

önkormányzat 0,8-1,5 n.a. TAO 

2.13. 
RSD kotrása vízminőség javítása céljából az iszap 

eltávolítása 
Kormány n.a. n.a. - 

2.14. 

Gubacsi-hídtól északra 
eső terület 
fejlesztéseinek 
előkészítése 

együttműködés a szomszédos 
kerületekkel 

önkormányzat - folya-
matos 

- 

2.15. 
Marketing- 

kommunikáció 

a terület, a kínálat népszerűsítése, 
programok 

önkormányzat, 
egyesületek 

0,05 folya-
matos 

szponzoráció
, saját forrás 

2.16. 
Mediterrán lakópark 
befejezése 

félbemaradt ütem befejezése magánszektor n.a. n.a. magán-
szektor 

2.17. 
Gubacsi lakótelep 
korszerűsítése 

energiahatékonysági beruházások a 
társasházakban, felújítás 

magánszektor n.a. n.a. magán-
szektor 

Összesen cc. 0,6 – 3 milliárd Ft 

RSD akcióterület és területileg beazonosítható projektek: 
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AKCIÓTERÜLET NEVE: KERÜLETKÖZPONT AKCIÓTERÜLET 

Akcióterület elhelyezkedése, 

városszerkezeti helyzete 

Az akcióterület Pesterzsébet kerületi központja, egy gyalogostengely köré szerveződő 
terület Erzsébetfalva városrészben. A korábbi akcióterületi kijelöléstől szűkebb, a 
lehatárolás nem nyúlik ki Nyugati irányban a Duna-partig.  

Akcióterület jelenlegi állapota, 

funkcionális összetétele, a fejlesztés 

indoklása 

Városközponti helyzeténél fogva magas intézményi ellátottság, itt a legjelentősebb a 
kereskedelmi-, vendéglátóipari-, szolgáltató létesítmények jelenléte. A kiépített 
promenádnak és a Kossuth térnek köszönhetően aktív közösségi élet jellemzi a területet. 
Ugyanakkor az épületek felújítása nem történt meg (homlokzat, városkép), a 
vállalkozásoknak helyt adó magántulajdonban lévő „butiképületek” és pavilonok a 
vállalkozások működése szempontjából nem elégítik ki a kor követelményeit, s 
városképileg is zavaróak. A tengelyre fűződő Tátra téri piac épületének és környezetének 
rendezése nem fejeződött be, illetve a korábbi akcióterületi projektek között is tervezett 
Erzsébet tér teljes megújítására sem került sor.  

Akcióterületi fejlesztés céljai 
Városközpont vonzerejének, gazdasági szerepének növelése, a helyi identitást erősítő 
legnépszerűbb találkozóhellyé fejlesztése. 

Tervezett beavatkozások rövid 

összefoglalása, szinergiák, hatások 

kiemelése 

� Tátra téri piac környezetének rendezése (csarnok, közterületek, parkolás, 
zöldfelületek, településkép) 

� Szent Erzsébet tér komplex szemléletű megújítása 

� Topánka utcai és Kossuth téri butiksor megújítása 

A korábban már tervezett fejlesztések ütemezett folytatása a finanszírozási lehetőségek 
függvényében valósulhat meg, de mindegyik elem önmagában is hozzájárul a 
kerületközpont minőségének javításához. A funkciók együttesen egy hosszanti tengely 
mentén képesek kiszolgálni a környező lakóterületeket. Forgalomtechnikai eszközökkel 
erősíteni kell az egyes megállító pontok közötti kerékpáros és gyalogos kapcsolatokat. 

Tervezett beavatkozások 

terlepülésrendezési háttere 

A kerület hatályos városrendezési és építési szabályzata felülvizsgálat alatt van. Az új, 
készülő rendezési szabályzat a fentebb említett szükséges beavatkozások 
településrendezési hátterét, megvalósíthatósági feltételeit biztosítja az övezeti, építési 
övezeti rendszerével és azok előírásaival. 

Stratégiai illeszkedés 

1. Esélyek növelése, hátrányok csökkentése a lakosság körében 

2. A biztonságos és zöld kertváros feltételeinek javítása 

3. Pesterzsébet gazdasági szerepének erősítése 

5. Kerületközpont vonzerejének növelése és funkcióinak bővítése 

Előzmények, előkészítettség A projekt egyes projektelemei koncepcionális szinten előkészítve 

Projektgazdák /partnerek Pesterzsébet Önkormányzata; magánszektor 

További előkészítéssel kapcsolatos 

feladatok, kompetenciák 

Vásárcsarnok megújításának előkészítése és parkolást is integráló közterület-fejlesztési 
terv 

Szent Erzsébet tér funkcióbővítő megújításának előkészítése 

Becsült összköltség 0,1 - 0,6 milliárd Ft 

Finanszírozás költségvetési forrás, magánszektor 

Kockázatok és kezelésük 
uniós források nem lesznek bevonhatóak – kis léptékű, ütemezett fejlesztés, a 
magánszektor szerepvállalásának erősítése 

Indikatív output indikátorok 
megújított közterületek nagysága (m

2
) 

megújult kiskereskedelmi-szolgáltató funkciók alapterülete (m
2
) 

 

Akcióterületen tervezett projektek indikatív listája (finanszírozási források függvényében – a többi tervezett 

projekttel együtt kerülnek a prioritások meghatározásra): 

Sorszám Projekt neve Projekt rövid leírása Projektgazda  
Költségek 
(milliárd Ft) 

Tervezett  

ütemezés 
Finanszírozás 

3.1. Szent Erzsébet tér a jelenleg csak parkolóként használt önkormányzat, 0,3 2016- központi 
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Sorszám Projekt neve Projekt rövid leírása Projektgazda  
Költségek 
(milliárd Ft) 

Tervezett  

ütemezés 
Finanszírozás 

funkcióbővítő 
megújítása 

tér közösségi térként történő 
megújítása 

római katolikus 
egyházmegye 

2019 költségvetés 

3.2. 
Kossuth téri butiksor 
és Topánka utcai 
pavilonsor megújítása 

műszakilag elavult, városképileg is 
zavaró épületek megújítása 

önkormányzat 
n.a. 

2015-
2016 

saját forrás, 
magán-
szektor 

3.3. 
Tátra tér komplex 
rendezése 

csarnoképület, közterületek, park 
megújítása 

önkormányzat 
0,1-0,3 

2018-
2020 

saját forrás 

3.4. 

a kerületközpont 
karakterét erősítő 
homlokzatmegújítások  

A „Kiskosuti” – Kende K. u. – Szent 
Imre herceg u. közötti teljes 
szakaszának értékőrző felújítása a 
korabeli homlokzatok 
visszaépítésével 

magánszektor 

n.a.  

fővárosi 
műemlékvéd
elmi keret; 
magán-
szektor 

Összesen cc. 0,1 – 1 milliárd Ft 

 

Kerületközpont akcióterület és területileg beazonosítható projektek: 
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4.2. KULCSPROJEKTEK 
A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető feltételét képezik valamely (akár több) 

középtávú cél elérésének, tehát, ha a projekt nem valósul meg, valamelyik cél nem vagy csak kismértékben 

érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemezően nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele 

egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai érvényesülésének.  

 

Kulcsprojektek összegzése: 

Stratégiai cél Kulcsprojektek 

1. Esélyek növelése, hátrányok csökkentése a lakosság körében Szociális városrehabilitációs projekt (két projekt: Erzsébetfalva 
és Pacsirtatelep fókusszal) (akcióterületi projekt) 

intézményfejlesztési program (hálózati projekt) 

2. A biztonságos és zöld kertváros feltételeinek javítása Szociális városrehabilitációs projekt (közbiztonsági és 
zöldfelületi elemeket is integrálva) (akcióterületi projekt) 

zöldfelületi rendszer fejlesztése (hálózati projekt) 

3. Pesterzsébet gazdasági szerepének erősítése Vörösmarty tér komplex fejlesztése (Pacsirtatelep szociális 
városrehabilitációs projekt részeként) (akcióterületi projekt 
részeként) 

Tátra tér komplex rendezése (akcióterületi projekt részeként) 

Jódos-sós gyógyfürdő fejlesztése (nem önkormányzati 
kompetencia) 

4. Ráckevei-Soroksári Duna-ág menti terület életre keltése Hullám Csónakház II. ütem (akcióterületi projekt részeként) 

Jódos-sós gyógyfürdő fejlesztése (nem önkormányzati 
kompetencia) 

parti sétány kiépítése (akcióterületi projekt részeként) 

5. Kerületközpont vonzerejének növelése és funkcióinak 
bővítése 

Tátra tér komplex rendezése (akcióterületi projekt részeként) 

6. Társadalmi és fizikai leromlással veszélyeztetett területek 
komplex szemléletű rehabilitációja 

Szociális városrehabilitációs projekt (két projekt: Erzsébetfalva 
és Pacsirtatelep fókusszal) (akcióterületi projekt) 

 

A kulcsprojektek kidolgozottsági szintje alacsony, ezért jelent ITS tervezés során a projektlistában szereplő 

adatoknál nagyobb részletezettséggel nem bemutathatóak. Az önkormányzat legfontosabb projektje – 

szem előtt tartva a társadalmi jellegű célok kiemelt fontosságát – a szociális városrehabilitációs 

akcióterületen egy vagy két projekt megvalósítása. A projektek tartalmát befolyásolni fogja az a támogatási 

szempontrendszer, mely 2015. II. félévében lesz elérhető. Meg kell kezdeni ugyanakkor a helyzetfeltárást és 

a problémák okainak feltárását (az igények és szükségletek oldaláról közelítve a projektfejlesztés) az 

intézkedések rendszerének kialakítása érdekében. A VEKOP forrásai mellett – mely kifejezetten integrált 

szociális városrehabilitációs projektek megvalósítását teszi lehetővé – folyamatosan figyelemmel kell kísérni 

az egyéb források adta lehetőségeket: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP); Rászoruló 

Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP); egyéb, központi költségvetésből felzárkóztatás, 

foglalkoztatás céljára elérhető forrásokat. Ezek olyan finanszírozási hátteret nyújthatnak, melyek a 

társadalmi felzárkóztatást támogató soft projektek megvalósítását teszik lehetővé. Ezek a források 

elsősorban a civil szervezetek, egyházak, társadalmi vállalkozások számára kiírt lehetőségeket, illetve 

országosan megvalósuló programokat fogják támogatni (az önkormányzat elsősorban a VEKOP-ból 

finanszírozható). Ezért fontos, hogy az önkormányzat a partnerség elve mellett folyamatosan bevonja a 

külső szervezeteket is a tervezésbe, stratégiai céljai iránti elköteleződésüket erősítse, s támogassa őket a 

projektfejlesztés során is annak érdekében, hogy a társadalmi felzárkóztatást támogató, a folyamatot több 

oldalról szolgáló kezdeményezések is megvalósuljanak.   
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PROJEKT NEVE: HULLÁM CSÓNAKHÁZ 2. ÜTEM ÉS PARTI SÉTÁNY KIALAKÍTÁSA 

Projekt célja 

A projekt a Duna-menti stégek felújítását, új vizi funkcióbővítő létesítmények kialakítását és a 
Hullán Csónakház funkcióbővítésének második ütemét integrálja, létrehozva RSD menti terület 
legfőbb látványosságát, közösségi terét és attrakcióját. Cél az, hogy a projekt megvalósításával a 
terület rekrerációs, szabadidős szerepe erősödjön, és a helyi lakosság mellett a fővárosiak 
kedvelt kikapcsolódási területévé váljon. A jó parti adottságok és az egyedülálló épített 
környezet ideális lehetőséget biztosít a part „felélesztése” számára, rekreációs és turisztikai 
potenciáljának kihasználására. A kerületi sport létesítmények zöme a közelben fekszik, neves 
evezős klubok biztosítják már most is az élő vizi sport életet. A kiszolgálás színvonalának 
emelése és a kulturális közösségi élet felfejlesztése viszont további lehetőségeket rejt. A sétány 
kb. 1 km hosszan fokozatosan kiépül. Az egymással szomszédos fejlesztési lehetőségek 
jelentősen erősítik egymást: Jódos-sós fürdő és a evezős szövetségek között helyezkedik el a 
bárki által használható, igénybe vehető terület. 

A stégek rendezése során a természetközeli parti állapot fenntartása és fejlesztése elsődleges 
szempont. 

A táji értékek, sziluett megtartása, az épített értékek megőrzése a projekt fontos célja és 
lényege többek között. 

Projekt tervezett beavatkozásai 

� sétány kialakítása (Duna-part (RSD) a Gubacsi-híd és a soroksári kerülethatár között: 
170021, 170022, 170023 hrsz-ú telek mentén) 

� a 1. csónakház teljes felújítása, funkcióbővítése: a csónaktároló funkció mellett, 
szállásjellegű, kabinok, edzőterem, szauna korszerűsítve a védett épület 
korszerűsítésével.  

Partnerek civil szervezetek 

Becsült költség 0,3 milliárd Ft 

Finanszírozás TÉR-KÖZ (Budapest Főváros Önkormányzata), saját forrás 

Ütemezés  2016-2017 

Előkészítettség részben előkészített (csónakház felújítása) 

További előkészítés, 

projektfejlesztés (költség, 

felelős, tevékenységek, 

ütemezés) 

parti sétány kialakításának előkészítése 

Indikatív output indikátorok 
megújított közterületek nagysága (m2) 

renovált vagy új közösségi épületek nagysága (m2) 
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PROJEKT NEVE: VÖRÖSMARTY TÉRI PIAC ÉS KÖRNYZETE KOMPLEX SZEMLÉLETŰ 
MEGÚJÍTÁSA 

Projekt célja 
Pacsirtatelep alközponti szerepének megerősítése a közösségi funkciók integrálásával, 
a terület leértékelődésének és a megindult szegregációs folyamatok mérséklése.  

Projekt tervezett beavatkozásai 

A XX. ker. Vörösmarty téren álló üzemi épület méretű és szerkezetű, részben 
raktározásra használt csarnoképület és a mellette piac funkcióra fenntartott, 
leaszfaltozott, elhanyagolt terület nem alkalmas az általános értelembe vett piac 
funkció ellátására, ezért alkalmi árusok megtelepedése, használtcikk kereskedés 
jellemző rá. A megoldatlan alulhasznosított, időszakos, meghatározott napokon, és 
napszakban üzemelő elhanyagolt  állapot a környéket is „magával húzza”. A 
funkcióhiányos városrész zömében családi házas területén a piac átalakulásával, 
bővülésével az egész városrész felértékelődne, közösségformáló rendezvényeknek is 
helyet biztosítva. Funkció bővítéssel együtt, az esti időszakban más jellegű közösségi 
térré, tánc és zenei eseményeknek adhat otthont. A csarnoképület megtartásával, 
átalakításával, nyitott-fedett elárusító helyek építésével, a zöld felületek arányának 
növelésével nívós termelői piacot hoznánk létre. A közlekedése megfelelő, lényegében 
lakóövezet közepén helyezkedik el, ahová a szomszédos kerületből is vonzaná a 
lakosokat. A terület teljesen ellátott közművekkel, kármentesítésére fordítandó összeg 
minimális, hiszen veszélyes hulladékot a területen nem tároltak. A közlekedési, 
parkolási gondokat is megoldaná a piac területének rendezése, biztonságosabb, 
akadálymentes lehet a tér. A zöld park a játszótérrel a piaccal szemben nem része a 
projektnek, de egyszerre vele ugyancsak célszerű megújítani. A terület közlekedése jó, 
villamos közlekedéssel ellátott. 

Beruházási projektelemek: 

� csarnok felújítás, bővítés: szerkezeti, építészeti megújítás, bővítés, 
gépészeti felújítás, korszerűsítés 

� nyitott-fedett, többcélú elárusító udvar építése 

� tájépítészet, térrendezés: parkoló kialakítás, pavilon bontások, 
akadálymentesítés, közműfejlesztés, kertépítészet, térburkolás 
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� utcabútor, mobiliák, új lámpatestek, biztonsági berendezések, kamerák 

Partnerek civil szervezetek 

Becsült költség 0,36 milliárd Ft 

Finanszírozás VEKOP 

Ütemezés  2017-2019 

Előkészítettség koncepcionális szinten előkészített 

További előkészítés, projektfejlesztés 
(költség, felelős, tevékenységek, 
ütemezés) 

részletes projektfejlesztés a szociális városrehabilitációs projekt előkészítésének 
keretében 

Indikatív output indikátorok 

megújított közterületek nagysága (m2) 

renovált vagy új közösségi épületek nagysága (m2) 

megújult kiskereskedelmi-szolgáltató funkciók alapterülete (m
2
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. HÁLÓZATOS PROJEKTEK 
 

A hálózatos projektek egymással összehangolt, térben kapcsolódó projektek, melyek az alábbi feltételeket 

elégítik ki: 

● több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll, 

● a kerület egészére vagy annak jelentős részére kiterjed, 

● a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik. 

 

A hálózatos projektek – jellegüknél fogva – folyamatosan, ütemezetten valósulhatnak meg. A hálózatos 

projektek elemei közötti prioritásokat a projektekre készített döntés-előkészítő tanulmányok alapján lehet 

majd meghatározni a későbbiekben. Ilyen terület lehet például az intézményeknek helyt adó épületek 

energiahatékonysági fejlesztése, ahol a támogatás elnyerésének kritériumaként megfogalmazott 

indikátorértékek teljesíthetősége lehet a sorrendiség meghatározásának egyik fő szempontja.  
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PROJEKT NEVE: 4. ZÖLDFELÜLETI PROGRAM 

Projekt célja 
A kerületben lévő zöldhálózati elemek minőségi fejlesztése az élhető és egészséges, vonzó 
lakókörnyezet feltételeinek megteremtése 

Projektelemek leírása  

zöldfelületi megújítás (növényállomány),  

a rekreációt szolgáló infrastruktúrák korszerűsítése a biztonság szempontjainak 
figyelembe vételével, ezek bővítése (pihenőbútorok, szeméttárolók, játszóeszközök – 
több korosztály igényeit kielégítve; burkolatok felújítása) 

zöldhálózat rendszerterv -. a rendszerszintű rekonstrukciós folyamat megtervezése 
érdekében, a fasorok megújításának figyelembe vételével 

kampányok, lakossági bevonás, ösztönzők (virágosztás, virágültetés, stb.) 

közösségi kertek kialakításának támogatása 

fenntartást támogat eszközbeszerzések (öntözőrendszerek, gépek) 

Településrendezési háttere 

A kerület hatályos városrendezési és építési szabályzata felülvizsgálat alatt van. Az új, 
készülő rendezési szabályzat a fentebb említett szükséges beavatkozások 
településrendezési hátterét, megvalósíthatósági feltételeit biztosítja az övezeti, építési 
övezeti rendszerével és azok előírásaival. 

Stratégiai illeszkedés 2. A biztonságos és zöld kertváros feltételeinek javítása 

Végrehajtásért felelős szervezet 

/projektgazda 
Önkormányzat; partnerek (egyes projektelemek esetében a projektgazda civil szervezet) 

Partnerek civil szervezetek, lakosság 

Becsült költség 0,3-0,8 milliárd Ft (minimálisan megcélzandó forráskeret a következő 5-7 évre) 

Finanszírozás saját forrás, VEKOP (szociális városrehabilitációs projektbe illeszthető elemeknél) 

Ütemezés  folyamatos 

Előkészítettség részben előkészített 

További előkészítés, projektfejlesztés 

(költség, felelős, tevékenységek, 

ütemezés) 

folyamatos állapotfelmérés az önkormányzat feladatkörében 

egyes beavatkozásokra tervek elkészítése 

 

 

Indikatív output indikátorok 

felújított közhasználatú zöldfelületek nagysága (m
2
) 

felújított játszóterek száma (db) 

elkészített zöldhálózati rendszerterv (db) 

elültetett faegyedek száma (db) 
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Áttekintő térkép az indikatív projektelemekről: 
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PROJEKT NEVE: 5. INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Projekt célja 

Pesterzsébeten magas szintű, a mai kor elvárásainak megfelelő intézményi ellátás 
biztosítása. Az önkormányzat gazdálkodását pozitívan befolyásoló és a területileg 
differenciált igényeknek is megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása mellett a 
programok tartalomfejlesztése, bővítése, innoválása (soft projektelemek) és az 
igényeknek megfelelő humán-erőforrás feltételek megteremtése, a  köznevelési 
intézmények hátránykompenzáló szerepének erősítése. 

Projektelemek leírása  

intézményeknek helyt adó épületek energiahatékonysági felújítása 

intézmények egyéb felújítási munkái 

eszközbeszerzés 

játszóudvarok megújítása (óvoda, bölcsőde) 

szakemberek és közszolgáltatásban dolgozók képzése 

intézményi speciális programok kialkítása 

Településrendezési háttere nem releváns 

Stratégiai illeszkedés 1. Esélyek növelése, hátrányok csökkentése a lakosság körében 

Végrehajtásért felelős szervezet 

/projektgazda 
Önkormányzat, KLIK 

Partnerek civil szervezetek 

Becsült költség 0.5 – 1 milliárd Ft 

Finanszírozás VEKOP, KEHOP, EFOP, saját forrás 

Ütemezés  folyamatosan 

Előkészítettség igényfelmérés első körben megtörtén 

További előkészítés, projektfejlesztés 

(költség, felelős, tevékenységek, 

ütemezés) 

projektek megvalósíthatóságának vizsgálata a támogatási feltételek ismeretének 
figyelembe vételével. 

Indikatív output indikátorok 

fejlesztett, 0-3 éves korú gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db) 

fejlesztett, 3-6 éves korú gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma (db) 

fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma (db)  

fejlesztés által érintett egészségügyi alapellátási, illetve szociális intézmények száma (db) 

középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év) 

képzésben, átképzésben résztvevők száma (db) – különböző ellátási területek szerint 
differenciálva 

támogatott programok száma (db) 

támogatott programokban résztvevő gyermekek száma (fő) 

Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak) 
száma (fő) 
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A lehetséges projektelemek és a tervezett beavatkozások típusa a következő: 
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PROJEKT NEVE: 6. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Projekt célja 
A biztonságos és fenntartható belső közlekedési rendszer kialakítása, versenyképes külső 
kapcsolatok megteremtése. 

Projektelemek leírása  

forgalomtechnikai fejlesztése 

kerékpárút hálózat belső rendszerének fejlesztése – nagy forgalmú intézményi területek 
hálózatba kötése; kerékpártárolás feltételeinek fejlesztése 

a külső hálózati kapcsolódások megteremtésének elősegítése (EuroVelo) és a kapcsolódó 
infrastruktúra kiépítése 

járda és útfelújítás 

szemléletformálás 

fenntartható mobilitási terv elkészítése ( 

Területrendezési háttere 

A kerület hatályos városrendezési és építési szabályzata felülvizsgálat alatt van. Az új, 
készülő rendezési szabályzat a fentebb említett szükséges beavatkozások 
településrendezési hátterét, megvalósíthatósági feltételeit biztosítja az övezeti, építési 
övezeti rendszerével és azok előírásaival. 

Stratégiai illeszkedés 

2. A biztonságos és zöld kertváros feltételeinek javítása 

4. Ráckevei-Soroksári Duna-ág menti terület életre keltése 

5. Kerületközpont vonzerejének növelése és funkcióinak bővítése 

6. Társadalmi és fizikai leromlással veszélyeztetett területek komplex szemléletű 
rehabilitációja 

Végrehajtásért felelős szervezet 

/projektgazda 
önkormányzat 

Partnerek BKK 

Becsült költség 0,2-0,5 milliárd Ft 

Finanszírozás saját forrás, VEKOP 

Ütemezés  folyamatosan 

Előkészítettség részben előkészített 

További előkészítés, projektfejlesztés 

(költség, felelős, tevékenységek, 

ütemezés) 

folyamatos műszaki előkészítés 

Indikatív output indikátorok 

újonnan kialakított vagy felfestéssel kijelölt kerékpárút hálózatok hossza (km) 

újonnan kijelölt Tempo 30 övezet nagysága (m
2
) 

elkészített fenntartható mobilitási terv száma (db) 

felújított út és járdaszakaszok hossza (km) 
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A lehetséges projektelemek és a tervezett beavatkozások típusa a következő: 
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4.4. Egyéb fejlesztések 
 

A fentieken kívül vannak olyan fejlesztések, melyek egyetlen, pontszerű beavatkozást jelentenek, illetve 

fontos, de területi szempontból nem értelmezhető fejlesztések.  

PROJEKT NEVE: 7. E-ÖNKORMÁNYZAT ÉS KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM 

Projekt célja 
Ügyfelek elégedettségének növelése, korszerű ügyintézés feltételeinek megteremtése, 
hivatal és önkormányzat működési hatékonyságának javítása 

Projektelemek leírása  

ASP központ 

Hálózatba köthető, nagyteljesítményű berendezések használatának bővítése 

Nyílt forráskódú szoftverek 

Kliens számítógépek cseréje 

Dokumentum-kezelő rendszer beszerzése 

IT hálózatvédelem, korszerűsítés 

térinformatikai fejlesztések 

Stratégiai illeszkedés 3. Pesterzsébet gazdasági szerepének erősítése 

Végrehajtásért felelős szervezet 

/projektgazda 
önkormányzat 

Partnerek - 

Becsült költség 0,2-0,5 milliárd Ft 

Finanszírozás saját forrás, GINOP, VEKOP 

Ütemezés  folyamatosan 

Előkészítettség részben előkészített 

További előkészítés, projektfejlesztés 

(költség, felelős, tevékenységek, 

ütemezés) 

beszerzések előkészítése 

Indikatív output indikátorok 
beszerzett új kliens számítógépek száma (db) 

beszerzett új szoftverek száma (db) 

 

 

PROJEKT NEVE: 8. POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

Projekt célja 
Ügyfelek elégedettségének növelése, korszerű, hatékony működés feltételeinek 
megteremtése. 

Projektelemek leírása  

Biztonsági fejlesztések  

Irattárolási lehetőségek feltárása 

berendezések folyamatos cseréje, korszerűsítése 

akadálymentesítés 

családbarát visesblokk kialakítása 

reprezentatív termek felújítása, korszerűsítése 

Stratégiai illeszkedés 3. Pesterzsébet gazdasági szerepének erősítése 

Végrehajtásért felelős szervezet 

/projektgazda 
önkormányzat 
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Partnerek - 

Becsült költség 0,1-0,3 milliárd Ft 

Finanszírozás saját forrás 

Ütemezés  folyamatosan 

Előkészítettség részben előkészített 

További előkészítés, projektfejlesztés 

(költség, felelős, tevékenységek, 

ütemezés) 

beszerzések előkészítése 

Indikatív output indikátorok 
felújított visesblokk száma (db) 

akadálymentesen elérhető új területek nagysága  a hivatalon belül (m
2
) 
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4.5. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE ÉS ÜTEMEZÉSE 

Ütemezés  

Projektek neve 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. 1. Társadalmi felzárkózást segítő soft 
programok 

         

1.2.Önkormányzati bérlakások 
mennyiségének és minőségének fejlesztése 

         

1.3. Vörösmarty téri piac és környezete 
komplex megújítása (Civil Ház) 

         

1.4. Közbiztonság növelő program          

1.5. zöldterület fejlesztési program          

1.6. futókör kialakítása          

1.7.magántulajdonú ingatlanokban az 
energiahatékonysági fejlesztései 

         

2.1.Hullám Csónakház II. ütem          

2.2. Parti sétány kialakítása          

2.3.Jódos-sós Gyógyfürdő hasznosítása           

2.4.futó"kör" kialakítása a Duna-parton          

2.5.kerékpáros hálózati rendszer fejlesztése          

2.6.vizisport telepek megújítása          

2.7.Piknik Park és többgenerációs játszótér          

2.8.Korszerű öltözők kialakítása vendéglátási 
funkcióval kiegészítve 

         

2.9. sportterületek további fejlesztése és 
futókör kialakítása a Zodony utcában 

         

2.10. gyalogos kapcsolatok erősítése a          
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Projektek neve 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

területen 

2.11.sportszálló kialakítása – n.a.          

2.12.sportcsarnok építése – n.a.          

2.13.RSD kotrása – n.a.          

2.14.Gubacsi-hídtól északra eső terület 
fejlesztéseinek előkészítése 

         

2.15.Marketing- kommunikáció          

2.16.Mediterrán lakópark befejezése – n.a.          

2.17. Gubacsi lakótelep korszerűsítése – n.a.          

3.1.Szent Erzsébet tér funkcióbővítő 
megújítása 

         

3.2.Kossuth téri butiksor és Topánka utcai 
pavilonsor megújítása 

         

3.3.Tátra tér komplex rendezése          

3.4.a kerületközpont karakterét erősítő 
homlokzatmegújítások  - n.a. 

         

4. zöldfelületi program          

5. intézményfejlesztési program          

6. közlekedési program          

7. e-önkormányzat          

8. hivatal részleges felújítása          
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Finanszírozás  

 

 

Projekt/projektelem neve 

VEKOP Budapest 

ITP 

illeszkedés  

KEHOP IKOP Egyéb OP Egyéb EU 

forrás 

(transznacio

nális) 

Fővárosi 

forrás 

Központi 

költségvetés 

(TAO is) 

magán-

szektor 

(egyesüle-

tek is) 

Saját forrás 

1. 1. Társadalmi felzárkózást segítő 
soft programok 

X X   X     X 

1.2.Önkormányzati bérlakások 
mennyiségének és minőségének 
fejlesztése 

X X      X  X 

1.3. Vörösmarty téri piac és 
környezete komplex megújítása 
(Civil Ház) 

X X        X 

1.4. Közbiztonság növelő program X X         

1.5. zöldterület fejlesztési program X X        X 

1.6. futókör kialakítása X X        X 

1.7.magántulajdonú ingatlanokban 
az energiahatékonysági fejlesztései 

X  X      X  

2.1.Hullám Csónakház II. ütem       X   X 

2.2. Parti sétány kialakítása X X        X 

2.3.Jódos-sós Gyógyfürdő 
hasznosítása 

      X    

2.4.futó"kör" kialakítása a Duna-
parton 

         X 

2.5.kerékpáros hálózati rendszer 
fejlesztése 

X          

2.6.vizisport telepek megújítása        X X  

2.7.Piknik Park és többgenerációs 
játszótér 

         X 

2.8.Korszerű öltözők kialakítása         X X 
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Projekt/projektelem neve 

VEKOP Budapest 

ITP 

illeszkedés  

KEHOP IKOP Egyéb OP Egyéb EU 

forrás 

(transznacio

nális) 

Fővárosi 

forrás 

Központi 

költségvetés 

(TAO is) 

magán-

szektor 

(egyesüle-

tek is) 

Saját forrás 

vendéglátási funkcióval kiegészítve 

2.9. sportterületek további 
fejlesztése és futókör kialakítása a 
Zodony utcában 

       X  X 

2.10. gyalogos kapcsolatok 
erősítése a területen 

X X        X 

2.11.sportszálló kialakítása         X  

2.12.sportcsarnok építése        X  X 

2.13.RSD kotrása   X     X   

2.14.Gubacsi-hídtól északra eső 
terület fejlesztéseinek előkészítése 

         X 

2.15.Marketing- kommunikáció          X 

2.16.Mediterrán lakópark 
befejezése 

        X  

2.17. Gubacsi lakótelep 
korszerűsítése 

X  X      X  

3.1.Szent Erzsébet tér 
funkcióbővítő megújítása 

         X 

3.2.Kossuth téri butiksor és 
Topánka utcai pavilonsor 
megújítása 

         X 

3.3.Tátra tér komplex rendezése          X 

3.4.a kerületközpont karakterét 
erősítő homlokzatmegújítások  

X  X      X  

4. zöldfelületi program X         X 

5. intézményfejlesztési program X X        X 
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Projekt/projektelem neve 

VEKOP Budapest 

ITP 

illeszkedés  

KEHOP IKOP Egyéb OP Egyéb EU 

forrás 

(transznacio

nális) 

Fővárosi 

forrás 

Központi 

költségvetés 

(TAO is) 

magán-

szektor 

(egyesüle-

tek is) 

Saját forrás 

6. közlekedési program X X        X 

7. e-önkormányzat     X     X 

8. hivatal részleges felújítása          X 
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5. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 

1.1. A TELEPÜLÉS SZEGREGÁTUMAINAK ÉS SZEGREGÁCIÓ ÁLTAL 

VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA 
A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a KSH négy szegregátumot és tizenkettő szegregációval 

veszélyeztetett területet jelölt meg a kerületben. Egyéb terület sem szegregátumnak, sem 

szegregációval veszélyeztetett területnek nem minősíthető, melyet az önkormányzat segélyezési 

adatai is alátámasztanak. 

A Pesterzsébeten található négy szegregátum közül kettő az Erzsébetfalva városrészben (1-es és 2-es 

számú szegregátumok), egy a Gubacsipuszta városrészben (3-as számú szegregátum), egy pedig a 

Pacsirtatelepen található (4-es számú szegregátum). A négy szegregátum kerületen belüli 

elhelyezkedését az 1. számú térkép ábrázolja.  

 

 
Pesterzsébet szegregátumait bemutató térképe. Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 

 

Az önkormányzati adatok és a helyszíni bejárás alapján elmondható, hogy a lehatárolt területek kis 

méretük ellenére sem egységesek. Jellemzően a tömbök egy-egy épületében élő alacsony státuszú 

családok mutatói miatt kerültek lehatárolásra. A szegregátumokon kívül számos helyen található 

olyan zárvány, ahol alacsony státuszú lakosok rossz lakhatási körülmények között élnek, de a tömbök 

nagy lakosságszáma miatt a statisztikai adatok nem jelezték a területet szegregátumnak. A Program 

felülvizsgálatakor a segélyezési adatok segítségével a szegregátumok, zárványok, az alacsony státuszú 

családok területi elhelyezkedésének pontosabb leírására lesz szükség. 



 

 

57 

Az 1-es számú táblázatban a négy szegregátum alapmutatóit mutatjuk be. Az 1. és 4. sz. 

szegregátumok mellett lehatárolt veszélyeztetett területeken is meghaladja a szegregciós index 

értéke a 25%-ot. Ezért a szegregátumot és a  közvetlenül mellette lehatárolt veszélyeztetett területet 

egységesen, egy területként kezeljük.  Az alábbi táblázatban is összesítve kerül bemutatásra. 

 

  
Társadalom 

(Demográfia – 2011.) 

Társadalom 

(Foglalkoztatottság/ 

Segélyezés – 2011.) 

Lakáshelyzet  

Épített környezet / 

Közterületek 

minősége  

Etnikai szegregáció 

1. sz. szegr.  

A lakónépesség 
száma 217 fő. 

A 0-14 évesek 
aránya 18, a 60 
év felettieké 
14%. 

Az alacsony 
státuszú lakosok 
aránya 35%. 

A rendszeres 
munkajövedelemmel 
nem rendelkezők 
aránya az aktív 
korúakon belül 53%. 
LFT-ben 7 fő, RGyK-
ban 27 fő részesült. 

Az alacsony 
komfortfokozatú 
lakások aránya 
2%. Az egyszobás 
lakások aránya 
42%. A 
laksűrűség 
2,6fő/lakás. 

Az infrastruktúra 
kiépített. 

Etnikailag nem 
szegregált 
terület. 

2. sz. szegr.  

A lakónépesség 
száma 71 fő. 

A 0-14 évesek 
aránya és a 60 év 
felettieké is 17%. 

Az alacsony 
státuszú lakosok 
aránya 34%. 

A rendszeres 
munkajövedelemmel 
nem rendelkezők 
aránya az aktív 
korúakon belül 60%. 
LFT-ben 0 fő, RGyK-
ban 5 fő részesült. 

Az alacsony 
komfortfokozatú 
lakások aránya 
8%. Az egyszobás 
lakások aránya 
40%. A 
laksűrűség 
2,7fő/lakás. 

Az infrastruktúra 
kiépített. 

Etnikailag nem 
szegregált 
terület. 

3. sz. szegr.  

A lakónépesség 
száma 100 fő. 

A 0-14 évesek 
aránya 18, a 60 
év felettieké 
25%. 

Az alacsony 
státuszú lakosok 
aránya 28%. 

A rendszeres 
munkajövedelemmel 
nem rendelkezők 
aránya az aktív 
korúakon belül 58%. 
LFT-ben 1 fő, RGyK-
ban 0 fő részesült. 

Az alacsony 
komfortfokozatú 
lakások aránya 
7%. Az egyszobás 
lakások aránya 
10%. A 
laksűrűség 
2,5fő/lakás. 

Az infrastruktúra 
kiépített. 

Etnikailag nem 
szegregált 
terület. 

4. sz. szegr.  

A lakónépesség 
száma 184 fő. 

A 0-14 évesek 
aránya 20, a 60 
év felettieké 
22%. 

Az alacsony 
státuszú lakosok 
aránya 27%. 

A rendszeres 
munkajövedelemmel 
nem rendelkezők 
aránya az aktív 
korúakon belül 51%. 
LFT-ben 2 fő, RGyK-
ban 10 fő részesült. 

Az alacsony 
komfortfokozatú 
lakások aránya 
6%. Az egyszobás 
lakások aránya 
10%. A 
laksűrűség 
2,9fő/lakás. 

Az infrastruktúra 
kiépített. 

Etnikailag nem 
szegregált 
terület. 

Pesterzsébet KSH által kijelölt és a város által jóváhagyott szegregátumainak státusza 
 

 

A területek a kerületnél kedvezőbb korszerkezettel rendelkeznek. Nem az elöregedés, hanem sokkal 

inkább a szegregációs folyamatok, például a fiatalabb generáció alacsony státusza és lecsúszása 

veszélyezteti a szegregátumokat. A szegregációs mutató jóval meghaladja a kerületi értéket (7%) a 
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négy területen. Az erzsébetfalvai szegregátumokban 35 és 34%. A Gubacsipuszta városrészben 

található szegregátum esetében 28, a Pacsirtatelepen 27%. Pesterzsébeten az egyszobás lakások 

aránya 12,1%-os volt 2011-ben. Az Erzsébetfalván található két szegregált területen ennek 

sokszorosát látjuk: az 1. szegregátumban 46%-os, a 2. szegregátumban 40%-os értéket ért el az 

egyszobás lakások aránya.  A 3. és 4. szegregátumok a kerületi értéknél kedvezőbbel rendelkeznek. A 

laksűrűség mindegyik terület esetében meghaladja a kerületi értéket (2,1fő/lakás). Ugyanakkor a 

magas laksűrűség értelemszerűen az erzsébetfalvai szegregátumok esetében kiemelendő, az 

egyszobás lakások magas száma miatt. Összességében elmondható, hogy a fentiekben vizsgált, a 

szegregációs folyamatokkal összefüggő mutatók értelmében Erzsébetfalva városrész rendelkezik a 

legkedvezőtlenebb társadalmi adottságokkal. 

A kerületben a 2011-es népszámlálási adatok alapján 12 szegregációval veszélyeztetet terület1 

található. A 12 szegregációval veszélyeztetett terület közül öt az Erzsébetfalva városrészben (1-es, 5-

ös, 6-os, 7-es, 8-as és 9-es számmal jelölt területek) található.  Pacsirtatelep városrészben 5 

szegregációval veszélyeztetett terület található (a 4-es, a 12-es, a 13-as, 14-es, 15-ös és a 16-os 

számmal jelölt területek). Kossuthfalva városrészben egy veszélyeztetett terület található, a 10-es 

számmal jelölt. Gubacsipusztán és Szabótelepen, a városrészeken átnyúlva, terül el a 11-es számú 

szegregációval veszélyeztetett terület. 

 

 
Pesterzsébet szegregációval veszélyeztetett területeit bemutató térképe. Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH. 

 

1.2 AZ ELMÚLT ÉVEKBEN TERVEZETT, ILLETVE MEGVALÓSÍTOTT, A 

SZEGREGÁTUMOKAT ÉRINTŐ BEAVATKOZÁSOK 
A 2009-ben elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégia Anti-szegregációs Terv fejezetéhez (a 2001. 

évi népszámlálási adatok alapján) elkészített KSH-lehatárolás egyetlen területet jelölt – azt is 

                                                           
1 A KSH által készített veszélyeztetett területek elhelyezkedését bemutató térképen a szegregátumok is látszanak. A 2-es és 3-as terület 

megegyezik a 2-es és 3-as számú szegregátummal. Az 1-es és 4-es számú területek egy része pedig az 1-es és 4-es számú szegregátumokkal. 

Tekintettel arra, hogy ezen két terület egészén meghaladja az alacsony státuszúak aránya a 25%-ot, egységesen szegregátumként kezeljük 

őket.  
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veszélyeztetett területként –, a jelen dokumentumban 2-es számú szegregátumként szereplő 

tömböt. Ennek megfelelően a dokumentum alig tartalmazott területspecifikus intézkedést. Azok 

hatásai nem ismertek. A 2009-es dokumentum elsősorban az ott élő gyerekek iskolai sikerességének 

elősegítését célozta. A másik lényeges tervezett intézkedés a munkaképes korú lakosság munkához 

való hozzájutásának elősegítése volt. Ezek tartalmáról, hatásáról szintén nem áll rendelkezésre 

információ. Mindenesetre az látszik, hogy az elmúlt években az alacsony státuszú lakosok száma nem 

változott a tömbben. A harmadik intézkedéscsokor a szociális ágazathoz kötődik: a szociális 

alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, a „lehetséges segélyekhez való hozzájutás 

előkészítését” tartalmazta. Ezen intézkedések hatásairól szintén nem áll rendelkezésre információ.  
 
 

1.3 ANTI-SZEGREGÁCIÓS INTÉZKEDÉSI TERV 

A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések 

Anti-szegregációs célok  

Pesterzsébet elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integráció 

biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a lakhatási feltételek 

biztosítása mellett – széleskörű együttműködésen alapuló – többféle: szociális, képzési, 

foglakoztatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések együttesével kívánunk 

hozzájárulni. Az alacsony státuszú lakosok integrációja előmozdításának elengedhetetlen feltétele az 

egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek 

csökkentik munkaerő-piaci hátrányaikat, javítják foglalkoztatási esélyeiket, hozzájárulva ezzel az 

alacsony státusz megváltozásához. 

A kerület lakásfenntartással, lakásmegtartással kapcsolatos intézkedéseinek általános alapelve, hogy 

minden olyan intézkedést meg kell hozni, ami a hajléktalanná válás ellen hat, ami biztosítja a 

hátralékkal küzdők további lakhatását. 

 

Az anti-szegregációs program horizontális céljai: 

● Az esélyegyenlőség biztosítása a város minden fejlesztési beavatkozásánál, annak 

figyelembe vételével, hogy semmilyen fejlesztés nem járulhat hozzá a településen belüli, 

vagy kívüli szegregáció kialakulásához és erősödéséhez. Az esélyegyenlőség, a szegregáció-

mentesség biztosítása a településen 

● Lakhatási integráció biztosítása 

● Oktatási integráció biztosítása 

● Az alacsony státuszú lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása 

● A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

● Közösségi terek biztosítása 

 

A szegregátumok megszüntetése nem lehetséges, ezért legfőbb célunk, hogy a rossz állagú 

ingatlanok felszámolásával, a mobilizációs lehetőségek megteremtésével a szegregációt oldjuk, a 

szegregátumokban élők számát csökkentsük.  
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Általános – horizontális anti-szegregációs intézkedések  

Pesterzsébet Önkormányzata igyekszik az élet minden területén olyan döntéseket hozni, illetve 

munkáját úgy végezni, hogy azzal a szegregátumok kialakulásának lehetőségét elkerülje, és a 

meglévő szociális illetve társadalmi különbségeket csökkentse. 

A KSH által lehatárolt területek egyikén sem tapasztalható etnikai szegregáció. A lakások műszaki 

állapota, a szociális és foglalkoztatási mutatók nem indokolják a területek megszüntetését. A 

szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek megszüntetése nem fizikai, hanem 

horizontális, általános humánerőforrás fejlesztéssel szüntethető meg. Ennek érdekében szociális, 

foglalkoztatási, köznevelést érintő, közösségfejlesztő beavatkozásokat tervezünk. Emellett egyes 

leromlott állagú, életveszélyes állapothoz közelítő ingatlanok bontására is szükség van. Az itt élő 

családok lakhatásának megoldása érdekében integrált lakókörnyezetben szociális bérlakások 

kiutalására van szükség. A lakhatási probléma kezelése mellett, ezzel csökken a lehatárolt területeken 

élők száma, a szegregáció oldódik. 

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése és ezen belül a területi vagy más típusú szegregáció 

feloldása, Pesterzsébet kerület számára a fenntartható városfejlődés egyik záloga. Ennek tudatában a 

város messzemenőkig figyelembe veszi a jövőben megvalósuló fejlesztéseinél, hogy azok nem 

okozhatják sem horizontálisan, sem területileg a szegregáció kialakulását, vagy erősödését. Emellett 

az önkormányzat az intézmények bevonásával Anti-diszkriminációs jelzőrendszert működtet annak 

érdekében, hogy a településen az esélyegyenlőség és a szegregáció-mentesség a mindennapok 

részévé váljon. 

Az önkormányzat megvizsgálja, hogy a szociális bérlakás elosztás jelenlegi feltételei (különösen a 

tartós és hosszú távú foglalkoztatásra vonatkozó pontrendszer) mennyiben érinti hátrányosan 

az  alacsony státuszúakat, illetve a fiatalokat, illetve hogyan alakítható át a rendelkezés annak 

érdekében, hogy különösen a komplex szociális programokba bevont háztartások nagyobb eséllyel 

jussanak szociális bérlakáshoz szükség esetén. 

Az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakásokban élő hátralékos bérlők helyzetéről, érdekükben 

megtett intézkedésekről– a Polgármesteri Hivatal érintett osztályainak és az önkormányzat 

intézményeinek közreműködésével – értekezlet kerül megrendezésre. Emellett mindenképpen 

szükséges, hogy fél évente a bérlakásokkal kapcsolatos feladatokkal foglalkozó társosztályokkal a 

Hivatal egyeztetést folytasson. 

 

Jelenleg a kerületben 51 térfigyelő kamera van elhelyezve. A személyi és vagyonbiztonság érdekében 

felül kell vizsgálni a bővítés lehetőségeit, a rugalmas áthelyezést is figyelembe véve. A szolgáltatás 

kiegészítéseként szükséges a Szomszédok Egymásért Mozgalom helyi meghonosítása. 

A városvezetés meggyőződése, hogy az esélyteremtés legfontosabb eszközét a megfelelő színvonalú 

és mindenki számára hozzáférhető oktatás jelenti. Ugyanakkor már az óvodába lépés előtt 

szükségesek olyan fejlesztések, melyek a korai fejlesztés és egyéb szociális szolgáltatások körébe 

tartoznak. Ennek érdekében Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása tervezett. Az óvodai nevelésben 

résztvevő feladat-ellátási helyek között a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

egyenletes eloszlását biztosítani kell. A kerületben található általános iskolák esetében szintén 

erősödő szegregáció tapasztalható. Ez elsősorban az erzsébetfalvai városrészben (Zrínyi Miklós 

Általános Iskola) jelentkezik. 2008-ban a beiskolázási körzetek módosítására került sor, melyek 

eredményei már a 2009-es IVS elkészítésekor láthatóak voltak. A folyamatok megváltoztak, azóta 

ráadásul az iskolák állami fenntartásba kerültek. A szegregáció további erősödésének 

megakadályozása érdekében egyeztetést kezdeményezünk a KLIK helyi tankerületével. 
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A kerületben élő gyermekek körében magas a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, 

tanulási és magatartási problémákkal (BTM) küzdő gyermek. Ezért a Biztos Kezdet Gyerekház mellett 

az óvodai feladatellátási helyeken növelni kell a gyógypedagógus óvónők számát.  Az óvodában heti 

egy alkalommal biztosítani szükséges Alapozó terápiát az 5. életévet betöltött gyermekek részére. A 

terápia rendkívül alkalmas a képességek sokirányú fejlesztésére, esetleges képességbeli hiányosságok 

pótlására, illetve a megkésett beszédfejlődésű, valamint a különböző részfunkció zavaros (térirány 

zavaros, dyslexia, dysgráfia veszélyeztetett) gyermekek fejlesztésére. Nagyon jól alkalmazható 

továbbá figyelem- és magatartás zavaros gyermekek kezelésére is. 

A devianciák kiszűrése, a megfelelő fejlődés és a sikeres felnőtté válás érdekében létre kell hozni egy 

szakmaközi hálózatot, amely a rendszeresen megtartott szakmai műhelyek keretében 

összehangoltabb, eredményesebb és hatékonyabb szolgáltatásokat tud biztosítani, a szükséges 

jelzőrendszer kialakításával. A hálózatban az alábbi szakterületek képviselői kerülnek meghívásra: 

közoktatási intézmények munkatársai, egészségügyi intézmények, szociális és családsegítő 

munkatársak, igazgatási és foglalkoztatási intézmények munkatársai. 

Az önkormányzat nyári napközit biztosít a szünidő alatt, étkeztetéssel, a hátrányos helyzetű tanulók 

részére. Olyan foglalkozások lebonyolítására van szükség, melyek biztosítják a gyermekek felzárkózási 

esélyeinek növelését és a szabadidő értelmes eltöltését. A kerületben rendkívül alacsony az 

önkéntesek száma. A civil szervezetek megerősítésére, megtámogatására van szükség a közösségi 

szolgálatban résztvevő diákok fogadása érdekében.  

A hátrányos helyzetű általános iskolás tanulók egyéni és csoportos fejlesztését, illetve a szabadidő 

hasznos eltöltését célzó tanoda létrehozása szükséges. A nem formális tanulási módszerekre épülő 

kompetencia-fejlesztés elősegíti az iskolai sikerességet és erősíti a továbbtanulási motivációkat. 

A hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának megelőzése, az utcai devianciák, a fiatalkori 

bűnözővé válás elkerülése és a BTM nehézségekkel küzdő gyermekek problémáiban való 

segítségnyújtás biztosítása érdekében Kortárs-segítők képzésének lehetőségét meg kell teremteni. A 

KLIK helyi tankerületével együttműködve az önkormányzat támogatja az iskolai drogprevenció, a 

stressz prevenciós és a családi életre nevelés témakörökből rendhagyó órák rendezését. A 

kortárscsoport fontos helyszín a serdülők számára, hogy elsajátítsák a személyiségfejlődésükhöz 

szükséges készségeket, a társas viselkedési formákat. 

A középiskolába járó hátrányos helyzetű diákok körében rendkívül magas a lemorzsolódók aránya. 

Ennek csökkentésére az önkormányzat speciális ösztöndíjat hoz létre, amely motiválja a diákok iskolai 

sikerességét és az intézményben történő bentmaradását. 

A megfelelő színvonalú szociális munka biztosítása érdekében rendkívül fontos a szociális területen 

dolgozók továbbképzése. Új gyakorlatok, lehetőségek megismerésére és újfajta tevékenységek 

bevezetésére van szükség. Emellett rendkívül fontos, a segítő szakemberek támogaása a segítő 

munka során jelentkező kimerülés megelőzése érdekében, a családsegítő munka fejlesztésében.  

Jelentős segítséget nyújthat az Apor Vilmos Főiskola kerületben történő letelepedése. Az 

intézményben magas színvonalú szociális munkás képzés folyik. A gyakorlati ismeretek 

megszerzésével eltöltött főiskolai hallgatói munka segítheti a rászorultak rendszeresebb elérését. 

Az ifjúsági korosztály körében jelenleg a kerületben a Keresztény Advent Közösség Szociális 

Alapítványa végez utcai szociális munkát. Az Alapítvány kapacitása nem elégséges a megnövekedett 

feladatok teljeskörű ellátására, ezért a szolgáltatás megerősítésére van szükség. Felkereső-tanácsadó 

jellegű ifjúságsegítő munkával a csellengő, az iskolából kimaradó, lemorzsolódó fiatalok bevonása a 

kortárssegítő képzésbe. Közülük is válogatva meg kell erősíteni a kerületben nagy népszerűségnek 

örvendő Pince Ifjúsági Klubot. Jelenleg egy státusszal (két félállás) látják el a tevékenységüket, ami 



 

 

62 

rendkívül kevés. A szolgáltatás kihelyezésével a kerület más pontjain is szükséges a szolgáltatást 

biztosítani. 

A foglalkoztatottság, a fiatal felnőttek munkaerőpiaci esélyeinek javítása érdekében az Eötvös Loránd 

Szakközépiskola és Szakiskola felnőttképzési spektrumának bővítésének elősegítése érdekében 

együttműködési megállapodást kellkötni a KLIK helyi tankerületével és a Munkaügyi Központtal.  

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása a Szociális Foglalkoztató erőfeszítései és a 

sikeres TÁMOP program ellenére is beavatkozást igényel. A kerületben magas azok száma, akik nem 

tudtak bekapcsolódni a Foglalkoztató tevékenységeibe. Ezért ennek megerősítésére, új 

tevékenységek bevezetésére van szükség. 

Az önkormányzat megvizsgálja és lehetőségei szerint biztosítja  a Biztos Kezdet Gyerekház és a 

tanoda működési feltételét jelentő épületet.,  

A kerületben számos civil szervezet működik, de láthatóságuk nagyon gyenge. A civil szervezeteknek 

továbbra is nagy hangsúlyt kellene fektetni a helyi közösségek, a sajátos, egyedi jellemzőkkel 

rendelkező csoportok érdekeinek megjelenítésére, érvényesítésére. Ennek elősegítése érdekében az 

önkormányzat szervezet- és közösségfejlesztő tréninget, esélyegyenlőségi képzést és 

esélyegyenlőséget célzó projektek megvalósítása érdekében projekttervezési képzést biztosít a helyi 

civil szervezetek részére. 
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Az anti-szegregációs terv tervezett, horizontális intézkedései 

 

Horizontális cél Megvalósítást célzó intézkedés Felelős Lehetséges pénzügyi forrás  
Megvalósulás 

lehetséges időtávja  

1.Esélyegyenlőség biztosítása, 
anti-szegregációs politika 

A segélyezési adatok segítségével a lakótelepi esetleges szegregált zárványok 
beazonosítása, az anti-szegregációs politikát megalapozó szociológiai felmérés 
készítése a célcsoport pontos helyzetéről, területi elhelyezkedéséről 

polgármester saját forrás 2015 

A 2009-ben készített ASZT-ben vállalt szociális ágazatot érintő intézkedések 
hatásainak felmérése 

polgármester VEKOP  2017- 

Az Anti-szegregációs Program felülvizsgálata, az ASZP pontosítása polgármester VEKOP  2017- 

Anti-diszkriminációs jelzőrendszer működtetése jegyző nem releváns 2015- 

Anti-szegregációs munkacsoport felállítása, az intézkedések végrehajtásában 
résztvevő szervezetek intézményesített együttműködése 

jegyző nem releváns 2015- 

2. Lakhatási integráció 
biztosítása 

Mobilizációs program kidolgozása az alacsony státuszú lakosság koncentrációjának 
csökkentése érdekében 

polgármester nem releváns 2015 

A szegregátumban élők számának csökkentése, a szegregáció oldása szociális 
bérlakásokkal 

polgármester VEKOP 6. prioritástengely 2017- 

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásáról szóló helyi rendelet 
módosítása 

jegyző nem releváns 2015 

Az önkormányzati bérlakások és az abban élők helyzetének javítása érdekében 
rendszeresített önkormányzati fórum 

jegyző nem releváns 2015- 

Az önkormányzati lakásállomány minőségi javítása, komfortfokozatuk növelése polgármester saját forrás, illetve VEKOP  2016- 

Térfigyelő kamera-rendszer fejlesztése, a kihelyezett kamerák számának növelése polgármester saját forrás, illetve  VEKOP  2016- 

Szomszédok Egymásért Mozgalom helyi meghonosítása HSZI vezetője nem releváns 2015 

A lakhatásukban veszélyeztetett kerületi családok átmeneti elhelyezésének 
minőségi fejlesztése, Családok Átmeneti Otthonának bővítése 

HSZI vezetője saját forrás 2016- 

A közüzemi tartozások csökkentése előrefizetős, kártyás mérőórákkal HSZI vezetője saját forrás 2015- 

3. Oktatási integráció A HHH gyerekek aránya kiegyenlítettségének biztosítása az óvodai feladatellátási polgármester nem releváns 2015 
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biztosítása helyek között 

Együttműködés kötése a KLIK helyi tankerületével az általános iskolai szegregációs 
folyamatok megállítása érdekében 

polgármester nem releváns 2015 

Alapozó terápia biztosítása szűrést követően az 5. életévét betöltött óvodások 
részére 

HSZI vezetője saját forrás 2017- 

A civil szektor megerősítése a közösségi szolgálatban részt vevők fogadása 
érdekében 

polgármester saját forrás 2015- 

Nyári napközi biztosítása HSZI vezetője saját forrás 2015- 

Tanoda létrehozása polgármester VEKOP 6. és 7. prioritás 2017- 

Kortárs-segítők képzése HSZI  vezetője saját forrás 2016 

HHH középiskolás diákok ösztöndíj támogatási rendszerének kialakítása és 
megvalósítása 

polgármester saját forrás 2016- 

4. Az alacsony státuszú 
lakosság foglalkoztatási 
helyzetének javítása 

Alacsony státuszú lakosokat foglalkoztató vállalkozások adókedvezményben 
részesítése 

polgármester saját forrás 2015 

Versenyelőny biztosítása az esélyegyenlőségi szempontokat is érvényesítő 
vállalkozásoknak 

polgármester nem releváns 2015 

Az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola felnőttképzési  spektrumának 
bővítése,  megállapodás a KLIK helyi tankerületével és a Munkaügyi Központtal 

 

polgármester saját forrás 2016- 

A  Szociális Foglalkoztató megerősítése a megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatása érdekében 

HSZI vezetője VEKOP 8. prioritástengely 2016 

5. A szociális 
szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása 

A korai fejlesztés érdekében Biztos Kezdet Gyerekház működtetése HSZI vezetője VEKOP  6. és 7. prioritástengely 2017- 

Szakmaközi hálózat működtetése, szakmai műhelyek szervezése a jelzőrendszer 
sikeresebb működése érdekében 

HSZI vezetője nem releváns 2015- 

Szociális információáramlás helyi rendszerének kiépítése HSZI vezetője nem releváns 2015- 

A helyi segélyek odaítélésekor a lehatárolt területeken élők kérelmeinek előnyben 
részesítése, a rendelet módosítása 

jegyző nem releváns 2015 

Szociális szakemberek képzése HSZI vezetője saját forrás 2016- 

Az ifjúsági korosztály körében dolgozó utcai szociális munka megerősítése HSZI vezetője VEKOP  6. és 7. prioritástengely 2016 

Kortárs-segítő képzésben részt vevők alkalmazása az ifjúsági klubban HSZI vezetője VEKOP  6. és 7. prioritástengely 2016- 
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A Pince Ifjúsági Klub humán és infrastrukturális fejlesztése 
 

polgármester 
VEKOP  6. és 7. prioritástengely 2017- 

A Pince Ifjúsági Klub szolgáltatásainak kihelyezése a kerület másik két pontján polgármester VEKOP  6. és 7. prioritástengely 2017- 

6. Közösségi terek biztosítása, 
közösségfejlesztés 

Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda és ifjúsági klubok  helyszínéül épületek 
biztosítása 

polgármester VEKOP  6. és 7. prioritástengely 2017- 

Civil szervezetek részére képzések biztosítása polgármester VEKOP  6. és 7. prioritástengely 2016 
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Az anti-szegregációs beavatkozások ütemezése  

Intézkedés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

A segélyezési adatok segítségével a lakótelepi esetleges szegregált zárványok 
beazonosítása, az anti-szegregációs politikát megalapozó szociológiai felmérés 
készítése a célcsoport pontos helyzetéről, területi elhelyezkedéséről 

X         

A 2009-ben készített ASZT-ben vállalt szociális ágazatot érintő intézkedések 
hatásainak felmérése 

  X X X X X X X 

Az Anti-szegregációs Program felülvizsgálata, az ASZP pontosítása   X X X X X X X 

Anti-diszkriminációs jelzőrendszer működtetése X X X X X X X X X 

Anti-szegregációs munkacsoport felállítása, az intézkedések végrehajtásában 
résztvevő szervezetek intézményesített együttműködése 

X X X X X X X X X 

Mobilizációs program kidolgozása az alacsony státuszú lakosság 
koncentrációjának csökkentése érdekében 

X         

A szegregátumban élők számának csökkentése, a szegregáció oldása szociális 
bérlakásokkal 

  X X X X X X X 

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásáról szóló helyi rendelet 
módosítása 

X         

Az önkormányzati bérlakások és az abban élők helyzetének javítása érdekében 
rendszeresített önkormányzati fórum 

X X X X X X X X X 

Az önkormányzati lakásállomány minőségi javítása, komfortfokozatuk növelése  X X X X X X X X 

Térfigyelő kamera-rendszer fejlesztése, a kihelyezett kamerák számának növelése  X X X X X X X X 

Szomszédok Egymásért Mozgalom helyi meghonosítása X         

A lakhatásukban veszélyeztetett kerületi családok átmeneti elhelyezésének 
minőségi fejlesztése, Családok Átmeneti Otthonának bővítése 

 X X X X X X X X 

A közüzemi tartozások csökkentése előrefizetős, kártyás mérőórákkal X X X X X X X X X 

A HHH gyerekek aránya kiegyenlítettségének biztosítása az óvodai feladatellátási 
helyek között 

X         

Együttműködés kötése a KLIK helyi tankerületével az általános iskolai szegregációs X         



 

 

67 

Intézkedés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

folyamatok megállítása érdekében 

Alapozó terápia biztosítása szűrést követően az 5. életévét betöltött óvodások 
részére 

  X X X X X X X 

A civil szektor megerősítése a közösségi szolgálatban részt vevők fogadása 
érdekében 

X X X X X X X X X 

Nyári napközi biztosítása X X X X X X X X X 

Tanoda létrehozása   X X X X X X X 

Kortárs-segítők képzése  X        

HHH középiskolás diákok ösztöndíj támogatási rendszerének kialakítása és 
megvalósítása 

 X X X X X X X X 

Alacsony státuszú lakosokat foglalkoztató vállalkozások adókedvezményben 
részesítése 

X         

Versenyelőny biztosítása az esélyegyenlőségi szempontokat is érvényesítő 
vállalkozásoknak 

X         

Az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola felnőttképzési  spektrumának 
bővítése,  megállapodás a KLIK helyi tankerületével és a Munkaügyi Központtal 

 

 X X X X X X X X 

A  Szociális Foglalkoztató megerősítése a megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatása érdekében 

 X        

A korai fejlesztés érdekében Biztos Kezdet Gyerekház működtetése   X X X X X X X 

Szakmaközi hálózat működtetése, szakmai műhelyek szervezése a jelzőrendszer 
sikeresebb működése érdekében 

X X X X X X X X X 

Szociális információáramlás helyi rendszerének kiépítése X X X X X X X X X 

A helyi segélyek odaítélésekor a lehatárolt területeken élők kérelmeinek előnyben 
részesítése, a rendelet módosítása 

X         

Szociális szakemberek képzése  X X X X X X X X 

Az ifjúsági korosztály körében dolgozó utcai szociális munka megerősítése  X        

Kortárs-segítő képzésben részt vevők alkalmazása az ifjúsági klubban  X X X X X X X X 
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Intézkedés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

A Pince Ifjúsági Klub humán és infrastrukturális fejlesztése   X X X X X X X 

A Pince Ifjúsági Klub szolgáltatásainak kihelyezése a kerület másik két pontján   X X X X X X X 

Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda és ifjúsági klubok  helyszínéül épületek 
biztosítása 

  X X X X X X X 

Civil szervezetek részére képzések biztosítása  X        
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A tervezett fejlesztések szegregációs hatásainak kivédésére hozott intézkedések 

A projektfejlesztés során általánosan tartózkodni kell attól, hogy bárminemű beavatkozás 

esélyegyenlőtlenséghez, diszkriminációhoz, szegregációhoz, vagy ezek konzerválódásához járuljon hozzá. A 

projektfejlesztés dokumentumainak, a település stratégiai dokumentumainak és a település helyi 

rendeleteinek elkészítésekor ugyanezen elvek kell, hogy érvényre jussanak. 

A projektfejlesztés során elemi érdekünk a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadottsága. Mind az 

előkészítés, mind a megvalósítás során biztosítjuk a társadalmi párbeszéd lehetséges formáit. A Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatot bevonjuk ezen folyamatokba.  

A közösségi térként és szociális, oktatási célra is használt épületet integrált lakókörnyezetben alakítjuk ki, 

hogy biztosítsuk a többségi társadalom tagjainak a részvételét a szolgáltatásokban és a szegregátumok 

konzerválódását megelózzük. A különböző fejlesztések fizikai megközelíthetőségének tervezése 

elengedhetetlen a mindenki számára biztosított hozzáférés érdekében. 

Célirányos kampányt tervezünk minden fejlesztés, program, a település életét befolyásoló esemény, illetve 

a településen megjelenő szolgáltatás, esemény széles körű megismertetésére, a hátrányos helyzetű 

csoportok tájékoztatására. 
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6. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

6.1 A STRATÉGIA KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

Magasabb szintű tervekkel való összefüggés 
A 2014-2020-as uniós tervezési időszakra való felkészülés jegyében mind európai, mind hazai szinten 

számos területi valamint ágazati fejlesztési stratégia készült, vagy készül, mely magasabb területi szinten 

jelöl ki fejlesztési irányokat. Ezek ismerete, figyelembe vétele a stratégiakészítés során követelmény. 

Pesterzsébet fejlesztési irányai, s a célok elérését biztosító projektek megvalósítása ezzel egyúttal 

hozzájárul a fővárosi, országos, és az uniós célkitűzések teljesítéséhez is - természetesen különböző 

mértékben. A következőkben az ITS-ben megfogalmazott célkitűzéseknek az alábbi stratégiai 

dokumentumokban megfogalmazott célkitűzésekhez való hozzájárulása kerül bemutatásra:  

● Európa 2020 stratégia és illeszkedés az EU 11 tematikus céljához 

● Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és területfejlesztési Koncepció 

● Budapest Területfejlesztési Koncepciója (BTFK) és Területfejlesztési Programja (FŐTEP) 

● Budapest 2030 Hosszú távú fejlesztési koncepció (továbbiakban: Budapest 2030)  

● ITS Budapest stratégia 2020 (továbbiakban: BP ITS 2020). 

 

Európai Unió fejlesztéspolitikai irányai 

 

Az Európai Unió 2020-ig érvényes átfogó stratégiájának, az Európa 2020-nak a végrehajtásában kiemelt 

szerepet kap az európai városok fejlesztése. A stratégia Európa intelligens („smart”), fenntartható 

(„sustainable”) és befogadó („inclusive”) növekedésének céljaira összpontosít, és e célokhoz az Európai 

Unió egészére vonatkoztatva konkrét célértékeket is társít a foglalkoztatás, a K+F, az éghajlatvédelem és 

fenntartható energiagazdálkodás, az oktatás valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 

küzdelem területén.  

 

Az Európai Unió az „Európa 2020” stratégia céljainak eléréshez, a 2014-2020 közötti kohéziós politikájának 

végrehajtása kapcsán 11 tematikus célt (s ezekhez tartozó úgynevezett beruházási prioritásokat) rendelt. Az 

alábbiakban azt foglaljuk össze, hogy az ITS stratégiai céljai, mely EU tematikus célok megvalósításához 

milyen mértékben járulnak hozzá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

Pesterzsébet ITS 

kapcsolódása (középtávú 

célok) 

 

 

 

 

 

EU tematikus célok 

1. Esélyek 

növelése, 

hátrányok 

csökkentése 

a lakosság 

körében 

2. A 

biztonságos 

és zöld 

kertváros 

feltételeinek 

javítása 

3.Pesterzséb

et gazdasági 

szerepének 

erősítése 

4. RSD menti 

terület életre 

keltése 

5.Kerületköz

pont 

vonzerejéne

k növelése 

és 

funkcióinak 

bővítése 

6.Társadalmi 

és fizikai 

leromlással 

veszélyeztet

ett területek 

komplex 

szemléletű 

rehabilitációj

a 

1. A kutatás, a technológiai 
fejlesztés és az innováció 
megerősítése 

- - X - - - 

2. Az IKT-khoz való 
hozzáférés elősegítése és e 
technológiák 
használatának és 
minőségének fokozása 

- - XX - - - 

3. A KKV-k 
versenyképességének 
fokozása 

- - XXX X XX - 

4. Az alacsony szén-dioxid 
kibocsátásra való áttérés 
támogatása minden 
ágazatban 

XX XX XX XX X XX 

5. Az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás, 
valamint a kockázatok 
megelőzésének és 
kezelésének elősegítése 

- x - X - - 

6. Környezetvédelem és az 
erőforrások 
hatékonyságának 
elősegítése 

- XXX X XX XX - 

7. A fenntartható 
közlekedés elősegítése és a 
kulcsfontosságú hálózati 
infrastruktúrák előtti 
akadályok elhárítása 

- - - - -  

8. A foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás 
ösztönzése 

XX - - - - XX 

9. A társadalmi befogadás 
előmozdítása és a 
szegénység elleni küzdelem 

XXX - - - - XXX 

10. Beruházás az 
oktatásba, készségekbe és 
az egész életen át tartó 
tanulásba 

XX - - - - XX 

11. Az intézményi 
kapacitások és a 
közigazgatás 
hatékonyságának fokozása 

- - XXX  - - 

XXX erős hozzájárulás; XX közepes hozzájárulás; X gyenge hozzájárulás 
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Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

 

A 2014-2020-as időszakra való felkészülés egyik alapja az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció, mely meghatározza a fejlesztéspolitika átfogó céljait, valamint az arra épülő középtávú – 2020-ig 

tartó időszakra érvényes – prioritásait. Külön fejezete foglalkozik a városhálózat szerkezetének alakulásával 

(térszerkezet) és a városfejlesztés nemzeti prioritásainak felvázolásával.  

Az OFTK által megfogalmazott nemzeti jövőkép szerint „Magyarország 2030-ban Kelet–Közép-Európa egyik 

vezető gazdasági és szellemi központja lesz, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások 

fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, 

megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal. 

 

A nemzeti jövőkép elérése érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt és ezek 

elérése érdekében tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz 

meg. A specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és területi tématerületeket ölelnek fel. 

 

Az OFTK középtávú célrendszeréből az illeszkedést a városfejlesztés terén, illetve a fővárosra  

megfogalmazott célokon keresztül vizsgáljuk: 

Pesterzsébet középtávú céljai

 

 

 

 

OFTK középtávú céljai 

1. Esélyek 

növelése, 

hátrányok 

csökkentése a 

lakosság 

körében 

2. A biztonságos 

és zöld kertváros 

feltételeinek 

javítása 

3.Pesterzsébet 

gazdasági 

szerepének 

erősítése 

4. RSD menti 

terület életre 

keltése 

5.Kerületközpont 

vonzerejének 

növelése és 

funkcióinak 

bővítése 

6.Társadalmi 

és fizikai 

leromlással 

veszélyeztetett 

területek 

komplex 

szemléletű 

rehabilitációja 

A városfejlesztés szempontjai és nemzeti prioritásai: 

Fenntartható és kompakt 
városszerkezet       

Energiafüggőség csökkentése és 
klímavédelem       

A demográfiai változások - a 
városi népességfogyás kezelése, 
a családok és a helyi közösségek 
megerősítése 

      

A leromlott városrészek 
hanyatlásának megállítása, 
megelőzése 

      

Együttműködés a többszintű 
kormányzás jegyében       

A helyi és térségi 
gazdaságfejlesztés       

Budapestre megfogalmazott fejlesztési irányok 

A népesség megtartása vonzó, 
egészséges életkörülmények 
biztosításával, az 
esélyegyenlőség megerősítésével 
és a rugalmas lakásstruktúra 
kialakításával. 

      

Kezdeményező város- és       
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Pesterzsébet középtávú céljai

 

 

 

 

OFTK középtávú céljai 

1. Esélyek 

növelése, 

hátrányok 

csökkentése a 

lakosság 

körében 

2. A biztonságos 

és zöld kertváros 

feltételeinek 

javítása 

3.Pesterzsébet 

gazdasági 

szerepének 

erősítése 

4. RSD menti 

terület életre 

keltése 

5.Kerületközpont 

vonzerejének 

növelése és 

funkcióinak 

bővítése 

6.Társadalmi 

és fizikai 

leromlással 

veszélyeztetett 

területek 

komplex 

szemléletű 

rehabilitációja 

térségfejlesztés, tudás- és 
készségalapú gazdaságfejlesztés, 
zöld gazdasági kultúra 
meggyökereztetése, valamint a 
turizmusban rejlő gazdasági 
lehetőségek kihasználása. 

A gazdasági fejlődést lehetővé 
tevő differenciált területi kínálat 
biztosítása. 

      

A város és a Duna 
együttélésének megteremtése.       

Kiegyensúlyozott városi 
térszerkezet kialakítása 
differenciált központrendszerrel, 
a kompakt város elvének 
megvalósítása. 

      

A területhasználat és a 
közlekedés integrált fejlesztése, 
a városi közösségi közlekedés 
súlyának növelése. 

      

 

Budapest területfejlesztési koncepciója (BTFK)  

Pesterzsébet középtávú céljai 

 

 

 

 

 

FŐTEP Stratégiai cél 

1. Esélyek 

növelése, 

hátrányok 

csökkentése 

a lakosság 

körében 

2. A 

biztonságos 

és zöld 

kertváros 

feltételeinek 

javítása 

3.Pesterzséb

et gazdasági 

szerepének 

erősítése 

4. RSD menti 

terület 

életre 

keltése 

5.Kerületköz

pont 

vonzerejéne

k növelése 

és 

funkcióinak 

bővítése 

6.Társadalmi 

és fizikai 

leromlással 

veszélyeztet

ett területek 

komplex 

szemléletű 

rehabilitáció

ja 

1. Kezdeményező, 
együttműködő terület-, 
város- és térségfejlesztés 

XX XX XXX XXX XX XXX 

2. Tudásalapú, versenyképes, 
innovatív és “zöld” gazdaság 

X  XX X X  

3. Partnerség - a jövő közös 
tervezése, összehangolt 
fejlesztések Budapesten és a 
várostérségben 

   XX X XX 

4. Nemzetközi szerepkör 
erősítése a térségi pozíció 
kihasználásával 

      

5. Hatékony városszerkezet 
kialakítása - kompakt város 

 X XXX XX XXX  
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Pesterzsébet középtávú céljai 

 

 

 

 

 

FŐTEP Stratégiai cél 

1. Esélyek 

növelése, 

hátrányok 

csökkentése 

a lakosság 

körében 

2. A 

biztonságos 

és zöld 

kertváros 

feltételeinek 

javítása 

3.Pesterzséb

et gazdasági 

szerepének 

erősítése 

4. RSD menti 

terület 

életre 

keltése 

5.Kerületköz

pont 

vonzerejéne

k növelése 

és 

funkcióinak 

bővítése 

6.Társadalmi 

és fizikai 

leromlással 

veszélyeztet

ett területek 

komplex 

szemléletű 

rehabilitáció

ja 

6. A környezeti erőforrások 
védelme és fenntartható 
használata, a természeti 
értékek és táji adottságok 
megőrzése 

 XX     

7. Budapest komplex 
szerepkörének megfelelő 
közlekedési rendszer 
megteremtése 

 XX     

8. Befogadó, támogató, aktív 
társadalom 

XXX     XXX 

9. Rugalmas és korszerű 
lakásstruktúra kialakítása 

XX     XX 

X: az ITS stratégiai célja kismértékben járul hozzá a BTFK adott céljának eléréséhez  

XX: az ITS stratégiai célja közepes mértékben járul hozzá a BTFK adott céljának eléréséhez 

XXX: az ITS stratégiai célja nagymértékben hozzájárul a BTFK adott céljának eléréséhez  

 

Budapest 2030 

Az ITS stratégiai céljainak hozzájárulása a Budapest 2030 céljaihoz: 

Pesterzsébet középtávú 

céljai 

 

 

 

Budapest 2030 céljai  

1. Esélyek 

növelése, 

hátrányok 

csökkentése a 

lakosság 

körében 

2. A 

biztonságos és 

zöld kertváros 

feltételeinek 

javítása 

3.Pesterzsébet 

gazdasági 

szerepének 

erősítése 

4. RSD menti 

terület életre 

keltése 

5.Kerületközp

ont 

vonzerejének 

növelése és 

funkcióinak 

bővítése 

6.Társadalmi 

és fizikai 

leromlással 

veszélyeztetet

t területek 

komplex 

szemléletű 

rehabilitációja 

Kezdeményező 
városfejlesztés  

XX XX XXX XXX XX XXX 

Partnerség - a jövő közös 
tervezése a térségben és 
országosan  

   XX X XX 

Egységes Budapest        

Budapest nemzetközi és 
európai szerepének 
erősítése  

      

Egészséges környezeti 
feltételek megteremtése  

 XX  XX   

Klímavédelem és 
hatékony 
energiafelhasználás  

XX X     
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Pesterzsébet középtávú 

céljai 

 

 

 

Budapest 2030 céljai  

1. Esélyek 

növelése, 

hátrányok 

csökkentése a 

lakosság 

körében 

2. A 

biztonságos és 

zöld kertváros 

feltételeinek 

javítása 

3.Pesterzsébet 

gazdasági 

szerepének 

erősítése 

4. RSD menti 

terület életre 

keltése 

5.Kerületközp

ont 

vonzerejének 

növelése és 

funkcióinak 

bővítése 

6.Társadalmi 

és fizikai 

leromlással 

veszélyeztetet

t területek 

komplex 

szemléletű 

rehabilitációja 

Az egyedi városkarakter 
értékalapú megőrzése és 
fejlesztése  

  XXX XX XX  

A Dunával együttélő város    XX XXX   

Hatékony, 
kiegyensúlyozott 
városszerkezet - kompakt 
város  

 X XXX XX XXX  

A barnamezős területek a 
városfejlesztés célterületei  

  XX   X 

Intelligens mobilitás   XX     

Tudás, készség és 
zöldalapú 
gazdaságfejlesztés  

X  XX X X  

Önfenntartó 
városgazdálkodási 
rendszer  

XX  XX    

Kulturális sokszínűség 
megőrzése és fejlesztése  

XX   XX XX  

Humán szolgáltatások 
optimalizálása  

XXX     XX 

Igényekhez igazodó, 
rugalmas lakásstruktúra 
megteremtése  

XX     XX 

X: az ITS stratégiai célja kismértékben járul hozzá a VFK adott céljának eléréséhez 

XX: az ITS stratégiai célja közepes mértékben járul hozzá a VFK adott céljának eléréséhez 

XXX: az ITS stratégiai célja nagymértékben hozzájárul a VFK adott céljának eléréséhez 

Budapest 2020 

Az ITS stratégiai céljainak hozzájárulása a Budapest 2020 céljaihoz: 

Pesterzsébet középtávú 

céljai 

 

 

 

Budapest 2020 stratégiai 

céljai  

1. Esélyek 

növelése, 

hátrányok 

csökkentése a 

lakosság 

körében 

2. A 

biztonságos és 

zöld kertváros 

feltételeinek 

javítása 

3.Pesterzsébet 

gazdasági 

szerepének 

erősítése 

4. RSD menti 

terület életre 

keltése 

5.Kerületközp

ont 

vonzerejének 

növelése és 

funkcióinak 

bővítése 

6.Társadalmi 

és fizikai 

leromlással 

veszélyeztetet

t területek 

komplex 

szemléletű 

rehabilitációja 

1.Kezdeményező, 
együttműködő 
városfejlesztés 

XX XX XXX XXX XX XXX 

2.Vállalkozás- és 
beruházásbarát gazdasági 

  XX XX XX  
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Pesterzsébet középtávú 

céljai 

 

 

 

Budapest 2020 stratégiai 

céljai  

1. Esélyek 

növelése, 

hátrányok 

csökkentése a 

lakosság 

körében 

2. A 

biztonságos és 

zöld kertváros 

feltételeinek 

javítása 

3.Pesterzsébet 

gazdasági 

szerepének 

erősítése 

4. RSD menti 

terület életre 

keltése 

5.Kerületközp

ont 

vonzerejének 

növelése és 

funkcióinak 

bővítése 

6.Társadalmi 

és fizikai 

leromlással 

veszélyeztetet

t területek 

komplex 

szemléletű 

rehabilitációja 

környezet 

3.Intelligens 
városműködés 

X XX X    

4. Sokszínű, értékőrző, 
zöld nagyvárosi környezet 

 XXX XX XXX XX  

5.Nyitott, szolidáris és 
aktív budapestiek 

XXX     XXX 

6. Dunával együttélő 
város 

   XXX   

X: az ITS stratégiai célja kismértékben járul hozzá a Bp ITS adott céljának eléréséhez 

XX: az ITS stratégiai célja közepes mértékben járul hozzá a Bp ITS adott céljának eléréséhez 

XXX: az ITS stratégiai célja nagymértékben hozzájárul a Bp ITS adott céljának eléréséhez 
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Kerületi tervekkel való összefüggés 

Településfejlesztési Koncepció 

Az ITS céljainak megfogalmazásánál az alapot a hosszú távú városfejlesztési koncepció jövőképe és átfogó 

céljai jelentették, az összefüggést a „stratégiai célok meghatározása” fejezet tartalmazza. A hosszú távú 

koncepció részcéljaihoz az ITS által tervezett beavatkozások különböző mértékben járulnak hozzá: 

 

Koncepció részcéljai 

ITS  középtávú céljainak hozzájárulása a hosszú távú célok megvalósulásához 

(középtávú célok) 

1. Esélyek 

növelése, 

hátrányok 

csökkentése 

a lakosság 

körében 

2. A 

biztonságos 

és zöld 

kertváros 

feltételeinek 

javítása 

3.Pesterzsébet 

gazdasági 

szerepének 

erősítése 

4. RSD 

menti 

terület 

életre 

keltése 

5.Kerületközpont 

vonzerejének 

növelése és 

funkcióinak 

bővítése 

6.Társadalmi 

és fizikai 

leromlással 

veszélyeztetett 

területek 

komplex 

szemléletű 

rehabilitációja 

Helyben megtalálható, 
színvonalas, az egyéni 
esélyeket növelő, 
optimalizált 
közszolgáltatások 

XXX     XXX 

Minőségi szabadidős- 
és sportszolgáltatások 

XXX XX XX XX X XXX 

Aktív, szolidáris 
közösség 

XXX     XXX 

Biztonságos kertváros  XXX     

Minőségi 
lakásállomány 

XX     XX 

Hatékony 
településszerkezet, 
takarékos 
területhasználat 

  X X X  

Harmonikus épített 
környezet, minőségi 
közterületek 

 XXX XX XXX XXX X 

Egészséges környezeti 
feltételek 

X XXX X XX X X 

Jól funkcionáló 
zöldfelületi rendszer 

X XXXX X XX X X 

Klímavédelem és 
hatékony 
energiafelhasználás 

XXX XX XX XX XX XX 

Duna integrálása a 
kerület életébe 

  X XXX   

Megújuló barnamezős 
gazdasági területek 

  X   X 

Jól megközelíthető 
gazdasági területek 

  X    

Gazdasági szempontból 
is erős, sokoldalú 

    XXX  
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Koncepció részcéljai 

ITS  középtávú céljainak hozzájárulása a hosszú távú célok megvalósulásához 

(középtávú célok) 

1. Esélyek 

növelése, 

hátrányok 

csökkentése 

a lakosság 

körében 

2. A 

biztonságos 

és zöld 

kertváros 

feltételeinek 

javítása 

3.Pesterzsébet 

gazdasági 

szerepének 

erősítése 

4. RSD 

menti 

terület 

életre 

keltése 

5.Kerületközpont 

vonzerejének 

növelése és 

funkcióinak 

bővítése 

6.Társadalmi 

és fizikai 

leromlással 

veszélyeztetett 

területek 

komplex 

szemléletű 

rehabilitációja 

kerületközpont 

Tudás-, készség- és 
zöldalapú 
gazdaságfejlesztés 

X  XX X X  

Színvonalas külső és 
belső közösségi 
közlekedési 
kapcsolatok 

 XX  X   

Fenntartható mobilitás  XX  X   

 

Az egyéb, ágazati jellegű kerületfejlesztési dokumentumok figyelembe vétele a stratégia készítése során 

megtörtént, ezek fő javaslatai beépültek a dokumentációba.  

− Gazdasági Program 2015-2020 (javaslat) 

− Gazdasági program (2011-2014) 

− Értékalapú Koncepció (2012) 

− Helyi Esélyegyenlőségi Terv (2013) 

− Szociális Szolgáltatástervezési koncepció (2013) 

− Környezeti Fenntarthatósági Program (2010) 

− Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv (2013) 

− Sportkoncepció 2013-2018 (2013) 

− Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció 2010-2014 (2010) 
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6.2.A STRATÉGIA BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI  
 

A célok és helyzetértékelés megállapításai közötti kapcsolat összefoglaló bemutatása a következő: 
 

1. Esélyek növelése, hátrányok 
csökkentése a lakosság 
körében  

 és  

6. Társadalmi és fizikai 
leromlással veszélyeztetett 
területek komplex szemléletű 
rehabilitációja 

   

(a két cél – tematikus és 
területi alapú) nagy átfedése 
miatt a SWOT állítások 
többnyire mindkettőre 
érvényesek 

Erősségek 
/lehetőségek 

� Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház elismertsége és regionális szerepe. 

� Erős civil szféra, nemzetiségek, egyházak szerepe a helyi identitás erősítésében, közösségi életben. 

� Helytörténeti, helyismereti rendezvények népszerűsége, civil háttere. 

� Térfigyelő rendszer folyamatos fejlesztése és önálló rendvédelmi osztály létrehozása. 

� Lakásállomány komfortfokozat szerinti összetételének minőségi javulása. 

� Megfelelő számú óvodai és bölcsődei férőhely – intézmények fizikai kapcsolódása rugalmasan képes reagálni a változó 
igényekre. 

� Sport és közművelődési infrastruktúra megfelelő színvonalú, változatos összetételű, folyamatosan fejlesztett. 

� Kiterjedt és jól működő szociális ellátórendszer, jól működő egészségügyi alapellátási infrastruktúra. 

� Szabadtéri rekreációs, sportterületek, valamint az egészséges lakókörnyezet iránti lakossági igény növekedése. 

� Intézmények számára energiahatékonysági és megújuló energiaforrások helyi használatát támogató uniós pályázatok, 
ennek hatása a működtetési költségekre.  

� Fiatalok, első lakást vásárlók célterülete. 

� Források a foglalkoztatottság növelésére – járuléktámogatás, képzések támogatása, közfoglalkoztatás finanszírozása. 

� Uniós források szociális városrehabilitációs projektek finanszírozására. 

� KLIK-kel való együttműködés erősítése, hatékonyabb kommunikáció. 

� Az egészségügyi alapellátás, óvoda-bölcsőde infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére elérhető EU-s források. 

� Dél-pesti Kórház bővítési lehetőségei – jó levegő, zöld környezet. 

� Plusz kormányzati források a leghátrányosabb helyzetű lakosság megsegítésére. 

Gyengeségek 
/problémák 

� Versenyképességet meghatározó tényezők fővárosi viszonylatban gyengék (iskolai végzettség, kutatóhelyek, 
felsőfokú végzettségűek száma).  

� Elöregedő népesség (arányuk és számuk is növekszik a lakónépességen belül), ennek hatása az ellátórendszerekre. 

� Fővárosi szinten magas munkanélküliségi ráta, fővárosi átlagtól magasabb arányú az alacsony képzettségű 
munkanélküliek aránya. 

� Fővárosi szintnél alacsonyabb átlagos jövedelem, melynek növekedési üteme is elmaradt 2007 óta a fővárosi 
átlagértéktől. 

� Szegregált és veszélyeztetett területek jelenléte, több városrészekben való megjelenése. 

� Tolerancia hiánya, együttélés problémái. 

� Lakosság szubjektív biztonságérzete nem megfelelő. 

� Lakosság egészségi állapotáról nem áll rendelkezésre adat – feltételezhető az egykori vegyi üzemek által okozott 
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egészségkárosodás mai napig tartó hatása. 

� Lakások elértéktelenedése. 

� Jelentős felújítási igény a köznevelési intézményrendszerben. 

� Általános iskolákba és középiskolákba beíratott gyermekek száma folyamatosan csökken, kevesebb normatív 
finanszírozás, működtetés problémái. 

� Mentőállomás tárgyi feltételeinek színvonala nagyon rossz. 

� Eszközbeszerzési problémák az egészségügyben. 

� Segélyezettek emelkedő száma 2008 óta – új szegmensek megjelenése: egyedülálló idős korosztály. 

� A rendszerek és szolgáltatások összehangolását támogató informatikai alkalmazások hiánya. 

� Önkormányzati bérlakásállomány nem tudja a szociális igényeket kezelni. 

� Egészségügyi ellátórendszer átalakításával, finanszírozásával kapcsolatos bizonytalanságok, melyek a kórház jövőjét, 
fejlesztését is érintik. 

� Lakosság forráshiánya a megújuló és energiahatékonysági pályázatokhoz szükséges önerő biztosításához. 

� Szegénységi migráció folytatódása (alacsonyabb ingatlanárak miatt). 

� További elszegényedés – korszerűsítések, energia-hatékonysági felújítások elmaradnak, nehezebben fenntartható 
épületállomány. 

� Forráshiány kultúra és sport területén: szponzoráció hiánya, TAO források megszűnése. 

� Háziorvosi praxisok „elöregedése” – fiatal generációs hiánya. 

� Folyamatosan átalakuló szociális ellátó rendszer, kiszámíthatatlanság, tervezhetőség hiánya hosszabb távon. 

� Egyéni visszaélések a segélyezéssel kapcsolatban; hátralékok felhalmozása – lakosság részéről erősödő „nemfizető” 
attitűd (bérlakások, közüzemi díjak). 

� Kultúra „fogyasztási” szokások negatív irányú változása. 

� Képzett munkaerő elvándorlása - a közintézmények HR problémái. 

2. A biztonságos és zöld 
kertváros feltételeinek javítása 

Erősségek 
/lehetőségek 

� Csendes kertvárosias lakóterületek.  

� Forgalomcsillapított övezetek kialakítására alkalmas úthálózat, a rendszer folyamatos bővülése 

� Ivóvízhálózat, szennyvízhálózat kiépítése közel 100%-os. 

� Az ipari szennyezőanyag kibocsátás jelentős mértékben csökkent az elmúlt évtizedekben.  

� Az RSD és Gubacsipuszta (Újtelepi-parkerdő és a lápterület) fennmaradt értékes élőhelyei. 

� Térfigyelő rendszer folyamatos fejlesztése és önálló rendvédelmi osztály létrehozása. 

� Szabadtéri rekreációs, sportterületek, valamint az egészséges lakókörnyezet iránti lakossági igény növekedése. 

� Növekvő környezettudatosság. 

Gyengeségek 
/problémák 

� Peremrészeken koncentrált kötöttpályás közlekedési rendszerek, belső kerületrészek, nagy forgalmú lakóterületek 
elégtelen ellátása. 

� A kerület zöldfelületi rendszere hiányos, a zöldfelületi intenzitás a belső területeken alacsony, a közcélú 
zöldterületek megújításra szorulnak és egy főre jutó arányuk a budapesti átlag alatt van. 
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� A kerület főbb útvonalai mentén jelentős a gépjárműforgalomból eredő átmenőforgalom, zajterhelés. 

� Az RSD és a kerület kisvízfolyásainak vízminősége nem éri el a kívánt szintet. 

� Lakosság szubjektív biztonságérzete nem megfelelő. 

3. Pesterzsébet gazdasági 
szerepének erősítése 

 

Erősségek 
/lehetőségek 

� Hálózati szempontból kedvező közlekedési kapcsolatok (M5, 5. sz. főút bevezető szakasza). 

� Gazdasági területek fejlesztéséhez jó logisztikai és közlekedési kapcsolatok. 

� Gazdasági, barnamezős területeken meglévő beépítési tartalékok. 

� M5 mellett bővíthető fejlesztési területek. 

� Duna-part, gyógyfürdő – EU-s, fővárosi pályázati lehetőségei. 

� Kerületközpont jobb bekapcsolása a kötöttpályás közösségi közlekedési hálózatba a Főváros fejlesztései által. 

� TSZT 2015 szerint tervezett területfelhasználás tartalékai. 

� Szabadtéri rekreációs, sportterületek, valamint az egészséges lakókörnyezet iránti lakossági igény növekedése. 

� Intézmények számára energiahatékonysági és megújuló energiaforrások helyi használatát támogató uniós pályázatok, 
ennek hatása a működtetési költségekre.  

� Vállalkozók igénybe veszik a támogató szolgáltatásokat (országos szinten kiépülő hálózat, akkreditált támogató 
szervezetekkel, kapcsolódó – képzésre, vállalkozási ismeretekre, piacszerzésre fordítható forrásokkal). 

� Források a foglalkoztatottság növelésére – járuléktámogatás, képzések támogatása, közfoglalkoztatás finanszírozása. 

Gyengeségek 
/problémák 

�  Kihasználatlan fővárosi jelentőségű adottság: jódos-sós fürdő gyógyvize. 

� Kerület gazdasági súlya Budapesten belül gyenge. 

� Duna-part kihasználatlansága, környezetminőség alacsony szintű. 

� Közlekedési és funkcionális szempontból nem komplex kerületközpont, alközponthiányok. 

� Lassan átalakuló ipari, gazdasági területek.  

� Gazdasági területeken zárvány lakóterületek. 

� Minimális mértékű megújuló energiahasznosítás. 

� Versenyképességet meghatározó tényezők fővárosi viszonylatban gyengék (iskolai végzettség, kutatóhelyek, felsőfokú 
végzettségűek száma).  

� Kevés nagyvállalat, fővárosi átlagtól gyengébb vállalkozói aktivitás. 

� Sok elaprózott gazdasági terület a Helsinki út mentén. 

� Területek újrapozícionálását biztosító fővárosi infrastruktúra fejlesztések forráshiány miatt időben jelentősen 
kitolódnak. 

� Barnamezős területek átalakítása, rehabilitációja a finanszírozás hiánya és a csatlakozó kerületekben, 
agglomerációban rendelkezésre álló zöldmezős területkínálat, illetve a barnamezős területeken működő KKV-k 
forráshiánya miatt elmarad. 

� Lakosság, vállalkozások forráshiánya a megújuló és energiahatékonysági pályázatokhoz szükséges önerő 
biztosításához. 

� Ingatlanpiaci fellendülés kitolódása miatt a kerületben található potenciális fejlesztési területek iránt gyenge kereslet. 
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� Uniós pályázatok a KKV-k részére csak korlátozottan lesznek elérhetőek, gyenge érdeklődés ezek iránt a vállalkozói 
körben. 

� Gyógyfürdő fejlesztése nem szerepel a BGYH prioritásai között, magánszektor bevonása az elhelyezkedés, kapcsolódó 
kínálati elemek gyenge színvonala miatt elmarad középtávon. 

4. RSD menti terület életre 

 

 

Erősségek 
/lehetőségek 

� Az RSD és Gubacsipuszta (Újtelepi-parkerdő és a lápterület) fennmaradt értékes élőhelyei. 

� Sport és közművelődési infrastruktúra megfelelő színvonalú, változatos összetételű, folyamatosan fejlesztett. 

� Duna-part, gyógyfürdő – EU-s, fővárosi pályázati lehetőségei. 

� RSD revitalizációja állami beruházás keretében. 

� Szabadtéri rekreációs, sportterületek, valamint az egészséges lakókörnyezet iránti lakossági igény növekedése. 

� szervezetekkel, kapcsolódó – képzésre, vállalkozási ismeretekre, piacszerzésre fordítható forrásokkal). 

Gyengeségek 
/problémák 

�  Kihasználatlan fővárosi jelentőségű adottság: jódos-sós fürdő gyógyvize. 

� HÉV, vasút, Határ út, M5 autópálya jelentős elszigetelő, elvágó hatása. 

� Duna-part kihasználatlansága, környezetminőség alacsony szintű. 

� Az RSD és a kerület kisvízfolyásainak vízminősége nem éri el a kívánt szintet. 

� Gyógyfürdő fejlesztése nem szerepel a BGYH prioritásai között, magánszektor bevonása az elhelyezkedés, kapcsolódó 
kínálati elemek gyenge színvonala miatt elmarad középtávon. 

5. Kerületközpont 
vonzerejének növelése és 
funkcióinak bővítése 

 

Erősségek 
/lehetőségek 

� Kerületközpont jobb bekapcsolása a kötöttpályás közösségi közlekedési hálózatba a Főváros fejlesztései által. 

� kerületközpont megkezdett, közösségi térként funkcionáló fejlesztései (promenád – Kossuth u sétáló szakasza, 
Kossuth tér) 

Gyengeségek 
/problémák 

� Közlekedési és funkcionális szempontból nem komplex kerületközpont, alközponthiányok. 

� Uniós pályázatok a KKV-k részére csak korlátozottan lesznek elérhetőek, gyenge érdeklődés ezek iránt a vállalkozói 
körben. 

� További elszegényedés – korszerűsítések, energia-hatékonysági felújítások elmaradnak, nehezebben fenntartható 
épületállomány. 

� Forráshiány kultúra és sport területén: szponzoráció hiánya, TAO források megszűnése. 

� Kultúra „fogyasztási” szokások negatív irányú változása. 
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7. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 
 

 

A kockázat jellege Kockázat és hatásainak leírása Bekövetkezés valószínűsége Hatása Kivédésére javasolt intézkedések 

finanszírozás Közép-Magyarországi Régióban az uniós 
források korlátozottan lesznek elérhetőek, 
nagy verseny, a projektelőkészítés 
gyorsasága fog dönteni – a szűkös keretek 
hamar kimerülnek 

nagy nagy projektek előkészítését meg kell kezdeni és 
folyamatosan karbantartani a projektsor, 
finanszírozási források monitorozására van 
szükség 

finanszírozás a potenciális partnerek (civil szervezetek, 
egyházak) informáltsága alacsony az uniós 
támogatási lehetőségekről, kapacitásaik a 
projekt előkészítésében korlátozottak 

közepes közepes partnerekkel való intenzív együttműködés és 
kommunikáció, ITS céljainak széleskörű 
ismertetése 

finanszírozás vállalkozások eszköz- és 
telephelyfejlesztésre uniós forrást csak 
korlátozottan vehetnek igénybe 
Budapesten (csak K+F, piacra-jutás 
támogatása és energiahatékonysági 
fejlesztések); alacsony támogatási 
intenzitás; döntően visszatérítendő 
konstrukciók – alacsony forrásfelszívás a 
meglévő lehetőségek között is 

nagy  közepes vállalkozások folyamatos tájékoztatása a –
nemcsak uniós - lehetőségekről a helyi BKIK 
kirendeltség és a Budapesti 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 
bevonásával 

finanszírozás szűkös forráskeretek mellett egymással 
„belső versenyben” lévő projektek kiszorító 
hatása 

közepes alacsony döntéselőkészítés mechanizmusának 
kiépítése, költség-haszon elemzések, 
megvalósíthatósági vizsgálatok legalább 
előzetes szinten a projektek priorizálása 
érdekében 

finanszírozás önkormányzat a szükséges önerőt nem 
fogja tudni biztosítani a pályázatokhoz 

közepes magas elsősorban a magas támogatási intenzitású 
VEKOP támogatási lehetőségek preferálása; 
önkormányzati hitelfelvétel; közös lobbi -  a 
saját bevételek terén „gyengébb”, azaz 
kedvezőtlenebb gazdasági háttérrel 
rendelkező önkormányzatok körében -  az 
önerő-alap létrehozására; 

körültekintő költségvetési tervezés 

finanszírozás Önerő biztosításának problémája a nagy nagy Lobbizás a különböző kiegészítő pénzügyi 
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A kockázat jellege Kockázat és hatásainak leírása Bekövetkezés valószínűsége Hatása Kivédésére javasolt intézkedések 

gazdasági szervezeteknél, különösen a KKV-
knál 

konstrukciók kialakításában (pl. önerő alap) 

finanszírozás Önerő biztosításának problémája a 
lakossági energiahatékonysági 
beruházásoknál 

nagy nagy Lobbizás a különböző kiegészítő pénzügyi 
konstrukciók kialakításában (pl. önerő alap), 
önkormányzati szerepvállalás – addicionális 
forrásbiztosítás lehetőségeinek felmérése 

finanszírozás Többletköltségek jelentkezése a 
megvalósítás során a projekteknél. 

alacsony nagy Professzionális projektelőkészítés, 
projektszinten kockázatok feltárása, 
kockázat-kezelési terv készítésével; 

finanszírozás Projektek megvalósítása után 
fenntartásban többletköltségek 
jelentkezése /elvárt bevételek elmaradása. 

közepes közepes Projektek professzionális előkészítése, cash-
flow elemzések – döntések meghozatala a 
különböző megvalósítási változatok alapján; 

együttműködés partnerek bevonhatósága, 
felelősségvállalása és finanszírozási 
hátterének bizonytalansága következtében 
az önkormányzat – mint projektgazda – 
számára kockázat  a bevonásuk 

alacsony közepes jól megalapozott partnerség, folymatos 
kapcsolattartás és bővítés a potenciális 
partnerek körében, projektelőkészítésbe való 
bevonásuk: a stabil, megbízható partnerek 
„kiválasztása” magasabb kockázattal járó 
projektszintű bevonásba 

jogi Projekteknél közbeszereztetés elhúzódása 
miatt a határidők tarthatóságának 
kockázata. 

közepes közepes Jól előkészített közbeszerezési folyamatok – 
ütemezés 

jogi jogszabályi változások, melyek egyes 
projektek megvalósíthatóságát, 
finanszírozási hátterét is érinthetik 

közepes közepes - 

projektmenedzsment Projektek ütemezésének csúszása 
kivitelező hibájából. 

közepes közepes Jól előkészített közbeszerezési folyamatok – 
kivitelező körültekintő kiválasztása, 
szerződésekben megfelelő jogi eszközök 
(biztosítékok, garancia-vállalás, stb.) 
beépítése; 

projektmenedzsment Projektkiválasztási rendszer sajátosságaiból 
(TKR – területi kiválasztási rendszer) 
adódóan a projektterv pozitív elbírálása 
után a végső projekttervek benyújtásáig 
rendelkezésre álló idő rövid, a műszaki 
tartalmú projektek előkészítése kicsúszik a 
határidőből 

nagy nagy  

projektmenedzsment Hatósági engedélyek megszerzésnek 
elhúzódása. 

alacsony nagy Már a tervezés során megfelelő szintű és 
gyakoriságú egyeztetés, projektek 
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A kockázat jellege Kockázat és hatásainak leírása Bekövetkezés valószínűsége Hatása Kivédésére javasolt intézkedések 

tervezésénél a szükséges hatósági 
engedélyeztetéshez szükséges idő megfelelő 
megtervezése (puffer beépítésével). 

társadalmi Lakossági konfliktusok a projektek 
megvalósításával járó kellemetlenségek 
miatt (építkezés zaj- és légszennyezés), 
megnövekedő forgalom miatt, stb. 

alacsony alacsony Már a projektek előkészítése során megfelelő 
kommunikáció, mely a végrehajtás fázisában 
is többféle módon történik (a kötelező 
nyilvánosságbiztosításon túl). 

 Társadalmi projektek irányában lakossági 
közömbösség. 

alacsony nagy Kommunikáció, bevonási stratégiák 
alkalmazás már a projektek előkészítése 
során is, hatékony kommunikáció és 
nyilvánosságbiztosítás. 

környezeti, fenntarthatósági Frekventált helyszínek gyors amortizációja 
a felújítás után, közterület-használatban 
lakosság részéről a rossz magatartásformák 
fennmaradása, erősödése; kínálat 
bővülésével fenntartási költségek 
növekedése. 

közepes közepes Tervezésnél kínálati elemek térben való 
„széthúzása”, kommunikáció, kampányok 
segítségével a lakosság bevonása a 
fenntartásba, a jó állapot megőrzésébe (a 
figyelés, egymás „felszólítása” a közösségi 
értékek megőrzésére), az ebben való 
szerepvállalásba 
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8. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 

8.1. A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI 

JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 
 

Önkormányzat kezdeményező és érdekérvényesítő szerepe a környezetszennyező tevékenységek 

felszámolása érdekében 

A ferencvárosi Illatos úti volt Vegyiművek kármentesítése terület kármentesítése a kerület lakosságának 

egészsége és a talajvíz szennyeződése miatt a Kis-Duna vízminősége szempontjából alapvető fontosságú. 

Jelenleg egyéb jelentős szennyezettséggel bíró terület nem ismert a kerületben, de az egykori ipari-

gazdasági területeken számítani lehet ezek előfordulására. A kerületnek minden fórumon fel kell lépnie 

ezeknek a telephelyeknek a teljeskörű kármentesítése mellett.  

Szemléletformálás és a közrend betartatása a kulturált közterület-használat érdekében, 

környezettudatos szemléletmód növelése 

A köztisztaság szintjének javítása, a felújított közterületek amortizációjának lassítása és a kulturált 

közterület-használat szintjének növelése olyan célok, melyek biztosítják, hogy a közterületek valóban 

vonzóak legyenek, kedvelt találkozóhelyként funkcionáljanak. Az önkormányzat ennek érdekében eddig is 

összefogott az aktív civilekkel, vagy éppen a civil kezdeményezés mellé állva támogatta ezeket az akciókat. 

Növelni kell az ilyen jellegű kampányok számát, megfelelő kommunikációval – s akár motiváló eszközökkel, 

pl. virágosztás - erősíteni a lakossági részvételt. Támogatni kell a lakosság, civilek irányából érkező példaadó 

kezdeményezések megvalósítását (pl. közösségi kert kialakítása). Szintén szemléletformáló eszközökkel 

javítani kell a szelektív hulladékgyűjtés arányának növelését, az illegális hulladékok kihelyezésének 

visszaszorítását, a veszélyes hulladékok begyűjtését támogató átvételi akciók számának növelését. A 

kertvárosi területeken keletkező zöldhulladékok házi komposztálásának elterjesztését továbbra is 

népszerűsíteni kell.  

Identitáserősítő, társadalmi összetartozást erősítő sport- és kulturális programok támogatása, a  

civil és egyházi szervezetek közösségépítő szerepének támogatása 

A kerület népességmegtartó erejének záloga, hogy mennyire érzik jól magukat Pesterzsébeten az itt lakók, 

mik azok a gyökerek, amikhez kötődni vagy kapcsolódni tudnak, s milyen minőségű az a közösségi, kulturális 

élet, melyet a kerület kínál számukra. Az önkormányzat mind a sport- mind a kultúra területén az 

intézmények fenntartásán, bővítésén, megújításán, a programok finanszírozásán keresztül számos 

intézkedést hajtott végre. A jövőben meg kell teremteni a programok és a meglévő infrastruktúra 

működtetésének finanszírozási hátterét, erősíteni kell a civil és önkéntességi alapon való részvételt mind a 

rendezvények előkészítése, mind a megvalósítása során.   

RSD  - együttműködés menedzselése térségi szinten és közös marketing 

A Ráckevei-Soroksári-Duna-ág (RSD) menti fejlesztések külön akcióterület keretében tervezettek. Ahhoz, 

hogy a partszakasz, s tágabban értelmezve a soroksári és csepeli partszakaszt is felfedezzék a fővárosiak, a 

kerületek összefogására, közös marketingkommunikációs tevékenységére van szükség a nagyobb 

hatékonyság, a szinergia és nem utolsó sorban ezen tevékenységek finanszírozhatósága érdekében. Meg 

kell ismertetni Budapest lakosságával, hogy milyen értékeket, rekreációs és értékes szabadidő-eltöltési 

lehetőségeket kínál az RSD számukra. Másrészről az egykori csónakházi élet visszaidézése, melyet az eddig 
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megkezdett fejlesztések is támogatnak, olyan identitás-és imázsképző elem, amelyet a helyi lakosok és a 

külső környezet felé kommunikációban is sikeresen fel lehet használni. A Pesterzsébetről kialakítandó 

pozitív, értékalapú és hiteles üzenet egyben segíti az egész kerület imázsépítését, annak legfontosabb 

magját képezve. 

Helyi védelem megvalósítása az értékes épületállomány megóvása érdekében 

A kerületnek jelenleg nincs helyi védett épülete és védelemre javasolt adatbázisa sem. A történeti és 

építészeti értékekkel rendelkező épületállomány megmentése miatt fontos lenne, ha a kerület helyi 

védelmi listát és védelmi rendeletet készítene el, különösen a kerületközpont karakterének, identitásképző 

épületeinek megtartása érdekében. 

Szemléletformálás, lakossági tájékoztatás - felújítási pályázatok, épületenergetikai fejlesztési 

lehetőségek, megújuló E hasznosítása épület szinten; takarékos használat 

A lakosság lakhatással kapcsolatos kiadásai jelentős mértékben terhelik a háztartásokat, ezért az 

önkormányzatnak és a fővárosban elérhető egyéb - remélhetőleg kiépülő – szolgáltatásoknak támogatni 

kell a háztartások energiahatékonysági pályázatokon való sikeres szereplését. A támogatás legfőképp 

információnyújtás, tanácsadás, mely utóbbi nemcsak a pályázással kapcsolatos tudnivalókra, de műszaki 

vonatkozásban is fontos. A lakók – ismeretek hiányában – gyakran választják a kevésbé hatékony 

megoldásokat, ezzel hosszú időre „belakatolva” a további minőségjavítást. Az önkormányzat információs 

füzetekkel, a jó példák népszerűsítésével támogathatják a helyes választást. 

Fejlesztést támogató egyéb eszközök 

• Egészségügyi alapellátásban a praxisok átvételéhez kapcsolódó kedvezmények biztosítása (pl. 

bérleti díj, rezsiköltségek, eszközbeszerzés) 

• Településrendezési szerződés:a nem fejlesztési jellegű tevékenységek közül a városfejlesztés során 

gyakran alkalmazott eszköz a település-rendezési szerződési eljárása, amely nem más, mint az 

önkormányzati partnerségen alapuló, magánkezdeményezésű fejlesztői projektek és az 

önkormányzat közötti viszonyt meghatározó együttműködés. A fejlesztési projektek volumenének 

és komplexitásának nagyfokú eltérése miatt mindig az egyes fejlesztőkkel egyedileg szükséges a 

településrendezési szerződésben rögzített tervalkut kötni. Az egyes fejlesztésekkel kapcsolatos 

elvárások megfogalmazása - beadandó anyagok, a döntés menete – az illetékes hivatali osztályok 

bevonásával történik egyedileg, minden esetben az adott fejlesztésre szabva.  

• Adó- és ingatlanhasznosítási politika: a helyi gazdaságfejlesztés egyik legfontosabb önkormányzati 

eszköze a helyi adópolitika, azonban Pesterzsébet Önkormányzata ezt az eszközt - jelen gazdasági 

és gazdálkodási háttér mellett – csak korlátozottan alkalmazhatja. Minden vállalkozásokat, 

lakosságot sújtó emelés vagy újabb adónem az egyébként is nehéz helyzetet rontaná, másik oldalról 

viszont – pont a helyi adóbevételekre nagyban építő feszes önkormányzati gazdálkodás miatt – az 

engedmények az önkormányzat működését lehetetlenítené el. Minden adórendszert érintő 

változtatást ezért körültekintő, a társadalmi szempontokat is figyelembe vevő hatáselemzés alapján 

kell meghozni. Ugyanez a szemléletmód és körültekintés kell hogy érvényesüljön a helyiség- , lakás- 

és egyéb ingatlanok bérbeadása vonatkozásában is. 
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8.2. AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA 

SZERVEZETI KERETEINEK MEGHATÁROZÁSA 
Az eddigi városfejlesztési tapasztalatok azt igazolják, hogy Pesterzsébet már ma is rendelkezik azokkal a 

kapacitásokkal és szervezeti struktúrával, amely az ágazati és az integrált szemléletű városfejlesztési 

projektek előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges.  

 

Ennek megfelelően a stratégia végrehajtásának szervezeti rendszerét – program és projektszinten is – a 

meglévő hatáskörökbe integrálva biztosítja az önkormányzat. A projektszinten felmerülő speciális szakértői 

kapacitásokat az önkormányzat külső szakértők bevonásával biztosítja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gazdaság- és településfejlesztési döntések előkészítése a Hivatal megfelelő osztályainak bevonásával 

történik, döntést pedig a képviselőtestület hoz. A településfejlesztés területén a szakmai koordinációt a 

főépítész látja el.  Az intézményekhez, önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések 

felmérése, szakmai koordinációja a Városfejlesztési-Közbeszerzési és Pályázati Osztály feladatköre. A 

humán területhez kapcsolódó intézmények működtetése, fejlesztési igényeinek – elsősorban nem a 

műszaki oldal – meghatározása az Oktatási-Kulturális-Egészségügyi és Sportosztály hatáskörébe tartozik, 

míg a segélyezéshez, szociális területhez kapcsolódó kérdéseket a Szociális Osztály kezeli.  A 

Vagyongazdálkodási Osztály a lakás- és helyiséggazdálkodás feladatait látja el.  

Az önkormányzat fenti működését a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Pesterzsébeti Városfejlesztő 

Kft. bevonásával látja el. A Kft. tevékenysége kiterjed a pályázatfigyelésre, pályázati dokumentációk 

elkészítésére és a nyertes pályázatok teljes körű menedzselésére is. A Városfejlesztő Kft. végezte – többek 

között – a „Legyünk együtt, tegyünk együtt” című szociális városrehabilitációs projektet, így komplex 

projektek megvalósítása esetében is megfelelő referenciával, kapacitással rendelkezik. 
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8.3. TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

JAVASLATOK 
A XX. kerületnek nincs közvetlen kapcsolata a Budapesten kívüli szomszédos településekkel. Közigazgatási 

szempontból szomszédos a IX., XVIII., XIX., XXI., XXIII. kerületekkel.  A településközi koordináció 

tématerületek mentén szerveződik.: 

Közlekedés 

Pesterzsébet szerkezetét és kapcsolatrendszereinek egy részét meghatározza az országos közlekedési 

hálózatok bevezető szakaszai menti fekvés, a bevezető szakaszok menti gazdasági potenciál 

kihasználásának kérdése, a kapcsolódó területek beépülése, átalakulása, illetve a nagy forgalomból eredő, 

mögöttes területeket érintő zajterhelés csökkentése. Az M5 vonatkozásában a XIX., XXIII. és IX. 

kerületekkel, míg az 5. sz. főút bevezető szakasza révén a XXIII. és IX. kerületekkel való területi és 

funkcionális kapcsolat áll fenn. A radiális tengelyek mellett a város körirányú közúti elemei (Gubacsi híd, 

Határ út, Szentlőrinci út) is meghatározóak. A XIX. és XXI. kerülettel való kapcsolat a közlekedésfejlesztés 

koordinációja mellett a tranzitútvonalon található kiskereskedelmi, szolgáltató funkciók jövőbeli szerepét, 

illetve a Duna-parton hosszú távon kialakítandó mellékközpont fejlesztéseinek előkészítését is érintik. A 

mellékközpont az 5. sz. főút, valamint a körirányú kapcsolat metszéspontjától délre, a ferencvárosi 

területekhez kapcsolódva alakítható.  

Intézmények 

A funkcionális együttműködés a szomszédos kerületekkel a bölcsődei, óvodai és oktatási intézmények 

igénybevétele és a tervezett fejlesztések koordinációja, az intézményhálózat tervezett területi 

rendszerének átalakítása (összevonások, megszűntetések) miatt indokolt. A Jahn Ferenc Kórház fejlesztése 

a dél-pesti térség egésze számára fontos, a közös érdekérvényesítés nemcsak a szomszédos kerületekkel, 

de az érintett agglomerációs településekkel való együttműködést is megkívánja.  

Ráskevei-Soroksári-Duna-ág 

Az együttműködések legintenzívebb területét a Ráckevei-Soroksári Duna-ág menti fejlesztések 

összehangolása igényli, melynek eredményeként az RSD a fővárosi rekreációs, szabadidős kínálat 

meghatározó célterületévé válhat. Az együttműködés Budapest Főváros Önkormányzata mellett Csepel, 

Soroksár és Ferencváros önkormányzataival való intenzív együttműködést kívánja meg.  

 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala 2014-ban Tematikus Fejlesztési Programok elkészítésére 

tervezési kereteket határozott meg. Ennek részeként Szakmai Munkacsoportot hozott létre, amelynek 

tagjait a főváros és a kerületek mellett a programban érintett szervezetek - szaktárcák és 

háttérintézmények, közszolgáltató cégek, szakmai szervezetek – alkották. A Szakmai Munkacsoport mellett 

Döntéshozói Munkacsoport is alakult a főváros és a kerületek részvételével. Az együttműködésen alapuló 

tervezési folyamat előzetesen megvitatott és előre meghatározott fázisokban, a résztvevők számára jól 

érzékelhető és rendszeresen visszacsatolt módon zajlott. Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet 

Önkormányzata részt vett mindhárom 2014 évben elindított programban, melyek a következők voltak: 

− Barnamezős területek rehabilitációja TFP 

− Szociális Városrehabilitáció TFP 

− Duna menti területek fejlesztése TFP 
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A kerületi önkormányzatok bevonásával történő tervezés számos ponton segítette a kerületek közötti 

kommunikációt, kapcsolatépítést. 2015-ben „Gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés” címmel új TFP 

tervezést indított el a Fővárosi Önkormányzat, melyben a Pesterzsébet Önkormányzata szintén részt vesz. 

 

8.4. MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

A monitoring rendszer feladata és módszertana 

Az Európai Bizottság regionális politikáért felelős főigazgatósága a 2014-2020-as programozási időszakra az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a Kohéziós Alap által támogatásban részesülő programok 

monitoringjával és értékelésével kapcsolatban készített iránymutatást, javaslatokat. A dokumentum alapján 

elmondható, hogy a következő programozási időszakban számos változás várható a korábbi időszakhoz 

képest, melyek közül a leglényegesebbek az alábbiakban kerülnek összefoglalásra:  

● A fejlesztéspolitikai célkitűzések világosabb, egyértelmű meghatározása nagyon fontos az 

eredményorientált beavatkozások megvalósítása érdekében.  

● Határozott elmozdulás szükséges az eddigiekben túlhangsúlyozott forrásabszorpcióról az 

eredmények irányába.  

● A beavatkozások hatásainak mérésére szigorúbb metodológiai előírások szükségesek.  

● Közös output indikátorok kerülnek bevezetésre, melyek alapján könnyebben lehet összesíteni a 

különböző programok együttes eredményét.  

● A beavatkozási logikával kapcsolatban az említett EU-s dokumentum hangsúlyozza, hogy több 

tényező befolyásolhatja  - segítheti vagy nehezítheti - a kitűzött célok, a kívánt változások 

elérését, s ezen tényezőket a stratégiaalkotás során nem szabad figyelmen kívül hagyni.  

● Fontos továbbá szem előtt tartani, hogy egy beavatkozás párhuzamosan több kitűzött célhoz, 

eredményhez is hozzájárulhat, s egy-egy kívánt változáshoz több beavatkozásra is szükség lehet. 

A megvalósítás során fontos figyelemmel kísérni, hogy az eredetileg tervezett inputokkal elérni kívánt célok 

megvalósítása adott időpontban hol tart, s az aktuális eredmények mennyiben az általunk megvalósított / 

megvalósítás alatt álló intézkedések eredményei, illetve mennyiben ettől független - pozitívan vagy 

negatívan ható - külső tényezők eredményei. Fontos szempont, hogy az indikátorok értékei - mind a 

kiinduló érték, mind a későbbi időpontok értékei – nemzeti, regionális statisztikából, különböző 

adatbázisokból elérhető legyen, vagy felmérésekkel elő lehessen állítani.  

Az Európai Bizottság fontosnak tartja, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban a tagállamokban 

megvalósításra kerülő számos operatív program eredményeit európai szinten összesíteni lehessen, 

lehetővé téve ezáltal a regionális és kohéziós politika eredményeinek bemutatását a különböző EU-s 

szervezetek, valamint az EU állampolgárai számára. E törekvés révén a 2014-2020-as programozási 

időszakra vonatkozólag közös indikátorok kerülnek meghatározásra Európa szerte, amely indikátorok 

értékeinek változása jelzi, hogy a kitűzött cél irányába hatnak-e a beavatkozások.  Ezen indikátorokat az ITS 

esetében is indokolt a monitoring rendszerbe beépíteni.  

A monitoring rendszer működtetési mechanizmusainak meghatározása 

A szervezeti fejlesztések keretében, fel kell állítani egy monitoring bizottságot, mely a városfejlesztési 

stratégiára vonatkozó jelentések értékelését végzi, s ezek alapján megteszi a stratégia végrehajtására, 

esetleg módosítására vonatkozó javaslatait, észrevételeit. Ezzel támogatja a városfejlesztési döntések 

előkészítését. A monitoring bizottság tagjait a városvezetés, a hivatal és a külső érdekcsoportok  (civil 

szféra, vállalkozások, intézmények) képviselői alkotják. 
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A folyamatos monitoring feladatok lényegében az operatív végrehajtással kapcsolatos adatokat, tényeket 

rögzítik és teszik lehetővé a végrehajtás értékelését, szükségszerű módosítását (hatékonyság, outputok, 

végrehajtás üteme).  

● Folyamatos monitoring feladatok: 

− Outputok és ráfordítások nyomon követése (anyagi, idő, humánerőforrás) 

− Pénzügyi monitoring 

− Forráslehetőségek nyomon követése 

− Partnerségi folyamatok, kontaktok nyomon követése 

− Visszacsatolások az akcióterületi tervek és a megvalósítás eszközeinek irányába 

− Pályázati pénzek felhasználására vonatkozó monitoring:  

− Pályázati monitoring rendszer alapján Jelentések/ értékelések  

− Közreműködő szervezet által lefolytatott ellenőrzések 

● Rövidtávú monitoring feladatok (2-4 évente): 

− Külső környezetben (feltételekben) beállt változások értékelése 

− Belső környezetben (adottságokban) beállt változások értékelése 

− IVS, célok felülvizsgálata 

− Hatások, eredmények 

A stratégiában kitűzött célok megvalósulását, a beavatkozások eredményességét, közvetlen és közvetett 

hatásait csak hosszabb távon lehet reálisan értékelni. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezése 

szerint a stratégiát az önkormányzat minimum négyévente felülvizsgálja.  

A folyamatos és pályázattal elnyert támogatásokhoz köthető monitoring feladatok koordinációja a 

Városfejlesztési-Közbeszerzési és Pályázati Osztály feladata, a részfeladatokat az érintett hivatali egységek, 

illetve hivatalon kívüli önkormányzati szervezetek felé delegálja, a jelentések elkészítésének folyamatát 

koordinálja, a monitoring bizottság üléseire az összefoglaló anyagokat előkészíti. 

A stratégia felülvizsgálatát, valamint stratégiai célok megvalósulásának értékelését a Polgármester és /vagy 

a Képviselőtestület kezdeményezi, az előkészítését, koordinációját az főépítész végzi. A Városfejlesztési-

Közbeszerzési és Pályázati Osztály gondoskodik a monitoring bizottság összehívásának menedzseléséről a 

jegyzőkönyv és az összefoglaló jelentés elkészítéséről.  Az így elkészült összefoglaló jelentést a bizottságok 

megtárgyalják, értékelik a tématerület releváns részeket, s ez alapján jelentést készítenek a 

Képviselőtestület számára a stratégia előrehaladásáról, mely adott esetben a stratégia módosítására 

vonatkozó javaslatot is tartalmazhat. Ennek alapján a Képviselőtestület dönt a stratégia végrehajtásának 

folytatásáról, az esetleges felülvizsgálat elvégzéséről, a stratégia céljainak módosításáról, esetleg újabb 

alátámasztó értékelések elkészítését kérve. 

Javasolt a stratégia megvalósításának külső szakértők általi független értékelése is szintén 2-4 éves 

időközökkel.  

Indikátorok 

Az output típusú projektindikátorokra vonatkozó táblák a mellékletben találhatók. Az indikátorok az EU 

által is közös használatra javasolt indikátorok figyelembe vételével kerültek meghatározásra, mely 

tartalmazza a koncepció hatás és eredményindikátorait is.  
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9. MELLÉKLETEK 
Partnetség dokumentálása (az államigazgatási eljárást követően kerül dokumentálásra) 

Részletes indikátortáblák célonként (kidolgozása folyamatban) 

 

 

 

 




