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Tisztelt Képviselő-testület!

I. E|őzmények

A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló |993 évi III. torvény (Szt) 92. $ (3)
bekezdése értelmében a |egalább kétezer lakosú települési <inkormrínyzat a te|epulésen, fővá-
rosban é|ő szociáIisan rászorult személyek részére biztosítandő szolgá|tatási feladatok megha-
tźnozása érdekében szo|gáItatźlstervezési koncepciót készit. A szolgáltatástervezési koncepció
Íarta|mátazcinkormányzatkétéventefelülvizsgáljaésaktua|izáIja.

A Jozsefvarosi onkormányzat Képviselő-testtĺlete 49612004. (XII.09.) számis'határozatáva|
elfogađta Józsefuáros Szociális Szo|gá|tatástervezési Koncepcióját, melyet a képviselő-
testület 6912009. (Iil.04.) számu döntésében foglaltak a|apjźnfelülvizsgált és ak.tva|izźit.

A Képviselő.testi'ilet | 1 8 l20 12. (Iv' 05. ) számu hatźnozatćnak
a J őzsefv źro si S zociáli s S zol gáltatásteľvezési Koncepció ĺelp].-y

úgy döntött, hogy
költségére 850,0 e

Előteľjesztő: Sóntha P éterné alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2013. decembeľ 04 | . . . .. . sZ. napirend

Tárgy: Javaslat a Jőzsefvátrosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciĺó felülvizsgá.
|atára

A napiľendet nyílt ülésen kell targya|ni, ahatfuozat e|fogadásához minősített szavazattobb-
ség sztikséges.
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YáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszo|gźitatásiBizottság véleményezi X

Hatátozati javas|at abizottság, számára: -

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Kép-
vi s elő -te stületnek az el őterj es ztés me g!ár gy alását.

pontjában
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Ft-ot biztosít. A becsiilt érték a|apjźn a Jőzseťvźtosi onkormányzatKozbęszerzési és Beszer-
zési Szabá|yzatlX. tészę szeriĺti beszerzési eljáľás kerĹilt lefolytatásra.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 984lz0l2' (VII.25.) szélmí döntése alapján a Bu-
dapest Fővaľos VIII. keľület Jőzsefvtrosi onkormźnyzat és azEurő-Régió Szociális Szakmai
Közĺisség Kozhaszn,ű Egyesület (továbbiakban: Euró-Régió) közoĹt 2012. szeptember 14.

napján megbízásí szerzőđés került megkötésľe a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció felülvizs gál ata c. tanul mźtĺy elkészítése célj ábó 1.

A szerződéshatátozotĺiđőtartamil, a felek á|ta| 1orténő alźtírźĺsátőI számított I20 napig (2013.
januźr 12. ĺapjáíg) tart.

Az Euľó-Régiő a szerződésben foglaltak szerint a tanulmánýerv első tervezetét 60 napon be-

1ü1 (elektľonikus és írásos formában) a Jőzsefvźtosi Önkormányzat rendelkezésére bocsátotta.

A tervezet a Jőzsefvźrosi Szociálpolitikai Kerekaszta| 20|2' december 04. napjźn tartott ü1é-

sén keľĹilt ismeľtetésre, megvitatásra, tekintettel az SZt 58/B. $ (2) bekezđésében foglaltakľa,
mely szeľint a Szociálpolitikai Keľekasztal (KeľekasztaL) fe|adata különösen a SzolgáItatás-
tervezési Koncepcióban meghatźrozoIt feladatok megvalósulásának, végĺehajtásanak folya-
matos figyelemmel kísérése a Koncepciő tetvezetének véleméĺyezése. A Kerekasztal tilésén
elhangzott észrevételekkel, javaslatokkal a tanulmány kiegészítésre kęrült.

A Humĺínszolgá|tatási Bizottság 2013. februráľ 04. napjźntaľtott ülésén megtárgya|taaJőzsef-
vaľosi Szociális SzolgáItatástervezési Koncepció felülvizsgá|atarőI szóló képviselő-testtilęti
előterjesztést, mely előteľjesztés visszavonásra kerĹilt, tekintettel arra,hogy aBizoÍtságtagsai
a Koncepció pontosítását, kiegészítését kérték. Az Euľó-Régióval az azőta eltelt időszakban a

Hivatal több alkalommal egyeńetett a Koncepciő tartaImáról, mely többsz<jrĺjsen kibővített és

fľissített statisztikai állománnya| k'ĺegészítésľe kertilt.

II. A beterjesztés indoka
A szo|gáitatástervezési koncepció llarta|mát az Önkormźnyzatĺak kétévente felül kell vízsgá|-
nia és akttlalizálnia, emiatt indokolt, hogy a Képviselő-testiilet d<jntését a decemberi első ülé-
séĺmeghozza.

III. Tényállásĺ adatok

A szociális igazgatźsről és szociális ellátásokľól szóló |993. évi III. törvény 92. s G)bekez-
đé s e érte lméb en a koncep ci ó tartalmazza kiilĺjnö sen

- a lakoss źĺgszttm alakulását, a koľösszetéteLt, a szo|gáItatások iľlánti igényeket,
- az ellátási kĺjtelezettség teljesítésének he|yzetét, azitemtervet a szolgáItatások biztosí-

tásáĺő|,
- a szo|gáltatások műkĺidtetési, ťlnanszitozásí, fejlesztési feladatait, az eset|eges együtt-

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

pszíchiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális el-
látási form ák, szo\gá|tatások biztosításanak sztikségességét.

Az Euró-Régiő áLta| benyújtott ,,Jőzsefvtros Szociális Szo|gźitatźtstervezési Koncepciójának
feltĺlvizsgáIata 2013" címtĺ tanulmĺíny olyan dokumentum' mely:

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

bizto sítása, partneľsé g, fenntartható fej l ő dés)
- értékeit



- az é|et és az emberi méltóság tisztelete,
- az embeľi méltósághozvalő jog'
- az ember önĺendelkezéshez való joga,
- a szociá|is biztonsághozva|o jog,
- differenci źit, az e gyén sziiksé gl ete ihez igazo dó ellátás,
- a szabađ lelkiismeľet, a vallás szabad' gyakoľlásáhozvalő jog,
- folyamatos ellátási igéĺyhez igazođő fejlesztés a szolgźtltatások terén,
- a táľsadalmi beilleszkedés, integľáció segítése,

- stratégiai elképzeléseit és taľtalmi elemeit, valamint aľmak logikáját kĺjveti az azőta
me gv á|to zott gazđastąi -taľs adalmi környezet hatás ait fi gyel emb e vév e ;

átfogő helyzetelemzést ĺýjt a keriilet demográfiáj áĺőI, az ellátási kötelezettségek je-
lenlegi helyzetéről, avźitozőlvá|tozatlan szociális sztikségletekľől, a rendelkezésre tt|-
ló lehetőségekről, összefoglalj a azokat az ellátőkat, intézményeket és szo|gá|tatásokat,
amelyekľe épül a helyi, szociális védelmi háló személyes gondoskodást nyújtó része;

osszegzi a szociális ágazatbarlazeIőző felülvizsgálati időszak ótatöľtént váItozásokat,
kięmelve a LELEK-Pľogľamot, bolcsődei térítési díj bevezetését, hatáskörváltozáso-
kat, adminisztrációs változásokat, vá|tozo á||amhánartźsí szabá|yozást, oktatásügyi
vá|tozźsokat, a járásí ľendszer kialakítását, a szociálris ľehabilitáció tęruletén bekövet-
kezettváItozásokat:.

o a taľsadalmi kihívások szintjén megkcize|ített szociáIis problémźl<ravilágit rá, elsősor-
ban a lakhatás és annak köľülményeire, kiilonös tekintęttel a szegregáció(k) feloldásá-
ra, a fogla|koztatás kéľdéskĺirére, valamint a gyeľmekek ellátására;

A Humdnszoleáltatúsi Bizottsáe 2013. decembeľ 02. napidn előzetesen tdrwglta a tanul-
mdnv elfogaďúsdról saíló előteriesztést. A bízottstźg iilésén elhangzottak Íiwelembevételével
a stľatégíaí célok az aldbbiak szerint keriiltek meghatúľozásľa:

A stľatégiai célok kon]ľét tennivalókkal együtt kerültek megfogalmazásta (68. oldal), mely
stľatégiai célokat javasolom hatźnozati formában is megjeleníteni:

1. A keľĹiletben élő időskorúak gondozási feltételeinekvdltozatlan biztosítása
2, Az intézmények, ktĺzépületek akadálymentesítésę
3. Az egyházi és civil karitatív szewezetek részvételének erősítése
4. Kooľdináció és infoľmácíőarariźls hatékonvsógdnak növelése az eLIátő rendszer sze-

replői között
5. Az a|ape||átás mennyiségi és minőségi megeľősítése
6 . A p á|y ázato kon való részvétel hatékonys á gaÍIak fenntaľtás a
7. A szolgáltatások, íntézmények hatékonysźąának és hatásfokźnak mérése, elégedett-

sée- és igénvfelmérés elvégzése
8. Integľációs szemlélet erősítése
9 . A me glévő intézmény ek infr astruktuľális korszeľűsít ése, átalakítása

Iv. Dłintés tartalmának ľészletes ismertetése
A Képviselő-testület döntést hoz az Euľó-Régió Szociális Szakmai Közösség Kozhasznil
Egyesület által benffitolt ,,Jőzsefuárosi Szociális Szolgźitatástervezési Koncepció felülvizs-
gá|ata 2013" címti tanulmĺĺny jőváhagyásźnőI, a stratégiai célokľól, a Koncepció elkészítésé-
nek đíjazásźlrő|.



v. A döntés célja' pénzügyi hatása

Az Euro-Régióval a tanulmány elkészítésére kötött szeruődés szerint a tanulmányt a Képvise-
lő-testület hagyja jővá, ezt követően a }/regbízoÍt a jogszabáIyi előíľásoknak megfelelő egy
végszám|a benyújtásáľa jogosult, melyet aMegbiző a d<jntést kĺjvető 15 napon belül átutaláS-

sal egyenlít ki. A megbízási szerzódésben foglaltak értelmében amegbízźlsi díj összege bruttó
850'000,- Ft (az Euró-Régió AFA koron kívĺilĐ. A Koncepció elfogadása azBurő-Régió ré-
szére történő megbízási díj kifizetése miatt fedęzetet igényel. Amegbízási díj fedezętét2012.
évben biztosította a Képviselő-testület, de af\If . évi péĺumaradvány elfogadásakor nem lett
áthozvaf0I3' éwe, ezértjavaslom af0I3. évi kĺiltségvetésben megjelĺilni al1301 cím - köte-
Iező feladat - dologi eIőirányzatáĺ tervezett nyaĺi gyeľmekétkeńetés <jnĺészének maradvá-
nyát.
A stratégiai célok megvalósításanak éľdekében a költségvetési fedezetről a Képviselő-testĹilet
a mindenkoľi éves k<iltségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg dönt.

VI. Jogszabályi ktirny ezet ismeľtetése

Hatáskört megállapít ő jo gszabá|y :

A Magyarország helyi ĺinkormĺínyzatairőI szőIő 2011. évi CLXXxx tv. 10. $ (1) bekezdése
éľtelmében ,,A helyi önkoľmányzat e||átja a törvényben meghatátozott kötelező és az áItala
onként vállalt feladat- és hatásköľöket.'' valamint a 41. $ (3) bekezdése, amely szerint az ,,on-
kormźnyzati döntést a képviselő-testiilet, a helyi népszavazás, a képviselő-testtilet felhatalma.
zźsa alapjźn a képviselő-testiilet bizottsźtga, a részönkormányzat testülete, a társulása, a pol-
gármester, továbbá a je gy ző hozhat.,'

Döntés larta|mát me ghatźn oző j o gszabá|y :

A szociális igazgatásről és szociális ellátásolaól szóló |993 éví III. torvény (Szt) 92. $ (3)

bekezđése értelmében a\egalźhbkétezeľ lakosútelepülési önkormĺĺnyzatate\epulésen, fővá-
rosban éIő szociáiisan ľászorult személyek részéľe biztosítandő szoLgá|tatási feladatok megha-
tározźsa érdekében szo\gá|tattlstervezési koncepciót készít. A szolgáLtatástervezési koncepció
1arta|mát az ĺjnkormźnyzat kétévente felülvizsgálj aés aktua|izźi1a.

Kéremaza|ábbíhattrozatí javaslatelfogadását.

I{ÁTÁRoZATI JAVÁsLAT

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy

1. jóvĺáhagyja az Euró-Régiő Szociális Szakmai Közĺĺsség Kozhasznt Egyesiilet általbenyúj-
tott,,Józsefuaľosi Szociális Szolgáltatástęrvezési Koncepció felülvizsgá|ata2013,, címuta-
nulmáný.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|3. đecember 04.

2. ahatźrozat I. pontjában elfogadott Koncepció a|apján a tĺirvényi kötelezęttség teljesítésén
tii az alábbi stratégiai célokat határozzameg a szociális szolgźtltatástervezése során á Szoci-
álisSzolgáltatástervezésiKoncepciókövetkezőf e|i|vizsgá|atáig:

a) a kerĹiletben é1ő időskoruak gondozási feltételeinekváltozatlan biztosítása,
b) az intézmények, középületek akadálymentesítése,
c) az egybázi és civil kaĺitatív szersĺ ezetęk rés zv ételé n e k eľősítése,



d) koordináció és informáciőźnamlźts hatékonvsdgúnak niivelése az eIIźĺő rendszer
szereplői közĺitt,

e) az a|ape||źúás mennyiségi és minőségi megerősítése,

Đ a páIy ázatokon való részvétel hatékonysá gának fenntaľtása,
g) a szo|gá|tatésok, itltézmények hatékonyságának és hatásfokának mérése, elége-

detts ég- és igénvfelmérés elvégzés e,

h) integrációsszemléleterősítése,
Đ a meglévő intézmények infrastrukfuľális korszenisítése, átalakítása.

Felelős: polgármester
Határíđó alőzsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2015. évi felülvizsgá|ata

3. ahatározat |. pontjában foglalt Koncepció elkészítése díjának, 850 e Ft-nak afedezetét a
11301 cím - kötelező feladat _ dologi előirźnyzatźntervezett nyári gyermekétkęztętés ĺjn-
részének maľadványából biztosítja, ezért a 11301 cím - kötelezó feIadat * dologi előiľány-
zatźn beliil a tervezett nyáľi gyeľmekétkeztetés eloirányzatról 850,0 e Ft-ot átcsopoľtosít -
k<jtelező feladat_ a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elkészítése eIőirányzatára.

Felelős: polgármester
Határidő 20|3 . december 04.

4. ahatározat2. porÍjában meghatáĺozoilt stratégiai célok megvalósításának érdekében a költ-
ségvetési fedezeftő| a minđenkoľi éves költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg
dönt.

Felęlős: polgármesteľ
Hataridő : mindenkori éves költségvetési rendelet elfogađása

5. felkéľi a polgĺĺrmestert, hogy ahatáĺozat 3' pontjában foglaltakat a kĺiltségvetési rendelet
következő módosításánál vegye fi gyelembe.

Felelős: polgiírmesteľ
Hatańđő: a ktiltségvetési rendelet következő módosítása, legkésőbb 2013. december 31.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humónszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügłi
Ug,,osztóly

Budapest, 2013. dęcember 03.

-GtJŁ^"JfL\
Santha Péteľné
alpoIgáľmester

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és meqbízásából: fĺ ,1 e ĺ f .\./J,, M,ĺĺ.ł* f,,-, ř/v, . U{/#
dr. Mészár Erika ,/

a|jegyző
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E|őzmények
Budapest Főváros VIII. kerÜlet Józsefuáros Önkormányzata 2009-ben e|készítette az
eredeti|eg 2004-ben megaIkotásra keru|t Koncepciójának első feltj|vizsgá|atát.
Ez a szakmaĺ anyag - nagy vitákat kĺvá|tva, de szé|es intézményi és civiI egyeztetést
követően - a 2009 utáni évekre több javaslatot is tett. Ezen javas|atok - az akkori
szabá|yozási és finanszírozási kornyezetben - nagy részt meg is va|ósu|tak.
Az onkormányzat 2012-ben _ beszerzési eljárás |efo|ytatását kovetően _ a 2009-es
fe|ü|vizsgá|ati anyag újabb, jogszabá|yban rögzített módon kote|ező fe|Ü|vizsgá|atávaI

az Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség közhasznú egyesrj|etet bízta meg.1

A vonatkoző jogszabá|y ugyan az e|mú|t években is tobbszor módosu|t, azonban a

tanu|mány |ezárásának időpontjában hatá|yos joganyag - a szociális igazgatásró| és
szociá|is e||átásokró| 1993. évĺ III. törvény - továbbra is így foga|maz:

e2. 5

(3) A ĺegalább kétezer lakostj teleptilési c)nkormányzat a településen,
fővárosban élő szociáĺĺsan rászorult személyek részére biztosi,tandó
szolgá ltatási fe la dato k m eg ha tá rozása é rdekébe n szo lgá lta tá steruezésĺ
koncepcĺót készít, (...) A szolgáltatásteruezési koncepció taftalmát az
cinkormányzat, Íllefue a társulás kétévente feltilvĺngálja és aktualiálja.

(4) A koncepció taftaĺmazza külcjncjsen

a) a lakosságszám alakuĺását, a kortisszetételt, a szolgáltatások iriínti
igényeket,

b) az e|ĺáftísi kc)teĺezettség teljesĺtésének helyzetét, aZ tjtemteruet a
szolgá ĺtatáso k b iztosĺttí sá ról,

c) a szolgáltatások m(ÍködtetésÍ, frnanszírozásl) fejlesztési feladataĺt, az
esetleges eg yüttm (Íkcidés kereteit,

d) az egyes elĺátotti csopoltok (időselę fogyatékos szeméĺyet hajléktalan
szeméĺyet pszichiátrĺai beteget szenvedélybetegek) sajátosságaihoz
kapcsolódóan a speciális ellátási formát szolgáltatások bl.ztosĺt,ísának
sztikségességét.

( ..)

(7) A szolgá|tatásteruezési koncepciót az cinkormányzat az elfogadást
megelőzően véleményezteti az intézményvezetőkkel és a
nemzetiségi cinkormányzattal, A koncepciő végleges változatának

' A Budapest Főváros Vĺ||. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|etének Városgazdá|kodási és

Pénzügyĺ Bizottsága 984l20L2. (V||.25.) számú határozatában fog|a|t módon a szerződés megkötésére 2012.
szeptember 14-én kerü|t sor.
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eĺfogadása során a kialakĺtott véleményeket az cinkormányzat lehetőség
szennt figyelembe veszi.

A koncepció fe|ü|vizsgá|atának folyamatához tartozik, hogy 20t2. december 04.

napján újraalaku|t a Józsefuárosi Szociálpo|ĺtikai Kerekaszta|, ame|y a je|en Koncepció
szövegjavas|atát megtá rgya |ta.

A Kerekasztal résztvevői - az e|készÜ|t jegyzőkönyvben rögzítettekben követhető
módon - többféle éftéke|ő megjegyzéssel és észrevéte||e| é|tek. Ezen észrevéte|ek

kozÜ| fontos kiemelnünt hogy javas|at érkezett arra, hogy az onkormányzat a
jovőben saját hatáskorben |ássa el a családok átmeneti otthona szo|gá|tatási formát.
Annak e||enére, hogy erre a bővítésre a je|enlegi intézményrendszer alkalmas és
nyitott, a változás nem vo|t javasolható.

Egyrészt a kö|tségvetési he|yzet, a gazdasági háttér több bizonyta|anságot hordoz,
másrészt az ál|am és önkormányzat közötti fe|adatmegosztás változásai még nem

záru|tak |e.

Je|en|eg a fenná||ó, egytjttműkodési megá||apodásra épt]|ő e||átások körének

fenntartása is je|entős erőforrásokat kotnek |e az onkormányzat oldaláró|. (A fentiek
miatt nem támogatható je|enleg a civil e|látói kör jelentősebb bővÍtése sem.)
Fe|merü|t az oktatási rendszerből kikerü|t fiatalok prob|émaköre is, ám erre _ a
je|enlevők tobbsége szerint a jelen|egi e|látási kör (onkormányzati és cĺviI

szoIgá|tatók) e|égséges vá|aszt nyújtanak.

Kétségte|enü| |étezik azonban egy olyan társadalmi réteg, csopoft - a fog|a|koztatási

rendszerbő| és a segélyezési |ehetőségekből is ,,kihul|ó,,, aKÍv korúak köre

ame|ynek fe|kutatása, prob|émakeze|ése óriási nehézségeket je|ent. Életnelyzetük
fe|tárása, problémakezelésük egyedi mego|dásai kapcsán va|amennyi ellátónak és

szo|gá|tatónak fe|adata van, de speciá|is támogatási vá|asz é|ethelyzetÜkre jelen|eg

seho| sem á|| rendelkezésre (fog|a|koztatási, oktatási és szociális rendszerben).
A Józsefuárosi Szociá|politĺkai Kerekaszta|, va|amint az önkormányzat aktív
képvise|őinek írásban benyújtott javas|atainak összedo|gozását - szövegben töfténő
megje|enítését, a kéft módosítások e|végzését - kovetően 2013. február 4-én
tárgya|ta az onkormányzat képvise|ő-testÜ|etének szakbizottsága a Koncepció
fe|ülvizsgá|ati anyagát. Fd itt szri|etett dontés érte|mében a felülvizsgálati anyag

újabb módosítások és kiegészítések beszerkesztése végett további fejezeteket és
me||ék|eteket kapott.

Jelen tanulmány tehát egy köze| egy esztendős fo|yamat eredménye, így - mintegy
szakmánk sajátosságait is magán vise|ve - egy fo|yamatos frissítés és aktualizá|ás

a|att szü|etett meg.
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Háttér
A rende|kezésre á|ló időben megtörtént az átadott dokumentumok e|emzése, a
vonatkozó statisztikai adatok kigyűjtése, valamint a fővárosi szintű összehason|íto
e|emzés elkészítése.
A konkrét étéke|és előtt azonban cé|szerű az e|vi a|apok és vá||a|andó éftékek körét
rogzíteni, anná| is inkább, mert az e|múlt években ezek - bizonyos méftékig -
közke|etűen e|fogadottá, bevetté váltak, mondhatni sztenderdizá|ódtak ĺs a szociá|is
ágazatban, szakmában.

ElvÍ alapok:
. Egy válĺalható jtivőkép meghatározása

A szociá|is szo|gáltatások fejlesztési irányának éftékközpontú rendszereként működő,
jövőbe irányuló e|képze|és, amit a konkrét cé|ok és eszkozök kido|gozása során ke||

érvényre jutatni'
. Az alapelvek kcjvetkezetes meghatározása

A szo|gá|tatások biztosÍLása során a dontéshozók, a szo|gá|tatásokat működtetők, és
a szolgá|tatást igénybe vevők szemszogébő| is a|apvetően kovetendő irányok
rögzítése. Cé|ja, hogy az értéKéte|ezés és -kovetés a kiszámíthatóságot és szé|esebb

biztonságot biztosítsa.
. Az éltékek meghatározása

A helyi szociá|politikában, i||eWe a szociá|is szolgá|tatások el|átása (megszeruezése és

t]zeme|tetése) során éruényre juttatott szociá|is biztonság.

A szolgáltatásteruezési koncepcÍlí céIja és feladata
- A dontéshozók részére egy o|yan dokumentum készítése, mely átfogó képet nyújt a
kerü|et eIlátási kote|ezettségének helyzetérő|, a szocíá|is szükségIetekről és a
rendelkezésre á|ló |ehetőségekrő|, a szolgáltatások fej|esztésének irányairó| és a
fe|adatokrő| az önkormányzat szabá|yozási hatáskörében, az el|átási kotelezettség
szinťjén és az ĺntézményi szinteken.
- Feltárni és megszüntetni azokat a hiányokat, me|yeket a szociális szo|gáltató
rendszer je|enleg keze|ni nem képes.
- o|yan szolgáltató rendszer |étrehozása, amely osszehango|tan, koordiná|tan
műkodik, lefedi a szociá|is szükség|eteket, minőségĺ- és differenciá|t szolgá|tatást
nyújt, me|ynek középponťjában az egyén (és annak problémái, szükség|etei) á|l.
- Je|ölje ki az irányokat egy józsefuárosi - |ehetőségekhez képest - ,,réSmentes,,
szociá|is védőhá|ó kia|akításához'
- Információk bĺztosítása egyéb fej|esztési koncepcĺók, programok, tervek
kĺdo|gozásához és megva|ósításához.
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- Segítse információkka| a dontéshozókat, i||etőleg a szo|gáltatások biztosításában
részt vá|la|ókat, adjon ke||ő a|apot a szociális szolgá|tatások fej|esztésének operatÍv
programjaihoz.

A koncepció a következő célcsoportok számára határoz meg prioritásokat:
- gyermekek,
- csa|ádok,
- időskorúak, nyugdíjasok, egyedü|á||ók'
- margina|izálódott csopoftok, (haj|ékta|anok, súlyos krízis helyzetben |évők),
. speciá|is csoportot (fogyatékos szemé|yek).

A szociális szolgá|tatás hatékonysága az ál|am, az önkormányzat, a szo|gáltatást

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

együttműködésén a|apszik. Ez az együttműködés csak úgy képze|hető e| hosszútávon

is műkodőképesen' ha tisztázottak és közosen e|fogadottak az a|ape|vek,

a|apértéket és ezekre alapulva vá||alható egy fenntaftható jövőkép.

]civőkép
A jövőkép o|yan, a szÜkséglethez igazodó szociá|is szolgá|tatóhá|ózat kiépítése és

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

mentális el|átását segítve, é|etminőségÜk megőrzését biztosÍtja annak érdekében,

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

iránya alapján pozitív irányban vá|tozik meg a szolgá|tatást igénybevevők he|yzete.

A társada|mi jovőképben csökkenő kiszo|gá|tatottság á||, amely része a
szo|gá|tatókkaI való paftneri kapcso|atnak is.

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

hason|ó szÜkségletet kie|égÍtő szo|gá|tatások, a je|enhez képest javulnak a rászoru|ók

hozzáférésĺ esé|yei.

A polgárok számára a je|en|eginé| sokka| át|áthatóbb és egységes szabályok szerint

működő intézmények és szo|gáltatások je||emzik a kerü|etet.

A lapeĺvek a szociá lis szolgá ltatások megva ĺós u|ása során
1. Esélyegyenlőség: a városrész va|amennyi rászoru|ója számára egyen|ő

hozzáf érés biztos ítá sa a szociá | i s szo| gá |tatásokhoz.

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

ĺrányultság, vagyoni helyzet, politikai nézet, fogyatékosság,

cselekvőképességbe|i kor|átozottság, betegség miatti hátrányos

megkü|onböztetés né|kül, a szociá|is rászoru|tság météke a|apján, azonos

bánásmód és azonos minőségű el|átás biztosÍtása mindenkĺ számára.

3. A szociális biztonság fe|téte|einek javítása. A józsefuárosi önkormányzat
koordinatív szerepének megerősítése a kormányhivata|, a fővárosi

onkormányzat, va|amint a szociá|ĺs intézmények, a szociá|is tevékenységet is
fo|ytató egyházi civil szervezetek között.
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4' Paftnerség: a szociá|iS szféra osszefogása, ĺnterdiszcip|ináris
egyÜttműködések e|ősegítése, koordiná|ása.

5. Fenntaftható fejlődés: hosszútávon műkodőképes, kiszámítható rendszer

kia|akítása és megtaftása, a működés fi nanszírozhatóságának biztosítása.

Érté*e*
o Az é|et és az emberi mé|tóság tiszte|ete.
. Az emberi mé|tósághoz va|ó jog'
. Az ember önrende|kezéshez va|ó joga.
. A szociá|is biztonsághoz va|ó jog.
. Differenciá|t, az egyén szükség|eteihez igazodő el|átás.

. A szabad |e|kiismeret, a va||ás szabad gyakorlásához va|ó jog.

. Folyamatos el|átási igényhezigazodő fej|esztés a szolgá|tatások terén.

. A társada|mi bei|leszkedés, integráció segítése'
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A józsefvá rosi népesség m eg h atároző jel |emzői
A népességre jellemző főbb mutatókat a vonatkoző jogszabá|yokban e|őíftak szerinti

tarta|om me||ett más tényezőke| is érdemes kiegészíteni. Ezze| együtt fontos, hogy

kerti|etekkel és Főváros egészével töfténő összevetésre is alkalmat adhasson a

következő |eírás'2

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

l$&Ü }{}ĺlti ĚťX}1 g*{ifi äü] l
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A főváros jelen|egi lakosainak száma L 733 685 fő (KsH, 20It), az agg|omerácĺóban

e|he|yezkedő 81 te|eprj|ésse| együtt pedig 2 524 697 főre tehető.
A kerületek |akónépességének számarányában 1990 és 2001 kozött látható jelentős

csokkenés, a következő öt évben, majd ezt kovetően további népességfogyás
|átható, me|ynek részbeni magyarázata a budapesti agglomerációba történő

kikö|tözésben keresendő, részben pedig a kerÜ|etek közötti vándor|ásban. Ha mindezt

a társadalmi csoportok, státusok alapján vizsgáljuk, ŰgY e|mondható, hogy a fővárosi

népesség körébő| nemcsak a kozéposztá|ybeliek, hanem az a|acsonyabb státusúak is
kiköltöztek, nyilvánva|óan a jovede|mi viszonyuknak megfe|elő te|epü|ésekre,

városrészekbe (Gyál, Vecsés, Monor, Dabas, a be|városbó| a kü|ső kerÜ|etekbe). A
főváros kerü|etei között négy kerü|etnek (III., XI., XilI., XN.) a |akosságszáma 1990-

tő| 100 ezer fő fe|etti, annak e|lenére, hogy a 1990-2001-ig terjedő időszakban itt is
csökkent a |akónépesség száma, két keftvárosi kerü|et esetében (XVI., )0/II.) volt
novekedés, majd ismét csökkenés. Egy kerü|etné| (}Cfl. kerü|et - Csepe|) pedig

kieme|ten magas |akosságszám-csökkenés (1990 és 2001 kozött 9215 főve| csokkent

a |akónépesség száma) tapaszta|ható.

A VIII. kerü|et a fenti szempontok a|apján a kisebb változásokat megé|ő kerü|etek

közé tatozik azza|, hogy pusztán a |akosságszám változása nem írhaťja |e - mé9

közelÍtő|eg sem az eset|eges társada|mi vá|tozásokat. Ehhez a vá|tozó

|akosságszám be|ső - kva|itatív _ osszetéte|ének pontosabb ismeretére, vonatkozó

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

társadalomkutató szervezet nem gyűjt, i|yen adatsorokka| az onkormányzat sem

rendelkezik.)

, Legtöbbet hivatkozott munka: Loki lldikó: Tórsadalmi fenntarthatóság Budopesten (Po|gári Szemle, 2012.
június - 8. évfo|yam, !-2. szám)
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A fővárosi kerÜ|etek lakosságszámának vá|tozása 1990 és 2010 kozott (táb|ázatos

formában megjelenítve) a következőképpen a|akult:
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kozé taftozik:

ĺł1#ľĺí :l'eg , J}rĺĺďľ+trĺesĺ,



x:'>EBIE:O íD.ŕľ'fo.*đ3
óT-oAd,B
Íí*Íu.(D tĺJo ź=
ffi.ąa
= 

ď_3.
O, o). O-

x=
FF
=o5Ô
=aÚ.,. .n
Nx(u o:)
xrtO i5to\
H-+<'oA
N TJI

äo)ť.sEďđ -.'
ś' ľ:l.^,8
anu
NlO). N)
N_E
(D' lg
iĘ \./
đď_F
J3
E.Ę

(Dr)ct
H'E
6' 6'
o,Đ

Buclapest 23. ker.

Budapest 17. ker.

BLidapest 22, ker.

Eudapest i.6. ker.

Budapest 12. ker.

Sudapest 02. ker.

Budapest 1"8. ker.

Buclapest 10. ker.

Budapest ].5. keĺ.

Budapest 2]', keľ.

Suclapest 03. ker,

Budapest ].1. keľ.

suclapest 09. keľ'

Budapest 20. ker.

Buclapest 04, ker,

Budapest ].9' keľ'

Buclapest 14. ker.

Buclapest 0L. ker.

Buclapest 13. ker.

Budapest 05' keľ.

Budapest O8. ker.

Budapest 06. ker.

Buĺlapest 07' ker'

a
3
(D
ä
(D.
f

o
(.o

tJo.
Na
(D

e
tDr
-toa
OJN
(D
(O

=.iÝ
ö-(o
(h

-tc\cto
(D
f
ď
'Ýoł
x
(D
-t

(D-
t+
(D
Fxo:No.
6',
.+
OJło
N.
-

Budapest 23' keľ'

Budłpest 01. keľ.

8udapc*05'keľ.

8udaprst 06' keľ.

Budĺpest ?f. iĺcľ.

8udirpeĺt 12. lĺcr.

Budapest i9, ke .

8udapest09. koľ.

Budapest 20, keľ.

Budapest 07, keľ.

Budĺpeĺ 16' ker'

Budĺpes[ż1' knľ.

Budłpeĺ1i.keľ.

Budĺpest 15, keľ'

Budapeĺt 10. keľ.

Eudapest 08, ker,

8udłpest 02' ker'

Budapest 18. ker.

Budapest 04. kcr.

Budłpest 13, ker.

Budapľĺ 14. ktľ.

8udłpest 03. keľ'

Budłpest 11. keľ'

té|ek m(íĺí}

FPtsP
u$Ű]r'oNFo1oQooooooooooooooooocaĐooooooooooo

IW
i::W..

Wffi I l

1

"ľi

Wl l

:W.
*wŃ:

.i i:'i I lwlwi
wlffiiffiiffi

l$

|N

l!ll!

ls,

It

lš
|š.

|š

l$
|š.
Iiš

: i .-i': :-: iffir. a' : t-t.".".i'..'..'.'
ilil:jll:l!:lili:lt1l1 l)li rr:tjlXr:,:i:

,1 :: :l
i . ] : t ,,i ..,,í

itiltji]ffii
i l:r : I 1 1 lWii;ĺĺi!W



TERVEZET! KizáníIaa a megrendelő önkormányzat enaedéIvévet másolható hivatkozható!!
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Józsefuáros |akónépessége az elmú|t évtizedekben nagymértékben csökkent (4.

ábra). Míg t970-ben csaknem 140 000 fő |aKa a kerüĺetet, addig ez a szám 2004-re
B0 000 tő a|á esett. AZ. utóbbi években. _ a fe||endü|ő társasház-építkezések
kovetkeztében - kismértékű, de gyorsu|ó ütemű növekedés figye|hető meg, ami

biztató |ehet az e|következő élltizedekre vonatkozóan.3

" Józsefvárosi Agenda 2t - A Fenntarthatóság He|yi Stratégiája; Készítette: Budapest Józsefváros
önkormányzata megbízásábó| a Rév8 Józsefvárosi RehabiIitációs és VárosfejIesztési Zrt.
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KorćisszetéteI
Józsefuáros he|yzete a korfa vá|tozásainak tekintetében alapvetően nem rossz

Budapesten.
A korcsopoftokat vizsgá|va e|mondható, hogy Budapesten az ezredfordu|ó küszobén
(2001) a |akónépesség IZ,BBo/o-d a 0_t4,69,32o/o-a a 15-64 és I7,B}o/o-a a 65-X
éves korosztá|yba taĺtozott. Ez a számarány nem mutat je|entős vá|tozást 10 éwe|
később, 2011-ben sem (12,860/o 0_L4 éves, 68,520/o L5_64 és 18,620/o 65-X éves

korosztá|yba tartozik).
Budapesten a 15 évesné| fiatalabbak a legnagyobb arányban főként néhány észak-

budai és dé|-pesti terü|eten élnek. Arányuk a L4,5 száza|ékot ĺs megha|adta

(budapesti át|agI2,4száza|ék),aII',aX.,aXVII.,aXVIII.,aXIX.,a}0(.,a}XIII.
és a )C(II. kerÜ|etekben. A gyermekkorú népesség aránya a városmagot alkotó egyes

kerü|etekben vo|t a lega|acsonyabb. Fa időskorúak népességen belü|i arányát

tekinWe rendkĺvü|i nagyok a különbségek a város egyes részei közott. Néhány

kerü|etben kiugróan magas az időskorú népesség aránya, 30 száza|ék felett van
(budapesti át|ag 24,7 száza|ék) az I., II. kerÜletekben, az V., XilI. kerü|etekben, a

XI., XII. és a XIV. kerü|etekben.

A kerrj|et népessége enyhén öregedő tendenciát mutat, viszony|ag magas az

időskorúak aránya, a legfiata|abb korosztá|yok |étszáma a|acsony. Mindezek me||ett a

20 és 30 év közötti korosztá|yok kimagas|ó |étszáma a következő években akár

nagyobb népességnovekedést is eredményezhet. Ennek egyik jele lehet az, hogy az

é|veszÜ|etések száma az utóbbi években |assú emelkedést mutat (p|.2002-ben csak

678 gyerek szÜ|etett, mí9 2010-ben már 879).

]ózsefuáros népességének nemek és korcsoport szerinti megoszlása

TErR (2012.)
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Á||anoó népesség - férfĺak

60-64 éves
6%

15-17 eves
3%

TErR (2012)

A kerÜlet népessége a természetes fogyás á||apotában Van' a ha|álozások száma, bár
csokken, még mindig meghaladja az élveszü|etések számát. pr. utóbbi évek
kisméńékű népesség-növekedése tehát a természetes fogyást meghaladó

bevándor|ásból származi k.

Továbbra is kieme|kedő az egyszemé|yes háztartások aránya (40%o fe|ett), ame|y a
budapesti át|agná| jelentősen magasabb.

A |akosság képzettségi szintje e|marad Budapest egészétő|. A kerrj|eti népesség
körében a képzettebb rétegek aránya a|acsonyabb, mint a fővárosi átlag. Bár 1990 és
2001 közott a fe|sőfokú végzettségge| rende|kezők aránya a 25 év fe|etti |akosság

körében t6,Io/o-ró| t9,Zo/o-rd novekedett' ez messze e|marad a 24,9o/o-os fővárosi

át|agtó|.

Budapesti viszonylatban ez egyéfte|műen azt mutaťja, hogy ,,a pesti be|város egyes
kerÜ|eteiben (VIII., X.) ugyanakkor a főváros átlagától is számottevően e|marad a

népesség isko|ázotts ága.,o

Józsefuáros egyes negyedei közott je|entős kü|önbségek figye|hetők meg az iskolai

végzettséget i||etően. Míg a Tisztvise|őte|ep és a Pa|otanegyed |akói korében
kĺeme|kedően magas a fe|sőfokú végzettségíÍek aránya (33,Io/o és 29,2o/o' ame|y a
fővárosi át|agot is megha|adja), addig a kerÜ|eten be|Ü| legkedvezőtlenebb he|yzetű

Magdo|na negyedben ezaz arány csak 9,B7o - a budapesti éfték 40o/o-d.

A jövő generációját képező óvodások száma je|lemzően stagnál, az á|ta|ános

iskolások száma viszont erősen csokken. orvendetes viszont, hogy a középisko|ai

tanulók |étszáma erőte|jes emelkedést mutat.

a Forrás: Központi Statisztikai Hivata|: zott. Évl ruÉpszÁľvlńlÁs, 3. Terü|eti adatok, 3'1. Budapest
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A kérdés azonban' hogy va|ójában a város képes-e e|taftani/megtartani a |akóit,

megfe|e|ő, minőségĺ é|etteret biztosítani a számukra.

Az alábbi összehasonlÍtó táb|ábó| kiderÜl, hogy a 65 év fö|ötti korosztá|yt (annak

arányát) tekintve Józsefuáros a negyedik |egjobb he|yzetben van Buc|apesten.

Budapest nagyvárosi je||egébő| adódóan é|esen |átható az egyes kerü|etek közötti

kü|onbség. Ez egyfelő| a gazdasági, fej|ettségi, területi, másfe|ő| a társada|mi szinten

érhető tetten. A terÜleti szintű e|kÜ|önÜlés esetében e|mondható, hogy Budapest

esetében ot terü|eti egység e|különÜIése va|ósu| meg. Ennek megfe|e|ően a központi,

üz|eti övezet (V., VI., VII, VIII. és a IX. kerü|et egy bizonyos része), az átmeneti

övezet (III, XI., KII., XIV. kerületek), ipari munkások lakóövezete (IV., x., X., XV.,

Xx., )O(. kerÜ|etek), a középosztá|y (ma leginkább a fe|sőosztály) |akóovezete (I., II.,

XII. kerü|etek), ĺngázók övezete/ma a kÜ|ső kerü|etek, il|efue aziparl ovezet (III. egy

bizonyos része, a XVI., XV[., XVI[., )C(I., )C(II., XXIII. kerÜ|etek) szintje.

Józsefuáros áta|aku|ásának iránya tehát a központi (Üz|eti, banki) ovezet irányába hat

ugyan' de ta|án éppen ez még erősebben mutatja a társadaĺmi kÜ|önbségeket is.

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

kiemelt problémaként je|entkezik az idős korosztá|y számarányának fo|yamatossá

váló növekedése, ennek kovetkeztében az eloregedő társadalom je|ensége,
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hason|óan a szegregá|ódó csoportok (romák, hajlékta|anok) megje|enéséhez és
várhatóan tartós fennmaradásához, ame|y minél e|őbbi terÜleti-társadaImi
beavatkozást igényel a fővárostó|, il|etve kerü|eteitől.s A társadalmi fenntafthatóság a

lélekszám eme|kedése mel|ett a |akosság minőségi é|etterének megva|ósítását, a

megfe|e|ő lakó- és é|etkörü|mények kialakítását fog|a|ja magában. Az idős korosztá|y

esetében mĺndez a bérházak, |akóházak tulajdonviszonyát, valamĺnt a |akások

minőségének, é|hetőségének prob|émáját jelenti, a romák esetében a külső

kerü|etek, lerobbant épü|etek, rossz egészségügyi á||apot, va|amint a generációs

munkanélküliség, a bűnozés érzékelteti a főváros részéről a mego|dandó kérdések
körét.
A haj|ékta|anok esetében ennél azonban sokkal bonyo|ultabb prob|émáró| van szó,
hiszen a|apvetően a társada|omba való visszavezetés megvalósí|ását, a munka

vi|ágának újradefiniálását és az é|etkörÜlmények megteremtését ke|l cé|u| tűzni. A
főváros és kerü|eteinek együttműkodését |ényegesen befo|yáso|ja az 1990 óta

,,m(jködő,,kettős közigazgatási rendszer, ame|y inkább akadályozó, mint e|őmozdító

erő a társada|mi, terü|eti, i||etve szakmai szinten.6

Sziiletés és haláIozás arányai

Kerü|etek kozötti összehason|ításban a magas ha|álozási ráta e|lenére az
é|veszü|etések számának viszonylagosan magasabb vo|ta ad biztatóbb képet a jövőre

nézve.

5 A1ózsefvárosi, innovatív |épésekrő| - p|' LÉLEK-program - később részletesebben szó|unk.
6 Prob|émageneráló egyfe|ő| a feIadatok megosztása, másfe|ő| a társadaIom hathatós együttműködése
területén' Ez is (po|itikai) mego|dásra váró fe|adat a jövőben.
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A demográfiai mutatók tekĺntetében a |egfrissebb adatokat az aktuá|is év fordu|óján

bekövetkezett, számszeru vá|tozások mutatják. A fenti Számsor azt mutatja meg'

hogy Budapesten csak három budai kerÜ|et (i., Xi. és XII.) e|őzte meg az

é|veszrj|etések számában _ a 201l-es adatok alapján _ Józsefuárost. (A szÜ|etések és

halálozások egyen|egének éftékét a kovetkező grafikon mutatja be.)

Idevágó kérdés továbbá a házasulási haj|andóság a|akulása is. A legfrissebb

e|emzések szerint ,,d főváros belső kerületeiben fő|eg a városmagot alkotó

kerÜletekben, aho| a fiata|abbak (15_39 évesek) részesedése az át|agná| magasabb -
a kü|ső városrészre je||emzőnél jóva| nagyobb arányban é|tek nőt|enek, i||etve

hajadonok. A városmaghoz taftozó VI., VII., Vffi. és IX. kerÜletekben a 15 éves és

idősebb népesség 4647 százaléka hajadon, i||eWe nőt|en, míg a kü|ső városrészhez

taftozó Xu. és XVII. kerÜ|etben 30-31 száza|éka. A kü|ső kerü|etekben a

házasságban é|ők aránya nagyobb, példáu| a )0/I. kerÜ|etben é|ő 15 éves és idősebb

|akosság 49 száza|éka,míg a VII. és a VIII. kerüĺetben csak 29_30 százatéka házas.,il

Ez va|őszínű|eg nem á|l ok-okozati összefuggésben a természetes szaporodás-fogyás

a|aku|ásával. Ebbő| az is kitűnik, hogy nincs o|yan fővárosi kerüĺet, aho| ne fogyott

vo|na (egyen|eg a|apján) a lakónépesség, ám a |egkisebb fogyás - a IV. és a }XIII.

kerÜlet után - Józsefuárosban kovetkezett be (|ásd a következő ábrán).

7 torrás: Központi Statisztikai Hivata|: zott. Évl ĺrlÉpszÁvt-ÁlÁS, 3. Terü|eti adatok, 3.1. Budapest
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Természetes szaporodás, togyás (*) {e|őztí évihez
képest, 2011}
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Foglalkoztatottság
A munkanélkü|iségi adatok - krj|önosen 2008 óta - évről évre rossz képet mutatnak a

fog|a|koztatottságra nézve. Így van ez a fővárosĺ összehason|ítás tÜkrében is.
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Nyilvántartott á|Iáske resők aránya a munkavá| la|ási korú né pességbő|, %
Brłdalrłst i}8' keľ. i
Btł(|äp€9t f3. keľ,
Buĺlapest 20' keľ.
Buĺ|apest 21" keľ.
Bľdapesľ 15' ker.
Buĺ|a1rest ĺ34. kťľ,
Budnpoĺt ü7' kľľ.
Buĺlir1rest 09. keľ'
Buda1ieĺt 14' ker.
Btlĺ|apest l3. ker'
Bĺĺdapest 3.0' ker.

Btłdapest 17,ker.
Buĺ|apest 22. keľ.
But|apeĺt 1-8. ker.
Buĺ|apest 06. keľ.
Buĺlapeĺt 1.9' ker'
Btĺdapest 1"6. keľ.
Brłĺ|apeĺt 0}' ker'
Brrc|apest l1"' keľ.
Buĺlapeĺt 05' ker'
Buĺ|apest 0J". keľ'
Bttclapeĺt 1.f' ker.
Budapest 0f. ker.

2012. évi adat

A magas _ budapesti átlaghoz képest kiugró - munkané|kü|iségi ráta (6,80/o) az

e|mú|t években taftóssá vá|t.

Józsefuárosban a|acsony a fog|a|koztatottság szintje, ami a|ig ha|adja meg a 45o/o-ot.

A munkaÜgyi szeruezet számításai a|apuló munkanélkÜ|iségi ráta hosszú évek óta
10% fe|ett Van, és enyhén noveloĺő tendenciát mutat. A 2001-es népszám|á|áskor a

|akosság B,Bolo.ä va||otta magát munkanélkü|inek, a nyi|vántaftott á||áskeresők száma

ekkor t753 fő Vo|t. Ez utóbbiak száma taftós csokkenés után 2002.től újra

eme|kedik, és magas a 180 napon tú|i nyi|vántaftott ál|áskeresők Száma is. Az

ál|áskeresők zöme a fizikai fog|a|koztatottak közÜ| kerü| ki. A 2001-es népszám|á|ás

adatai Szerint a háztaftáSok 3,Bo/o.ában fordult e|ő |egalább egy munkanélktjli, ez az

arány a budapesti kerü|etek között Józsefuárosban volt a |egmagasabb, a fővárosi

át|ag csak f ,4o/o vo|t.

Ugyanezt mutatják a taftós munkané|kÜliek - |ega|ább egy éVe ál|ásta|anok -
arányának adatai is.
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Tartósan {legalább 1-2 hónapja fo|yamatosan)
nyi|vá nta rtott á ||áskeresők a rá nya a
munkaváĺ|alási korú népessé gbŕĺ|, %

Budĺlpest 08' keľ.

Bucĺapest 2]'' ker'

Budĺpest 20' keľ.

Bľdapest 07' ker'

Budapest 09. ker.

Budapest 17. ker.

Budapest 16. ker.

Budapest L0. ker.

Budapest 05. ker.

Birdapest 18. ker.

Budapest 12. ker.

Budapest 01. ker.

2012. évi adat
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A rész|etes' negyedéVes adatok (Józsefuáros,2009-f011) a kovetkezők vo|tak:
2009_

7
MUTATO

2009_ i 2009_
2i3

2009_: 2010_
4i!

2010-i2010-i2010-
2i3i4

2011_
L

20L1_
2 4

?Otl_t 2071_
3

A|láskeresési segé|yben részesu|ők i "..száma i J.ě5

Áiä|.ilő i;ŕôia|"éäiäiľ iegi;;tiáiť i----
munkanélkÜ|iek/nyilvántartott i 995

á||áskeresők száma i

r84 i fL4 243 i 290 f98 277 327 3s9

1609

253 i

I

--^i
7468 i

22! i 82

---*t-*--

i 1297121_I 7772 i 7f74
i

Lf70 ; 1307

Járadékra jogosu|t regisztrált 
i

munkanélkü|iek/nyilvántartott i 557

9||-a9tę1es.ő.[ 9.1áma 
i

Regisztrá|t munkanélkü|iek száma i 2433

TBBi zzti szo i ssg
rii

)'d,iis, )ddi 
. 

áiiÁ-. iii ď

867 lbl 1 lfu
i

693

3839

549

: 3088

,'.., 

',=3502 i 3f873f40 3175 i 3380

Rendszeres szociá|ĺs segé|yben
részesítettek átIagos száma
(rendelkezésre á||ási támogatásban

1éqp9.ü |ő | a-d ét?i l é"lkü l)
180 napná| hosszabb ideje
resisztrá|t mu n kané|kíjIiek aránva

! atUY

773

iii
827i9r2i8s4i90

ii:
954 948 i 1074

I

1304

1130

i:
r26Lir21sitr67

ti
;i".*--"1----*-r--^-

1152;1133i63,05724 655 53,24 : 688 891 9f2 i 56,3

20-24 év közötti regisztrá|t 
i

munkané|kilIiek/nyĺ|vántartott i rso

f|!ii9.ł.e-1ęsot gámg. i
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i

munkané|kü|iek/nyi|vántartott | 260
á||áskeresők száma i
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340

24

778

L84

3s6
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387

r97

362

t4 243 285 f6r f2 i zff

185 337 405 334 2t6 320
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á||áskeresők száma j

404 334 4t9 | 448 440
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324

414 447

435 466

577

r 

^';' 

*;';' 
'lt;

35-39 év közötti regisztrá|t i

munkané|kÜ|iek/nyi|vántartott i 2g1.

á||áskeresők száma
36f 4f9 393 434

4o-44 év közötti regisztrá|t 
i

munkanélkü|iek/nyilvántartott 
i

á!!ásk91ę9ők 9z.9ma j

45-49 év kozötti regĺsztrá|t 
i
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i
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323

365

408

4f7

374 i 42s
i

477 438 445 470 556 488i447t423

435 : 388 424 425 455 4L0 486
ii484ź465i407

50-54 év közotti regisztrá|t 
i
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munkané|kü|iek/nyi|vántartott i 303

á||áskeresők száma i
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59 év feletti regisztrá|t 
i

munkanélkü|iek/nyi|vántartott i 4Ą
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ąei
i
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A fentiekkel szintén osszefüggéSt mutat a rendszeresen segé|yezettek számának
a|aku|ása. (A grafikonon kiugró adatot - tény|egesen 20,loń-ot _ mutat az V. kerü|et,

de ez annak sajátos heĺyzetéből, magas kedvezmény-osszegeibő| és statisztikai
adatainak éftelmezési vetületeiből adódik. Ar. v. kerületi önkormányzat ugyanis
többfé|e juttatást ,,a|anyi jogúvá,' téve számo|ja e| segélyezési kiadásait - amit a
je|en|egi nyi|vántaftási renc|szerek csak egy i|yen torz ac|at formájálran képesek
rögzíteni, visszaadni.)

Rendszefes szociá|is segé|yben részesítettek
át|agos száma ezer |akosra

tudapé5t ĺJ5. ker.
Budápe5t Ú8. ker.

BĺJdapé5t f3' ker.
Budape5t 20. ker.
Budape5t 21. lier.
Budsp*st 04. ktr',

Budá}]qst 09' k*I'
Buds}]łst l'5' ktř'
Budáptst lĺ' kPt.'

BudápP5t ĺJ7. kěr.

Budapest 0ó. her.

BudapPst J.4. ker.

Budipest 22. her.

BudapeJt i.9. her.

BudäpĚ5t lB' kĚľ'
BudäpPst l7' ktr'
BUdapĚst l3' kPľ'
Budáptst l,1' ktľ'
Budápe5t 16. her.

Budape5t tż. ker.

Budape5t ý3. ker.
tudapeJt D). ľJar.

Eudape5t Ú1. lier.

oŕl 10,0

2011. évi adat

Kitörési pontot jelenthetnek

fog|a|koztatottak számának
helyzet.

mégakü|onfé|e-egyéni
növe|ése. Ebben érdekes

és társas - vál|a|kozásokban

képet mutat a józsefuárosi
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Regisztrá|t vál|a|kozások szárna, ezer |akosra
vetítve (2011) 
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Látható, hogy a városrész Budapest kerü|etei közü| a kozépmezőnybe tańozik a

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

VásárIóerő
Nyi|vánvalóan a munkanélkrjIiségi/fogIalkoztatottsági adatoktó| nem függet|en a

vásár|óerő alaku|ása sem a VIII' kerü|et statisztikáiban. Érdekessé9, hogy a magas

munkané|kü|iség me||ett a vásár|óerő tekintetében az alsó harmad tetején talá|hatók

a kerÜlet je||emzői.

Kovetkezhet ez a segélyezési-támogatási rendszer,,fenntartóerejébő|,,, de mutathatja

az egYre növekvő kü|onbséget a magas adófizetési potenciá||al rende|kezők Űól
keresők) és a gyengébb jövede|műek kozött.

A kerü|etben e|végzett korábbi kutatások is azt mutaťják, hogy az itt é|ő lakosság
jövede|mi pozíciója gyengébb a budapesti át|agná|. Józsefuáros he|yzetének re|atív

gyengü|éséhez az a|acsonyabb jovedelemmel rende|kező rétegek fo|yamatos

|eszakadása nagyban hozzájáru|t. 2009-ben ezer lakosra mindossze 390 adőzőjutott,
ami a fővárosban messze a |ega|acsonyabb éńék' A személyi jövedelemadó-a|apot

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

tekintetében is csupán néhány kerületet e|őz meg Józsefuáros.
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Egy adófizetőre jutó szemé|yi jövede|eľnadó
a|apot képezőjłivede|€ltl, ezer Ft 
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2011. évi adat

Rész|etes adatok hlján a vásár|óerő további paramétereit, a fogyasztás va|ódi

szerkezetét nem tudjuk vizsgá|ni. A háztaftási panelvizsgá|atok azonban azt
mutadák, hogy a relatÍve csokkenő jövedeĺmet a |egkülönfélébb megtakarÍtásokka| és

vásár|ási szokások megvá|toztatásáva| volt képes kompenzá|ni a Főváros |akossága

is.

La kh a tiá s, la ká s viszo n yo k
Az e|mú|t évtizedben sokfé|e hatás miatt, de je|entősen vá|toztak a |akásviszonyok is

a Fővárosban. A kerü|et |akásál|ománya _ e|tekintve a kiugróan a|acsony és a
kiugróan magas arányszámoktól - a fővárosi át|ag bővülés képét mutatja.

1998-ban a kerü|et |akásállománya összesen 40 239 |akásbó| á|lt. 1998 és 2006

kozott a |akások mennyiségében és minőségében némi javu|ás tapaszta|ható, 2006-

ban 40966 lakás tańozott a kerü|eti lakásá||ományba. A |akások tu|ajdoni

viszonyainak tekintetében tovább fo|ytatódott a rendszervá|tás után megindult

privatizácĺós fo|yamat, me|ynek hatására az 1998-ra jellemző 4\o/o-os onkormányzati

tu|ajdoni hányad 2003.ra ZTo/o-ig csökkent, s2007-re e|éfte a 157o-ot, azonban még

ez a Iĺo/o-os arány is a |egmagasabb Budapesten'

Az e|mú|t években je|entősen váItoztak a lakásviszonyok a kerületben, csakúgy, mint

a fővárosban. A |akásá||omány a nagyszabású építkezések, i|letve számos alacsony

komforľfokozatú vagy komfoľt né|kü|i |akás megszűnése e||enére Sem mondható túl

kedvezőnek, mert a |akások nagy számban egyszobásak. A kerü|et |akásá|lományára
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jel|emző a rendkÍVÜ| magas önkormányzati tu|ajdon me||ett a |eromlott műszaki

ál|apot és a korszerűtlenség, tekintette| arra, hogy a |akások je|entős része 1900 e|őtt

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

osszkomfoftos |akások aránya szintén e|tér negatív irányban a budapesti átlaghoz
viszonyítva. Eme||ett a lakások esetében is megfigyelhető a kerü|et részeinek
kü|önbözősége. A nem komfoľtos lakások aránya a Magdo|na és az orczy negyedben

a |egmagasabb, és itt magas az onkormányzati tu|ajdonri |akások aránya is.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat a kerü|et megítélésének, va|amint |akossága

|akhatási körü|ményeinek javítása érdekében 2000-ben e|határozta, hogy összefogott
rehabi|itácĺós projektet kezdeményez. A projekt terÜ|etének a Práter utca - Szigony

utca - Tomő utca - Ba|assa utca - Apáthy utca - Szigony utca - Üllői út - József
körút á|ta| határolt, összességében 22 heKáros terÜ|etet vá|asztotta. Elindu|t a Coľvin
sétány Program, melynek eredményeként közel 700 rossz minőségű zomében

komfoftné|küli |akás bér|őinek javultak az é|etkorülményei. E|mondható, hogy

Józsefuárosban egy új városrész kerü|t kia|akításra Coruin-negyed néven.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat a |akhatás e|ősegítése érdekében

időszakosan |akáspá|yázatot ír ki.

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

lakás van, me|ybő| 44I bér|emény esetében á||apítottak meg szociá|is |akbéft, mely

szociális rászoru|tság alapján kéreImezhető. A szociá|is |akbér megá||apításának

fe|tételeit a Budapest Józsefuárosi onkormányzat rende|etben szabá|yozza. A
kedvezményes |akbér megá||apítása segíti a |akásban lakók |akhatássa| kapcsolatos

kiadásainak csökkentését, ezá|tal hozzájáru| a lakhatás biztosításához. A szociá|is

lakbéft fizetők bér|eményei közü| 83 komfoft nélkü|i.

A lakhatás tekintetében a |egveszélyeztetettebb csopoftok a kedvezőt|en jövede|mi

helyzetű családok, a pá|yakezdők, a nagycsa|ádosok, a sú|yos betegségge| küzdő

csa|ádok.
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Józsefuáros terü|eti egységei közotti ktj|önbségek a |akások esetében is
megfigye|hetőek. A kerületre jel|emző |akásviszonyok hiányosságai, a komfoľtbe|i és

egyéb |akhatási hiányosságok az orczy-, a Magdo|na- és a Ganz-negyedben

sűrűsödnek össze. Ezekben a negyedekben az önkormányzati tu|ajdoni arány is
jelentősen megha|adta a kerü|eti átlagot.

A kérdéskörhoz kapcso|ódik az épltési potenciá| bemutatása is.

Ebbő| |átható, hogy a megindított és fo|ytatott fej|esztések hatására a lakásépítési
potenciá| igen kedvező he|yzetet je|enthet. Ez a tény szeruesen hozzájáru|hat a

Iakosságszám |assú, de biztos növekedéséhez, a népességi (demográfiai)

konszoIidációhoz.
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Kiteki ntés - Józsefiĺá ľos e l látá s ai f (5v áľosi
Ćisszehasonlításban
A szociális e||átórendszer nagysága, kiterjedtsége a budapesti kerÜ|etekkel

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

e||átási formában a he|yi (szubjektĺv) megíté|és ettő| e|térő képet is mutathat.

Az el|átási formák közü| el|átotti csopoftok sajátosságaihoz kapcsolódóan

néhányat kiemelve mutatjuk be a kerü|et he|yzetét.

Itt fontos megjegyezni, hogy bár a je|en|egi jogi kornyezet szétvá|asztja
gyermekeknek nyújtott, kÜ|ön torvényben szabá|yozott és fe|nőtteket védő

szolgáltatásokra - mereven szétválasztott a rendszer, érdemes egybefiiggően is

megvizsgá|ni az e||átásokat.

Az alábbi e|emzés nem a fe|adate||átási köte|ezettségek a|apján, hanem az adott

cé|csopoftok szerint bontásban veszi sorba az e||átások egyes sze|eteĺt.

rdősek
pE. időskorúak otthoni e|látásának szintjét a házi segítségnyújtás és a nappali

intézmények vizsgálatával járhatjuk Iegjobban körbe'
Mí9 1998 óta nem bővÜ|t a nappa|i intézmények sora - jelen|eg is öt i|yen ta|á|ható a

kerÜ|etben -, addĺg az engedélyezett férőhelyek száma 10% fo|ott bővÜIt (270tő|

300-ra), s a tény|egesen e||átottak száma is - kisebb ingadozások után _ 260-270
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körü| a|aku| (f0L2. év végén 276 fő), A Fővárosban működő 6.300 férőhe|y közel

So/o-a tehát a kerü|etben látja e| feladatát.

ils0 
"

li
ism i
:j
ii
l2so i

A házi gondozáSba bevontak száma
az országos és budapesti trendek
megfe|e|ően a|aku|t az elmúlt
években. Ez azt je|enti, hogy a 80-

90-es évektő| megfigye|hető
visszaesős Józsefuárosra is je|lemző

vo|t, de a 2008-as évtő| enyhe, de
fo|yamatos igénybevéte|-novekedés
tapasztaIható.

1s.19%.1$v7.19s.1s.2m'2m1.2oo2.zffi 2m 2mv5.20m.2ľ'ľ ľ]ili.]1i.''ll] . A házi segítségnyújtás

finanszírozásának vá|tozásáva| az addig igen magas térítési dlj is finomodni tudott, s
be|éptek az ún. ,,térítésmentes,, szo|gáltatók is. Ez a tendencia 2011-ben rijra

csokkenő |ett, s ez fo|ytatódott 2012.ben is.

A Fővárosban e||átottak száma 4920 fő, ame|ybő| 3o/o.nyi (20t2. év végén L27

e| látott) jut Józsefuá rosra.

Az időskorúak védelmét szo|gá|ó el|átási forma a je|zőrendszeres házi segítségnyújtás

is, ame|y népszerű és e|érhető biztonságot nyújt az otthonában é|ő idős személyek

részére.
A budapesti t492 darab működő készülékből 60 darabot vehetnek igénybe a
kerÜ|etiek, amely jóval e|marad az arányosnak mondhatótól. Az e|mú|t évek adatai

a|apján át|agosan 53 készülék kerü|t kihe|yezésre.

Nem taftozik a kotelezettségek kozé, de fontos, hogy az egyedü| maradó, rászoruló

idősek é|etvégig tańó e|he|yezésére hogyan nyí|ik mód a városrészben. Az elérhető

férőhe|yek száma nagy vá|tozásokat mutat - ennek sokfé|e oka |ehet, főként az

kertj|etĺ adat
i------: Házi segitségnyújtásban részesü|ők száma (fő)

t*i

50 -r"

döntései az adott férőhelyek
átminősíttetése kapcsán.
Ezzel egyritt a 2008-as
adathoz képest tíz száza|ék

körÜ|i csokkenés |átható. Ez

szűkö|ő kapacitásokró|, a

kerriletben nehezebben

intézmények működő férőhe|yeinek száma (db)

L997. 1998.1999. 2000. 200r.. 2002.2003.2004.200s. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011

év év év év év év év év év év év év év év év

L400

1300

elérhető
kapacitásró|

bent|akásos
tesz

tanúbizonyságot.
Kü|on ki ke|| eme|ni, hogy az

ún- átmeneti gondozás megszervezése je|ent kÜ|önösen nehéz fe|adatot a csa|ádok
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számára, hiszen többnyire a napközbeni e||átást is nehéz megszervezni' nem

beszé|ve a héwégi és eset|eg szabadsá9o|ási időszakra eső ápo|ás-gondozás
megSZervezésérő|.

Érdekes képet ad a
szociá|is étkeztetés
aIakulása.
A napi egyszeri
étkezés
megszeruezése
tofténhet rendszeres
kiszá|lítássa|, nappaIi

intézményekben
eIfogyasztható
biztosításávaI
népkonyha
üzeme|tetésével is. 1995. 1996- 1997. 1998. 1999.2000.2001.2002. 2003.2004.2005. 2006.2007-2008. 2009. 2010.2011.

óv óv óv év .óv ev óv óv óv év óv év óv év év óv óv

kerületi adat

Mĺndezen formák je|en|étének eme|kedése szinte 2002 óta töretĺen. A Főváros 14.500

adagos osszképéhez méften ez kb. hét száza|ékos részt je|ent, ame|y nem kiugróan

magas' de erősen meghatározó képet mutat.

Gyermeket családok
A gyermekjó|éti-gyermeloĺédelmi rendszer sok ponton kompatibilis a szociális

toruényben meghatározottakka|, de mégis - |évén kÜ|ön jogszabá|y hatálya a|á esőek

- más típusú beszámo|ási és koncepcióalkotási kote|mei vannak.
A |egtobbeket érintő kérdések egyike _ a fog|a|koztatottságra kü|önösen nagy

hatássa| |évő szo|gá|tatás - a bo|csőde.

A fővárosi, osszehasonlító adatokbó| kitĹinit hogy |akosságszámához és a 14 éves

kor a|attiak arányához viszonyítva a férőhelyek száma átlagosnak mondható a

kerületben.
A je|enleg rende|kezésre á|ló 2011. évi adatok a|apján a bölcsődei férőhe|yek száma

fővárosi viszony|atban köze| 11.000, me|ybő| Józsefuárosban 2011. évben 432 vo|t,

ami alig négy száza|ékot je|ent. A bö|csődei férőhe|yek száma az elmú|t évben uniós

forrásból megva|ósu|t új 60 férőhe|yes bölcsődei férőhe||yel eme|kedett (492

férőheIy).

Eme|kedik a csa|ádsegítő szo|gá|tatást igénybevevők száma is, miközben a Főváros

egészében éppen fordított a tendencia. (Igaz, a kevesebb esetszámra súlyosabb,

toményebb prob|éma jut, ezt mutatja a prob|émák számának emelkedése.)
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Az 5.600 fő (taľtóssá vá|ó) esetszám azt mutatja, hogy a csa|ádsegítő-gyermekjóléti
szo|gá|tatás integráció nem ,,döntötte be,'a segítőtevékenység minőségét, de magas
szinten stabi|izá|ta az egY időben e|látandó csa|ádok számát.
A budapesti he|yzet a következő képet mutatja:

iliáji
:irät;
ir:ffi
iilĚsĺ

ĺoÍb;:l

Időszak

Családsegítő
szolgá|tatást
igénybevevők

száma (fő)
105554 2o08. év 5fIfT
50412 2009. év 569f6
63450 2o1o. év 54397

.ż0íi'.év ..l 48953 201l. év 545rf

Az onkormányzatévről évre rész|etes képet kaphat az,,ĺłtfogő éftékelés'' címet vise|ő

előterjesztésbő|, ezéń ennek rész|etezése csak a redundanciát növe|né.
Érdemes azonban néhány fontos a tendenciát kieme|ni.
Az egyik az együttműködés szrlkségességének folyamatos kieme|ése. Ez már anná| is

inkább fontos, hiszen a szűkü|ő források, |ehetőségek esetén a továbblépés csak
szoros partnerségek me||ett képze|hető el.
Másik prob|émakor a pszichiátriai és szenvedé|ybeteg (drogprob|émás) esetek
számának növekedése. A kerü|et ezekre a kihívásokra fe|késztjlt ugyan, de
va|ószínű|eg a fo|yamatok mé|ysége nehezen jóso|ható.

A kerületi szakemberek szem|életére a 2012-es éľtéke|és uto|só mondatát cé|szerű

idézni: ,,Az egyén felelős sa1át nagáélt, a család a tagjaiéft, az önkormányzat a
lakosságélt, az áĺtam a potgáraiért.,B

Fogyatékossággal élők
A fogyatékossággal é|ő szemé|yek el|átásában a kerü|eti onkormányzatoknak
viszony|ag kevés kote|ező fe|adata adódik. S bár |átszó|ag kevés szemé|yre terjed ki

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

8,,Átfogó értéke|és Budapest Főváros Józsefvárosi onkormányzat201.7. évi gyermekjó|éti és gyermekvéde|mi

fe|adatai na k e||átásár o|,,, 2ot2. május.
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Fogyatékosok nappali el látásában
részesü!őkszáma (fől.

Fogyatékosok nappaIi ellátásjban
fosIalkozt1tott:.! száma (fő)

kerü|eti adatok

A fogyatékosok számára tehát novelcvő kapacitások ál|tak, ál|nak rende|kezésre a

kerÜ|etben.

Budapest egészén a|ig több mint nyo|cszázfő (2011. évben B04 fő) juthatott nappali
el|átáshoz' ame|y a kerÜ|eti 36 férőhe|y tÜkrében az el|átás arányosságát mutatja.

Pszich iátria i és szen vedélybetegek

Rendkívü| érdekesen a|aku|t viszont a pszichiátriai segíLség megszeruezésének rlgye.

Budapest ezen a terü|eten rendkívri| szűk kapacitásokat mutat. Lakosságszámához
méften nagyon alacsony az e||átási vo|umen, 201l.ben mindossze 37I főre
rende|keztek a szo|gá|tatók működési engedé||ye|. Ezekbő| a férőhe|yekbő| azonban
160 Józsefuárosra jutott, ame|y negwen száza|ék fö|otti arányt mutat. Ezze| a
magyarországi telepri|ések kozött messze a |egjobb pszichĺátriai nappa|i/napközbeni
e||átás itt érhető e].

ľ.'....--..:
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I

I

I
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I

I

l 2011. év
I

i

ĺ zoro. eu

I

] 2009. év

Pszichiátriai betegek nappali e!!átásában
részesülők száma (fő)

foÍJ7.év W,,w,]lw.Í.ii,.li}iľj,.ĺ1łi;ľĺ!tĺ;::Wí,ffi,łffiffi}ffiffišt.Tł[š$.w.šN\
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kerü|eti adat
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Hason|óan bővÜlő he|yzetről számol be a szenvedélybetegek e|látásának bővrj|ése.

Bár a szenvedé|ybetegséggel fog|aIkozók többfé|e módszerre| és eszkozze|

rende|keznek, s meg ke|l kÜlönböztetni az alkoho|, a drogfüggőket a
játékszenvedél|ye| kÜszködőktő|, de összességében az e|érhető e||átások növelaĺő
száma, aránya feltét|enÜ| kedvező he|yzetet teremthet.
2010-es évben a Fővárosban 51B fő kaphatott ilyen segítséget, ebbő| a józsefuárosi

159-es szám köze|ítő|eg 30%-os arányt je|ent!

Szenvedélybetegek nappaIi el|átásában
részesü|ők száma (fő)

2011. év

2010. év

2009. év

2008. év

f0o7 'év

2006. év
-l

1"1

kerÜ|eti adat

Hajlékta Ia not utcá n éIőrę fedélnéIkii liek
Az egyik legnagyobb po|émiát az e|mú|t időszakban azok a |épések váltották ki - a

bulvársajtó nem kis érdek|ődését, és po|itikaĺ szereplők figye|mét is magára Vonva -
ame|yek kapcsán Józsefuáros a szubszĺdiaritás e|vét kovetve és a szociá|is terü|et
jogszabályainak nem e||entmondva újragondo|ta a helyi hajlékta|anel|átás

működését.

A számok azt mutaťják, hogy a Főváros 36 hajlékta|an nappa|l intézménvéből 7
Józsefuárosban Van. Ez hűsz száza|éka a teljes kapacitásnak. 2010-ben az összes

nappa|i intézményi igénybevétel (napi át|agban) 5859 fő volt Budapesten, ebbő| a

józsefuárosi intézmények 1698 főt |áttak e|, napi szinten.
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Ehhez tartozik még az ún. népkonyhák Üzemeltetése, ame|y messze nem csupán a

haj|ékta|anok számára nyújt ingyenes étkezést. A budapesti népkonyhák napi
átlagos forga|ma 200I fő vo|t 2010-ben, akikbő| 683 fő napi átlagban a kert]|etben

étkezett. Ez óriási mentá|ĺs és fizikai megterhe|ést ró(tt) a kerü|etre. A fo|yamatokat
vizsgá|va az is |átszik, hogy ez a szám néhány éve még bőven 1000 fő folott vo|t (a

Fővá ros étkező haj |ékta la njai nak fe|e( ! ) koncentrá |ódott a kerÜ |etben)'

kerületi adat

A nappali intézményekben (melegedőkben) megjelenő haj|ékta|anok száma pedig

azőta is novekszik.

Népkonyhák napi átlagos forgaIma (fő)

Haj|ókta|anok nappaIi intézményeinek napi
át|agos forga|ma {fől a Józsefuárosban
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Felzárkózás statisztikai mutatót 2oo7.2ot,2

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

megje|eníteni egy olyan, jel|emző adathaImazt, ame|yben nem csupán a

szociá|poIitikai, vagy ahhoz kapcso|ódó információk |áthatók.

A kerÜ|et űn. ,,fe|zárkőzási mutatói'' a készítők szerint |efedik ezt az elvárást, s

minden további e|emzés nélkÜ|, a fenti statisztikai adatok árnyalásának érdekében
kovetkezzenek ezek az adatok:

Éves adatok:
MUTATO 2007 2008 2009 20to 20tL 2012

A napközis tanulók száma az á|ta|ános
isko|ákban r579 L456 1395 t4Lt 1483 1391

A 65 év fe|etti á||andó |akosok 1-00 fő 0-14
éves korú á|landó |akosra iutó száma L36,73 r4o,77 142,29 143,43 L43.81

Á||andó néoessée 72924 72179 71.633 7t147 77015 69456

Á||andó népesség, férfiak aránva 47.O5 47,31 47,34 47,53 47,67 46,6

Ál|andó népességbő| a 0-14 éves férfiak
aránva 5,92 5,77 5,67 5,67 5,64 5.7

Á||andó népességbő| a 0-14 éves nők aránva 5,79 5,52 5,5 5,47 5,38 5r5

Á||andó népességbő| a 75-t7 éves férfiak
aránva t,54 1,45 L,4 !,34 L,3t 1,34

Á||andó népességbő| a !5-L7 éves nők aránya L,44 1,42 1,38 1,33 L,23 1,26

Á||andó népességbő| a 18-59 éves férfiak
aránya 3t.7L 32,12 25,33 32,45 32,49 32,2

Á||andó népessésbő| a 18-59 éves nők aránva 3L.87 31.95 32,07 31,95 37,94 3L,6

ÁlIandó népességbő| a 60-64 éves férfiak
aránva 2.57 2.61. 2.59 2,65 2,76 2,83

Á||andó népességbő| a 60-64 éves nők aránya 3,16 3.25 3.2L 3,32 3,4 3,47

Á||andó népességbő| a 65-X éves férfiak
aránya 5.31 5,36 5.38 5,42 5,47 5,6

Ál|andó népességbő| a 65-X éves nők aránya 10,69 10,55 10.51 to,47 10.38 10,5

Álta|ános isko|ában tanuló 1-4. évfo|yamosok
száma a nappa|i oktatásban
(svóevpedagógiai oktatássaI egvütt) L456 1377 1306 1304 t342 1300

Álta|ános iskolában tanu|ó 5-8. évfolyamosok
száma a nappa|i oktatásban
(svósvoedasósiai oktatássaI esvÜtt) 1581 L473 L374 t328 r296 1255

Á|ta|ános iskoIai fe|adate||átásĺ he|yek száma
(svósvoedasósiai oktatássa |) 9 8 8 8 7 7

Ápo|ási díj, aIanyi jogon : Támogatásban
részesítettek átl'szá ma 267,42 282,92 293,75 304 340 357

Az á|landó népességbő| nők aránva 52,95 52,69 52,66 52,47 s2,33 53,4

Az á|ta|ános isko|ai osztá|yok száma a

gyógypedagógiai oktatásban (a nappaIi
oktatásban) 8 Ü 8 8 8 8

Az á|ta|ános isko|ai osztá|yok száma
(evósvpedaeógiai oktatássaI együtt) 154 L46 142 136 135 135

Az óvodai gvermekcsoportok száma 69 bt 66 66 66 66
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Betoltött védőnői á||áshe|vek száma 34 31 29 30 f9 29

Bölcsődék száma (önkormányzati, üzemi,
maeán stb.) 6 6 6 6 o 7

Csak feInőttek részére szervezett háziorvosi
szolsá|atok száma 45 45 45 45 45 45

Éves mutató (vagy átlag): oktatás - 80111-5-
01 óvodai nevelés - óvodai nevelést igény|ők
szánla 1509 7429 1465 1458 1447 1460
Éves mutató (vagy át|ag): oktatás - 80111.5-
02 óvodai nevelés - férőhe|v L642 1642 L642 L592 r592 t59?
Éves mutató (vagy át|ag): oktatás - 80112-6-
01 sajátos nev' ig. gyermekek óvodai
neve|ése - nevelést igénv|ők száma 30 28 17 ff 20 20

Házi evermekorvosok száma tt tt 17 10 10 10

Időskorúak járadéka: Támogatásban
részesítettek át|.szá ma 28,08 19.59 31.17 3Ą 37 38

Közgyógyel|átási igazoIvá nnyaI rendeI kezők
száma 3153 2936 2777 2837 2643 1853

Nappali e||átásban részesü|ő időskorúak
száma 296 277 265 zoo 293 276

Rendszeres gyermekvédeI mi kedvezményben
részesítettek évi át|asos száma 2368 2735 2884 3208 3359,98 3478
Rendszeres szociá|is segé|y/fog|a Ikoztatást
helyettesítő támogatásban : támogatásban
részesítettek átIasos száma L098,25 t4t6 L295 r419 1856 1893

Véde|embe vett kiskorú gyermekek száma
december 31-én

nincs
adat 68 101 145 199 2r7
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M íĺködő el|átórendszer
A funkcioná|ó el|átórendszer idősoros, adatokra koncentrá|ó |eírása az előzőekben

megtöftént. Az a|ábbiakban osszefog|a|juk azokat az e|látókat, intézményeket és

szo|gá|tatásokat, ame|yekre épü| a he|yi, szociá|is védelmi há|ó szemé|yes

gondoskodást nyújtó része'

A személyes gondoskodást nyújtó e||átások tekintetében a köte|ezően e|őílt vagy

onként vá|la|t fe|adatokat az önkormányzat saját fenntaftású intézményein keresztÜl

vagy fe|adat-e||átási szerződés útján biztosítja a |akosság számára.

Idősgondozás
,, őszirózsa. Go n dozó Szo lgá la t
1089 Budapest, orczy űt +t,
A Szo|gá|at á|ta| nyújtott a|apszolgá|tatások a házi segítségnyújtás, étkeztetés, a
je|zőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappa|i e|látása, éne|mi fogyatékosok

nappa|i e||átása, szenvedélybetegek nappa|i e|látása, szakosított e||átás az átmeneti

el he|yezést biztosító ĺd őskorúa k gondozőháza.

AZ. intézményi beszámo|ókbó| kiderü|, mi|yen sokszínű programmal próbá|ja a

szolgá|at az ezer fő fo|ötti, á||andóan e||átott idős szemé|yek é|etét szebbé, é|hetőbbé

tenni. Motivá|t ko|lektÍva képét is |eírják a szakmai beszámo|ók, ame|y nélkü|

rendkívü| nehéz |enne a megfelelő színvonalú idősel|átást megva|ósítani

Józsefuárosban'

Székhelye: 1089 Budapest, orczy tjt 41,
(házi segítségnyújtás, étkeztetés)
Szociális étkeztetés
A Gazdasági, Kerü|etfej|esztési és Közbeszerzési Bizottság 606/2008' (04. 22.) számú

dontése alapján a Szo|gálat 2008. 05. 05. napjátó| határozatlan időre szó|ó

vál|alkozási szerződést kötott a SoDEXo Magyarország Kft.-ve| a szociá|is étkeztetés,

mint köte|ezően e|látandó szociá|is a|apszo|gá|tatás el|átására. Az el|átottak száma

20L2. évvégén 662fő.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat 2013, évben módosította a szemé|yes

gondoskodást nyújtó szociá|is el|átások formáĺró| és a térítési dljfizetési

kote|ezettségről sző|ő rendeletét, me|yben az intézményi térítési dljak összegét

csökkentette.
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Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében (legfe|jebb napi 4 órában) kel| gondoskodni azokró|

az időskorú szemé|yekrő|, pszichiátriai betegekről, egészségi á||apotuk miatt rászoruĺó
szemé|yekrő|, akik önmaguk el|átására saját erőbő| nem képesek, róluk más nem
gondoskodik és gondozási szükség|etük az intézményvezető á|ta| megá||apításra

kerül. Az e||átottak számára az onkormányzat munkanapokon biztosítja az e||átást,

me|yet kÜlon térítési dljfizetés 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 a|apján 13B fő veszi ĺgénybe a házi segítségnyújtást.

,, Ez ĺi s tfe n yő,, G o n doző h áz
Cím: 1087 Budapest, Kerepesĺ útzgla'

' időskorúakgondozóháza
. je|zőrendszeres házi segítségnyújtás
(2013, júnĺus 30, napjáĺg a Nemzeti Rehabiĺĺtációs és Szociális Hivataĺlal k(,t(jtt

finanszftozási szeződés a |apjá n)

A szociá|is igazgatásró| és szociális e||átásokró| szó|ó 1993. évi III. torvény (Szt) 65.

5-a a következő (7) bekezdésse| egészül ki: ,,(7) A je|zőrendszeres házi
segítségnyújtás biztosítása á||ami feladat.'' A módosítás 2013. jú|ius l.jétő| hatá|yos.

A Szociális és Gyermekvéde|mi Főigazgatóságró| szó|ó 31612012. (XI.13.) Korm.

rende|et a|apján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Főĺgazgatóság biztosítja az
Szt 91. $ (2) bekezdésében meghatározottak figye|embe véte|éve|.

(2013, jĺilĺus 01, napjától 2013, december 31. napjáig a Szocĺálĺs és Gyermekvédelmĺ
Főigazgatósággal kcjttitt szerződés alapján)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi ál|apotuk

és szociális helyzetÜk miatt rászoru|ó, a segé|yhívó készülék megfele|ő haszná|atára

képes időskorú vagy fogyatékos személyek, i||etve pszichiátriai betegek részére az
oná||ó é|etviteI fenntaftása me||ett feImerÜ|ő krízishelyzetek elhárítása céljábó|

nyújtott e||átás.

Nappali e!!átások
A kerületben az időset a szenvedé|ybeteget va|amint az éfte|mi fogyatékosok
nappa|i e|látása térítésmentesen kerü| biztosításra. Az e||átottak számára a Budapest
Józsefuárosi onkormányzat munkanapokon biztosítja az e|látást, me|yet ktilön térítésĺ
dljfizetés me||ett kiegészíthet az egyéb szo|gá|tatás, és a szociá|is étkezés akár
hétvégén ĺs'
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Idősek nappa|i e!|átása:
Napľafoľgó ldősek Klubja
Cím: 1089 Budapest, De|ej u.34.
Cik|ámen ldősek KIubja
Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 17.

Víg otthon ldősek Klubja
Cím: 1084 Budapest, Víg u. 18.

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

Reménysugár Idősek Klubja
Cím: 1084 Budapest, Máýás tér 4.

Fogyatékos e|látás
Értetmĺ Fogyatékosok Napkt)zi otthona 1Éruo1
Cím: 1082 Budapest, Kisstáció u' 11'

Budapest Főváľos II.' VII. és IX. kerü|eti onkormányzatokkal a Budapest
Iőzsefvárosi önkormányzat hatáľozatlan idejű el!átási szerződést kłitłitt
éne|mi fogyatékosok nappaIi e||átásának biztosítására (az VII. kertilettel kötött
szerződés kozös megegyezésse| 2013. október 03. napjával megszüntetésre kerü|t).

Budapest Józsefuárosi Önkormányzat 2013. évben az idősekke| kapcso|atos

feladate||átása a|apján e|nyefte az Idősbarát Önkormányzat díjat.

Pszichiátriai és szenvedélybetegek részére
Máýás Klub
Cím: 1084 Budapest, Mátyás tér 12.

rÉr pont Dľogkonzultációs Központ és Drogambu|ancia

Hatá rozat|an időta ft amű szerződés keretében szenvedélybetegek kozosségi el |átását

biztosíťja. A Kék Pont A|apíwány 20L2. évĺ beszámo|ója a|apján f0I2 december
uto|só Ügyeletĺ napján 331 új regisztrált k|iens - összesen 2905 regisztrá|t kliens _

volt a program regisztrációs adatbázisában. A,z új k|iensek száma elmaradt az e|őző

évektől, ame|yben valószínű|eg a kö|tozés miatti több hetes zárva taftás je|entős

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

e|hanyago|ható hatással lehetett erre, hogy a februárban bevezetett kor|átozások

miatt eleve je|entősen |ecsökkent a nyitvataftási napok száma (az e|őző években heti

6 napot vo|t nyitva a program, idén januáft kivéve már csak heti 4 napot). A
|akóhe|yet tekintve a regisztrált k|iensek dontő részben a program he|yszínéül

szolgá|ó B. kerületből érkezik - ez a 2012-ben regisztráltak esetében 5B%-t je|ent, a
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nemek aránya Sem Vá|tozott jelentősen: 72o/o férfi és 2\o/o nő. Ugyanakkor, ha az
e|mú|t éveket kü|on vizsgá|juk, akkor látszik e|mozdu|ás (statisztikai|ag szignifikáns),
201l.ben és f}t}-ben nagyobb arányban regisztráltak nők a programba, mint az azt
mege|őző években. Ebben va|ószínű|eg nagy szerepe Van a két éve e|indított

speciá|isan nőknek sző|ő ''Csere csak csajoknak'' programnak, ame|y keretében
kéthetente (idén már hetente) egy napon csak női k|iensek használhatják a tűcserét.
Az e|sőd|egesen injektált szer tekintetében nagy vá|tozások zaj|ottak |e az e|múlt

években, az Űj pszichoaktÍv szerek megje|enéséve| a tűcsere programot haszná|ó

k|iensekre je||emző szerhaszná|ati struktúra te|jesen áta|aku|t.''

Fontos program e|emÜk a HIV, HBV és HCV szűrés, ame|y a kerÜ|et kozegészségügyi
feftőzöttsége szempontjábó| sem e|hanyagolható.
Étérelésuk szerint a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jó| mĹÍködik.

Az onkormányzat képvise|ő.testü|ete 35Bl20I3. (IX.lB.) számú határozatában úgy

döntött, hogy a Budapest Józsefuárosi onkormányzatés a rÉr Pont Drogkonzultációs
Kozpont és Drogambu|ancia Közhasznú Alapítvány közott megkötott határozat|an

időre szóló együttműkodési megá||apodást rendes fe|mondássa| 2013. december 31.

napjávaI fe|mondja.

Fé|úton Alapítvány
r szenvedé|ybetegek közösségi e||átása (határozatlan idejű szeződésse|)

Szigony-Útitáľs a Komptex pszicho.szociális RehabilitációéÉ Kieme|ten
Közhasznú Nonprofit Kft.

l pszichiátriai betegek nappa|i el|átása (2013.dec.3l-ig tartő szerződésse|)

Moľavcsik Alapíhĺány
. pszichiátriai betegek nappa|i e||átása (2013.dec.3l-ig taftó szerződésse|)

Gyermekek Napközbeni E|látása
A gyermekek napközbeni e|látását az önkormányzat fenntaftásában |évő Józsefuárosi
Egyesíbtt Bö|csődék 6 te|ephelyén, va|amint a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos
óvodában biztosítja 492 férőhe|yen,
]ózsefuá rosi Egyesített Bcjlcsődék
Cím: Bp. 1083' Szigehĺári utca 1'
A Józsefuárosi Egyesített Bö|csődék intézménye 420 férőhe|yen, 6 épü|etben

biztosítja 20 hetes koľtó| - 3 éves korig, i||etve a harmadik é|etév betö|tését kovető

augusztus 31- ig a kisgyermekek napkozbeni e|látását. A bo|csődei gondozás -
neve|és a csa|ádi neve|éssel együtt, azt kiegészítve szo|gálja a kisgyermekek
optimá|is fej|ődését.
Mit is jelent, hogy ,,Egyesített Bö|csődék',?
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Azt, hogy azonos gazdasági és szakmai program és vezetés alatt Üzemelnek az

intézmények, kü|önbozőségük csak az épÜ|et jel|egében és a he|yi szokásokban Van.

A bö|csődékben az e|őjegyzés és a gyermekek felvéte|e egész évben folyamatos, bár

a szeptemberi fe|véte|ek után, csak a kimaradt gyermekek he|yére tudnak gyermeket

felvenni.
A kerületben valamennyi bö|csőde, a szÜ|ők munkarendjéhez igazodva, regge| 6

órakor nyit, és este 6 őrakor zár.

Nyáron egy hónapot minden bölcsőde zárva taft, de szükség szerint a nyitva tartó

bö|csődék fogadjá k gyermekeket.

A gyermek bo|csődei felvéte|e bölcsőde|átogatással, majd a gondozónő

csa|ád|átogatásával, va|amint a szÜ|ővel tofténő fokozatos beszoktatássa| kezdődik.

Ezek a ta|á|kozások adnak a|kalmat arra, hogy a szÜlők megismerjék a gyermek saját
gondozónőjét, a bo|csődei gondozás - nevelés e|veit és gyakorlatát, a gondozónő

pedig a szü|ők segítségéve| megismerje a gyermeket, annak egyéni szokásait,

megkönnyítve ezzel a kisgyermek részére az új környezet elfogadását.

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

kerü| biztosításra, aminek tisztántaftásáról a bö|csőde saját mosodája gondoskodik.

A gyermekek korszerű, életkorának megfe|e|ő táp|á|kozásáró|, az eset|eges táp|á|ék

into|erancia miatt szükséges diétás étkezés is biztosított, mive| minden intézmény

saját f őzőkonyháva I rende| kezi k.

Az országban egyedüláĺ|óan tobb mint tíz éve került bevezetésre egy ,,Komplex korai

szíjrő és fejlesztőprogram''. Amĺ 2003 évben az ICSSZEM támogatásáva| és
felkérésére kiegészü|t a,,Biztos Kezdet', mode||programmal.

A két program célja, a kisgyermeket neve|ő csa|ádok komplex segítése o|y módon,

hogy minden kisgyermek a tanköte|es kor kezdetére érje e| képességeinek

maximumát.

Módszereik:

. az egészséges, de va|ami|yen fejlődési szinten l mozgás- kommunikáció. éte|mi-
stb. / megtorpanást, vagy lemaradást mutató kĺsgyermekek korai fe|ismerésérő| és a

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

felismeft és korrigá|t fej|ődési |emaradások, megóvhatják a gyermeket a későbbí

tanu|ási nehézségek - dyslexia, dysgráfia, va|amint a magataftászavarok okozta

későbbi isko|ai kudarcoktó|.

- Csa|ádsegítő, szo|gá|tatások l játszőház, baba- mamak|ub, szabadidős programok

szeruezése / te|jes korű információ nyújtása a csa|ádok részére nyújtott á|lami és

kerü|eti támogatásokró|, intézményekrő|.

- Szakmaközi együttműkodés a társintézmények munkatársaiva|
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Intézményeik kimagas|ó szakmai munkájának biztosítéka, hogy korszerű
épü|etekben' a gyermekek é|etkorának megfe|e|ő napirendde| és tárgyi feltéte|ekke|,
vala mi nt gyermekszerető, jó| képzett, nagy gya kor|atta I rende| kező m unkatá rsa kka I

rendelkeznek.

Csa |ádseo ítő szolqá ltatások:

- Időszakos gyermekfe|ügye|et - a csa|ádban nevelkedő kisgyermekek részére, a
szülők esetleges e|fog|a|tsága idejére.

- otthoni gyermekgondozás - intézményben nem gondozható kisgyermekek részére,
betegség, ikerszÜ|és, stb. Térítési díjas szo|gáltatás.

- Héwégi játszőház - szÜ|őve| t _ 7 éves korú gyermekek részére.

- Baba - mama klub

- Játék és eszközko|csonző

,,BIZTOS REZDET'GYEREKH itZ a Magdolna negyedben
1oB3. Budapest, Szigetvári u. 1.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat onként vá||a|t fe|adata a Biztos Kezdet
Gyerekház program' melynek hálózata az e|múlt években mode|l éftékű programmá

vá|t, a hosszú távú fenntafthatóságának biztosítása kormányzati érdekként
foga|mazódott meg. A Biztos Kezdet Gyerekházak cé|ja a hátrányos helyzetű
te|epüléseken, telepü|ésrészeken nehéz körÜImények kozött élő családok gyermekei

számára o|yan szo|gá|tatások biztosítása, me|yek hozzájárulnak későbbi isko|ai

sikerességükhöz. A Gyerekház esé|yt ad arra, hogy a legnagyobb szegénységben é|ő

gyermekek is a |egkorábbi é|etkorban megkapják azt a támogatást, ami segíti
képességei k ki bonta koztatását.

Intézménvek:
1. Baross utca 103/a.
72 férőhelyes, körszerű |akóte|epi bölcsőde, gumiburko|atos játszóudvarra|, saját
konyháva|, mosodáva|

,,Biztos Kezdet'' model|program résztvevője 3 éve
2. Baross utca 117,
72 férőhelyes, körszerű |akóte|epi bölcsőde, gumiburkolatos játszóudvarra|, saját
konyháva|, mosodáva|

Szombatonként október 01 - március 31. ingyenes játszőházat működtet.

,,Biztos Kezdet,, mode|lprogram résztvevője 3 éve
3. Horánszky utca 21.
72 férőhe|yes, 4 szintes épü|et, saját konyhával, mosodáva|. 9umiburkolatos belső
játszóudvarra|, korszerű |evegőztető terassza| - a gyermekek -5 C fokig a teraszon


