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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmény

A szociális ígazgatásrol és szociális ellátásokĺól szóló |993 évi III. töľvény (SZt) 92. $ (3)

bekezdésę értelmében alegalább kétęzęr lakosú települési önkoľmĺínyzat a telepi|ésen, fővá-
rosban éIó szocíáIisan ľászorult személyek részére biztosítandő szo|gźůtatási feladatok megha-
tttrozása érdekében szoIgáItatźlsteľvezési koncepciót készit. A szo|gáItatástervezési koncepció
tarta|mźttazönkoľmźnyzatkétéventefelülvizsgáljaésal<tua|izáLja.

A Józsefuárosi onkormáĺyzat Képviselő-testiilete 49612004, (XII.09.) szźmtíhaténozatával
elfogadta Józsefuaros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcíőját' melyet a képviselő-
testiilet 6912009. (III.04.) szźtmű döntésében foglaltak a|apjźn felülvizsgált és aktualizált.

A Képviselő-testület II8|20I2. (IV.05.) szźmúhatátozatźnak 1. pontjában Íryy döntĺitt, hogy
aJőzsefvátosi Szociális Szolgáltatásteľvezési Koncepció felülvizsgáIatánakkĺlltségéľe 850,0 e
Ft-ot biztosít. A bęcsült érték a\apján a Jőzsefvárosi ÖnkormtnyzatKozbeszerzési és Beszeľ-
zé sí S zab áIy zat IX. r észe szerinti b eszeruési elj árás keriilt l efo lyt atásra.
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A Vaĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 98412012. (VII.25.) szárĺľő döntése alapjáĺ a Bu-
dapest Főváľos VIII. kerüIet lőzsefvátosi onkoľmányzat és azEvrő-Régió Szociális Szakmai
Közösség Kozhasznű Egyesület (továbbiakban: Euró-Régió) között 201.2, szeptember 14.

napjĺín megbízási szerzodés keľült megkötésre a Józsefvétĺosi Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció felülvizsgá|ata c. tanulmány elkészítése célj ából.

A szerzőđés hatźltozott. időtartamú, a felek źtkal t1ĺténő a|źirásátőI számított I20 napig (2013.
jaĺuár 12. napjáig) tart.

Az Euró-Régió a szerződésben foglaltak szerint a tanulmányterv ęlső tewezetét 60 napon be-
lül (elektronikus és írásos formában) aJőzsefvárosi onkoľmźnyzatrendelkezésére bocsátotta.

A tęrvezet a Jőzsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2012. december 04. ĺapjan taľtott ülé-
sén kerĹilt ismertetésre, megvitatásľa, tekintette| az SZt 58/B. $ (2) bekezdésében foglaltakľa,
mely szerint a Szociálpolitikai Kerekasztal (Kerekasztal) feladata kiilĺjnösen a Szolgáltatás-
tervezési Koncepcióban meghatározott felađatok megvalósulásának, végľehajtásának folya-
matos figyelemmel kísérése a Koncepciő tervezetének véleméĺyezése. A Kerekasztal iilésén
e|hangzott észrevételekkel, javaslatokkal a tanulmány kiegészítésľe kerĹilt.

A Humánszo|gáItatásiBizottság}}I3. februaľ 04. napjan taľtott ülésén meglźrgyaltaaJőzsef-
vaľosi Szociális SzolgáLtatźlstervezési Koncepció felülvizsgálatárő| szóló képviselő-testiileti
előterjesztést, mely előterjesztés visszavonásra kerĹilt, tekintettel aĺra,hogy aBizottságtagsai
a Koncepció pontosítását, kiegészítését kérték. Az Euró-Régió megkiildte a Józsefuaľosi Szo-
ciális SzolgáItatástewezési Koncepció felülvizsgáIati arryagát, mely kibővített és frissített
statisztikai állománnval rendelkezik.

II. A beterjesztés indoka
A szolgáltatástervezési koncepció tarta|mźft az önkormźnyzat kétévente felülvizsgálja és aktu-
a|izźija.

III. Tényállás

A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. ttirvény 92. s G) bekez-
dése éľtelmében a koncepció taĺta|mazza külĺjnösen

- a lakosságszźlm alakulását, a koľösszetételt, aszolgáLtatások iránti igényeket,
- az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet aszolgáItatások biztosĹ

tásárő|,
- a szoLgáltatások műköđtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együtt-

műkĺidés kereteit,
- az egyes ellátotti csopoľtok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek,

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális el-
látás i form źk, szo| gźl|tatások bizto sítás anak szfü sé ge s s é gét.

Az Euró-Régíő á|tal benyújtott ,,Jőzsefváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójanak
felrilvizsgá|ata f0 13" címiĺ tanulmány olyan dokumentum, mely:

o ahatáIyos 2004. évben elkészült és 2009. évben felülvizsgált Koncepció:
- alapelveit (esélyegyenlőség, előítélet-mentesség, szociális biztonság feltételeinek

biztosítása, paľtnerség, fenntartható fej lődés)
- értékeit

- az é|ęt és az emberi méltóság tisztelete,
- az emberi méltósághozva|ő jog,
- az ember ĺjrľendelke zéshez v a|ő jo ga,



- a szociális biztonsághoz való jog,
- di fferenci źit, az e gyén s ztiksé glete ihez igazo dó el l átás,
- aszabad lelkiismeret, a vallás szabad gyakoľlásáhozva|ő jog,
- fo lyamato s ellátás i igényhez ígazo đo fej le s zté s a szolgá|tatás ok terén,
- a tźtr sada|mi beilleszkedés' integráció se gítése,

- stratégiai elképzeléseit és taľtalmi elemeit, valamint annak logikáját kĺiveti az azőta
megvétltozottgazdasági-taľsadalmiköľnyezethatásaítf,rgyelembevéve;

o átfogó helyzetelemzést nyújt a kerület demogĺáťráj trő|, az ellátási kötelezettségek je-
lenlegi he|yzetérő|, avźitozőlvá|tozat|an szociális szükségletekľől' a rendelkezésre ál-
1ó lehetőségekľől, összefogla|ja azokat az el|átőkat, intézményeket és szolgáItatásokat,
amelyekĺe épül a helyi, szociális védelmi háló személyes gondoskodást nyujtó része;

o ĺisszegzi a szo,ciá|ís ágazatbarĺ az e|ozo felülvizsgálati időszak óta tcjrtént vźitozźsokat,
kiemelve a LELEK programot, bölcsődei téľítési díj bevezetését, hatáskörváltozásokat,
adminisztrációs változásokat, vá|toző á|IamhaztaÍtási szabźiyozást, oktatástigyi válto-
zásokat, a járásí rendszer |<la|akítását, a szociźiis rehabilitáció tęľtĺlętén bektjvetkezett
változásokat;

o attrsadalmi kihívások szintjén megközelített szociális problémákĺavLIágít rá, elsősoľ-
ban a lakhatás és annak körülményeire, kiilöntjs tekintettel a szegľegáció(k) feloldásá-
ra, a fogla|koztatás kéľdéskĺjrére, valamint a gyeľmekek ellátásaĺa;

A tanulmány egyik alapfunkciója a jövőbeli szakmai fejlesztések kányának megjelölése,
azonbaĺkevés konkľéfum áll rendelkezéste a követő évek felađat ellátási ľęndszeľéľől.

A stľatégiai célok: konkĺét tennivalókkal egyiitt keľĹiltek megfogalmazásra (67. oldal), mely
stratégiai célokat j avasolom hatźlrozati formában is megj eleníteni:

1. A kerületben é1ő időskoruak gondozási feltételeinek biztosítása
2. Az illtézmények, középületek akadálymentesítése
3. Az egyhtzi és civil kaľitatív szervezętek szerepvállalásrĺnak eľősítése
4. Koordináció és informáciőfuarĺiás biztosítása az e|Iźtó rendszer szereplői köztjtt
5. Az alapeLlźtás mennyiségi és minőségi megeľősítése
6. A paly ázatokon való t észv éte| hatékonysá ganak fenntartása
7. A szolgáltatások, intézsnények hatékonyságínak és hatásfokĺának mérése (elégedett-

ség- és igényfelmérés elvégzése)
8. Integrációs szemlélet erősítése
9 . A meglévő íĺtézmény ek infr astľukfiľális koľszeľűsítése, źúa|akitása

IV. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

A szociális igazgatásről és szociális ellátásokĺól szóló 1993 évi III. törvény (SZt) 92. $ (3)

bekezdésę értelmében a legalább kétezęr lakosú telepiilési ĺinkormányzat atelepulésen' fővá-
rosban é|ó szocíá|isan ľászorult személyektészére biĺosítandő szolgá|tatási feladatok megha-
tátozźsa érdekében szolgá|tatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció
tarta|mátazönkoľmźnyzatkétéventefeliilvizsgáljaésaktua|izá|ja.

A T. Képviselő-testület hatáskörę az alźtbbi jogszabáIy rendelkezésęken alapul:
A Magyaroľszág helyi önkoľmányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXX tV. 10. $ (1) bekezdése
értelmében,,A helyi önkoľmĺínyzat el|átja a ttirvényben meghatározott kötelező és az á|ta|a

<jnként vállalt feladat- és hatásköröket.'' valamint a 41. $ (3) bekezdése, amely szerint az,,on-
kormányzati dtjntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testiilet felhatalma-
zźsa a|apján a képviselő-testület bizottsága, a ľészönkormźnyzat testiilete' a társulása, a pol-
gáľmesteľ, tovźhbá a jegyző hozhat.,,



v. Dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

Az Euľo-Régiő ákal benýjtott ,,Jőzsefvátos Szociális Szolgáltatásteľvezési Koncepciójanak
felülvizsgá|ata2013" címrĺ tanul*foy, mind tartalmi mind formai értelemben megfelel a jog-

szabá|yi előírásoknak és a szerzodésben vállaltaknak.

Á. tanulmríny felhasználja az egyezteto szak,łnai fórumon elhangzott javaslatokat és az írásban
megkiildött véleményeket. A koncepció tükľözi a kerĹileti civil szervezetek elgondolásait,
ĺitleteit, javaslatait, megá||apitásait, melyek nélkül mamár az önkormĺínyzatkizárőlag elszige-
telt szociális rendszeľt képes működtetni.

A tanulmány ĺlsszefoglalt, strukturált, szakmailag megalapozott adattaľtalommal,hivatkozá-
sokkal, általános és konkĺét cselekvési pontokat tartalmaző koncepcióvalrendęlkezik,mely az
önkormĺányzatrovidtźlvÚ szociálpolitikáját nagymértékben képes mega|apozni és kiegészíteni.

Javaslom az Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség Kozhasznű Egyesület által benffitott
,,Józsefuarosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció feliilvizsgá|ata 20|3,, címú tanul-
many jóvahagyását.

vI. A dtintés pénzügyi hatása

Az Euro-Régióval a tanulmĺíny elkészítésére kötött szeĺzódés szerint a tanulmányt a Képvise-
lő-testület hagyja jővá ezt kĺjvetően a Megbízott a jogszabályi előírásoknak megfelelő egy
végsztlmla benyújtásĺíľa jogosult, melyet aMegbíző a dĺjntést kĺivető 15 napon beltil átutalás-

sal egyenlít ki. A megbízási szerződésben foglaltak értelmében amegbízási đíj összege bruttó

850.000,. Ft (az Euró-Régió AFA körön kívĹili). A Koncepció elfogadása azBlltő-Régió ré-

szére történó megbízási díj kifizetése miatt fedezetet igényel. Amegbízási díj fedezetét2012.
évben biztosította a Képviselő-testiilet, de a20I2, évípérumarudvany elfogadásakor nem lett
źúhozva2}I3-ra,ezért javas|oma20|3. évi kĺiltségvętésbenmegjel<ilni all301 cím - kĺitelező
feladat _ dologi eloirźmyzatántervęzett nyári gyermekétkęnetés önľészének maľadvarryát. A
megbízási szerzodésben foglaltak éĺtelmében amegbízźsi díj összege bruttó 850.000'- Ft (az

Euľó-Régió AFA kĺjrtin kívüli).

Kéremaza|ábbíhatźrozati javaslatelfogadását.

HarÁnozaľI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. jóvahagyja u Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség Köżlasznri Egyesület által benyúj-
tott ,,Józsefuarosi Szociális Szo|gźůtatástervezési Koncepció felülvizsgá|ata20|3" címú ta-

nulmányt.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. októbeľ 02.



2. ahatérozat I. pontjában elfogadott Koncepció a|apjarl a törvényi kĺjtelezettség teljesítésén
tti az a|ábbi stľatégiai célokat hatáĺozza meg a szociális szo|gáItatástervezése soľán a Szoci-
álisSzolgáltatástewezésiKoncepciókövetkezofe|i|vizsgźllatźig

a) a keľtilętben é1ő időskoruak gondozási feltételeinek biĺosítása,
b) az intézmények, kĺizépületek akadálymentesítése,
c) az egyhźzi és civil kaľitatív szervezetek szeľepvállalásanak erősítése,
d) koordináció és informáciőátam|ás biztosításaaz e|Iźtő rendszer szereplőí kcjzĺltt,
e) az alape|Iátás mennyiségi és minőségi megerősítése,

Đ apźiyźaatokon való részvétel hatékonyságának fenntaľtása,
g) a szolgáItatások, intézmények hatékonyságának és hatásfokanak mérése (elége-

dettség- és igényfelmérés elvégzése),
h) integľációsszemléleterősítése,
Đ a me glévő intézmény ek infr astruktuľális korszerĺĺsítése, tĺtalal<ltása.

Felelős: polgáľmester
Hatańdő alőzsefvźlrosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2015. évi felülvizsgáIata

3. ahatáĺozat I. pontjában foglalt Koncepció elkészítése díjának, 850 e Ft-nak afedezetét a
11301 cím - k<itelezo fe|adat _ dologi e\óirtnyzattntewezett nyríľi gyermekétkeztetés ön.
részének maradványából biztositja, ezért a 11301 cím- k<jtelezó feladat _ dologi előirány-
zatźn beltil a tervezett nyári gyeľmekétkeńetés előkányzatról 850,0 e Ft-ot átcsoportosít .

kötelező feladat _ a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elkészítése eloirźnyzatára.

Felelős :, pol gáľme steľ
Hatáĺiďo : 20|3 . olĺ:tóbeľ 02.

4. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy ahatźltozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő
módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatráľiđő : a költségvetési rendelet következő módosítása.

A diintés végľehajtásńt végző szerlezeti egység:
Üg,losztály

Budapest, 2013. szeptembeľ 17.

Humóns zol gált at ós i Ü gło s zt óly, P é nztig,,i

Srántha Péterné
alpolgáľmesteľ

Tĺĺrvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edina
jegyző

a|jegyző
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Előzmények
Budapest Főváros VIII. kerÜ|et Józsefuáros Önkormányzata 2009-ben e|készítette az
eredetileg 2004-ben megaIkotásra kerü|t Koncepciójának első fe|ü|vizsgá|atát.

Ez a szakmai anyag _ nagy vitákat kivá|Wa, de szé|es intézményi és civil egyeztetést
követően _ a 2009 utáni évekre tobb javaslatot is tett. Ezen javas|atok - az akkori

szabályozási és finanszírozási környezetben _ nagy részt meg is va|ósu|tak.

Az onkormányzat 2012-ben _ beszerzési eljárás lefo|ytatását követően _ a 2009-es

felü|vizsgá|ati anyag újabb, jogszabályban rogzíbtt módon köte|ező fe|tj|vizsgálatávaI

az Euro-Régió Szociá|is Szakmai Közösség kozhasznú egyesületet bízta meg.i

A vonatkoző jogszabá|y ugyan az e|mú|t években is többször módosult, azonban a

tanulmány lezárásának időpontjában hatá|yos joganyag - a szociá|is igazgatásró| és

szociális e||átásokró| 1993. évi lil. töruény _ továbbra is így foga|maz:

e2.I

(3) A tegatább kétezer takostj teĺeptilési c)nkormányzat a teleptilésen,
főuárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosĺtandó
szo tgá lta tási fe Ia dato k m eg h a tá rozása é rde kébe n szo lgá ltatáste ruezési
koncepciőt készít, (...) A szolgáltatásteruezési koncepció taftalmát az
önkormányzat, illetve a társulás kétévente feltilvingálja és aktualizálja,

(4) A koncepció taftalmazza ktjlcjncjsen

a) a ĺakosságszám atakutását, a korcisszetételt, a szolgáltatások iránti
igényeket,

b) az ellátási ktitelezettség teljesítésének helyzetét, az tjtemteruet a
szo lgá lta táso k b iztosĺtá sá ról,

c) a szotgáttatások n(Íködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az
esetleges egytittm (Íkc)dés kereteit,

d) az egyes etĺátotti csoportok (időselę fogyatékos személyet hajléktaĺan
szemétyet pszichiátriai beteget szenvedéĺybetegek) sajátosságaihoz
kapcsotódóan a speciátis etĺátási formát szolgáltatások biztosításának
szükségességét,

(...)

(7) A szotgáttatásteruezési koncepcĺót az iinkormányzat az elfogadást
megelőzően véIeményezteti az intézményvezetőkkel és a
nemzetÍségi cinkormányzaltal, A koncepció végĺeges változatának

' A Budapest Főváros V|||. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő.testriletének Városgazdá|kodási és

Pénzügyi Bizottsága 984l2ot2. (V||.25.) számú határozatában fog|alt módon a szerződés megkötésére 20L2.

szeptember 14-én kerÜ|t sor.



TERVEZET! Kizánjlaa a megrendelő Cjnkormánuzat enaedélyével másolhatő hiuatkozhaftí!!

etfogadása során a kiaĺakított véleményeket az t)nkormányzat ĺehetőség
sze ri n t ŕig ye le m be Veszi,

A koncepció fe|üIvizsgáĺatának fo|yamatához tartozik, hogy 20t2, december 04.

napján újraalaku|t a Józsefuárosi Szociálpo|itikai Kerekasztal, ame|y a je|en Koncepció

szovegjavas|atát megtá rgyalta.
A Kerekasztal résztvevői _ az elkészü|t jegyzőkonyvben rögzítettekben követhető

módon - többféle étékelő megjegyzésse| és észrevéte|lel é|tek. Ezen észrevételek
közü| fontos kieme|nÜnk, hogy javas|at érkezett arra, hogy az onkormányzat a

jövőben saját hatáskorben |ássa e| a csa|ádok átmeneti otthona szolgá|tatási formát.

Annak e|lenére, hogy erre a bővítésre a jelen|egi intézményrendszer alkalmas és

nyitott, a vá|tozás nem volt javasolható.

Egyrészt a ko|tségvetési helyzet, a gazdaságĺ háttér tobb bizonytalanságot hordoz,

másrészt az á||am és onkormányzat közotti fe|adatmegosztás vá|tozásai még nem

záru|tak |e.

JelenIeg a fenná|ló, együttműkodési megá|lapodásra épÜ|ő el|átások körének

fenntaftása is je|entős erőforrásokat kötnek |e az Önkormányzat olda|áró|. (A fentiek

miatt nem támogatható je|en|eg a civi| e||átói kor jelentősebb bővítése sem')
Fe|merÜ|t az oKatási rendszerből kikerü|t fiata|ok prob|émakore is, ám erre - a

je|en|evők tobbsége szerint a je|enlegi e||átási kör (önkormányzati és civiI

szo|gá|tatók) e|égséges vá|aszt nyújtanak.
Kétségte|enü| |étezik azonban egy o|yan társadalmi réteg, csopoft - a fog|alkoztatási

rendszerbő| és a segé|yezési |ehetőségekbő| is ,,kihu||ó'', aKív korriak köre

ame|ynek fe|kutatása, prob|émakezelése óriási nehézségeket jelent. Életnelyzetük

feltárása, prob|émakeze|ésÜk egyedi megoldásai kapcsán valamennyi e||átónak és

szolgá|tatónak fe|adata van, de speciá|is támogatási vá|asz é|ethelyzetükre je|en|eg

seho| sem á|| rende|kezésre (fog|alkoztatási, oktatási és szociális rendszerben).

A Józsefuárosi Szociá|po|itikai Kerekaszta|, va|amint az önkormányzat aKív
képvise|őinek írásban benyrijtott javas|atainak összedo|gozását - szovegben töfténő

megje|enítését, a kért módosítások e|végzését - követően 2013. február 4-én

tárgya|ta az onkormányzat képviselő-testü|etének szakbizottsága a Koncepció

felü|vizsgá|ati anyagft. n ift szü|etett dontés éte|mében a felülvizsgá|ati anyag

újabb módosítások és kiegészítések beszerkesztése végett további fejezeteket és

mel|ék|eteket kapott'
Je|en tanu|mány tehát egy köze| egy esztendős fo|yamat eredménye, így _ mintegy

szakmánk sajátosságait is magán vise|ve - egy fo|yamatos frissítés és aktualizálás

a|att szÜ|etett meg.
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Háttéľ
A rende|kezésre á||ó időben megtöftént az átadott dokumentumok e|emzése, a
vonatkozó statisztikai adatok kigyĹÍjtése, va|amint a fővárosi szintű osszehasonlíto
e|emzés elkészítése.
A konkrét éftékelés e|őtt azonban célszerŰ az e|vi alapok és vá||a|andó éftékek körét

rogzíteni, anná| is inkább, mert az e|mú|t években ezek - bizonyos méftékig -
közke|etűen e|fogadottá, bevetté vá|tak, mondhatni sztenderdizá|ódtak is a szociá|is

ágazatban, szakmában.

Elvt- alapok:
- Egy vállalható jcjvőkép meghatározása

A szociális szo|gáltatások fej|esztési irányának éftékközpontú rendszereként mĹÍködő,

jövőbe irányuló e|képze|és, amit a konkrét cé|ok és eszkozök kido|gozása során ke||

éruényre jutatni.
. Az alapelvek kcjvetkezetes meghatározása

A szo|gá|tatások biztosítása során a dontéshozők, a szolgá|tatásokat működtetők, és

a szo|gá|tatást igénybe vevők szemszögébő| is a|apvetően kovetendő irányok

rogzítése. Cé|ja, hogy az éľtértéte|ezés és -kovetés a kiszámíthatóságot és szé|esebb

biztonságot biztosítsa.
. Az értékek meghatározása

A he|yi szociálpo|itikában, il|etve a szociá|is szo|gá|tatások e|látása (megszeruezése és

üzeme|tetése) során éruényre juttatott szociális biztonság.

A szolgáItatásteruezési koncepció céIja és feladata
. A dontéshozók részére egy o|yan dokumentum készítése, me|y átfogó képet nyújt a

kerü|et e||átási köte|ezettségének he|yzetéről, a szociá|is szükségletekről és a
rende|kezésre á|ló lehetőségekrő|, a szo|gáltatások fej|esztésének irányairó| és a
fe|adatokrő| az önkormányzat szabá|yozási hatáskörében, az e|látási kötelezettség

szintjén és az intézményi szinteken.
. Fe|tárni és megsztintetni azokat a hiányokat, melyeket a szociá|is szolgá|tató

rendszer je|enleg keze|ni nem képes.
. o|yan szo|gáltató rendszer létrehozása, ame|y osszehangoltan, koordináltan

működik, |efedi a szociális szükségleteket, minőségi- és differenciá|t szolgá|tatást

nyújt, melynek középponťjában az egyén (és annak problémái, szükség|etei) ál|.
. Je|o|je ki az irányokat egy józsefuárosi - |ehetőségekhez képest _ ,,résmentes',
szociális védőháló kiaIakításához.
- Információk biztosítása egyéb fej|esztési koncepcĺók, programok, teruek

kido|gozásához és megva|ósításához.
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. Segítse információkkal a döntéshozókat, i|lető|eg a szo|gá|tatások biztosításában

részt vá|la|ókat, adjon ke||ő a|apot a szociá|is szo|gá|tatások fej|esztésének operatív
programjaihoz.

A koncepció a következő cé|csopoftok számára határoz meg prioritásokat:
- gyermekek,
. csa|ádok,
- ldőskorúak, nyugdljasok, egyedü|á||ók'
- marginaIizá|ódott csopoftok, (hajlékta|anok, sú|yos krízis he|yzetben |évők),

- speciális csopoftok, (fogyatékos szemé|yek).

A szociá|is szo|gá|tatás hatékonysága az á||am, az önkormányzat, a szolgá|tatást

nyújtók (e|látók), a helyi kozösségek és az érintett egyének, csa|ádok

együttműködésén alapszik. Ez az együttműködés csak úgy képzelhető e| hosszritávon

is mĹjködőképesen' ha tisztázottak és közösen e|fogadottak az alapelvek,

a|apéftékek, és ezekre a|apu|va vá||alható egy fenntaľtható jovőkép.

Jövőkép
A jovőkép o|yan, a szükség|ethez igazodó szociá|is szo|gá|tatóhá|ózat kiépítése és

működtetése, ame|y a városrész terü|etén é|ő rászoruló emberek egészségügyi és

mentá|is e||átását segíWe, életminőségÜk megőzését biztosítja annak érdekében,

hogy megfe|e|ő |étbiztonságban é|hessenek. A jovőkép fontos része, hogy a fej|ődés

iránya alapján pozitív irányban változik meg a szo|gá|tatást igénybevevők helyzete.

A társada|mi jovőképben csokkenő kiszo|gá|tatottság á||, amely része a
szolgá|tatókkal való pańneri kapcso|atnak is.

Az e|érendő jövőképben megje|enik az is, hogy a kerületben átjárhatóvá vá|nak a

hasonló szükség|etet kie|égĺtő szolgá|tatások, a je|enhez képest javuInak a rászoru|ók

hozzáférési esé|yei.

A polgárok számára a je|en|eginél sokka| átláthatóbb és egységes szabá|yok szerint

műkodő intézmények és szolgá|tatások jel|emzik a kerü|etet.

Alapelvek a szocÍális szolgáltatások megvalősulása során
1. Esélyegyen|őség: a városrész va|amennyi rászoru|ója számára egyen|ő

hozzáf érés biztosítása a szoci á | i s szo| gá ltatáso khoz.

2. E|őíté|et-mentesség: kor, nem' va||ási, etnikai hovataľtozás, szexuá|is

irányu|tság, vagyoni he|yzet, politikai nézet, fogyatékosság,

cseleloĺőképességbe|i kor|átozottság, betegség miatti hátrányos

megkü|onboztetés nélkÜl, a szociá|is rászoru|tság météke a|apján, azonos

bánásmód és azonos minőségĹ1 e||átás biztosítása mindenki számára.

3. A szociális biztonság feltéte|einek javítása. A józsefuárosi önkormányzat

koordinatív szerepének megerősítése a kormányhivata|, a fővárosi

onkormányzat, va|amint a szociá|is intézmények, a szociális tevékenységet ĺs

folytató egyházi civi| szervezetek között'



TERVEZET! Kizánítaa a mearendető Cinkormányzat enaedétlĺével másolható, hivatkozható!!

4. Partnerség: a szociális szféra összefogása, interdiszcip|ináris
együttműkodések e|ősegltése, koordi ná |ása.

5. Fenntaftható fej|ődés: hosszútávon működőképes, kiszámítható rendszer
kialakítása és megtaftása, a műkodés fi nanszírozhatóságának biztosÍĽása.

ĺźtél<eĺ<
o Az é|et és az emberi méltóság tiszte|ete.
C Az emberi méltósághoz va|ó jog.
o Ałz ember onrende|kezéshezva|ó joga.
o A szociá|is biztonsághoz való jog.
. Differenciá|t, az egyén szükség|eteihez igazodó e|látás.
. A szabad lelkiismeret, a val|ás szabad gyakor|ásához va|ó jog.

. Fo|yamatos e||átási igényhezigazodő fejlesztés a szo|gá|tatások terén.

. A társada|mi bei|leszkedés, integrácÍó segítése.
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A józsefvá rosi népesség meg h atároző jel lemzői
A népességre je|lemző főbb mutatókat a vonatkoző jogszabá|yokban e|őírtak szerinti

tarta|om mel|ett más tényezőke| is érdemes kiegészíteni. Ezzel együtt fontos, hogy

kerÜletekkel és Főváros egészéve| történő osszevetésre is a|ka|mat adhasson a

következő leírás.2

A lakosságszám alakulása
Budapest népessége (fő) 1980 és 2011 kozött

t!)si) t$${} g()r1l g$ťXi Źłl l
e $st}:t!{i t t}ĺ$ {iE} 1 7$$ güĺ} I $1)S t{)r) l 7$1} $,9ĺi

.ĺ'błtľÍĺ; łłÍífł:1/tntl1'ĺ'ĺ'Äľl*.ľłĺĺlŕĺÍslesł/ďp*ŕĺĺłH/rľĺađał/xstađ*{**ĺ'ľs/ť*tĺ"*ťsĺJÜÜlłł^łtt.ltlt

A főváros je|en|egi |akosainak száma I733 685 fő (KSH, 20II), az agg|omerációban

elhe|yezkedő 81 településse| együtt pedig 2 524 697 főre tehető.

A kerü|etek |akónépességének számarányában 1990 és 2001 között |átható je|entős

csökkenés, a kovetkező ot évben, majd ezt követően további népességfogyás

|átható, me|ynek részbeni magyarázata a budapesti agg|omerációba töfténő
kiko|tozésben keresendő, részben pedig a kerü|etek közotti vándorlásban. Ha mindezt

a társada|mi csopoftok, státusok a|apján vizsgáljuk, űgy e|mondható, hogy a fővárosi

népesség korébőI nemcsak a középosztá|ybeliek, hanem az alacsonyabb státusúak is

kiköltoztet nyilvánva|óan a jövede|mi viszonyuknak megfe|elő te|epü|ésekre,

városrészekbe (Gyál, Vecsés, Monor, Dabas, a belvárosbó| a külső kerü|etekbe). A
főváros kerü|etei között négy kerÜ|etnek (III., XI., XIII., XN.) a lakosságszáma 1990-

tő| 100 ezer fő fe|etti, annak e||enére, hogy a 1990-2001-ig terjedő időszakban itt is

csökkent a lakónépesség száma, két kertvárosi kerü|et esetében ()0/I., )0/il.) volt

növekedés, majd ismét csökkenés. Egy kerü|etné| ()Ofi. kerület - Csepe|) pedig

kieme|ten magas |akosságszám-csökkenés (1990 és 2001 kozott 9215 fővel csokkent

a lakónépesség száma) tapasztalható.
A VIII. kerÜ|et a fenti szempontok a|apján a kisebb vá|tozásokat megé|ő kerü|etek

közé taftozik azza|, hogy pusztán a |akosságszám vá|tozása nem írhatja |e - mé9

kozelítő|eg sem az eset|eges társadalmi változásokat. Ehhez a vá|tozó

|akosságszám belső - laĺalitatÍv - osszetéte|ének pontosabb ismeretére, vonatkozó

kutatásokra lenne szÜkség. (Ismereteink szerint i|yen adatokat sem a KSH, sem más,

társada|omkutató szervezet nem gyűjt, i|yen adatsorokkal az önkormányzat sem

rendelkezik.)

, Legtöbbet hivatkozott munka: Loki tldikó: Tórsadalmi Íenntarthatósóg Budapesťen (Polgári Szem|e, 2012.
június - 8. évfolyam, I-2. szám)
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A fővárosi kerületek lakosságszámának vá|tozása 1990 és 2010 között (táblázatos
formában megje|enítve) a kovetkezőképpen a|aku|t:
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Az összehason|Ító adatokból látható, hogy Józsefuáros Budapest népesebb kerületei
közé taftozik:
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A népmozgalom (vándor|ásokat is követő, nyers adatai, 2001-2011) tekintetében is a

hason|ó helyzette| ta|álkozunk, hiszen 2001-hez képest 3,3 száza|ékka| még nőtt is a

kerü|et |akosságszáma :

Ismeĺt tény, hogy Józsefuáros az egyik legsiirűbben |akott kerü|etek közé is taftozik.
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Jőzsefuá ros la kónépessége 1 96 0-2 009 (forrás : KSH, kcizzétette : RévB)
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Józsefuáros |akónépessége az e|múlt évtizedekben nagyméńékben csokkent (4,

ábra). Mí9 1970-ben csaknem 140 000 fő |aKa a kerÜ|etet, addig ez a szám 2004-re
B0 000 fő alá esett. pr. utóbbi években a fel|endü|ő társasház-építkezések
következtében - kisméftékű, de gyorsu|ó ütemű növekedés figye|hető meg, ami

biztató |ehet az elkovetkező évtizedekre vonatkozóan.3

. Józsefuárosi Agenda 2']' - A Fenntarthatóság He|yi Stratégiája; Készítette: Budapest Józsefváros
tnkormányzata megbízásábó| a Rév8 Józsefvárosi RehabiIitációs és VárosfejIesztési Zrt.
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Kortjsszetétel
Józsefuáros he|yzete a korfa vá|tozásainak tekintetében alapvetően nem rossz
Budapesten.
A korcsopoftokat vizsgá|va e|mondható, hogy Budapesten az ezredforduló küszöbén
(2001) a lakónépesség tZ,B9o/o-d a 0-L4, 69,32o/o-a a 15-64 és t7,Blo/o-a a 65_X
éves korosztá|yba taftozott. Ez a számarány nem mutat je|entős változást 10 éwe|
később, 2011-ben sem (12,860/o 0_L4 éves, 68,520/o 15-64 és 18,620/o 65_X éves
korosztá|yba tartozik).
Budapesten a 15 évesnél fiata|abbak a |egnagyobb arányban főként néhány észak.
budai és dé|.pesti területen é|nek. Arányuk a I4,5 száza|ékot is meghaladta
(budapesti átlag L2,4százalék), a II., aX., a XVII., a XVIII., a XIX., a X(., a X(III.
és a )C(II. kerületekben. A gyermekkorú népesség aránya a városmagot alkotó egyes
kerÜ|etekben volt a lega|acsonyabb. pE. időskorúak népességen belüli arányát
tekintve rendkívü|i nagyok a kü|onbségek a város egyes részei között. Néhány
kerÜ|etben kiugróan magas az időskorú népesség aránya, 30 százalék fe|ett van
(budapesti át|ag 24,7 száza|ék) az I., II. kerrjletekben, az V., XIII. kerü|etekben' a

XI., XII. és a XIV. kerületekben.
A kerü|et népessége enyhén oregedő tendenciát mutat, viszony|ag magas az
időskorúak aránya, a |egfiata|abb korosztá|yok |étszáma alacsony. Mindezek me||ett a

20 és 30 év kozötti korosztá|yok kimagas|ó |étszáma a következő években akár
nagyobb népességnövekedést is eredményezhet. Ennek egyik jele |ehet az, hogy az
é|veszü|etések száma az utóbbi években lassú eme|kedést mutat (p|. 2002-ben csak
678 gyerek szti|etett, mí9 2010-ben már B79).

Józsefuáros népességének nemek és korcsoport szerinti megoszlása

TErR (2012)



TERVEZET! Kizárótaa a meorendelő Cjnkormánvzat enaedéIyévet másolható hivatkozhahí!!

Á|landó népesség - férfiak

60-64 éves
60/o

15-17 éves
3%

A kerület népessége a természetes fogyás á|lapotában Van' a ha|á|ozások száma, bár

csokken, mé9 mindig megha|adja az élveszü|etések számát. pŽ. utóbbi évek

kisméftékű népesség-növekedése tehát a természetes fogyást meghaladó

bevá ndorlásbó| származik.
Továbbra is kiemelkedő az egyszemélyes háztartások aránya (40o/o fe|ett), ame|y a

budapesti átlagná| je|entősen magasabb.

A lakosság képzettségi szĺnťje etmarad Budapest egészétő|. A kerÜleti népesség

körében a képzettebb rétegek aránya a|acsonyabb, mint a fővárosi átlag. Bár 1990 és

2001 kozott a fe|sőfokú végzettségge| rendelkezők aránya a 25 év fe|etti |akosság

korében L6;,Io/o-rő| L9,|o/o-fô novekedett, ez messze e|marad a 24,9o/o.os fővárosi

átlagtó|.

Budapesti viszonylatban ez egyérte|műen azt mutaťja, hogy ,,a pesti be|város egyes

kerületeiben (VIII., X.) ugyanakkor a főváros átlagától is számottevően elmarad a

népesség iskolázotts ága.,o

Józsefuáros egyes negyedeĺ között je|entős különbségek figyelhetők meg az iskolai

végzettséget i|letően. Míg a Tisztvise|őte|ep és a Palotanegyed |akói körében

kiemelkedően magas a fe|sőfokú végzettségűek aránya (33,Lo/o és 29,2o/o, ame|y a

fővárosi át|agot is megha|adja), addig a kerületen beltj| |egkedvezőt|enebb he|yzetíÍ

Magdo|na negyedben ezazarány csak 9,Bolo - a budapesti érték 40o/o.d.

A jövő generációját képező óvodások száma je|lemzően stagná|, az álta|ános

isko|ások száma viszont erősen csökken. oruendetes viszont, hogy a középisko|ai

tanuĺók |étszáma erőte|jes eme|kedést mutat'

o Forrás: Központi Statisztikai Hivata|: zorĺ. Évl ruÉpszÁvt-ÁnS, 3. Terü|eti adatok, 3.1' Budapest
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A kérdés azonban' hogy va|ójában a város képes-e e|taftani/megtaftani a |akóit,

megfelelő, minőségĺ é|etteret biztosítani a számukra.

Az a|ábbi osszehason|ító táb|ából kiderü|, hogy a 65 év fo|ötti korosztá|yt (annak

arányát) tekintve Józsefuáros a negyedik |egjobb he|yzetben van Budapesten'

2011. évi adat

Budapest nagyvárosi jel|egéből adódóan é|esen látható az egyes kerü|etek kozötti

kÜlonbség. Ez egyfe|ő| a gazdasági, fej|ettségi, terü|eti, másfelő| a társadalmi szinten
érhető tetten. A terü|eti szintíj e|kü|önÜ|és esetében e|mondható, hogy Budapest
esetében öt terü|eti egység e|krj|önÜ|ése valósu| meg. Ennek megfele|ően a központi,
Üz|eti övezet (V., VI., Vil, VIII. és a IX. kerü|et egy bizonyos része), az átmeneti
övezet (Iil, XI., XnI., XIV. kerületek), ipari munkások |akóovezete (IV., x., X., W.,
Xx., )0(. kerÜletek), a középosztá|y (ma |eginkább a fe|sőosztály) lakóövezete (I., il.,
XII. kerü|etek), ingázók övezete/ma a kü|ső kerü|etet i||etve az iparl ovezet (III. egy
bizonyos része, a XVI., XVII., XVIII., }xI., }0(II., rc{II' kerületek) szintje.
Józsefuáros áta|aku|ásának iránya tehát a központi (üz|eti, banki) övezet irányába hat
ugyan' de ta|án éppen ez még erősebben mutaťja a társada|mi különbségeket is.

A főváros |é|ekszámának, népességének vá|tozása, minőségi áta|aku|ása me||ett

kieme|t prob|émaként je|entkezik az idős korosztá|y számarányának fo|yamatossá

váló növekedése, ennek következtében az elöregedő társada|om je|ensége,

hason|óan a szegregá|ódó csoportok (romák, haj|ékta|anok) megje|enéséhez és
várhatóan tartós fennmaradásához, ame|y miné| e|őbbi területi-társadalmi
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beavatkozást igénye| a fővárostó|, i|leWe kerü|eteitő|.5 A társada|mi fenntaĺthatóság a
|éleKzám eme|kedése me||ett a |akosság minőségi életterének megva|ósítását, a
megfe|e|ő lakó. és é|etkörü|mények kia|akítását fog|a|ja magában. Az idős korosztá|y
esetében mindez a bérházak, |akóházak tu|ajdonviszonyát, va|amint a |akások
minőségénet élhetőségének prob|émáját jelenti, a romák esetében a kÜ|ső

kerületet |erobbant épü|etet rossz egészségÜgyi á||apot, valamint a generációs
munkané|kÜliség, a bűnozés éaékelteti a főváros részérő| a megoldandó kérdések
körét.
A haj|éktalanok esetében ennél azonban sokka| bonyo|ultabb prob|émáról van szó,
hiszen a|apvetően a társadalomba va|ó visszavezetés megva|ósítását, a munka
világának újradefiniálását és az é|etkörü|mények megteremtését ke|l cé|u| tűzni. A
főváros és kerÜ|eteinek egyÜttműködését |ényegesen befolyáso|ja az 1990 óta

,,míjködő,,kettős közigazgatási rendszer, amely inkább akadályozó, mint előmozdlto
erő a társada|mi, terü|eti, il|etve szakmai szinten.6

Sziiletés és haláIozás arányai
,,1965-1966 óa a férfiak várható élettaftama 1,2 éwel csökkent, a nőké 3,1
éwel nőtt. l csecsemőha|andĺiság tĺz ezreĺék aĺá stillyedt, a 35 évnél fiatalabb
népességben az életesélyek soha nem vo|tak olyan jĺík, mint manapság. A
férfiak továbbéĺésĺ valószĺn(Íségeĺ 35 és 65 év kcizcjtt azonban nagymértékben
romĺottak a ĺegutóbbi három évtĺzedben, és ennek ktjvetkeztében az 1990-es
évek végén rosszabbak voltat mint az 1929-1932-es gazdasági világválság
idején voltak, Kcjztjltjk a legelesettebbek életkÍlátásaĺ olyan reménytelenet
mĺntha kimaradtak volna a 20, századi viharos fejlődés jtfitéteményeiből:

halandóságukból l.téĺve akár egy voĺt szoujet ktizép-ázsiai kóztársaságban is
élhetnének, Budapest VIII. kertiletében, a Józsefuárosban a középkorú fértiak
haĺálozásĺ viszonyai a századforduló halálozási viszonyait idézĺk,
Az a kisfiu, aki az 1990-es évek kÓzepén a főváros VIIL kerĺjletében
szĺiletet| kilenc és féI évvel rcividebb éIetre számíthat, mint koftársa a
il. kertjletben. A halál előtti egyenlőtlenség, ameĺy talán soha nem voĺt
nagyobb, mint napjainkban, nemcsak az esélyegyenlőtĺenséget és a társadalmi
igazságtalanságot fejezi kl) de mÍnden bizonnyal meghatározó méftékben
hozájárul a - nemzetkcjzi cjsszehasonlĺtĺísban - magas moftalitáshoz, olyan
haĺálozási viszonyok jelenlétéhez, amelyek inkonzisztensek a magyar
társada|om és gazdaság fejĺettségével. Magyarországon eĺhúződtí
epidemiológiai válság Van; ez a váĺság kualifikált (nem áltaĺĺínos), amennyiben
nem az egész népességet, hanem főleg, de nem kizáróĺag, a középkoniférfi
popuĺációt stjjt1.a, A krónikus epidemĺológiaĺ krĺzis nem magyar sajátosság: az

'Ajózsefvárosi, innovatív |épésekrő| - p|. lÉlrr-program - később rész|etesebben szó|unk.
6 Prob|émagenerá|ó egyfe|ől a fe|adatok megosztása, másfelő| a társada|om hathatós egyrittműködése
területén' Ez is (poIitikai) mego|dásra váró fe|adat a jövőben.
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Eĺbától keĺetre - egy zsákutcás modernizáció kcivetkeztében - minden
országban kiataku|t'ŕ

A kutató józsefuárosi pé|dájáró| tobb, egészségrigyi tanu|mány is megerősítőleg szól.

Kerü|etek közötti összehason|ításban a magas ha|á|ozási ráta e||enére az
é|veszületések számának viszonyĺagosan magasabb volta ad biztatóbb képet a jovőre

nézve.
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lakosra; Budapest
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2011. évi adat

A demográfiai mutatók tekintetében a |egfrissebb adatokat az aktuá|is év fordu|óján

be kovetkezett, szá m szer íj vá |tozá so k m utatjá k.

Idevágó kérdés továbbá a házasulási hajlandóság alakulása is. A legfrissebb
e|emzések szerint ,,d főváros be|ső kerÜleteiben főleg a városmagot a|kotó

kerÜletekben, aho| a fiata|abbak (15-39 évesek) részesedéSe az át|agnál magasabb -
a külső városrészre je|lemzőné| jóva| nagyobb arányban é|tek nőt|enek, i|letve

hajadonok. A városmaghoz taftozó VI., VII., Vil. és IX. kerü|etekben a 15 éves és
idősebb népesség 4647 száza|éka hajadon, il|etve nőt|en, míg a kü|ső városrészhez
taľtozó XVI. és XVII. kerü|etben 30-31 százaléka. A kü|ső kerü|etekben a

házasságban élők aránya nagyobb, pé|dáu| a XVI. kerÜ|etben élő 15 éves és idősebb
lakosság 49 száza|éka,míg a VII. és a VIil, kertjĺetben csak 29_30 százatéka házas.,E

, Józan Péter: A szózadvég halólozósi viszonyainak néhóny jellegzetessége Magyarorszógon, a tanu|mány a

NépesedéspoIitikai ad hoc Munkabizottság részére készü|t.

' Forrás: Központi statisztikai Hivata|: zotĺ. Évl ruÉpszÁvńrnS, 3. Terü|eti adatok, 3.1. Budapest
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Ez va|ószínű|eg nem áll ok-okozati összefüggésben a természetes szaporodás-fogyás
aIaku|ásáva|.

FoglaIkoztatottság
A munkané|küliségi adatok - különösen 2008 óta - évről évre rossz képet mutatnak a

fog|a|koztatottságra nézve. Így van ez a fővárosi osszehasonlítás tükrében is.
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Nyi !vá nta rtott álláskeresők a ránya a munkavá| lalási korú népességből,

2012. évi adat

A magas - budapesti át|aghoz képest kiugró . munkané|kÜliségi ráta (6,80/o) az
e|mú|t években taftóssá vá|t.

Józsefuárosban a|acsony a fog|a|koztatottság Szinťje, ami alig haladja meg a 4\o/o-ot.

A munkaÜgyi szeruezet számítáSai a|apu|ó munkané|küliségi ráta hosszú évek óta
10% fe|ett Van' és enyhén növekvő tendenciát mutat. A 2001-es népszám|á|áskor a

lakosság B,Bo/o.d va||otta magát munkané|kü|inek, a nyi|vántaftott á||áskeresők száma
ekkor L753 fő vo|t. Ez utóbbiak száma taľtós csokkenés után 2002-tő| újra

eme|kedit és magas a 1B0 napon tú|i nyi|vántaftott ál|áskeresők száma is' Az
ál|áskeresők zome a fizikai fog|a|koztatottak közü| kerül ki. A 2001-es népszám|á|ás

adatai szerint a háztartélsok 3,B7o-ában fordult elő |egalább egy munkané|kü|i, ez az
arány a budapesti kerü|etek közott ]ózsefuárosban vo|t a |egmagasabb, a fővárosi
át|ag csak 2,4o/o vo|t.

Ugyanezt mutatják a tartós munkané|kü|iek - legalább egy éve ál|ásta|anok -
arányának adatai is.
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2012. évi adat
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A részletes' negyedéves adatok (Józsefuáros, 2009-2011) a kovetkezők voltak:
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29 48 27 31 40 30 13 49

183 24 | 184
i

193 L97 74 i 243 285 f67 fz 222

25.29 év közötti regisztrá|t I

munkané|ki.jIiek/nyi|vántartott i f6o
ál|áskeresők száma

340

404

778

334

356

4r9

387 36f 185

324

337

455

405

466

334

43r

276 i 320

30-34 év közötti regisztrá|t
munkanélkü|ĺek/nyiIvántartoťt
ál|áskeresők száma

320 448 440 f97 423

35-39 év közötti regĺsztrá|t
m u n ka n él kü | iek/nyi Ivánta rtott
álláskeresők száma

29t

4044 ö iiö;äiii iégiś.iiält
i 2ram u n ka n él kÜ |iek/nyi lvánta rtott

á|láskeresők száma

36f 429 393 434 438 474 447 577 464 i 4t6 409

423408 374 4f5 477 438 445 470 556 488 i 447

45-49 év közötti regisztrá|t 
i

munkané|küliek/nyi|vántartott i sos
á||áskeresők száma i

4fr 435 388 4f4 4f5 455 4LO 486 484 465 407

50-54 év közotti regisztrá|t i

munkané|kü|iek/nyi|vántartott : 343

á||áskeresők száma
446 403 454 i 495 510 423 522 605 547 454 i 474

55-59 év közötti regisztrált :

munkané|kü|iek/nyi|vántartott : 303
á||áskeresők száma

302 45Ą 344 i 352 351 512 373 445 435!501i418

59 év fe|etti regisztrá|t i

munkané|kü|iek/nyi|vántartott i 44
á||áskeresők száma i

43 48 43i45 48 40 42 44 51 49;38

8 álta|ánosnál kisebb végzettségű
regisztrá|t
m u n ka n él kri I iek/nyi Ivánta rtott
á||áskeresők száma

i 727 145 1209 L42 i t42 163 !zof 179 f18 f07 1343 193
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A fentiekke| szintén összefüggést mutat a rendszeresen segé|yezettek számának
a|aku|ása. (A grafikonon kiugró adatot - tény|egesen 20,Lo/o-ot - mutat az V. kerület,
de ez annak sajátos he|yzetébő|, magas kedvezmény-összegeibő| és statisztikai
adatainak éftelmezési vetÜ|eteibő| adódik. Az v, kerü|eti onkormányzat ugyanis
többféle juttatást ,,a|anyi jogűvá,, téve számolja el segé|yezési kiadásait _ amit a
jelen|egi nyi|vántaftási rendszerek csak egy i|yen toz adat formájában képesek
rogzíteni, visszaadni.)

2011. évi adat

Kitörési pontot jelenthetnek még a kü|önféle - egyéni és társas - vá|lalkozásokban
fog|a|koztatottak számának novelése. Ebben érdekes képet mutat a józsefuárosi

helyzet.
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Látható, hogy a városrész Budapest kerÜletei kozü| a kozépmezőnybe taftozik a

kétszáz vá||a|kozásáva| (ebbő| 1000 |akosra 137 társas vá|la|kozás jut).

osszegezve: a foglaIkoztatottság he|yzetén va|ószínű|eg a közfoglaIkoztatás is
je|entősen javilLani tudna, s kü|önösen nagy terhet vehetnének |e a józsefuárosi

segélyezés nehézségei rő|.

Mindaddig, amíg az országos szociá|po|itika nem képes ezt a he|yzetet keze|ni, a fenti

- összehason|ításban rendkÍvü| gyenge _ kép marad jel|emző a városrészre.

VásárIóerő
Nyi|vánvalóan a munkané|küliségi/fog|alkoztatottsági adatoKó| nem fÜgget|en a

vásár|óerő a|aku|ása sem a VIII. kerü|et statisztikáiban. Érdekesség, hogy a magas
munkané|kü|iség me|lett a vásár|óerő tekintetében az a|só harmad tetején ta|álhatók
a kerü|et je||emzői.

Kovetkezhet ez a segé|yezési.támogatási rendszer ,,fenntaftóerejébő|,,, de mutathatja
az egyre novekvő különbséget a magas adófizetési potenciál|a| rende|kezők 0ól
keresők) és a gyengébb jövede|műek kozott.

A kerü|etben elvégzett korábbi kutatások is azt mutatják, hogy az itt é|ő lakosság
jövede|mi pozíciőja gyengébb a budapesti át|agná|' Józsefuáros he|yzetének re|atív
gyengü|éséhez az a|acsonyabb jövede|emmel rende|kező rétegek fo|yamatos

leszakadása nagyban hozzájáru|t. 2009-ben ezer |akosra mindossze 390 adózó jutott,

ami a fővárosban messze a |ega|acsonyabb éfték. A szemé|yi jovedelemadó.alapot

képező jovede|em nagysága és az egy adófizetőre jutó befizetett jövede|emadó

tekintetében is csupán néhány kerÜletet e|őz meg Józsefuáros.
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2011. évi adat

Rész|etes adatok híján a vásárlóerő további paramétereit, a fogyasztás Va|ódi
szerkezetét nem tudjuk vizsgá|ni. A háztartási pane|vizsgá|atok azonban azt
mutatját hogy a re|atíve csökkenő jövede|met a legkÜ|önfé|ébb megtakarításokka| és
vásár|ási szokások megvá|toztatásáva| volt képes kompenzá|ni a Főváros |akossága
is.

La kha tás, la kásviszon yo k
Az elmrilt évtizedben sokféle hatás miatt, de je|entősen vá|toztak a |akásviszonyok is
a Fővárosban. A kerü|et lakásállománya - e|tekintve a kiugróan a|acsony és a
kiugróan magas arányszámoKó| - a fővárosi át|ag bővülés képét mutatja.
1998.ban a kerület |akásá||ománya összesen 40 239 |akásbó| á||t. 1998 és 2006
kozott a lakások mennyiségében és minőségében némi javu|ás tapasztalható, 2006.
ban 40966 |akás taftozott a kerületi lakásá||ományba. A |akások tu|ajdoni
viszonyainak tekintetében tovább fo|ytatódott a rendszeruá|tás után megindu|t
privatizációs fo|yamat, melynek hatására az 1998-ra je||emző 40o/o-oS önkormányzati
tulajdoni hányad 2003.ra 22o/o-ig csökkent, s 2007.re e|éfte a l5olo-ot, azonban még
ez a L5o/o-os arány is a |egmagasabb Budapesten.

Az e|múlt években je|entősen változtak a |akásviszonyok a kerü|etben, csakúgy, mint
a fővárosban. A |akásá||omány a nagyszabású építkezések, ĺ||etve számos a|acsony
komfortfokozatú vagy komfoft né|kÜ|i |akás megszűnése ellenére sem mondható túl



TERVEZET! KizáníIag a mearendelő önkormányzat enaedétvével másolható- hivatkozhatóll

kedvezőnek, mert a |akások nagy számban egyszobásak. A kerület |akásál|ományára
je||emző a rendkívü| magas onkormányzati tu|ajdon me||ett a leromlott műszaki
ál|apot és a korszerűtlenség, tekintette| arra, hogy a |akások je|entős része 1900 e|őtt

épÜlt. A fővárosi át|aghoz képest magas számú a nem komfoftos |akások aránya, az

összkomfoftos |akások aránya szintén e|tér negatÍv irányban a budapesti át|aghoz

viszonyítva. Emellett a |akások esetében is megfigye|hető a kerü|et részeinek
kÜ|önbozősége. A nem komfoftos |akások aránya a Magdo|na és azorczy negyedben

a legmagasabb, és itt magas az önkormányzati tu|ajdonri |akások aránya is.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat a kerület megítélésénet va|amint |akossága

|akhatási körÜ|ményeinek javĺĽása érdekében 2000.ben e|határozta, hogy összefogott
rehabi|itációs projektet kezdeményez. A projeK tertj|etének a Práter utca - Szigony

utca _ Tömő utca - Ba|assa utca _ Apáthy utca - Szigony utca - Ülloi ĺt _ Jőzsef
korút á|ta| határolt, összességében 22 hektáros területet vá|asztotta. E|indult a Coruin
sétány Program, me|ynek eredményeként koze| 700 rossz minőségű zömében
komfoftné|ktiĺi |akás bér|őinek javu|tak az életkörü|ményei. E|mondható, hogy

Józsefuárosban egy rij városrész kerÜlt kia|akításra Coruin-negyed néven.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat a lakhatás e|ősegítése érdekében
időszakosan lakáspályázatot 

,|r ki. pr' e|mú|t és a f0I3. évben 2-2 pá|yázattal

segítette a |akáshoz jutást.

2oI3. évben a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában összesen 4985

lakás van, me|ybő| 44I bér|emény esetében állapítottak meg szociá|is lakbért, me|y

szociá|is rászoru|tság alapján kére|mezhető. A szociális |akbér megál|apításának
fe|téte|eit a Budapest Józsefuárosi onkormányzat rende|etben szabá|yozza. A
kedvezményes |akbér megá|lapítása segíti a |akásban |akók |akhatássa| kapcso|atos

kiadásainak csökkentését, ezálta| hozzájárul a |akhatás biztosításához. A szociális
|akbért fizetők bér|eményei közül 83 komfoft né|kü|i.

A |akhatás tekintetében a |egveszé|yeztetettebb csoportok a kedvezőtlen jövede|mi

he|yzetű csa|ádok, a pá|yakezdők, a nagycsa|ádosok, a sú|yos betegséggel küzdő

csa|ádok.
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Józsefuáros terü|eti egységei közötti kü|önbségek a |akások esetében is
megfigyelhetőek. A kerrj|etre je||emző lakásviszonyok hiányosságai, a komfortbeli és
egyéb lakhatási hiányosságok az orczy., a Magdolna- és a Ganz-negyedben
sűrűsödnek össze. Ezekben a negyedekben az önkormányzati tulajdoni arány is
je|entősen megha|adta a kerü|eti átlagot.

A kérdéskörhöz kapcsolódik az építési potenciál bemutatása is.

Ebből látható, hogy a megindított és fo|ytatott fejlesztések hatására a lakásépítési
potenciál igen kedvező he|yzetet jelenthet. Ez a tény szeruesen hozzájáru|hat a

|akosságszám |assú, de biztos növekedéséhez, a népességi (demográfiai)
konszolidációhoz.
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Kitekintés - Józsefváros ellátásai fővárosi
összehasonlításban
A szociá|is el|átórendszer nagysága, kiterjedtsége a budapesti kerü|etekke|

osszevetve jónak, kie|égítőnek mondható. Így Van ez annak e||enére is, hogy néhány

ellátási formában a helyi (szubjeKÍv) megĺté|és ettő| e|térő képet is mutathat.
pc e||átási formák kozü| el|átotti csopoftok sajátosságaihoz kapcsolódóan
néhányat kieme|ve mutatjuk be a kerület helyzetét.
Itt fontos megjegyeznÍ, hogy bár a je|en|egi jogi kornyezet szétvá|asztja
gyermekeknek nyújtott, kü|ön töruényben szabá|yozott és fe|nőtteket védő
szo|gá|tatásokra - mereven szétválasztott a rendszer, érdemes egybefüggően is

megvizsgá |ni az e| látásokat.
Az a|ábbi elemzés nem a feladate||átási köte|ezettségek a|apján, hanem az adott
cé|csopoĺtok szerint bontásban veszi sorba az e|látások egyes sze|eteit.

Idősek
pđ. időskorúak otthoni e||átásának szintjét a házi segítségnyújtás és a nappa|i

intézmények vizsgálatávaI járhaťjuk |egjobban korbe.

Míg 1998 óta nem bővü|t a nappa|i intézmények sora - je|en|eg is öt i|yen ta|á|ható a

kerÜ|etben -, addig az engedé|yezett férőhe|yek száma 10% fölött bővült (270tő|
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300.ra), s a tény|egesen e||átottak száma is - kisebb ingadozások után _ 260-270
kortj| alaku| (2011-ben 293 fő vo|t). A Fővárosban műkodő 6.300 férőhe|y köze| 5o/o.ô

tehát a kerületben |átja e| fe|adatát.
A házi gondozásba bevontak száma
az országos és budapesti trendek
megfe|e|ően a|aku|t az e|mrilt
években. Ez azt je|enti, hogy a B0-

90-es évektő| megfigyelhető
visszaesős Józsefuárosra is jel|emző

volt, de a 2008-as évtő| enyhe, de
folyamatos igénybevéte|-növekedés
tapasztaIható.

1995. 19t6. 1997. 1998. 1999. 20C0. 200 1_ 2002. 200J. 2004. 2C05. 2006_ 2C07. 200S. 2 009. 201.0. 201 1,

200 :

rso .i

10c .i.

finanszírozásának vá|tozásáva| az addig igen magas térítési dlj is finomodni tudott, s
beléptek az ún.,,térÍtesmentes,' szo|gáltatók is. (Ez utóbbiak nem mindig a megfe|e|ő

szakmai színvona|at nyújtva ugyan, de jelentős kedvezménnyel vagy ingyenesen
kíná lva szo|gá |tatásai kat. )
Ez a tendencia 201l-ben újra csökkenő |ett.

A Fővárosban e|látottak száma 4920 fő, ame|yből 4o/o-nfi (I92 e|látott) jut
Józsefuárosra.

Az időskorúak védelmét szo|gáló ellátási forma a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
is, ame|y népszerű és elérhető biztonságot nyújt az otthonában élő idős szemé|yek
részére.
A budapesti L492 darab működő készü|ékbő| 60 darabot vehetnek igénybe a
kerületiet amely jóva| elmarad az arányosnak mondhatótó|. Az e|mú]t évek adatai
alapján át|agosan 53 készÜ|ék került kihe|yezésre.

házi segÍtségnyújtás

Tartós bentlakásos és átmeneti e|he|yezést nyújtó
intézmények m űktidő férőhe|yeinek száma (db)

Nem taftozik a kötelezettségek
közé, de fontos, hogy az
egyedü| maradó, rászoruló
idősek életvégig taftó
e|helyezésére hogyan nyílik
mód a városrészben. pc

elérhető férőhelyek száma
nagy változásokat mutat
ennek sokfé|e oka lehet,
főként az egyes fenntaftók
be|ső döntései az adott
férőhe|yek átminősíttetése
kapcsán.

1200

1000 ^,

1997. 1998
iv év

- -i---'
1999. 2000. 2001. 2002. 2003

év é.l ćv ét' tív

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010
ćv tiv dv ćv dv év ćv
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Ezze| együtt a 2008-as adathoz képest tíz száza|ék körü|i csökkenés |átható. Ez

szűkölő kapacitásokraó|, a kerÜ|etben nehezebben e|érhető bent|akásos kapacitásró|

tesz tanúbizonyságot.
Krj|on ki kel| eme|ni, hogy az ún- átmeneti gondozás megszeruezése je|ent krj|önösen

nehéz fe|adatot a csa|ádok számára, hiszen többnyire a napkozbeni e|látást is nehéz
megszeruezni, nem beszé|ve a hétvégi és esetleg szabadságo|ási időszakra eső
á po|ás-gondozás megszeruezésérő|.

Érdekes képet ad a

szociá|is étkeztetés
aIaku|ása.
A napi egyszeri
étkezés
megszeľvezése
töfténhet rendszeres
kiszá|htással, nappaIi
intézményekben
eIfogyasztható
biztosításávaI
népkonyha
üzeme|tetéséveI is.

Szociá|is étkeztetésben részesü|ők száma (fő)

éteI

és

1000

900

800

700

6C0

s00

400

300

200

100

0

1995.1996.1997.1998.1999.2000.f001.2002.2003.2004.2005-2oO6.2o07.20o8.2o09.rrrO..ZO:ľl
év év év év év ěv év év tiv év óv év év óv év év eV

Mindezen formák jelenlétének eme|kedése szinte 2002 óta töret|en. A Főváros 14.500
adagos összképéhez méften ez kb. hét száza|ékos részt jelent, ame|y nem kiugróan
magas' de erősen meghatározó képet mutat.

Gyermeket családok
A gyermekjó|éti-gyermelcvéde|mi rendszer sok ponton kompatibiIis a szociális
töruényben meghatározottakkal, de mégis - lévén kü|ön jogszabá|y hatá|ya a|á esőek

- más típusú beszámolási és koncepcióalkotási köte|mei vannak.
A |egtöbbeket érintő kérdések egyike - a fog|a|koztatottságra különösen nagy
hatással lévő szolgá|tatás - a bö|csőde.
A fővárosi, osszehasonlÍtó adatokbó| kitűnit hogy |akosságszámához és a 14 éves
kor alattiak arányához viszonyítva a férőhe|yek száma átlagosnak mondható a

kerÜ|etben.
A jelen|eg rende|kezésre ál|ó 20It. évi adatok a|apján a bo|csődei férőhe|yek száma
fővárosi viszonylatban kozel 11.000, me|ybő| Józsefuárosban 2011. évben 432 vo|t,

ami a|ig négy százalékot je|ent. A bo|csődei férőhelyek száma az e|múlt évben uniós
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forrásbó| megva|ósu|t új 60 férőhelyes bo|csődei férőhe|lye| eme|kedett (492
férőhely). .Ez az adat a kerü|et sú|yához mérten azonban még mindig a|acsony.

Emelkedik a

csa|ádsegítő
szoIgáltatást
igénybevevők
száma is, miközben
a Főváros
egészében éppen
fordított a

tendencia. (Igaz, a

kevesebb
esetszámra
sú|yosabb,
töményebb
prob|éma jut, ezt
mutatja a problémák számának emelkedése.)
Az 5.600 fő (tanóssá vá|ó) esetszám azt mutatja, hogy a csa|ádsegítő-9yermekjó|éti
szolgá|tatás integráció nem ,,döntötte be,,a segítőtevékenység minőségét, de magas
szinten stabi|izá|ta az egy időben el|átandó csa|ádok számát.
A budapesti he|yzet a következő képet mutatja:

Az Önkormányzat évről évre rész|etes képet kaphat az ,,Íłtfogó éftéke|és,'címet viselő
e|őterjesztésbő|, ezért ennek részletezése csak a redundanciát növe|né.
Érdemes azonban néhány fontos a tendenciát kiemelni.
Az egyik az együttműködés szükségességének fo|yamatos kieme|ése. Ez már annál is
inkább fontos, hiszen a szűkÜ|ő források, |ehetőségek esetén a továbblépés csak
Szoros partnerségek mel|ett képzelhető e|.

Másik prob|émakör a pszichiátriai és szenvedélybeteg (drogprob|émás) esetek
számának novekedése' A kerÜ|et ezekre a kihívásokra fe|készült ugyan' de
va|ószínű|eg a fo|yamatok mé|ysége nehezen jóso|ható'

A csa|ádsegítő szo|gáltatást igénybe vevők száma
(fő)
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A kerületi szakemberek szem|é|etére a 2012-es éftékelés uto|só mondatát célszeriÍ
idézni: ,,Az egyén fe|elős saját magáélt, a csaĺád a tagjaiéft, az tinkormányzat a
ĺakosságélt, az áĺĺam a potgáraiéft,,o

Fogyatékossággal éIők
A fogyatékosságga| é|ő személyek el|átásában a kerületi önkormányzatoknak
viszony|ag kevés köte|ező fe|adata adódik. S bár |átszó|ag kevés szemé|yre terjed ki

az el|átás - néhány tucat csa|ád é|etéről van szó _ az érintettek számára annál
inkább fontos, je|entős szo|gá|tatási sze|etrő| van szó.

Fogyatékosok nappali el|átásában részesülők
száma (fő)

i,

:?5 i- "

: ĺ0 Ý.-..

2Clo6.ev 2a01 ' Éý ż0Ú8.év 2009,ćv 2010.év i f006'ćv 2007.ôJ ]008.ćv ]0c9.ćv 2010.ěv

kerü|eti adatok

A fogyatékosok számára tehát növelaĺő kapacitások ál|tat állnak rendelkezésre a
kerü|etben.

Budapest egészén a|ig tobb mint nyolcszázfő (2o11. évben Bo4 fő) juthatott nappa|i

el|átáshoz' ame|y a kerü|eti 36 férőhely tükrében az e||átás arányosságát mutatja.

Pszich iátrial- és szen vedélybetegek
Rendkilvü| érdekesen a|aku|t viszont a pszichiátriai segÍtség megszeruezésének ügye.

Budapest ezen a terü|eten
rendkĺvü| szűk
kapacitásokat mutat.

La kosságs zámához méften
nagyon a|acsony az e|látási

:2o1o'íiv

: 2009.dv

i 2oos.év

i
i 2OO7. r*

i:ooo.c"
j

i

Pszichiátriai betegek nappaIi eIlátásában

c 20 40 60 8(r 100 ,.20 140

volumen, 2011-ben
mindössze 37t főre
rendelkeztek a szo|gáltatók
működési engedé||ye|.

Ezekből a férőhe|yekbő|

azonban 160 Józsefuárosra jutott, amely negyven száza|ék folötti arányt mutat.

9,,Átfogó 
értéke|és Budapest Főváros Józsefvárosi onkormányzatfO1.1', évigyermekjó|éti és gyermekvéde|mi

fe|adatainak e|látásáró|,,, 2012. május.

l*:

Ezzel

Fogyatékosok nappa Ii e||átásában

:"":].]u:-:.:."::: 
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részesü|ők száma (fő}
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a magyarország. telepü|ések kozott messze a |egjobb pszichiátriai nappa|i/napközbeni
el|átás itt érhető e|.

Hason|óan bővÜ|ő

he|yzetrő| számol be a
szenvedélybetegek
el|átásának bővÜlése.
Bár a

szenvedé |ybetegség gel
fog|alkozók többfé|e
módszerre| és eszkozze|
rendelkeznet s meg
ke|l kü|önböztetni az
a|koho|, a drogfüggőket
a játékszenvedél|ye|

küszkodőktő|, de
összességében az
elérhető e|látások növeloĺő száma, aránya fe|tét|enü| kedvező helyzetet teremthet.
2010.es évben a Fővárosban 518 fő kaphatott ilyen segítséget, ebbő| a józsefuárosi

159-es szám köze|ítőleg 30o/o-oS arányt je|ent!

Hajlékta Ia not utcá n élőIE fedélnéIkii lÍek
Az egyik legnagyobb polémiát az e|mri|t időszakban azok a lépések vá|tották ki - a

bulvársajtó nem kis érdek|ődését, és po|itikai szerep|ők figye|mét is magára Vonva -
amelyek kapcsán Józsefuáros a szubszidiaritás e|vét követve és a szociá|is terü|et
jogszabá|yainak nem e|lentmondva újragondo|ta a he|yi hajléKalane||átás
működését.
A számok azt mutatját hogy a

Főváros 36 hajléKa|an nappa|i
intézményéből 7

Józsefuárosban Van. Ez húsz
száza|éka a teljes
kapacitásnak. 2010-ben az
összes nappali intézményi
igénybevéte| (napi át|agban)
5859 fő volt Budapesten,
ebből a józsefuárosi
intézmények 1698 főt láttak el,
napi szinten.

Szenvedé|ybetegek nappaIi ellátásá ban
ľészesülőkszáma (fő)

Népkonyhá k napi át|agos forga|ma (fő)

11.-u: ĺ'
kerü|eti adat

2007. ć'.. 2008. év
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(Ismerue a LELEK-program kutatásainak számat, e7fe| |ega|ább 10-15-ször nagyobb
kapacitás, mint amit a tényĺegesen a kerÜ|etben hajléktalanná vá|t szemé|yek
tisztességes el|átása igényeIne.)

Ehhez taľtozik még az ún. népkonyhák üzeme|tetése, ame|y messze nem csupán a

haj|éKalanok számára nyújt ingyenes étkezést. A budapesti népkonyhák napi

át|agos forga|ma 200I fő volt 2010-ben, akikbő| 683 fő napi átlagban a kerületben
étkezett. Ez óriási mentális és fizikai megterhe|ést ró(tt) a kerü|etre. A folyamatokat
vizsgá|va az is látszik, hogy ez a szám néhány éve még bőven 1000 fő fo|ott volt (a

Főváros étkező haj |ékta |anjai na k fe|e( ! ) koncentrá |ódott a kerü |etben).

A nappali intézményekben (melegedőkben) megje|enő hajléKa|anok száma pedig

azőta is növekszik...

Fe|zárkőzás statisztikai m utatót 2005.201 1

A Koncepció készítésekor több vé|eményezőné| fe|merÜ|t, hogy érdemes |enne

megje|eníteni egy o|yan, je||emző adathaImazt, ame|yben nem csupán a

szociáĺpolitikai, vagy ahhoz kapcsolódó információk |áthatók.

A kerrjlet űn, ,,fe|zárkózási mutatói'' a készítők szerint |efedik ezt az elvárást, s

minden további e|emzés né|kü|, a fenti statisztĺkai adatok árnyalásának érdekében
kovetkezzenek ezek az adatok:

Hajléktalanok nappali intézményeinek napi
átlagos forgaIma (fő) a Józsefvárosban
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Éves adatok

MUTATO 2005 2006 zooT 2008 2009 zoto 20L7
A házi gyerekorvosok á|taI e|látott
szoIgá|atok száma 13 13 t2 tt LL
A napközis tanu|ók száma az á|ta|ános
ĺsko|ákban 1896 L772 1956 1929 20L0
A 65 év fe|etti ál|andó lakosok Loo fő o-1'4
éves korú á||andó |akosra iutó száma L36,73 t40,77 r42,29 L43,43 L43,8t

ÁlIandó népesség 72924 72L79 7t633 7tt47 7LOL'
Ál|andó népesség, férfiak aránva 47,O5 47,31 47,34 47,53 47,67
Á||andó népességbő| a 0-14 éves férfiak
aránva 5,92 5,77 5,67 5,67 5,64

Á||andó népességbő| a 0-14 éves nők aránya 5,79 5,52 5.5 5,41 5,38

Á||andó népességbő| a 0-2 évesek aránva 2,37 2.37 2,42 2,53 2,53
A||andó népességből a L5-!7 éves férfiak
aránVa L,54 1,.45 t,4 L,34 1,31

Á||andó népessésbő| a !5-L7 éves nők aránva L,44 1.42 1,38 1,33 L,23
Al|andó népességbő| a 18-59 éves férfiak
aránya 3L,7t 32.L2 25.33 32,45 32,49

Á||andó népesséeből a 18.59 éves nők aránva 3L,66 3L.87 31,95 32,07 31,95
A||andó népességbő| a 60-64 éves férfiak
aránva 2.57 2.61 2,59 2,65 2,76

Á||andó népesséebő| a 60-64 éves nők aránva 3,16 3,2s 3,21 3,32 3,4
Á||andó népességből a 65-X éves férfiak
aránva 5.31 5,36 5,38 5,42 5,47

Á||anoó népesséebő| a 65-X éves nők aránva 10,69 10,55 L0,5I t0,47 10,38
Á|talános isko|ában tanu|ó 1-4. évfo|yamosok
száma a nappaIi oktatásban
(gyógypedagógiai oktatássaI együtt) 1583 1518 1654 1650 t645
A|ta|ános isko|ában tanuló 5-8. évfolyamosok
száma a nappaIi oktatásban
(syóevpedaeóeiai oktatással egvütt) 30 27 28 19 20
Á|ta|ános isko|ai fe|adatel|átási he|yek száma
(eyóevpedagóeiai oktatássa|) t3 t2 13 13 t2
Ápolási díj, aIanyi jogon: Támogatásban
részesítettek átl.szá ma 267,42 282,92 293,75
Ápo|ási díj, mé|tányossági alapon:
Támogatásban részesítettek át|'száma 68,25
Az á||andó je|legű oda- és az elvándorlások
kti|önbségének 1000 á||andó |akosra vetített
száma 2.5t 0,29 3,78 2,78 4,75

Az á||andó néoesséebő| nők aránva 52,95 52,69 52,66 52,47 52,33
Az á|ta|ános isko|ai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban (a nappaIi
oktatásban) 30 27 28 19 20
Az á|talános isko|ai osztályok száma
(svógvpedasósiai oktatássaI egvütt) t84 175 187 t72 t7t
Az é|veszü|etések és halá|ozások kü|önbözete -361 -325 -268 -98 -333

Az óvodai gvermekcsooortok száma 77 75 75 77 77
Az óvodai gyógypedagógiai
gvermekcsoportok szá ma J 3 3
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Betö|tött védőnői á|láshe|vek száma 34 31 29 30 29

Bölcsődébe beírt gvermekek száma 4t7 4II 415 423 430

Bölcsődék száma (önkormányzati, üzemi,
masán stb.) 6 6 b 6 6

Csak feInőttek részére szervezett háziorvosi
szoIsá|atok száma 55 55 54 54 54

Családi napköziben engedé|yezett férőhe|yek
száma december 31-én T4 t4
Éves mutató (vagy át|ag): oktatás - 80111-5-
01 óvodai neve|és - óvodai neve|ést igénylők
száma t662 L493 1193

Eves mutató (vagy át|ag): oktatás - 80111-5-
02 óvodai nevelés - férőhe|v L528 t702 L642

Eves mutató (vagy át|ag): oktatás - 8otL2-6-
01 sajátos nev. ig. gyermekek óvodai
neve|ése - neve|ést isénv|ők száma 15 31 72

Éves mutató (vagy át|ag): oktatás - 8o!t2-6-
02 sajátos nev. ig. gyermekek óvodai
nevelése - férőhe|v 15 31 t2
Éves mutató (vagy át|ag): oktatás - 80123-6.
01 álta|ános isko|ai fe|nőttoktatás - tanulók
|étszáma 42 57 12

Éves mutató (vagy át|ag): oktatás - 80216-6-
01 gimnáziumi felnőttoktatás - résztvevők
száma L34 223 48

Házi evermekorvosok száma 13 L3 t2 LI 7L

Időskorúak járadéka: Támogatásban
részesítettek átl.szá ma 28,08 19,59 3L.17

Közgyógyel|átási igazoIvánnyaI rendeIkezők
száma 3153 2936 2777 2831 2643

Lakásá||omány (az éves |akásép. és

megszünési stat. alapján) 4t207 418L6 4ft87 42854 43654

Lakónépesség száma az év végén (a
népszám|á|ás vég|eges adataibó|
továbbvezetett adat) 8t447 82222 83465 84300 85173

Megvá|tozott munkaképességű szemé|yek
e||átásaiban részesülő férfiak száma 4t5 392 369 297

Megvá|tozott mu nkaképességű szemé|yek
e||átásaiban részesülő nők száma 512 516 469 437

NappaIi e||átásban részesülő fogyatékos
szemé|yek száma L4 29 31 36 42

NappaIi e|látásban részest.ilő időskorúak
száma 296 277 265 266 293

Nyugdíjban, nyugdíjszerű e||átásban
részesülő férfiak száma 7638 7572 7535 7075

Nyugdíj ban, nyugdíjszerű e||átásban
részesülő nők száma L3227 72894 12638 11815

ivodába beírt gyermekek száma
(gyógypedagógiai neve|ésseI együtt) 19 19 19 79 19

ivodai feIadate||átási he|yek száma
(svógvpedasógiai neve|ésseI egvütt) r.9 19 19 19 19

Regisztrá |t mu nkané|kü |i/nyiIvántartott
á||áskereső férfiak száma/á||andó
néoessésbő| 15-64 éves férfiak száma 4,8 4,96 7,36 6,26 5,62
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Regisztrá|t munkané|kü|i/nyilvá ntartott
á ||áskereső nők száma / álIandó népességbő|
15-64 éves nők száma 3,95 4,9t 4,73 5,99 6,75
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi át|aeos száma 2368 2735 2884 3208 3359,98
Rendszeres szociá|is segé|y/fogIaIkoztatást
he|yettesítő támogatásban : Támogatásban
részesítettek átlagos száma 886,5 1098,25 74L6
Véde|embe vett kiskorú gyermekek száma
december 31-én 68 101 t45 199
Veszé|yeztetett kiskorú gyermekek száma
december 31-én L922 2738 940 2034

17.20 éves reeisztrá|t munkané|küliek száma 39 33 27 48 82
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M íĺ ködő el látórendszer
A funkcioná|ó e||átórendszer idősoros, adatokra koncentrá|ó |eírása az e|őzőekben
megtoftént. Az alábbiakban összefog|a|juk azokat az el|átókat, intézményeket és
szo|gá|tatásokat, ame|yekre épül a he|yi, szociá|ĺs véde|mi há|ó személyes
gondoskodást nyújtó része.10

A személyes gondoskodást nyújtó e|látások tekintetében a kote|ezően e|őílt vagy

önként vál|a|t fe|adatokat az önkormányzat saját fenntaftású intézményein keresztü|

vagy feladat-e|látási szerződés riťján biztosítja a |akosság számára.

Idősgondozás
,,őszirózsa. Gondozó 9zotgáIat
1089 Budapest, orczy űt ąĺ.
A Szo|gá|at á|ta| nyújtott a|apszo|gá|tatások a házi segítségnyújtás, étkeztetés, a
je|zőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappa|i e||átása, éne|mi fogyatékosok
nappa|i e||átása, szenvedélybetegek nappa|i el|átása, szakosított e|látás az átmeneti
el he |yezést biztosító i d őskorúa k gondozőháza,

Ar. intézményi beszámolókbó| kiderül, mi|yen sokszínű programmal próbálja a

szo|gá|at az ezer fő fo|otti, ál|andóan e||átott idős szemé|yek életét szebbé, élhetőbbé
tenni. Motivá|t ko||ektÍva képét is leírják a szakmai beszámolók, ame|y né|kÜ|

rendkÍvü| nehéz lenne a megfe|e|ő színvona|ú idősel|átást megvalósítani
Józsefuárosban.

SzékheIye: 1089 Budapest, orczy út 41,

(házi segítségnyújtás, étkeztetés)
Szociális étkeztetés
A Gazdaságĺ, Kerü|etfej|esztési és Kozbeszerzési Bizottság 606/2008. (04.22.) számú

döntése a|apján a Szolgá|at 2008. 05. 05. napjától határozat|an időre sző|ő

vá||a|kozási szerződést kotött a SoDEXo Magyarország Kft.-vel a szociá|is étkeztetés,
mint kotelezően el|átandó szociá|is alapszo|gáltatás el|átására. Az e||átottak száma

f0I2. évvégén 662fő.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat 20L3. évben módosította a szemé|yes
gondoskodást nyújtó szociá|is e|látások formáiró| és a térítési díjfizetési

'o Ezen |eíró részhez az interneten fe||eIhető információkat haszná|tuk. Meg ke|| azonban á|lapítani, hogy az

internetes tájékozódás rendkívü| nehézkes. Nincsenek információk az a|apvető kérdésekrő| (jogosu|tságok,

igénybevételi szabá|yok a|apjai) és ami van (címek, e|érhetőségek) sincs te|jesen |ogikusan rendezve. Az
információkhoz vaĺó hozzáférés terén az onkormányzat sokat tehetne egy újrarendszerezett, fe|tö|tött,

naprakészen tartott honIaptartalomma|'
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kote|ezettségrőI sző|ő rende|etét, me|yben az intézményi térítési díjak osszegét
csokkentette.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében (legfe|jebb napi 4 órában) ke|| gondoskodni azokról
az időskorú személyekrő|, pszichiátriai betegekrő|, egészségi á|lapotuk miatt rászoru|ó

szemé|yekrő|, akik önmaguk e||átására saját erőbő| nem képesek, ró|uk más nem
gondoskodik és gondozási szükség|etük az intézményvezető á|ta| megál|apításra
kerü|. Az e||átottak számára az önkormányzat munkanapokon biztosítja az e|látást,

me|yet kü|ön térítésl díjfizetés mel|ett kiegészíthet a fodrász, pedikűr, gyógytorna,
gyógymasszőr szo|gá|tatás (egyéb szo|gá|tatás), és a szociá|is étkezés akár hétvégén
is.

2013. év elejei adatok alapján 13B fő veszi igénybe a házi segítségnyrijtást.

,, Ez ii stfe n yő,, Go n doző h áz
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út29ĺa.

. időskorúakgondozóháza

. je|zőrendszeres házi segítségnyújtás
(2013. június 30' napjáig a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal köt(itt
fr na n szĺrozási szeződés a lapjá n)

A szociá|is igazgatásró| és szociá|is e||átásokró| szőlő 1993. évi lil. toruény (Szt) 65.

5-a a kovetkező (7) bekezdésse| egészÜl ki: ,,(7) A je|zőrendszeres házi
segítségnyújtás biztosítása á|lami feladat.,'A módosítás 2013. jú|ius 1.jétől hatá|yos.

A Szociális és GyermelÜédelmi Főigazgatőságról sző|ő 31612012. (XI.13.) Korm.

rendelet a|apján a je|zőrendszeres házi segítségnyújtást a Főigazgatóság biztosítja az
Szt 91. 5 (2) bekezdésében meghatározottak figyelembe véte|éve|.

(2013. július 01. napjától 2013, december 31, napjáig a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságga l kcjttjtt szeződés a lapjá n)

A jelzőrendszeres házi segítségnyrijtás a saját otthonukban éIő, egészségi á||apotuk

és szociális helyzetük miatt rászorulő, a segé|yhĺvó készÜ|ék megfele|ő haszná|atára

képes időskorú vagy fogyatékos szemé|yek, il|etve pszlchiátriaÍ betegek részére az
önál|ó életvitel fenntaftása mel|ett fe|merü|ő krízishe|yzetek e|hárítása céljábó|

nyújtott e||átás.

Nappali ellátások
A kerületben az idősek, a szenvedé|ybetegek, va|amĺnt az éńe|mi fogyatékosok
nappa|i ellátása térítésmentesen kerÜl biztosításra. Az el|átottak számára a Budapest
Józsefuárosi onkormányzat munkanapokon biztosítja az el|átást, me|yet kü|ön térítési



díjfizetés me||ett kiegészíthet az egyéb szolgá|tatás, és a szociális étkezés akár
héWégén is.

Idősek nappali eI!átása:
Napraforgó ldősek K|ubja
Cím: 1089 Budapest, De|ej u. 34.

Cik|ámen ldősek K!ubja
Cím: 1081 Budapest, II. János Pá| pápa tér t7.
Víg otthon ldősek Klubja
Cím: 1084 Budapest, Víg u. 18.

őszikék ldősek Ktubja
Cím: 1082 Budapest, Baross u. 109.

Reménysugár ldősek K|ubja
Cím: 1084 Budapest, Mátyás tér 4.

Fogyatékos e|látás
Értelnĺ Fogyatékosok Napktizi otthona (Éuo)
Cím: 1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

Budapest Főváros II.' vII. és IX. kerii|eti önkormányzatokkal a Budapest
Józsefiĺárosi önkormányzat határozatlan idejű eIlátási szerződést kötött
éľtelmi fogyatékosok nappali e||átásának biztosltasára.
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Pszichiátriai és szenvedélybetegek részére
Máýás Kub
Cím: 1084 Budapest, Mátyás tér L2.

rÉK pont Drogkonzultációs Központ és Drogambu|ancia

Határozat|a n időta ft amű szerződés keretében szenvedélybetegek kozosség i e| |átását

biztosítja. A Kék Pont A|apíwány 2012. évi beszámo|ója a|apján 2012 december

utolsó Ügye|eti napján 331 új regisztrá|t k|iens - összesen 2905 regisztrá|t k|iens -
vo|t a program regisztrációs adatbázisában. p,z új k|ĺensek száma elmaradt az e|őző

évektől, ame|yben va|ószínűleg a ko|tözés miatti több hetes zárva tartás je|entős

szerepet játszott, hiszen nem vo|t e|érhető a program. Emellett persze nem

ethanyago|ható hatással |ehetett erre, hogy a februárban bevezetett korlátozások

miatt e|eve je|entősen |ecsokkent a nyĺtvataftási napok száma (az e|őző években heti

6 napot vo|t nyitva a program' idén januán kivéve már csak heti 4 napot). A
|akóhe|yet tekintve a regisztrá|t k|iensek dontő részben a program he|yszínéü|

szolgá|ó B' kerÜ|etből érkezik _ ez a 20L2-ben regisztrá|tak esetében 5B%-t je|ent, a
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nemek aránya sem Vá|tozott jelentőSeÍ\i 72o/o férfi és f9o/o nő. Ugyanakkor, ha az
elmú|t éveket kü|ön vizsgá|jut akkor |átszik elmozdu|ás (statisztikailag szignifikáns),
201l-ben és 2012-ben nagyobb arányban regisztrá|tak nők a programba, mint azazt.
mege|őző években. Ebben va|ószínű|eg nagy szerepe Van a két éve elindított
speciá|isan nőknek sző|ó ''Csere csak csajoknak'' programnak' ame|y keretében
kéthetente (idén már hetente) egy napon csak női k|iensek haszná|hatják a tűcserét.
Az elsődlegesen injektá|t szer tekintetében nagy vá|tozások zaj|ottak |e az e|mr]|t

években, az új pszichoaktív szerek megjelenésével a tűcsere programot haszná|ó
k|iensekre je|lemző szerhaszná|ati struktúra te|jesen áta|akult.''

Fontos program e|emük a HIV, HBV és HCV szĹjrés, ame|y a kerület kozegészségügyĺ
feľtőzottsége szem pontjá ból sem e| h a nya go I ható.
Étérelésrik szerint a kerületi Kábltoszerügyi Egyeztető Fórum jó| műkodik.

Fé!úton Alapítvány
l szenvedélybetegek kozösségi e||átása (határozat|an idejű szeaődéssel)

Szigony.Útitáľs a Komplex pszicho-szociális RehabilitációéÉ Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft.

. pszichiátriai betegek nappali e||átása (2013.dec.31.i9 tartó szerződésse|)

Moravcsik Alapítvány
. pszichiátriai betegek nappa|i e||átása (2013.dec.3l-ig tartó szeződéssel)

Gyermekek Napktizbeni Ellátása
A gyermekek napkozbeni el|átását az önkormányzat fenntartásában |évő Józsefuárosi
Egyesített Bo|csődék 6 telephe|yén, valamint a Katica Bolcsőde és Napkozi otthonos
ivodában biztosítja 492 férőhelyen.
Józsefuá rosi Eg yesített Bcjlcsődé k
Cím: Bp. 1o83. Szigetvári utca 1'
A Józsefuárosi Egyesített Bö|csődék intézménye 420 férőhelyen, 6 épü|etben

biztosítja 20 hetes kortó| - 3 éves korig, i|letve a harmadik é|etév betoltését kovető
augusztus 31- ig a kisgyermekek napközbeni el|átását. A bo|csődei gondozás -
nevelés a csa|ádi neve|éssel egyÜtt, azt kiegészítve szolgá|ja a kisgyermekek
optimá|is fej|ődését.
Mit is je|ent, hogy ,,Egyesített Bölcsődék,,?

Mt, hogy azonos gazdasági és szakmai program és vezetés a|att tjzemelnek az
intézmények, kü|onbozőségük csak az épü|et je|legében és a he|yi szokásokban Van.

A bö|csődékben az e|őjegyzés és a gyermekek felvéte|e egész évben fo|yamatos, bár
a szeptemberi fe|véte|ek után, csak a kimaradt gyermekek he|yére tudnak gyermeket

fe|vennĺ.
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A kerÜ|etben va|amennyi bö|csőde, a szü|ők munkarendjéhez igazodva, regge| 6
órakor nyit, és este 6 őrakor zár.

Nyáron egy hónapot minden bo|csőde zárva taft, de szükség szerint a nyitva tartó

bö|csődék fogadjá k gyermekeket.

A gyermek bo|csődei fe|véte|e bo|csőde|átogatássa|, majd a gondozónő

csa|ádlátogatásával, valamint a szü|őve| tofténő fokozatos beszoktatással kezdődik.

Ezek a talá|kozások adnak a|kalmat arra, hogy a szü|ők megismerjék a gyermek saját
gondozónőjét, a bo|csődei gondozás _ neve|és elveit és gyakor|atát, a gondozónő
pedig a szülők segítségéve| megismerje a gyermeket, annak egyéni szokásait,

megkonnyítve ezze| a kisgyermek részére az új kornyezet e|fogadását.

A gyermekek részére a bö|csődei taftózkodás ideje a|att, szükség szerint játszóruha

kerü| biztosításra, aminek tisztántaftásáró| a bölcsőde saját mosodája gondoskodik.

A gyermekek korszerű, é|etkorának megfe|e|ő táplá|kozásáró|, az eset|eges táp|á|ék

into|erancia miatt szÜkséges diétás étkezés is biztosÍtott, mive| minden intézmény

saját főzőkonyháva| rendel kezi k.

Az országban egyedÜlá|lóan több mint tíz éve kerrj|t bevezetésre egy ,,Komp|ex korai

szíjrő és fejlesztőprogram''. Ami 2003 évben az ICSSZEM támogatásáva| és

fe|kérésére kiegészÜ|t a,,Biztos Kezdet'' mode|lprogramma|.

A két program cé|ja, a kisgyermeket nevelő csa|ádok komp|ex segítése o|y módon,

hogy minden kisgyermek a tankoteles kor kezdetére érje el képességeinek

maximumát.

Módszereik:

- az egészséges, de va|amĺ|yen fej|ődési szinten l mozgás- kommunikáció. ételmi-
stb. / megtorpanást, vagy |emaradást mutató kisgyermekek korai felismerésérő| és a

korosztá|y át|agos szintjére va|ó fej|esztésérő| gondoskodik. A korai időszakban

fe|ismeft és korrigá|t fej|ődési |emaradások, megóvhaťják a gyermeket a későbbi

tanu|ási nehézségek - dys|exia, dysgráfia, va|amint a magataftászavarok okozta
későbbi isko|ai kudarcoKó|.

- Családsegítő, szo|gá|tatások ĺ játszőház, baba- mamak|ub, szabadidős programok

szeĺvezése / te|jes körű információ nyújtása a csa|ádok részére nyújtott á||ami és

kerÜleti támogatásokró|, intézményekrő|'

- Szakmaközi együttműkodés a társintézmények munkatársaival

Intézményei k kimagas|ó szakmai munkájának biztosítéka, hogy korszerű

épületekben' a gyermekek é|etkorának megfele|ő napirenddel és tárgyi feltéte|ekke|,

va la mi nt gyermekszerető, jó| képzett, na gy gya korlatta I rende| kező mu n katá rsa kka I

rendelkeznek.


