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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

 

Tárgy: Előterjesztés „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 

életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” 

című (VEKOP-6.2.1-15 kódszámú) pályázat benyújtása tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében meghirdetett 

VEKOP-6.2.1-15 kódszámú „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú 

lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 

Budapesten” című pályázati felhívás keretében lehetőség nyílik az Újpest-Városkapu 

térségében található leromlott városrész krízistömbjének fizikai revitalizációjára, az ott 

élő alacsony státuszú, marginalizált lakosság életkörülményeinek javítását és 

társadalmi beilleszkedésüket elősegítő integrált szociális jellegű rehabilitációjával 

összekapcsolva. 

 

A térségmegújítási és szociális városrehabilitációs pályázat által érintett, fejleszteni 

kívánt krízisterület magában foglalja Újpest egyetlen, a KSH által szegregátumként 

azonosított településrészét. A szegregációs folyamatok számos földrajzi, műszaki és 

társadalmi probléma koncentrációjára vezethetők vissza. A Városkapu térsége 

(Berda J. u. – Temesvári u. – Bocskai u. által határolt lakótömb) már évtizedekkel 

ezelőtt Újpest szégyenfoltjává vált, sajnálatos módon mind a társadalmi mutatók, 

mind az ott élő, valamint a kerület egész lakosságának szubjektív értékítélete alapján 

a legrosszabb megítélésű településrész. 

 

A pályázat keretében lehetőség nyílik olyan fizikai beavatkozásokra, amelyek 

elősegítik a szegregátum felszámolását, úgymint a krízistömb (vagy egy része) 

lebontása, új szociális bérlakások építése, valamint a terület korunknak megfelelő 

követelmények szerinti térrendezésére, parkosítására és térfigyelő kamerarendszer 

bővítéssel a közbiztonság növelésére.  

 

A fenti fejlesztések mellett a területen élő marginalizált, alacsony státuszú lakosság 

szociális rehabilitációja is a program része. A pályázatban megfogalmazott 

fejlesztésekhez szorosan kapcsolódóan végrehajtásra kerülhetnek a helyi lakosság 

életminőségének javításához hozzájáruló komplex rehabilitációs programok, melyek 

a gyermekek iskolai felzárkóztatásának elősegítésén át, a munkaerőpiaci 

beilleszkedést segítő tevékenységeken keresztül az akcióterület lakosságának 

társadalmi integrációjának támogatásán alapuló hosszú távú felzárkózást és tartós 

attitűdformálást tesznek lehetővé. A szociális rehabilitációs programok megvalósítása 

az alacsony státuszú lakosság bevonása mellett egészségügyi és szociális 

intézményeink valamint civil szervezetek, mint konzorciumi tagok aktív segítségével 

történik.  
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Az érintett területen tevékenykedő, a projektben szerepet vállaló konzorciumi 

partnerek az önkormányzati intézmények köréből Újpest Önkormányzatának Szociális 

Intézménye és az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft., a nem önkormányzati 

szervezetek köréből a Habitat for Humanity Magyarország, az Újpesti Bűnmegelőzési 

Polgárőr Egyesület, az Újpesti Szent József Plébánia, valamint az Újpesti Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat. Az együttműködés keretében a konzorciumi 

egyeztetések megkezdődtek e partnereinkkel. 

 

Ennek a lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését 

célzó komplex projektnek során, amely csatlakozik az önerőből már korábban 

megkezdett városfejlesztési folyamatokhoz, Újpestnek lehetősége nyílik állami 

támogatással megújítani ezt a térséget, így Újpest történelmében végre a Városkapu 

környéke fejlesztéseiről, nem pedig szegregátumáról lesz híres.  

 

A pályázaton való indulás feltétele, hogy arról a Képviselő-testület döntsön. Emellett 

szükséges a projektnek majdan megítélendő támogatás 25%-ának megfelelő, de 

legfeljebb 300 millió forint összegű előleg biztosítása is.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat hagyja jóvá, és a 

következő határozati javaslatot fogadja el. 

 

Határozati javaslat:  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú „A 

leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek 

javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című beruházási-, 

fejlesztési és rehabilitációs pályázati kiírásra való pályázat benyújtását az alábbiak 

szerint: 

 

- A projekt címe:  

 „Újpest Kapuja” térségmegújítási és városrehabilitációs projekt 

- A pályázati konstrukció száma:  

 VEKOP-6.2.1-15 

- A projekt tervezett összes költsége:  

 2 000 000 000 Ft 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége:  

 2 000 000 000 Ft 

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati előleg maximális összege:  

 300 000 000 Ft 

- A pályázat benyújtásakor a VEKOP forrásból származó támogatás igényelt összege:  

 2 000 000 000 Ft 

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy támogatás elnyerése esetén a 

pályázati kiírásban foglalt önkormányzati előleg összegét a 2016. évi 

költségvetésben elkülöníti. 

 

Felelős: A Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 

 

Budapest, 2016. április 25. 

 

 Wintermantel Zsolt 


