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K6sztilt a Polgrirmester 2020. pilis 22-6re tewezetthatttrozatanak meghozatala cdlj6b6l.
K6szitette: Nyirin6 Kov6cs Ildik6 kdltsdgvet6si 6s p6nziigyi irodavezet6

Targy: Javaslat a Budapest F<iv6ros XVI.
kertleti Onkormrinyzat 2020-2024.
6vekre vonattoz6 gazdas gi programj rira

A Magyarorsz6g helyi 6nkormrinyzatair6l sz6l6 201i. 6vi CLX)O(X. tdrv6ny (a
tov6bbiakban: Mdtv.) 116. $-a rendelkezik a Gazdas6gi Programr6l, mely igy sz6l:

,,116. S (1) A kepviselS-testiilet hosszti tdvil fejlesztdsi elkipzeliseit gazdasdgi programban,

fejlesztdsi terttben rdgztti, melynek elkisz[tdsidrt a helyi dnkormdnyzat felel4s.
(2) A gazdasdgi program, fejlesztdsi tem a Mpvisel6+estalet megb[zatdsdnak iddtartamdra

vagt azt meghaladd iddszakra sz6l.
(3) A gazdasdgi program, fejlesztdsi terv helyi szinten meghatdrozza mindazokat a

cdlkitfrzdseket ds feladatokat, amelyek a helyi 1nkormdnyzat kbbs4gvetdsi lehetdsdgeivel
asszhangban, a helyi tdrsadalmi, kdrnyezeti is gazdasdgi adottstigok ,itfoSd

Jigtelembevdteldvel a helyi dnkormdnyzat dltal nyiljtandd feladatok biztositasdt,
szinvonaldnak j ovittis tit szolgdlj dk

(4) A gazdasdgi program, fejlesztdsi terv * a megtei ter letfejlesztdsi elkipzeldsekkel
\sszhangban - tdrtdlmazza, ktildnasen: az eg)es kizszolgdltatdsok biztositasdra,
szinvonaldnak j witds dr a vonatkoz6 fej le sztd s i elkipze ld s e ket.

(5) A gazdasdgi programot, fejlesztdsi tervet a kepvisel6+est let az alahul6 iildsdt kdvetd
hat h1napon beliil fogadja el. Ha a megldvd gazdasdgi program, fejlesztdsi tem az el6zd
ciklusiddn t*lnyill6, rig,t azt az jonnan megvdlaszton kdpviseld-test let az alakuli tildsdt
kbvetd hat hdnapon belil kateles feliilvizsgdlni, ds legaldbb a ciklusidd vdgdig kiegdsziteni
vagt m1dos[tani. "

A helyi dnkormanyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek v6lasztrisiira 2019. okt6ber 13-an keriilt
sor, az rij K6pvisel6testiilet alakul6 til6s6re pedig 2019. okt6ber 23-in. A hat h6napos

hatarid6 a hatfuozati javaslat elfogadris6val marad6klalanul teljesithet6, viszont nem tudunk
vrlmi vele a vesz6lyhelyzet v6g6ig.

Az elozb ciklus gazdasrigi programja a 2015 6s 2019 kdz6,tti id6szakra fogalmaa.a meg a
K6pvisel6-testiilet elk6pzel6seit a kertilet fejlesztdsdr6l 6s jeldlte ki az el6rend6 c6lokat. A
jelen el6terjeszt6ssel beterjesztett fejleszt6si terv tov6bb folltatja a megkezdett utat 6s bizik a
kijeldlt fejlesztdsi cdlok sikeres 6s teljes megval6sukisriban, ugyanakkor a COVID-l9
koronavirus jarvriny az eredeti elk6pzeldseink megval6sul6s6t m6dosithatja oly m6don, hogy

a gazdaslgi program megval6sit6s6ra rdvidebb id6 611 majd rendelkezdsre a 2020. 6vre vallalt
feladataink elhriz6disa miatt, de mindent elkdvettink annak 6rdek6ben, hogy ennek hatrisdt

m6rs6kelj iik.
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A gazdas6gi progam elfogad6sa a K6pvisel6-testtilet 6t nem ruhrizhat6 hatiiskdre, ugyanakkor
a jelenlegi rendkiviili helyzetre tekintettel, a katasztr6fav6delemr6l 6s a hozz| kapcsol6d6
egyes tdrv6nyek m6dosirisrlr6l sz6l6 201 1. 6vi CXXVI. tdrv6ny (Katv6d. tv.) 46. $ (4)
bekezdds 6rtelm6ben: ,,Veszdlyhelyetben a telep ldsi \nkormdnyzat kepviseld-test letdnek, a
fhtdrosi, megtei knzgfildsnekfeladat- ds hatdski)rdt a polgdrmester, illetve a fdpolgdrmester,
a megtei knzgtfrlds elndke gtakorolja. "
A Gazdas6gi Program az Onkormrinyzat gazdrilkod6srinak alappill6re, a f6 itinyvonalakat
hatirozza meg a kdvetkez6 6t 6vben, ez6rt termdszetesen 6rdekel a kdpvisel6k 6s bizotts6gi
tagok v6lem6nye.

K6rem a tisztelt K6pvisel<i Asszony/IJrat, Bizotts6gi Tag Asszonl.t/Urat, hogy az

el6terjesztdsben szercpl6 hatirozati javaslatot 6prilis 21-6n 12 6riig ig6ny szerint
6szrev6telemi 6s v6lem6ny6t ir6sban a kovacspeter@bp 1 6.hu e-mail cimre megkiildeni
sziveskedjen.

Hatrirozati javaslat:

A Polgiirmester a Gazdas6gi Programban szerepl6 feladatok
v6grehajt6srihoz sziiksdges int6zked6seket megteszi.

Hatririd6: folyamatos
Felel<is: Koviics P6ter polg6rmester

Kovdcs P6ter
Polgdrmester

T6rv6nyess6gi szempontb6l megfelel6:

dr. Csomor Ervin
jegyzo

T6rgraldsra kijel6lt bizotts6g: Budapest F6vdros XVI. keriileti $nkormrlnyzat
K6pvisel6-testiilit6nek tisszes bizottsiga a Kiizbeszerz6si Bizottsig 6s az Uryrendi
Bizottsig kiv6tel6vel.

Budapest F6vifuos XVI. keriileti Onkormrlnyzat Polgd.rmestere - a

katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzi kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek
m6dositrisar6l sz6l6 2011. 6vi C)O(VIII. tdrv6ny 46. $ (4)
bekezd6se alapjrin - rigy hatarozott, hogy az 1. sz6mri

mell6kletk6nt beterjesztett form6ban 6s tartalommal elfogadja a

Budapest F6vriros XVI. keruleti Onkorm inyzat 2020-2024.
6vekre vonatkoz6 Gazdas6gi Programj6t.

Budapest, 2020. 6prilis 9.



Gazda P l. mell6klete

Fejleszt6si elkdpzel6s 2020.2024
Vdrhat6
kiad{s
EFt

I
B6vitjuk a J6kai utcai szakrendel6t a v6rakoz6si id6 tovabbi cs6kkent6se 6rdek6ben, valamint
ldtrehozzuk a Kerw6rosi S

2 000 000

2

A tudatos k0myezetvddelem 6rdek6ben az ingrenes faUltetdsi, es6viz-t6rol6eddny,
komposztdl6l6da akci6t tavaszi vir6gUltetdsi akci6val bdvitjiik. B6vitj k a tavaszi
nyeseddkryiijt€si, 6szi lombgnijt6si akci6t, 6s a zdld javak rijrahasmosit6sdra
komposzt6l6telepet hozunk ldtre. Erd6telepitdsi programot inditunk.

830 000

3
A tankeritlettel kdzdsen folytatjuk az iskola- 6s 6voda fehijit6sokat, valamint az iskota- 6s
6vodaudvar-feltijitdsokat. Az iskol6kn6l, 6vod6kn6l a parkoltui problCm6kat enyhitj0k.

4 530 000 2020-2024.

Befejezziik a bdlcs6de b6vit6sdt Cinkotdn. Bolcs6ddt dpitiink a Ldndzsa lak6telepen, 6vod6t a
cinkotai 1 250 000 2020-2024.

5 UK beIteruleti fd ldutakat. Lak6 utca felu it6si ot inditunk.a 2 320 000 2020-2024.
Szorgalmazzuk a f6v6rosi f6riWonalak feltjiteset: Szlov6k tt, Ostoros [t, R6kosi ft, Th6k6ly
[t, Batthy6ny utc4 Magtiir utca, R6zsa utca, Georgina utca, Fut6r6zsa utca.

0 2020-2024.

7
Kozleked€si rendszer rijj6alaklt6sa a Riikospalotai hatanit - Kdsm4rk utca - Rdk6czi utca
keresztez6d6s6ben.

150 000

HEV-Metr6 dsszekdtes tov6bbi szorgalmazisa. A metr6 j6rjon Cinkot6ig! 0 2020-2024.
9 Csapaddkviz-elvezetdsi 6s csapa4dkviz-kezeldsi program folltaLisa 400 000 2020-2024.

10.
Befejezztik a J6kai utcai lak6telep kdzterilleteinek feltjit6sdt, v6roskOzponthoz mdlt6 teret
hozunk ldtre a J6kai utc6ban.

800 000 2020-2021.

IL
Tov6bb noveljtlk a kozterilleti tiszlasdgot a Keruletgazda Szolg6ltat6 Szervezettel, 6tv6llaljuk a
f6ritvonalak melletti zoldfeliilet kezelds6t a F6v6rosi Onkorm6nyzatt6l, park6ri rendszert
vezetilnk be.

170 000 202t-2024.

12.
B6vitj{lk a kdzterUlelfeliiryelet rclszAm{t, betartatjuk a helyi szab6lyokat. Meg6rizz0k a

legbiztonsagosabb kerulet c[met.
231 000 2020-2024.

13. Tov6bbra sem engedjiik az Ikarus Ipari Park lak6scdhi bedpitdsdt. 0 2020-2024.

560 000 2020-2024.14.

Megemeljtik a pdnzuryi forr6st a lak6telepi lak6sok h6szigetelesi pd,lylzat6n. P6,ly[z2li inon
tamogatjuk a megujul6 energiaforrasok has ,,lat,,t csal4di h6zak 6s lakdtelepi tArsash6zak

esetdben is.

15. B6vitjuk a kertlleti fitneszpark- h6l6zatot, tiimogatjuk kdzilabdacsamok 6s jdgcsamok 6pit6sdt. l0 000 2020-2024.

7s0 000 2019-2024.16.
B6vitjiik a nlugdijas klubot a Jiinos utceban, felfjitjuk a Vid6mv6s6r utc6ban. A szoci6lis

6tkeztetdsben rdsa vev6k szimfua biztosltjuk a men0v6lasztiis lehet6s6gdt.

145 000
Megtartjuk a Nyugdijasok Segito 6s Sz6ll(t6 Szolg6latht, a,,Kattints NaS/i!" Programot,

bevezetjilk az inryenes,,id6stom6t".
2 050 000l8 Id6sek otthon6t nyitunk a keruletben.

40 000 2020-2024.19.
Att6runk az e-ugyintdz6sre. A ciklus vdgdre minden polgermesteri hivatali ii$/ intdzhet6 lesz

intemeten keresztUl .

900 000 2020-2024.20. Tov6bb b6vitjiik a kerwarosi ker6kp6nit-h6l6zatot.

460 000 2020-2024.21.
J6rda-felrijitdsi program fol)'tat6sa mellett megkezdjiik a fdutak melletti jardak diszburkolatra

cserdl6sdt.

2020-2024.25 00022.
B6vltjuk a kisryermekeseket segit6 6s sz6llit6 szolgAlatot eryediil6llo anyrk szimara d6lut6ni

gyermekfeliigyelet biztosit6s6val.
2020-2024.10 00023 Fnatveoelmi jarorszolgelatbevezetdse.

l3 500 2020-2024.Ingren wifi biztos(t5sa a kOz-parkokba, a fiatalok sz6m6ra mobiltOlt6vel rendelkez6 padok

telepitdse.
24

60 000 2023-2024.25 Vegrehajtjuk a szentmihelyi rdgi temet6 toviibbi rendez6s6t.

r 50 000 202t.26 A szentmihalyi uszoda mellett kultdri medencdt alakitunk ki
600 00027 Fehijitjuk a Centen6riumi lak6telep koztitjait 6s parkol6it.

0 202t-2024Riszoritiuk a kdzrnfcdgeket, hory kezdjdk meg a legvezetekek fdld al6 helyez6sdt

0 2020-2024.29 A kertv6rosi ielleg meg6rz6se 6rdek6ben tov6bb szigoritjuk az 6pitdsi

115 000 2020-2024Folytatjuk a parkfeltjitasi programot a T6th Ilonka tdr ds a Csikzentmih6ly t6r meg[jitds6val.

Bdvitjilk a j6tsz6t6ri illemhelyek sz6m6t.

180 000 2020-2024.31. Az egdszsdgnegonds drdek6ben folyatj uk a Prevenci6s Programot.
20 000 2020-2024.Bevezetiiik az inryenes Uszisoldat6st az 6vodikban.32.

Ev

Ellatast. 2020-2021.

2020-2024.

4.

6.

2023.

8.

2020-2024.17.

2023-2024.

202t-2024.

28.

30.
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Mell6kletek:
1. mell6klet: ,,Gazdasdgi Program a 2020-2024. 6vekre Fejl6d6 Kertviiros program IV.,,
tervezete

A Gazdas6gi Program tervezet6ben hivatkozott statisztikai adatok forriishelyei a kdvetkez6k:
1. http://nepessee.com/budapest/budapest- 1 6-kerulet
2. https :/,6udaoest.hu,{Lapok/Fovaros/Keruletek.aspx
3. hnps://hu.wikipedia.ore/wiki/Budapest#N%C3%A9pess%C3%A9s
4. \\Srv-fs\shares\CoMPlEX\Polgrirmesteri Hivatal Iranyitasi Rendszere\statisaikrik
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I. Bevezet6

Budapest F6viiros XVI. kertileti Onkormrinyzat hosszu t6vti fejleszt6si dokumentuma a Gaz-
das6gi Program, amelynek elkdszit6s6t a Magyarorszdg helyi dnkormtinyzatair6l sz6l6 2011.
6vi CLXXXX. tdrv6ny 116. g-a irja el6.

A gazdasdgi program, fejleszt6si terv meghatrirozza mindazokat a c6lkitiiz6seket 6s feladato-
kat, amelyek az Onkormrinyzat kdlts6gvet6si lehet6s6geivel dsszhangban, a helyi trlrsadalmi,
kdmyezeti 6s gazdasdgi adotts6gok 6tfog6 figyelembevdtel6vel az Onkormiinyzat 6ltal nyrij-
tand6 feladatok biaositrisdt, szinvonalinak javit6s6t szolg6ljrlk.
A Gazdas6gi Program alapvet6 c6lj4 hogy megfogalmazza azokat az alapelveket, megdllapit
sa azokat a prioritiisokat, mep)tatitrozza mindazon teend6ket, amelyek lehet6vd teszik, hogy
Onkormrinyzatunk k6lts6gvet6sdnek egyensrilyban tartrisa mellett tov6bbra is

. biztositsa a keriilet lak6i szirmfua az alapvet<i int6zmdnyek miiktid6s6t,

. k6pes legyen a szolg6ltat6sok szinvonalinak megtartrisrira, illetve fejleszt6s6re,

. gondoskodjon a kertlet infrastruktur6janak folyamatos fejleszt6sdr6l,

. tdrekedjen az 6lhet6bb kdmyezet kialakitasrira,

. segitse el6 a csakidok 6letmin6s6g6nek javit6siit,

. tegyen a keriileti lakosok eg6szs6gv6delme, egdszsdgiigyi ell6t6sa min<isdgi javitrisa
6rdek6ben,

. fokozza akertilet kdzbiaonsrigrit,

. int6zkeddseivel m6rs6kelje a glob6lis dghajlatv6ltozdst el6id6z6 folyamatokat.

A K6pvisel6testiilet els6dleges feladatrinak tekinti a kertlet ds int6zm6nyeinek zavartala4
kiegyensulyozott mrikddtet6sdt, fejleszt6s6t, fontosnak tartja a keniiet kertvarosi jelleg6nek
megorzes5t, lakosai 6letkdriilmdnyeinek javitas6t, az infrastruktua fejleszt6s6t 6s mindezek
6rdekdben a gazdasiryi lehet6s6gek feltriras t*, ptiyt,z,ati fornisok hat6kony kihasznrilis6t.

A jelen gazdas6gi programban meghatfuozott c6lok, elk6pzel6sek megval6sitris6hoz a K6pvi-
sel6-testiiletnek, valamint bizotts6gainak a ddnt6sek meghozatalakor figyelembe kell vennie
az egyes akci6terUleten kijeldlt c6lkitfz6sek organikusan egymiisra 6piil6 rendszerdt, valamint
fegyelmezett gazd6lkod6s mellett feladata az myagi fonrisok, eszkdzd,k megteremt6se 6s

meg6rz6se, mindezt rigy, hogy figyelemmel vagyunk a klimav6ltoz6s negativ hatrisainak m6r-
s6kl6s6re, melyhez az allbbi elveket, feladatokat rdgziti:

. Meg kell keresni a mrikdd6si bev6telek n6vel6s6nek lehet6s6geit, az ad6h6tral6kok
behajlls6t hatdkonyabban kell v6gezni.

. Nyomon kell kdvetni a k61ts6gvet6si t6mogatrisi rendszert, ki kell haszn6lni a tirmoga-
trisi rendszer illtal nyrijtott el6nydket.

. At kell tekinteni a megl6v6 vagyontargyakat, azok hasznosit6si m6dj6t, lehet6s6geit, a
fenntartdsi, iizemeltet6si ktilts6gek nagys6g6t. Javaslatot kell kidolgozni az egyes va'
gyontrirgyak megfelel6 hasznosit6srira, 6rt6kesit6sdre.

A Gazdas6gi Program dsszhangban van a keriilet rendez6si terv6vel, figyelembe veszi a kerti-
let sajitoss6gait, el6nyeit, lehet6s6geit, s ennek megfeleloen hatirozza meg a gazdas6gi beru-

hr26sok, fej leszt6sek iranyit.
Budapest F6viiros XVL kertileti Onkorm6nyzat feladat6nak tekinti, hogy a f6viiros keriilete-
k6nt hosszu tavf cdlkitriz6se it ugy hatarczza meg, hogy azok csatlakozzanak a F6viirosi 0n-
kormiinyzat elk6pzel6seihez, ugyanakkor biztositsak kertilettink kertvrlrosi jelleg6nek meg6r-

zdsdt.

3



Jelen dokumentum a 2015 6s 2019 ktjzdtti iddszaka el6ir6nyzott Gazdasiqi Program feliil-
vizsgrilatakdnt tov6bb folytatja a megkezdett utat, amelynek el6zm6nyei eg6szen 2006-ig
nyilnak vissza a Fejl6d6 Kertvaros Program I. c6lkitr26seivel.

II. A Budapest F6v6ros XYI. keriileti Onkorm6nyzat jelenlegi helyzet6nek
bemutat6sa

A XVL kertilet Budapest 23 keriilete kdziil tertiletdt tekintve a 7. legnagyobb keriilet 33,52
km'-6vel, a lakossdg szima szempontjrlb6l a 13. helyen 6ll, a n6psr.inis6get dsszehasonlitva
ugyanakkor az 5. legritk6bban lakott teleptildsr6sz, mely kertviirosi jelleg6b6l ad6dik. Az
1870-es dvek elejdt6l 2018-ig jelent6s ldlekszrim ndvekedds figyelhetri meg. Az elmrilt k6r
6vben viszont 194 f6vel csdkkent a lakoss6g sziima. A csdkkends Budapest teljes lakoss6g-
sziim6t vizsgrilva mrir kor6bban megfigyelhet6 volt, 2017. januar l-je 6,s 2020. janurir i-je
k6z6tt Ssszesen 29 902 fdvel kevesebben 6lnek a foviirosban. A XVI. keriiletben 6l6k aranya
Budapest 6sszes n6pess6gdhez viszonlwa viszont 6vr6l-6we emelkedik. 2015. januar l-j6n
4,25 %o, mig 2020. januir I -j6n mar 4,36 %o volt. A n6pessdg szitrna a XVI. keriiletben 2020.
janu6r 1-j6n 73 045 f6.
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N6pess6g kor szerinti megoszlisa 2020. 6v. janudr 1-j6n
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Korcsoport F6
Megoszl6s

o/"-a N6 F6rfi

Gyermek 6s

fiatalkoru
t9,96 7 207 7 375
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6sszesen: 73 045 100,0 34 246
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38 799



A XVL keriilet 80 %-6t kertes, csal6di hrizak alkotjak. Gondozott parkjainak sziima folyama-
tosan b6wl, a rdgebbiek megrijulnak. A szilas-patak ment6n 6s cinkota hatrillban, valamint a
ftivarosi v6detts6gii Napl6st6 kt my6kdn is z6ld tertiletnek kijeldlt 6s rdszben erd6sult teriile-
tek talilhat6ak. F6viirosi viszonylatban a XVI. keriilet a harmadik helyen 6ll az dnkormiiny-
zatok tulajdon6ban l6v6 erd6k nagys6gat tekintve.

A XVI. keriilet kdzigazgatisi teriilete 3 350 ha

A Gazdas6gi Program kialakit6sa6rt felel6s Onkormrinyzat - a Budapest XVI. kertleti pol-
gilrmesteri Hivatalon (a tovdbbiakban: Hivatal) keresztiil - 6ndll6an, demokatikus m6don,
sz6leskdni nyilvrinoss6got teremtve intdzi a telepiil6s kdziigyeit, gondoskodik a helyi kdz-
szolg6ltatrlsok6l, kdtelez6en 6s 6nk6nt v6llalt feladatainak ell6t6sfu6l. A Hivatal szervezete
az alapvetb feladatcsoportok, az egym6ssal 6sszefi.igg6 tev6kenysdgek figyelembev6tel6vel
keriilt kialakitrisra, 6s az igy kialakitott struktura k6pes rugalmasan alkalmazkodni a feladatok
viiltoz6sdhoz, az ellen6rzds, a kommunikdci6, az informdci6rlraml6s, valamint a felel6ss6g
megtillapitrisa is megval6sithat6. A jogszabrflyi 6s egydb klzigazgatast 6rint6 viiltoz6sok
azonban ig6nylik a hivatali miik6dds folyamatos, tervszerii fejleszt6s6t, korszeriisit6s6t, a
munkaszervez6s modem formriinak alkalmazris6t, az elektronikus iigyint6z6s teljes kiterjesz-
t6s6t, valamint a lakossdg illtal is elismert ds elfogadott drtdkek meg6rz6s6t.

Egy megalapozott pro$am megalkot6sdhoz n6lktildzhetetlen egy 6tfog6 helyzetelemz6s, ezdrt
az Onkormdnyzat egdsz kdmyezet6nek vizsgilatir4 az elemz6sek 6sszegz6s6re 6s 6tfog6
helyzetk6p kialakiuis6ra a vrirosfejleszt6si koncepci6hoz SWOT analizis bizonyult a leghat6-
konyabb m6dszemek, melyet 6t 6wel ezel6tt is elk6szitettiink.

Az eljrirds alkalmas arra, hogy ne csak felm6rjiik, hanem dsszefogottan, 6tfog6an 6rt6keljiik az
Onkormrinyzat h ely zetdt.

Az erdssdgek (Strengths) 6s gyenges6gek (Weaknesses) a bels6 helyzet felm6r6s6re alkalma-
sak, mig a lehet6sdgek (Opporhrnities) 6s vesz6lyek (Threats) 6sszegyrijt6s6nek segitsdg6vel,
a ktils6 befolyrisol6 t6nyez6kkel tudunk sziimolni. A SWOT j6l felhaszn6lhat6 strat6giaalko-
trisra, a kihiv6sok legkockr2atosabb elemei kezelhet6k, adott esetben elkeriilhet<iek.

Budapest XVI. keriilet6nek SWOT elemz6se

Er6ss6gek Gyenges6gek

Csendes, kerwdrosi telepulds.

Kiegyensflyozott, j6 gazd6lliod5s.

Magas a zold feliiletek ariinya.

Rendezett jo min6sdgu lak6k0myezet.

Pesti oldal egyik legleheldsebb lak6ndpessdge.

Er6s lokalpatriotizmus.

Nagymdrt6kii fejlesadsekkel eur6pai szinvonahi

k0zteriiletek.

Kor6bbi ipari iizemek kihaszn5latlan ingatlanai.

Er6s 6tmeno forgalom a Yeres Pdter fton.

Hdv sinp6{a kettdv6&ia a keriiletet.

Minimrilis palytuati lehetdsdgek a Kdzdp-

magyarorsz6gi rdgioban.

Az M0-s kdrgyiirii melletti vrillalkozistelepitds torvd-

nyi akad6lya, versenyhiitr6ny az agglomer6ci6val

szemben.
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Lehet6s6gek Vesz6lyek

A Budapest F6vrlros XVI. keriileti dnkormrinyzat a fenti elemz6sben szerepl6 er6ss6geit ki-
haszniilva 6s lehet6s6geit figyelembe vdve alakitja a ktivetkez6 6t 6v gazdasrigi programj6t. A
gyenges6gek 6s a vesz6lyek felt6rkdpez6se nagyon hasznos abb6l a szempontb6l, hogy m6r a
tervez6s sor6n kalkulllni tudunk a v6rhat6 kockrizatokkal. Az dnkormrinyzat arra tdrekszik,
hogy megfelel6 intdzked6sekkel csdkkentse a megl6v6 gyenges6gek 6s vesz6lyforriisok befo-
ly6sol6 szerep6t az O*ormirnyzat 6let6re, fejl6d6s6re vonatkoz6an.

M 6 r I e g f6tissze g vd ltozi s a 2014-2OL9 kti ztitt
60 000 000

40 000 0m

30 m0 0m

20 mo om

10 mo 0m

0
2015 2016. 2017. 2018.2074.

46 798 639 5167 732744 743 57345 4a7 368 427L9 4571-1Y6dsg 165r.29, v6ltozdsa 
142

374 797

A fenti 6bra szeml6lteti a2014 6s 2019 kdzdtti m6rlegek f66sszeg6nek alakuldsat (a m6rleg-

ben nett6 adatok szerepelnek, azaz az eszk6z6k brutt6 6rt6ke az 6rt6kcsdkken6ssel korrig6lva

6

Kdzossdgi funkci6k meger6sitdse a kozteriiletek

rehabilit6ci6j6val.

Gyermek ds i{risrigi sponkOzpontok fejlesztdseyel

(dgcsarnok, kdzilabdacsarnok, sportp6lyek) a lelepii-

lds vonzerej dnek b6vitdse.

Kerdkptuos kozlekedds tovribbi fejlesztdse.

Kdzipuletek, kdzterUlerek komplex rehabilitdci6j6nak

foly'tatdsa.

Infr astru\turiili s beruhiizri sok.

Tomegkozlekedesi csom6pontokhoz parkol6si lehetri-

sdgek boYitdse.

GOdOll6i HEV ds az M2-es melr6 Osszekapcsoliis6-

val, k€regalatti kdtottpalyAs kozlekedds megval6sit6-

sa-

Munkahelyteremtes az lkarus Ipari Park kdmyezetfu-

datos 6talakitdsanak uimogatisiival.

A viligm6retii COVID-l9 koronavlrus j6rv6ny

kdvetkeztdben kialskdl6 gazdasdgi v6lsdg negattv

hat6sa, rec€sszi6, majd lsssri ndveked6s,

Onkormrinyzari bevdtelek csdkken6se, v6rhat6atr az

ipariizdsi ad6 bevdtel jelent6sen kisebb lesz egFiszt a

v6llalkoz6i ad6teher - nem csak rbvidt6\d -
csdkkendse miatt, m6srdszt a valsag hat6s6m.

Forgalomnovekedds okozta kdzlekeddsi problCmdk.

Munlaerdhi6ny a gazdasigi Clet Osszes szektor6ban,

igy az Onkormdnyzat Polgermesteri Hivatal6ban ds

koltsdgv€tdsi szervehdl is. Probldma a j6l szakkdpzett

munkaer6 megtart6sa.

Csal6di h6zas bedpitdsii iivezetek,,tfl epitdse".

A kdzteriileti parkolis ndvekeddsdvel az dletmin6sdg

ds a kdzbiaons6g roml6sa.
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kertil megdllapitrisra.) Dinamikus ndveked6st f6mjelez, hogy a f66sszeg dsszesen 9 297 136E
Ft-tal emelkede$. Ugyanakkor az Onkormrinyzat vagyon6ban egy viszonylag nagyobb csdk-

ken6s kdvetkezeltbe a2017.6vben. Hangsrilyozni kell, hogy ennek legftlbb oka az volt, hogy

az Eszak-Pesti Tankeriileti Kdzpont megalakul6sdval jogszabfly alapjin az Onkormrinyzat

61lal2}l6. december 31-ig mtikddtetett iskol6k ingatlanvagyon6t 6s egydb targyi eszkdzeit 6t

kellett adni az Eszak-Pesti Tankertileti Kdzpontnak vagyonkezeldsbe, melynek m6rlegb6l

tdrt6n6 kivezet6 s€re a 2017 . 6vben keriilt sor.

Az Onkormrinyzat ingatlanvagyona a20l9.6vi zrir6m6rieg alapj6n brutt6 42 934 130 E Ft
(nett6: 34 648 839 E Ft), mig 2014. december 31-6n brutt6 40 388 760 Ft (nett6: 35 449 994

E Ft) volt, a n6veked6s brutti 2 545 170 E Ft.

lngatlanvagyon ala kul{sa 2OL4-2019 ktiztitt
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2074. 20192016. 2017.2014. 2015.

42914 LN40129 3M 41893 25541743175 43 756 06640 388 7@+ Brutt6 inSatlan vagyon

34 648 83914 074 405 34 430 44337 22418535 M9 994 35 998 879

Az elmult 6t 6vben az o*orminyzat saj6t er6b61, valamint fllami vagy egy6b pilyinati fr'
nanszirozas 6s 6nkorm{nyzati forrrls kombin ciefival komoly, els5sorban infrastruktur6lis,

ingatlanvagyont gyarapit6 fejlesa6seket 6s beruhazasokat tudott megval6sitani, mely fejlesz-

t6sek m6rt6ke meghaladta az ingatlan6rt6kesit6sek mdrt6k6t'

Az Onkormanyzat vagyonszerkezete a kdvetkez6' 
, ,,

V{ltozds
2019n 4

lngatlsnok
hrutt6 6rt6kc

2019. december
3l-6n

Ingatlsnok
brutt6 6rt6ke

2014. december
3l -€n

Varyonelem megnevez6se

119,121 299 06517 885 822nemtairzslanolen Yagyonk,F ingatorgalomldpte
onit6rztosbfe adatokheter alhet6nem

116,710 447 0368 948 838Korldtozottan forgalomk€pes ingatlanok, torzsvagyon (meghattuo-

zott feltdtelekkel drtdkesithet6, illetv€ me lhet6
7t,95 348 9777 444 350Korlatomttan forgalomkdPe s ingatlanok: Kdltsdgvetdsi szervek

9s,65 839 0526 109 750ly szabadon 6rtdke-zleti ingatlanok (forgalomkdpes vagyon, ame

sitheto ds me elheto
42 93413040 388 760

c
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+. Nett6 inSatlan Syon

drtdkesithel6,

ktitelez6 ellatAs6t

Osszesen: 106,3
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2017 -ben az iskokik vagyonkezel6sbe adds6val 4 596 914 E Ft brutt6 6rt6kri ingatlanvagyon
kertilt 6tad6sra ezzel korrigttlva a kdlts6gvet6si szervek adatdt, ebben a kdrben is nagym6rt6-
kri a ndveked6s.
Osszefoglalva meg6llapithat6, hogy a forgalomk6ptelen 6s korl6tozottan forgalomkdpes tipu-
sir ingatlanvagyon elemek esetdben jelent6sen ndtt az Onkormanyzat vagyona - mivel az 6n-
korm6nyzati fejlesztdsek z6m6ben ezen vagyonelemek 6rtdk6t ndvelt6k -, az itzleli ingatlanok
tekintet6ben kisebb csdkken6s mutathat6 ki.

A Budapest F6varos XVI. keriileti Onkormiinyzatnak f6 c6lkittz6se a p6nziigyi gazd6lkod6s

ter6n valtozatlanul a mtiktid6k6pess6g biaositasa, a kdlts6gvetdsi egyensrily 6s a likviditas
megtarkisa mellett a lakossrlgi ig6nyeknek megfelel6 fejlesztdsek folltatdsa. Az elmtlt 6vek
tapasztalatai azt mutatjrik, hogy az eur6pai uni6s fonrisb6l szitrmaz6 bev6telek jelent6sen le-
csdkkentek, mig az riLllami forrasb6l sz{rmazi bev6telek folyamatosan n6vekednek, ezen beltil
is a fejleszt6si trlmogatasok nagys6grenddel magasabbak.
V6ltozatlanul hangsrilyt kell fektetni az Onkormrinyzat saj6t bev6teleire is, els6sorban a helyi
ad6kb6l szrirmaz6 bev6telekre. A helyi ad6bev6telek realiz6l6sa 6rdek6ben kdvetkezetes ad6

ellen6rz6si 6s ad6behajtisi tev6kenysdget kell folltatni, ktildnds tekintettel a nagy dsszegri

ad6h6tral6kot felhalmoz6 ad6z6kta. A XVL keriileti ad6z6k ad6monilja j6nak tekinthet6, de

ez mdg fokozhat6.
A 2015. 6\,161 az Onkormanyzatnak nincs ad6ssdg6llomanya. Az ti6zm6nyek, a Hivatal fenn-

tartrisrlt, miik6dtet6s6t 6s fejleszt6siiket, valamint az infrastruktur6t 6rint6 beruhr26sokat, fej-
leszt6seket vifltozatlanul hitel felv6tele n6lkiil kivrinja az Onkormanyzat megval6sitani a kti-
vetkez6 dt 6vben.

Az elmrilt 6t 6v gazdrflkod6s6t jellemz6 bev6teli, valamint kiaddsi teljesit6si adatokat j6l
szeml6ltetik a k6vetkez6 tflbliuatok. 

E Ft

Bev6teli iogcimek
2015.6vi
t€ljesitds

2016. ti
telj.slt6s

201?.6vi
teljesitas

2018. €vi
teljeslt6s

2019, 6vi
teljeslt6s

onkorm6nyzatok miikoddsi t6mogatiisai 2 055 578 2 279 997 2571315 21t6 t6t

Miikoddsi cdhi timogatasok ellamidrarLison beltllrril 1114272 1211 175 r 235 055 I 412 t93 I 510 670

Felhalmoz6si cdhi t6mogaiisok 6llamh6ztart6son beltilrol 407145 40t 086 48 824 t53 944 5 029 t05

KozhataLni bevdtelek 5 4r5 668 5 494 123 5 600 039 6 268 604 6 851 950

Miikdddsi bevdtelek I 110 947 1 115 357 I 257 173 | 263 862 | 396 339

Felhalmozdsi bev6telek 413 426 321 586 487 854 630 444 532 161

Mrikoddsi cdlLi 6tvett pdnzeszkozok 30 605 28 921 14901 r3 14l 24 t39

Felhalmoz6si cdhi iitvett pdnzeszkdzdk 40 835 t21gtt 98 672 52 569 39 015

Hitel-, kdlcsdnfelydtel 6llamhAztarttuon kivtihttl 0 0 0 0 0

Forgat6si cdh belffrldi drtdkpapirok bev6ltilsa, drt€kesitdse 0 0 3 579 000 400 000 0

El6z6 dv koltsdgvetds i maradv6ny6nak igdnybevdtele 2 t30 429 2 924 490 3 049 179 1551 834 2 483 |2
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Kieddsijogclmek
2015.6vi
teliesltas

2016, €vi
tclj.sft6s

2017.6vi
teljeslt6s

201t, €vi
teljeslt6s

20r9.6vi
tcljeslt€s

Mukoddsi katltsCgYetds kiadtuai 7 550 725 I042 657 8 409 900 8 E78 373 9 964 561

Felhalmoz6si kdltsdgvetds kiad6sai 2 678318 3 298 283 5 710 751

Hitel-, kolcsdntdrlesztds allamlazbrtAson kiviibe 0 0 0 0

Budapest F6vriros XVI. keriileti OnkormriLnyzat kiaddsain ak vtrhozAsa 2015 6s 2019 kdzdtt

XVl. kerilleti onkormdnyzat kolts6gvet6si

kiaddsai 2015-2019 z6rszdmaddsi adatok (E Ft)
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4 000 000

2 000 000
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8 042 637
7 550 725

2 374 322 2 678318

2015.6vi 2016. dvi

teljesitds teljesitEs

9 964 561

8 409 900

5 710 751

3 298 283
25664

2077. €ui 2018. €vi 2019. dvi

teljesitds teljesitds teljesit€s

-Miikdd6si 

kdlts6gvetds kiad;sai 

-FelhalmozSsi 

kdlts6gvet6s kiad;sai

A k6lts6gvet6si egyensrily a megalapozott, felel6s, tervszeni gazd6lkodrisnak k6sz6nhet6en az

elmirlt 6vekben is biztositott volt. Ett6l a koncepci6t6l a jdv6ben sem tdrtink e1. A kdlts6gve-

t6s legjelent6sebb kiadrisi tdtele az 6nkormrinyzati int6zm6nyrendszer fenntartrlsa. Mig a fel-

halmozisi, felrijitasi kiadrisok a rendelkezdsre rlll6 fonasokhoz igazitva titemezhet6k, addig a

mtikdddsi kiadrisok 6vr6l-6vre, fokozatosan jelentkeznek.

Az eur6pai uni6s palyr'ati forrrisok a Kdz'p-magyarorsz6gi r6gi6ban 2013 ut6n minim6lisra

cs6kkentek, ugy*akko. egydb fonrisb6l 6vrdl-6vre nyilik lehet6s6g pilytuati tamogatiisokra-

az flntormrl'nyzat k6lts6gvet6s6ben biztositani fogjuk a 2020 6s 2024 kdzdtti id6szakban is a

megnyil6 pirlyinati lehet6s6gek el6k6sztileteire a sztiks6ges fedezetet. Az uni6s p lyi:z:ati. for-

rasiklal szemben els6dlegeien - az elmrilt 6vekhez hasonl6an - a fejezeti kezeldsti el6irany-

zatokra kell koncentrrilnunk.

Az Onkormanyzatnak tov6bbra is alapelve, hogy a mtikOd6sre megszerzett bev6teleket miik6-

d6sre, mig a fijleszt6sre megszezett bevdteleket fejleszt6sre kdltjiik. Fejleszt6sre megszerzett

bev6ielneik tekindtik az illlani timogat6sok fejlesa6si rdszdt, a helyi ad6bev6teleket (6pit

m6ny- 6s telekad6), a g6pj6rmiiad6b 61 szirmazo bev6teleket, a telek 6s ingatlan6rt6kesit6sb6l

befoly6 bev6teleket.
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III. A gazdas6gi program

III.1. Fejleszt6si elk6pzel6sek

Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkormrinyzat K6pviselS-testiil ete a 2020-2024. evekre a
kdvetkez<i rlltalinos fejlesadsi elk6pzel6seket h atttrozza meg.

. B6vitjiik a J6kai utcai szakrendel<it a vrirakozisi id<i tovribbi csdkkentdse 6rdekdben
valamint l6trehozzuk a Kertv6rosi Siirg6ss6gi ElHtdst.

. A tudatos kdmyezetvddelem 6rdek6ben az ingyenes faUltetesi, es6viz-t6rol6ed6ny,
komposztril6l6da akci6t tavaszi virdgiiltet6si akci6val b6vitjiik. B6vitjiik a tavaszi nye-
sed6kgyijt6si, 6szi lombgyijtdsi akci6t, 6s a ztild javak rijrahasznositrisrira komposzt6-
l6telepet hozunk l6tre. Erd6telepit6si programot inditunk.

o Az Eszak-Pesti Tankeriileti Kdzponttal kdzdsen folfatjuk az iskola- 6s 6voda fehijit6-
sokat, valamint az iskola- 6s 6vodaudvar-feltjitrisokat. Az iskoliLkn6l, 6vodrikn6l a
parkoldsi probldmakat enyhitjtik.

o Befejezztik a bdlcs6de b6vit6s6t Cinkouin. B6lcs6d6t dpitiink a Lrin&sa lak6telepen,
6vodrit a cinkotai lak6parkokn6l.

o Megsztintetjtik a belteriileti ftildutakat. Lak6utca felrijitasi programot inditunk.
o Szorgalmazzuk a f6v6rosi fbttvonalak feltj itisdt: Szlovrik irt, Ostoros [t, Rrikosi rit,

Thdkdly (rt, Batthy6ny utc4 Magtiir utc4 R6zsa utca, Georgina utc4 Fut6r6zsa utca.

r Kdzleked6si rendszer irjjrialakiuisa a RriLkospalotai hat6rut - K6smrirk utca - Rii,k6czi ut-
ca keresztez6dds6ben.

r HEV-Metr6 dsszekdtds tovebbi szorgalmazrisa. A metr6 jdrjon Cinkotdig.
. Csapad6kviz-elvezet6si 6s csapadekviz-kezeldsi program folytatrisa.

o Befejezztik a J6kai utcai lak6telep kdaertileteinek feltjit lsrit, viiroskdzponthoz m6lt6
teret hozunk l6tre a J6kai utc6ban.

o Tov6bb n6veljiik a kdzteriileti tisztas6got a Keriiletgazda Szolgeltat6 Szervezettel, 6t-
vrillaljuk a ftiriwonalak melletti z6ldfeliilet kezel6s6t a F6vrirosi Onkormrinyzatt6l,
park6ri rendszert vezettink be.

. B6vitjiik a kdzter[lelfeliigyelet l6tszimet, betartatjuk a helyi szabrilyokat. Meg<irizziik
a legbiaons6gosabb keriilet cimet.

o Tov6bbra sem engedjtik az Ikarus Ipari Park lakdscdhi be6pit6s6t.

. Megemeljtik a p6nztgyi fon66t a lak6telepi lak6sok h6szigetel6si pirlyiuatin. Pfilyiuati
riton trimogatjuk a megrijul6 energiafonrisok hasznrllatilt csal6di hrizak 6s lak6telepi
tirsashrizak esetdben is.

r B6vitjtik a keriileti fitneszpark- h6l6zatot, ulmogatjuk k6zilabdacsamok 6s j€gcsamok
6pitdsdt.

o B6vitjtik a nyugdijas klubot a Jii.nos utc6ban, fehijitjuk a Viddmvasar utc6ban. A szoci-
6lis dtkeztet6sben r6szt vev6k sz6mara biztositjuk a meniiv6lasztiis lehet6s6gdt.

. Meglartjuk a Nyugdijasok Segit6 6s Sziillit6 Szolg6latet, a,,Kattints Nagyi!" Progra-
mot, bevezetjiik az ingyenes ,,id6stom6t".

o Id6sek otthon6t nyitunk a keriiletben.

o Attdrtink az e-iigyint6z6sre, mely folyamatot a COVID-I9 koronavirus jiirvriny kiil6n6-
sen felgyorsit. A ciklus v6g6re minden polg6rmesteri hivatali iigy intdzhet6 lesz inter-
neten keresztiil.

Tov6bb b6vitjtik a kertviirosi ker6kp6rut-h6l6zatota
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r A j6rda-feltjitrisi program folytatdsa mellett megkezdjiik a f6utak melletti jardrik disz-
burkolatra cser6l6s6t.

r B6vitjiik a kisgyermekeseket segit6 6s szlllit6 szolgillatot egyediil6ll6 anyirk szimitra
ddlutrini gyermekfeliigyelet biaositas6val.

. ^AJlawddelmi j rir6rszolgilat bevezet6se.

. lngyen wifi biztositrisa a k6z-parkokba, a fiatalok szitmitra mobiltdlt6vel rendelkez6
padok telepitdse.

. V6grehajtjuk a szentmih6lyi r6gi temet6 tov6bbi rendez6s6t.

o A szentrnih6lyi uszoda mellett kiilt6ri medenc6t alakitunk ki.
o Felfjitjuk a Centeniiriumi lak6telep kdzttjait 6s parkol6it.

t Rdszoritjuk a k6zmric6geket, hogy kezdj6k meg a ldgvezet6kek ftild al6 helyez6s6t.

o A kertvrirosi jelleg meg6rz6se 6rdek6ben tovdbb szigoritjuk az 6pitdsi szab6lyokat.

o Folytatjuk a parkfelirj itasi programot a T6th Ilonka t6r 6s a Csikszentrnihrily tdr meg-
rijilis6val. B6vitjiik a j6tsz6tdri illemhelyek szrirnit.

o Az egdszs6gmeg6rz6s 6rdek6ben folytatjuk a Prevenci6s Programot.

o Bevezetjiik az ingyenes fsz6soktat6st az 6vodrlkban.

III.2. Ad6politika

Az Onkormrinyzat K6pvisel6-testtiletdnek feladata a helyi ad6kr6l sz6l6 1990. 6vi C. tdrveny
(a tov6bbiakban Htv.) 6ltal meghatiirozott kdrben a helyi ad6k mdrt6k6nek meg6llapitisa 6s

indokolt esetben a tdrv6nyi ad6mentessdgeken tul tovebbi ad6mentess6gi ds ad6kedvezmdnyi
szabiiJyok meg6llapitrisa. A Kdpvisel6{estiilet az ad6politika megalkotiisa soriin nem hagyhat-
ja figyelmen kivtil a Htv.-ben foglalt jogalkot6si felhatalmazast, mely pontosan meghatitrozza
ajogalkotiis - az ad6politika - kialakilisanak lehet6s6geit, de korl6tokat is szab e tekintetben.
Az ad6m6ft6kek 6s timogatiisok meghatrlroz6srih oz aHtv. irja el6 azokat a jogalkotasi irany-
elveket, melyekhez igazodva kell az ad6k m6rt6k6t 6s a t6mogat6sokat kialakitani. Az ad6po-

litik6ban teh6t az aldbbi szempontok mindegyik6nek 6rv6nyesiilnie kell:

o az ad6rendszert a helyi saj6tossdgok figyelembe vdtel6vel kell meghatarozni,

. a szabiflyokn ak az ad6z6k (ad6z6i csoportok) elt6r<i teherbir6 k6pess6g6hez kell iga-
zodnia,

o 6s e szempontok mindegyikdnek szem el6tt tart6sa mellett az Onkormrfur yzat gazdas gi
sziiksdgleteit is megfelel6en szolgril6 ad6m6rt6kek 6s szabiilyrendszert kell alkotni.

Az dnkormrinyzat ad6politik6ja els6dlegesen az 6pitm6nyad6r6l sz6l6 2612017. $.25.) sz6'

mri, a telekad6r6l sz6l6 19/2010. (VI. 24.) sz6mri 6s az idegenforgalmi ad6r6l sz6l6 24/2017.
(X. 25.) sz6mri dnkormrinyzati rendeletekben tiikrdz6dik vissza.

Vizsg6latokat kell lefolytatnia Onkormrinyzatunknak a szomszddos keriiletek helyi ad6politi-

k6jara vonatkoz6an, 6s a saj6t ad6szintiinket ki kell igazitani, 6sszhangba kell hozni a k6mye-

z6 telepiil6sek ad6politik6j6val. Feliil kell vizsg6lni a helyiad6-rendeletekben foglaltakat, az

esetleges ad6emel6si tervet 6ssze kell vetni a keriileti ad6z6k teherbir6 k6pess6gdvel. A helyi
ad6k eset6ben a K6pvisel6-testnlet az ad6^atAst rigy kivanja mtikiidtetni, hogy stabilitrist,

rilland6s{got teremtsen, valamint az b*orminyzat biztos, j6l tervezhet6 bev6teli fonris6t
jelentse, ugyanakkor igazsdgos is legyen az ad6z6i kdrt illet6en.
Az ad6politikank alakitrisa sor6n a K6pvisel<i-testtilet tdrekedik a jelent6s ad6kies6st eredm6-

nyez<i d6nt6sek elkeriil6s6re annak 6rdek6ben, hogy az ad6bev6telekb6l finanszirozand6 6n-

korm6nyzati feladatok elldtrisa tov6bbra is biaosithat6 legyen.

1t



Az Onkormrinyzat feladatainak ell6trishoz szi.iksdges tdbbletbevdteleket els6dlegesen a szom-
sz6dos keriiletek helyi ad6 politik6j6val harmoniz6l6 ad6z6i kdr 6s ad6m6rt6k meg6llapitasi-
val, valamint az ad6zast elmulaszt6k feltanis6val 6s megad6ztat6s6val kivrinja el<iteremteni. A
K6pvisel6{esttilet biztositani klinla az egyenl6 6s igazsrigos kdztehervisel6st, fokozatosan 6s
szisztematikusan csdkkenti az ad6eltitkolasokat, ad6kikeriil6seket.
Az Onkormdnyzat tov6bbra is kiemelt trirnogauist kiv6n nyujtani a mag6nszem6lyek r6sz6re a
helyi ad6k kor6bbi dvekben kialakitott, mentess6gi rendszer6nek meg6rzds6vel.
Az ad6rendelet 6venkdnti feliilvizsgdlatrlt tov6bbra is elv6gezziik, melynek sor6n 6ttekint6sre
keriilnek az adlzitsi gyakorlatban jelentkez6 probl6mak, illetve az ad6z6i jelz1sek. Amennyi-
ben ezek orvosl6siira jogszerti 6s pdnztiglleg is megval6sithat6 lehet6s6g mutatko zik, az ado-
rendelet egyes rendelkezdseinek indokolt m6dosit6sait elv6gezztik annak 6rdekdben, hogy az
Onkormrinyzat dvr6l 6vre igazsdgosabb, az egyes ad6z6i csoportok teherbir6 kdpessdg6hez, 6s
a helyi viszonyokhoz jobban igazod6, diszkriminrici6t6l mentes ad6z6si felt6teleket biztosft-
son minden ad6z6 r6sz6re.

A jdv6ben az ad6z6k kdrdnek ds m6rt6k6nek m6dosit6s6n kivtil az ad6bevdtelek ndveked6s6-
re a behajtrisok eredm6nyess6ge , az tj ad6z6k felkutatrlsa, valamint az 6nad6z6k bevall6sai-
nak helyszini ellen6rzdse miatt szrimithatunk. Az ad6behajtasi, ad6feltirasi, ellen6rz6si tev6-
kenys6g szorgalmazisAval a lehet6 legkisebb m6rtdke kell szoritani a h6tral6k6llomanlt 6s

szisztematikus ellen6rz6sekkel tdrekedni kell az 6ltakinos 6s egyenl6 kdzteherviselds megva-
l6 sul6srlra.

Uj ad6nemek bevezet6sdt nem tewezziik.
Az ipaniz6si ad6bevdtel tekintet6ben a koronavirus-jrirvriny miatti jelent6sen csdkken6 bev6-
tellel kell szrimolni mitr 2020-ra is, de leginkdbb 2021-re illetve viirhat6an a 2022-es 6vre is,
valamint a gdpjrirmuad6b6l szirmaz6 bev6tel a 2020. 6vben elvon6sra keriil, mellyel a koro-
navirus-jrirvany elleni kiizdelem krilts6geihez jrirul hozzii 0nkormiinyzatunk.

A Budapest F6vrlros XVI. kertileti Onkormanyzat alapelve, hogy a helyben befizetett helyi
ad6bev6teleket (6pitm6ny-, telekad6 6s idegenforgalmi ad6), valamint az dnkormii.nyzatot
megillet6 g6pjarmr.iad6b6l szirmazl bevdtelek 40 %-at a gazdasdgi c6lkitr.izdseinek megfele-
l6en mindig fejleszt6sekre forditja. Az Onkormanyzat ennek szellem6ben gazd6lkodott az

elmrilt 6vek sordn, amely a zrirsz6mad6sok sonln kimutathat6. Az igy el6rt fejleszt6si eredm6-

nyek, az ad6bev6telek ismert felhasm6l6si c6ljai segithetik az Snk6ntes befizet6st.

III.3. Vagyongazd6lkodis

Budapest F<ivrlros XVI. keriilet onkormrinyzatanak vagyona a rendeltet6s szerinti t6rzsva-
gyonb6l 6s tizleti vagyonb6l 6ll.
Az Onkormrinyzat vagyon6nak hasznositiisa a kdtelez6, illetve az 6nk6nt v6llalt feladatok

ell6tas6t kdzvetlentil szolgalhatja, yagy a^ el6segitheti, a kdtelez6 feladatok ell6tiist azonban

nem veszdlyeztetheti.
Az a vagyon, amely forgalomk6pes, az elidegenithet6, b6rbe, hasmtilatba, koncesszi6ba adha-

t6, egydb m6don hasznosithat6, gazdas6gi tarsasiigba, alapiwrinyba apportk6nt bevihet6, meg-

terhelhet6, biztosit6kul adhat6. Az ingatlanvagyon-katasaer nyilviintart6sa szerint, a 3 818 db

ingatlanvagyonb ol 724 db forgalomk6pes.
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VagyongazdSlkodas kdr6ben ndgy f6 teriiletet kell 6rinteni:

Lalclsok:

Az Onkormrinyzat b6rlak6sainak 6llomrinyi 6sszet6tele javul6ban van, azonban az elkezdett
feladatokat folytatni kell. A b6rlakas gazdrilkod6s tapasztalalzt a lakrisszrim csdkkendse mel-
lett is j6nak mondhat6 a tekintetben, hogy

. az Onkormrinyzat kinyilvrinitotta, ds kdvetkezetesen betartotta, hogy nem 6(6kesit la-
k6telepi lak6st;

o fokozatosan elkezdte kivonni a lak6s6llomrinyb6l az ana alkalmatlan lakisokat;
. egydrtelmii, konkr6t 6s betarthat6 lakask6dexet alkotott;
o kdvetkezetesen dtalakitja a b6rlakris riLllomriny dsszet6tel6t, jobb min6s6gu, 6s 6nfenn-

tart6 lakiisrendszer fel6 halad.

Az dnkormriayzati tulajdonri lak6s6llom6ny 274 db, melybill 2019. december 31-6n bdrleti
jogviszonnyal rendelkez6 laki$ 247 db, jogcim n6lkiil hasmrilt lalds 3 db 6s tires lakris 24 db
volt, az iires lak sb6l 13 db nem lakhat6 lakis - mert feltjitis alatt 6ll - 11 db egy6b ok miatt
iires.
A bdrleti jogviszonnyal rendelkezb 247 db lak6sb6l:

o 149 db szociri'lis b6rlakris,

o 55 db lak6s a Szobab6rl6k H6z6ban,

. kdlts6gelven b6rbe adott lak6s 43 db.

Az dsszes 274 db lakas megoszl6sa komfortfokozat szerint:

. dsszkomfortos 58 db,

o komfortos 183 db,

o fdlkomfortos 8 db,

o komfort ndlkiili 25 db,

o sztiksdglakris 0 db.

Az elmrilt 6t 6vben a komfort n6lkrili lak6sok szbrna 34-rol cs6kkent 25-re, a sziiks6glakrisok

sz6ma 9-161 0-ra.
Osszess6gdben mindenkdppen elmondhat6, hogy javasoljuk az eloz6 ciklusokban kialakitott
koncepci6 eredmdnyes 6sj6l bev6lt elemeinek megtart6s6t az al6bbiak szerint:

Az {rtdkesit6sre kijelttlt lakasokat, melyeket nem sikertilt 6rt6kesiteni, tov6bbiakban is eladas-

ra javaslunk. A rentabilisan nem felijithat6, rossz miiszaki rillapotri lakdsokat a lehet<is6gek-

hez m6rten 6rt6kesiteni kell. Ehhez minden eszkdzt - mely az Onkormanyzat rendelkezds6re

rfll - meg kell ragadni. Els6sorban ezeket a lak6sokat a b6rl6k r6sz6re kell felaj6nlani, mdsod-

sorban pidig, amennyiben a bdrl6k nem rendelkemek megfelel6 anyagi forr6ssal, r6sziikre

pdnzbeli t6ritdst ajanljunk fel.
tov6bbra sem javasoljuk drt6kesiteni a lak6telepi lak6sokat, b6rlti r6sz6re az egylakrisos h6.zas

ingatlanokat, uulu.irt a gazdas6gosan fehijithat6 b6rlak6s 6llom6nyba tartoz6 lak6sokat.

Folytatni kell az ingatlanokban a m6g fenn6ll6 eszmei osztatlan tulajdonk6zdss6g megsziinte-

t6s6t a tulajdoni hanyad 6rt6kesit6s6vel.
Ahol az 6pllet fehij itasa gazdxlgtalan, de j 6k az ingatlan adotts6gai, ott a b6rl6k r6sz6re. cse-

relak6s vagy p6nzbeni megvaltast tell felajdnlani, ds az ingatlant iires illlapotban 6rt6kesiteni.

Az 6rtdkesii6b6l befoly6 bev6telt bdrlak6sok v6sarlasiira kell forditani.

A lak6s6llomany 6sszet6tel6nek javitasa 6rdek6ben az }nkotminyzat fokozott figyelmet for-

dit fj,j6 6llapotri lak6sok megv6srirlasara, illetve a b6rl6 k6relmdre a b6rleti jog megv lt stua-
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Az Onkormrinyzat tov6bbra sem ziirja ki Snkormiinyzati b6rlak6sok 6pit6s6t, melynek 6rdek6-
ben folyamatos 6s jelent6s hangsrilyt kell fektetni az err6l sz6l6 p6lyazatok figyel6s6re.
A nagyon rossz 6llapotban lev6 100 %-ban dnkormrinyzati tulajdonban rill6 6piileteket telje-
sen thes 6llapotban kell 6rt6kesiteni, hogy elkeriilhetri legyen az az iilapot, mely sajnos ko-
r6bban miir kialakult, amikor is az egyedi 6rtdkesit6sek miatt, egy-egy nagyon rossz statikai
rfllapotban lev5 ingatlanban egy vagy k6t bdrl6 ,,marad h6ffa", ezzel ellehetetlenitve az ingat-
lan eg6sz6nek 6rt6kesit6sdt, 6s tov6bbra is fenntartva a b6rbead6i kdtelezetts6g teljesitdsdnek
ig6ny6t.
Ndvelni kell a b6rlakds iillom6nyon beliil a kdlts6gelv0 bdrlakrisok sz6m6t.
A c6l termdszetesen a fentiek alapjriLn is az, hogy az Onkormiinyzat a lehet6 legkomfortosabb,
6s jobb min6s6gu lakrisokat adjon b6rbe, azonban nem felejtkezhetiink el arr6l a keriiletiink-
ben egyre sziikebb, de ldtez6 r6tegr6l, akik dnhib6jukon kiviil, alacsony jdvedelemmel ren-
delkeznek, 6s lakhatrisukat 6ner6b6l megoldani k6ptelenek. Ezeknek a csalldoknak lehet6s6g
szerint szociiilis b6rlakrisok form6j6ban segiteni kell lakhatrlsukat.

Portf6li6 vaevon (16szesed6sek gazdas6gi tarsas6gokban):

Budapest F6viiros XVL kertileti Onkormrinyzat hrirom gazd6lkod6 szervezetben rendelkezik
tulajdonr6sszel, amelynek mdrtdke minden esetben 100 %- os.

Helvis6eek:

Az 6nkorm6nyzati nem lakiscdhi helyis6ginek tulajdonban tartdsa indokolt ebben a ciklusban.
A rossz 6llapotu nem lak6sc6hi helyis6geket els6dlegesen fehijit6si kdtelezetts6ggel vegyes
b6rbeszrimit6si lehet6sdggel cdlszeni b6rbeadni.
Az dnkormiinyzati tulajdonf kdaenileten elhelyezett pavilonok jogi helyzete vissz6s, 6s a
tulajdonosok a b6rleti dijhoz k6pest nagy bev6teleket realiz6lnak. Ezerl ezen fel6pitm6nyek-
nek a felv6sarl6set fol)'tatni, 6s piaci alapon hasznositani kell, igy k6s6bb ezek sorsar6l is sza-
badon ddnthet az Onkormiinyzat.

lipit6si telkek:

Folylatjuk azijisz tlltca menti lak66vezetben l6v6 teriilet par celllz sdt 6s 6rt6kesit6s6t.
A volt Sarjt bdnya teriilet6nek munkahelyi dvezetle tdrt6n6 kialakitisrit, parcelkizrlsrit 6s

k6zmiivesit6s6t is sziiks6ges 6tgondolni a kdzelj6v6ben, valamint az Em16kk6 utcai telkek
6rt6kesitds6nek lehet6s6g6t, term6szetesen a kegyeleti szab6lyok betartasrival.
Az dnkormrinyzati tulajdonf telkek 6rtdkesit6s6b6l szdrmaz6 bev6telt a keriilet fejleszt6s6re
forditj uk, igy azt v agy ongyarapitdsra forditj uk.
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Az Onkormrinyzat 100 %o-os tulajdonriban 6116 trirsas6gok jogszab6lyszeni 6s gazdas6gos mii-
k6dtet6s66rt a Kft-k tigyvezet6i felelnek, mindemellett a tulajdonosi szeml6let 6rv6nyesril6s6t
ellen6rzik a hilromf6s Feliigyel6 Bizottsrlg tagjai. Mind a harom c6g eset6ben c€lunk, hogy
racion6lis 6s takar6kos gazd6lkodris mellett megfelel6 szintii szolg6ltat6st biztositsanak a saj6t
mrikdddsi teriiletiikdn. A gazdas6gi tarsasrigok 6vente elkdszitik iizleti tervtiket, amennyiben
sztiks6ges 6v kdzben aktualizriljak azokat. A K6pvisel6-testiilet, mint egyszem6lyes tulajdo-
nos hat6skirr6be tartozik az 6ves beszi{mol6 elfogad6sa.

III.4. Virosrendez6s, virosiizemeltet6s, ktizleked6s, ktirnyezetv6delem,
telepiil6stisztasig, ztildteriiletek

Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkorm6nyzat tov6bbra is hatiirozottan kitart a kertilet kert-
vrirosi jelleg6nek megtart6s6ban. A keriileti 6pitdsi szabiiyzatr6l sz6l6 2112018. (VII. 6') iin-
korm6nyzati rendelet (I(ESZ) megalkotisakor erre is tekintettel voltunk, a kerilet zdlddvezeti
jelleg6nek megtartrisa 6rdek6ben szigoritottunk a mar be6piilt lak6tertileten a be6pit6s lehet6-

sdgeit a telekm6rett6l fiigg6en egy vagy k6t lakis (szolg6ltatrlsi egys6g) 6pithet6. A tapaszta'

latok alapjan tovabbi szigoritasra van sziiks6g. C6l a csal6di hrizas jelleg megorz'se, ez6rt

$nkorm6nyzatunk v6ltozatlanul nem tiimogat rijabb, a mar enged6lyezetteken kiviili tdbbszin-

tes tdmbszerii lak6parki be6pit6st.

Az emberek komfortdrzetdt, hangulat6t jelent6s mdrt6kben befolyrisolja a k6zteriiletek 6llapo-

t4 azok tisztasiga, gondozotts6ga. Emiatt tovribbra is fokozott gondot 6s figyelmet kell fordi
tani az utak, jrirdrik, parkok, j6tsz6terek iillapotara. 

..

A kdztertiletek 6llapotdnak meg6v6s5t, javittis6t az Onkorm6nyzat a Budapest XVI. keriileti
Polgrirmesteri Hivatal Kertiietfejleszt6si 6s Uzemeltet6si Iroddjrinak, valamint Kdmyezetv6-

delmi Irodrij6nak 6s a Kertiletgazda Szolg6ltat6 Szervezetnek a segits6g6vel l6tja el. Evr6l
6we tartalmazza a kdlts6gvet6s az ilyenjellegii feladatok ell6t{is6hoz sztiksdges forrasokat. Az
Onkorm6nyzat a jdv6ben is figyelmet fordit a kdzteriil etekre, azaz kdltsdgvet6sdben tervezi a

ftildritjavitas, az ritkarbantartas , a kiiy6z6s, a jrirdajavitas, aroklisztitas kdlts6geit, ugyanugy,

mint a parkok, fasorok 6s j6tsz6terek gondoz6s6nak k6lts6geit. c6lunk, hogy a feladatok mi-
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n6l nagyobb rdsz6t sajdt hat6skdrben l6ssuk el, ezdrt tov6bb er6sitjiik a Keriiletgazda Szolgril-
tat6 Szervezetet.

A keriilet kdzdss6gi kdzleked6s6nek meghataroz6 eleme a gdddll6i HEV, amelynek a metr6-
vonallal val6 6sszekdt6s6t 6vek 6ta szorgalmazzuk a F6varosi Onkormiinyzatn6l, mint Eur6-
pai Uni6s palytr:ati projektet a jdv6ben. A Budapest F6vrlros XVL keriileti Onkormtinyzat
kor6bban elk6szitette ezen lehet6s6g el6-megval6sithat6srigi tanulmdny6t. A F6v6rosi 0n-
kormiinyzat 2010 6s 2019 kdzdtt elkdszittette a megval6sithat6s6gi tanulmany, melyet 2014
ut6n feltilvizsg6lt, illetve a Cinkot6ig tart6 szakasz enged6lyez6si terveit. A kdvetkez5 feladat
a kiviteli terv k6szit6se, melyet a Foviirosi dnkormanyzat irj vezet6se megtagadott. A projekt
6letben tartiisa 6rdekdben kezdem6nyeztiik, hogy az 6llam vegye 6t az eddig elk6sziilt terveket
6s folytassa a tervez6st. Sajnos a Foviirosi Onkormiinyzat 6rthetetlen k6sleked6se miatt val6-
szinrileg lecsriszunk an6l, hogy a 2021-2028 kdzdtti uni6s kdlts6gvet6si ciklusban finanszi
rozhat6 legyen a M2-GHEV projekt.
A klimavddelmi int6zked6sek egyik l6p6se a ker6kprirh6l6zatunk tovdbbfejleszt6se. Az elmrilt
id6szakban kerdkp6ruttal el6rttik a XVII. kertiletet mind a Rrikosligeti hatrffit, mind a Naplas
rit mellett. Kistarcs6t a Szabadftild [t mellett, Csdmdrt a Timur utca melletti kerdkpriruttal
kdtdttiik be a f6varosi kerdkp6ros vdrkering6sbe. Tervezziik a XV. keriilet fel6 a megdpiilt
Szilas-patak menti ker6kpdnit kidpitds6nek befejez6s6t, valamint sziimos kertileten beltili ke-
rdkparos infrastrukttra fejleszt6sdt. Kiil6nds gonddal figyeliink az El6 Bolyg6nk 2. progra-
munk vdgrehajtdsara. C6lunk a kdmyezettudatos szeml6let 6s gondolkodism6d er<!sit6se, en-
nek 6rdek6ben az oktates minden szintj6n tdreksziink a k6myezeti nevel6sre 6s a szemldlet-
form6l6sra. Fontos feladatunk az illegilis hulladdklerak6 heiyek felszrimolils4 a folyamatos
ellen6rzds er6sitdse, mely teriileten munk6nkat a R6kosmenti Mezei 6rszolg6lat segiti.
A keriilet zdld jelleg6nek megtartiisa, 6s a zdldfeltiletek meg6viisa els6dleges c6lunl<. Az 0n-
kormiinyzat tulajdonrlban, kezel6s6ben 476 ezer m'? nagysrigri parkteriiletet tartunk fenn. 44
j6tsz6t6ren 6sszesen 3 1 8 j6tsz6eszk6z tal6lhat6, melyeket az elmtlt 25 6vben helyeztiink ki. A
keriilet kdzteriiletein 58 ezer fa gondoz srir6l gondoskodunk, ezeken kiviil a mintegy 4 ha
nagys6gu nagyiccei erd6 is dnkormanyzati fenntartdsri. A 2015. 6!t6l a Keriiletgazda Szolgdl-
tat6 Szervezet intdzm6ny6nek mind szem6lyi, mind technikai dllomanya b6vit6sre kertilt, a

napi szintri kdztertlet karbantart6si telepiil6stisztas6gi 6s kdmyezetv6delmi feladatok min6l
gyorsabb 6s hat6konyabb ell6trisa 6rdek6ben. Az 6szi lombgtrijt6s mellett a tavaszi nyesed6k

begyujtdsi akci6 lebonyolitiisa is a Keriiletgazda SzolgAltat6 Szervezel kdzremiik6d6sdvel
tOrt6nik.
Fontosnak tartjuk a kertileti erd6teriiletek ncivel6sdt, melyet a jelenleg is erd6teriiletii besoro-
l6sri teriiletek t6nyleges erd6sit6s6ve1 kivrinunk el6mi. A c6l eldr6s6ben az 6sztdnz6 illetve
rdsznrlajdonos szerepet is felvriltalja 0nlormADyzatunk.
Kiemelt figyelmet forditunk a kdzterUleti, jrltsz6tdri beruhaz6sok, valamint az rijonnan 6ptilt
ker6kp6rutak feliigyelet6re.
B<ivitjiik a hiizi komposzt6lisi programot, valamint megvizsgaljuk a z6ld javak hasznositiisd-

nak lehet6s6g6t saj6t komposzt6l6 telep kialakit6srival.
Tervezzijk rijabb j6tsz6terek fehijitisrit, illetve rem6lhet6leg hamarosan elk6sziilnek a kiilt6ri
fitness parkok is.

Itr.5. Szoci6lpolitika, eg6szs69iigy, foglalkoztatispolitika

A helyi szocirilpolitika gyakorlati alapelvek6nt fogalmazhat6 meg, hogy az ell{tis kdz6ppon!
j6ban az tinhib6jan kiviil szoci6lis segits6gre szorul6 ember iill.
A szocirllpolitika c6lcsoportjainak meghataroz6sakor fontosnak tartjuk, hogy a szociiilpolitika
ne legyen egyenl6 a szeg6nypolitika fogalmrival, igy ne csak az aryagi szempontb6l leghdtr6-
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nyosabb csoportok, tirsadalmi r6tegek t6mogatotts6ga val6suljon meg. Ez6ltal megel6zhet6v6
vilik az als6-kdz6posztalyb6li csoportok leszakadasq elszeg6nyed6se. Termdszetesen a sze-
g6nys6g elleni ktizdelem alapvet6 feladat, hiszen a szeg6nys6g egy6b probl6mrikat is maga
ut6n von, mint p6ld6ul csal6di krizisek, egdszs6gi probldmrik, mentiilis zavarok, az oktatrishoz
val6 hozzdjutis megnehezed6se.
Az elmrilt 6vek kormrinyzati int6zked6sei jelent6sen csdkkentett6k a munkan6lkiiliek szdrn6t
6s jelent6s anyagi segits6get adtak a csalddosok sz6mar4 igy az dnkormrinyzatunkhoz fordul6
neh6z helyzetben lev6 keriiletiek sziima is csdkkent.
A keriileti szocieilpolitika c6lcsoportjai:

. A jdvedelem n6lkiil 616k, illetve azok, akiknek tinhibdjukon kiviil nincs lehet6s6giik
j dvedelemforriis l6tesit6s6re (p1. : id6sek, betegek).

o Gyermekiiket egyediil nevel6k, akik egy jdvedelemb6l tartj6k fenn csalidjukat.
o Nagycsal6dosok, ahol az egy f6re jut6 jdvedelem alacsony.
o Id6skoruak, kiemelve az egyedtil6ll6k, akik a keriilet saj6toss6gai alapj6n 61ta16ban

csalldi hiuat tartanak fenn alacsony nyugdijukb6l, 6s egy6b (eg6szsdgugyi)

h6tninyokkal is kiizdenek.
o A koronavirus-j6rvriny miatti azon aktiv koru rlll6skeres6k, akik kiils6 tiirnogatas,

segitsdg n6lktil nem> vagy csak nagyon nehezen lesznek rijra a munkaer6piac tagiai.
. A devi6ns viselked6sformiit mutat6k 6s csal6dtagjaik.
. A szociiflis helyzettik, 6letvezet6si probl6mriik miatt ad6ss6got felhalmoz6 csalddok.

o A fogyat6kkal 616k, tart6s betegsdgben szenved6k, akik speciilis 6lethelyzetiik miatt
speci6lis elldtrisokat igdnyelnek, 6s az 6ket segito hozz tar.oz ik.

A szoci6lis igazgatrisr6l 6s szociiilis ell6tasokr6l sz6l6 1993. 6vi III. tdrv6ny (a tov6bbiakban:

Sav.) megalkotas6val a jogalkot6 megteremtette a szoci6lis biztons6g megval6suldsdnak in-
t6zm6nyi alapjait.
A szocirilis seg6lyez6s elkitasai az Sztv-ben keriilnek szabilyoz st4 mely k6s<ibb a gyerme-

kek v6delm6r61 6s a gyrimtigyi igazgatisr6l sz6l6 1997.6vi )OOil. t6rv6ny megalkot6sakor

kieg6sztilt speci6lisan gyermekeket nevel6 csal6dok t6mogatrisaival. Egyes feladatok mrir a

kordbbi 6vekben a Kormiinyhivatalhoz keriiltek. A p6nzbeli 6s term6szetbeni szocidlis ell6tri-

sok rendszere 2015. 6vbenjelent6s mdrt6kben 6talakult. Az rltalakitas eredm6nyek6nt az 6llam

6s az dnkorm6nyzatok seg6lyez6ssel kapcsolatos feladatai 6lesen elv6lasztasra kertiltek, ezzel

egyttt b6vult az dnlormrinyzatok mozg6stere az iiltaluk nytjtott eil6t6sok meghatiiroziis6ban.

A lakasfenntartrisi t6mogaUisra, ad6ssdgkezeldsi szolgl)tatisr4 m6ltanyoss6gi kiizgy6gyell6-

tiisra, illetve a m6ltrinyossdgi 6polasi dijra vonatkoz6 szabAlyozis hat6lyon kivtil helyez6sre

keriilt az Sztv.-b61, ez6rt ett6l az id6pontt6l kezd6d6en ezen ell6t6sok biztositasa ebben a for-

m6ban 6s ilyen elnevez6ssel a Sztv. alapj6n mrlr nem volt nlr.rjthat6. Az onkormri.nyzat meg-

alkona a szoci{lis 6s gyermekv6delmi telepiil6si t6mogatrisokr6l sz6l6 112015. (IL 23.) sz:imt

dnkormanyzati rendelet6t, mely 2015. mrircius 1-j6n l6pett hatrllyba.

A rendelei 6rtelm6ben tetepiil6si trimogatis nyrijthat6 a lakhat6ssal kapcsolatos rendszeres

kiad6sok visel6s6hez, a nyugdijasok 6s nagycsal6dosok frit6si kdlts6geihez val6 hozzrljarul6s-

k6nt, a 18. 6let6v6t betd,lt6tt tart6san beteg hozzitartoz6jinak az 6polis6t, gondoz6s6t v6gz6

szemely r6szdre 6s a srilyosan fogyat6kosok 6s tart6san betegek trimogat6sa c6lj6b61.

Tov6bbri a rendeiet 6rtelm6ben rendkiviili telepiil6si t6mogat6s nyrijthat6 annak, aki l6tfenn-

tart6siit vesz6lyeztet6 rendkiviili 6lethelyzetbe keriilt, valamint id6szakosan vagy tart6san l6t-

fenntartrisi gondokkal ktizd, vagy rezsikdlts6gei megfizet6s6ben Snhib6jAn kiviil elmaradas-

ban van, valamint rendkiviili telepiildsi t6mogat6s rillapithat6 meg gy6gyszer tdmogateskdnt

is, illetve az eg6szs6gbi ositas 6ltal nem, vagy csak rdszben tamogatott eg6szsdgtigyi szolg6l-

tatis dijak6nt. Ezen feliil a vesz6lyhelyzetben a munkrijukat elveszt6k is jogosultak ilyen t6-

mogat6sra.
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RendkiWli telepiildsi tiimogatris term6szetbeni juttat6skdnt is nyrijthat6, tr2ifa form6j6ban,
valamint temet6s kdlts6geihez val6 hozzrijriruLisk6nt, ikersztil6si tdmogataskdnt, t6borozisi
hozzrljaruldsk6nt ds a nagycsal6dosok r6sz6re tankdnyv t6mogat6sk6nt.
A ti.rnogat6sok meg6llapit6srin6l sz6leskdni m6ltanyoss6g alkalmazrisrira van m6d, mind a
jdvedelem hatarok, mind a megrlllapithat6 trimogatrisok dsszege vonatkoz6siban. A lehet6sdg
azonban egyben felel6ss6get is jelent a rendelet gyakorlati alkalmazds6ban, ez6rt a Szoci6lis
koda tigyintdz6i a k6relmek elbitilisa el6tt, a ddnt6s el6k6szit6se soriin nagy hangsflyt he-
lyeznek arra, hogy a k6relmez6 val6s szocirilis helyzet6r<il, 6letkdriilm6nyeir6l kdmyezetta-
nulmriLny soriin, a helyszinen is meggy6z6djenek, megteremtve ezzel a retdszert kihaszn6l6k
kiszrirds6t is.
Fontosnak tartjuk tov6bbri hogy a hozzittk fordul6 csaliidok az anyagi tAmogateson tul - pre-
ventiv jelleggel - egy6b m6don is segits6gben r6szesiiljenek (pl.: dlewezetdsi tan6csad6s, se-
gits6g a munkakeresdsben stb.), e c6lb6l szorosabbra fiiztiik az egytittmiikdddst a Napraforg6
Csakid- 6s Gyermekj6l6ti K6zponttal. Ennek keretdben az ell6t6sok ismdtelt megrillapitis6nak
feltdtelekdnt a k6relmez6 r6sz6re el6irhat6 a Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Kdzponttal val6
egyiittmrikdd6s, melynek rdszletes ta(alm6t a Csal6d- 6s Gyermekj6tdti Kdzpont az 6nkor-
manyzattal kardlwe hatirozza meg, a k6relmez6 egydni 6lethelyzetdnek figyelembev6teldvel.
Osszefoglakiskdnt megrillapithat6, hogy minden segitsdgre szorul6 keriileti lakos az 6lethely-
zet6nek megfelel6, c6lzott 6s mdlt6nyos segits6gben r6szesitheto.
Fentiek mellett tov6bbra is biaositjuk 6nk6nt vAllalt t6mogat6si formak6nt a krizist6mogatiist,
a visszat6ritend6 tamogat6st, tov6bb6 timogatjuk a fiatalok lak6shoz jut6srit 6s biaositjuk a
Szobab6rl6k Hdz6nak ig6nybev6tel6t.

Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm6nyzat tdrv6nyi kdtelezetts6g6nek eleget tdve minden
szoci6lis alapell6tris kdr6be tartoz6 ell6t6sr6t gondoskodik. Az Onkormiinyzat rendelet6ben
szabtiyozza valamennyi ell6trlsra vonatkoz6an a helyi feltdteleket.
Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkormiinyzat szociiilis szolgrlltat6 rendszer6nek f6 c6lja
hogy a szolg6ltatdsok minden r6szorul6 rdszdre el6rhet6ek legyenek.
A t6rv6nyi kdtelezettsdgek vegrehajxis6t az Onkormanyzat a Polg6r'mesteri Hivataldn ds a
szocidlis 6s gyermekv6delmi int6zm6nyhii6zatin kereszttil, valamint elldtdsi szerz6ddskdt6-
sek ritjrln (id6skoruak 6tmeneti ell6t6sa, gyermekek dtmeneti otthona, csalddok 6tmeneti ott-
hona, pszichi6triai betegek nappali ell6t6sa, nappali meleged6, hajl6ktalanok utcai gondozisa,
utcai szociiilis munka) Litja el.
Budapest F6vilros XVL kertileti Onkorminyzat szocielis int6zm6nyei az alihbi feladatokat
l6tjrik el:
Teriileti Szociflis Szolgilat: Id6sek nappali ellet6sa, fogyatdkkal 6l6k nappali ell6tasa, szo-

ci6lis 6tkeztet6s, hazi segits6gnyrijt6s, jelz6rendszeres hrizi segits6gnyijt6s 6s az id6skorfak
trlrsadalmi integnlci6jrlt cdlz6 programok. ut6bbi ketto az Onkormanyzat dnkdnt v6llalt felada-
ta. T6rsadalmi integrdci6t c6lz6 program a ,,Kattints Nagyi Program, a Nlmgdijasok Segit6
Szolg6lata - melynek keretein beliil a rriszorul6 nyugdijasok segits6get kapnak a haz kdrtili
munkrlk elvdgz6sdben, illetve a kiildnbdz6 orvosi vizsgdlatokra szrillitj6k a nehezen k6zleke-
d6ket, valamint piacra, beviisarl6kdzpontokba is sz6llitjak azokat az id6seket, akik ezt dner6-
b6l nem tudjrik megoldani -, tov bbd az Id6sek Vil6gnapja megszervezdse. A segits6gnytjt6st
kiterjesztettiik, 6s segit6 6s szdllit6 szolg6latot hoztunk l6tre kismamrlknak 6s kisgyermeket
nevel6 any6knak. Valamint c6lunk a szoci6lis 6tkeztetdsben r6sztvev<ik szitrnitra is az iskolai
ell6t6shoz hasonl6an a mentiviiaszlis lehet6s6g6nek biztositiisa.
XYI. keriiteti Kertv{rosi Eryesitett Btitcs6de: Bdlcs6dds koru gyermekek nappali ellitrisa,
az intdzm6ny szolgaltat6sai: otthoni gyermekgondoz6s, id6szakos gyermekfeliigyelet, j6tdk-

6s eszkdzkiilcs6nz6s, jiitsz6csoport, babamuzsika, j6tekos gyermektoma, s6-teripia, fejl6d6s-
vizsgtlat, tan6csad6s, egy6ni komplex fejleszt6s, kiscsoportos komplex fejleszt6s, komplex
j6t6kos baba-mamafo glalkoz6s.
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Napraforg6 Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Ktizpont, CsaLid- 6s Gyermekjril6ti Szolgilat: Csa-
l6dsegit6s 6s ahozz| tartoz6 f6 feladatok: ad6ss6gkezel6s, term6szetbeni, anyagi tiimogatrisok
k6zvetitdse, gyermekj6ldti kdzpont keret6ben a gyermekj6ldti szolgdlat tev6kenys6ge mellett
iskolai szoci6lis munka, prevenci6s szolg6ltat6sok, kapcsolattartrisi iigyelet, k6rhrizi szociilis
munka, utcai 6s lak6telepi szoci6lis munka, k6szenl6ti iigyelet, valamint 2018. szeptember 1-
j6t6l az 6vodai 6s iskolai szoci6lis segit6i feladatok ell6t6sa.

Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkormrinyzat szivesen fogadja az olyan nem 6llami, civil,
egyhazi kezdem6nyezdseket, amelyek a kertilet ell6t6rendszerdt kiegdszitik, szinesitik, telje-
sebbd teszik.
Folyamatosan sziiksdges annak 6ttekint6se, hogy a hagyomrinyos, megszokott ell6tasi formrik
kdztil melyek azok, amik jelen formrljukban, minrisdgiikben, mennyisdgiikben megfelelnek a
lakossdgi ig6nyeknek, sziiksdgleteknek, valamint hogy melyek azok, amelyek a megszokott6l
kiss6 elt6r6 m6dszerek, szeml6let alkalmaz sival, vagy a rendszer irj dimenzi6kba helyez6s6-
vel ritalakithat6k, fej leszthetok.
A vdltozrisok egyre inkdbb megkdvetelik a szocidlis ellet6st nyujt6kt6l az eg6szsdgiiggyel,
oktat6ssal, gyermek- 6s i{ris6gv6delemmel, lak6spolitik6val 6s foglakoztatas-politikdval fog-
lalkoz6kkal val6 egyiittmtikdd6st.

Az eg6szs6giiry intdzmdnyei 6s az ezzel a teriilettel foglalkoz6 civil szervezetek nagy hang-
sirll fektetnek a prevenci6ra, azaz a megelozo 6s a sztird tevdkenys6geke. Az Onkormri.nyzat
6vi k6t alkalommal szervez a kertilet lakosai szrim6ra Eg6szs6gnapot, ahol Lij6koztat6k, be-
mutat6k, programok mellett ingyenes szfirSvizsg6latok vrlrjfk az 6rdekl6d6ket, felhiwa a
figyelmet az eg6szs6ges 6letm6d fontossdgiira. A Csal6d- 6s Gyermekj6ldti Kdzpont 6s Csa-
l6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat folyamatosan biztosit prevenci6ra irinyul6 progamokat. Az
intdzm6ny ta&ia a K6bit6szeriigyi Egyeztet6 F6rumnak, melynek egyik f6 feladata a preven-
ci6 6s a felvil6gositris a fiigg6sdgek t6mAj6ban.
Egy6rtelmri alapelvk6nt kimondhat6, hogy az eg6szs6giigy tertilet6n tovribbra is a prevenci6ra
kell a hangsfllt helyezni, mivel sokkal olcs6bb az eg6szs6g megtart6sa, a betegs6g megelozi-
se, mint a gy6gykezel6s - nemcsak az egydn, hanem a kdz6ssdg, az orszitg szirmttra is. Ehhez
nagyon fontos a prevenci6s munka mindl sz6lesebb kdni kiterjesztdse, ezdrt ene forr6st min-
den 6vben biztositunk kdlts6gvet6stinkben.
Az egdszs6gmeg6rz6st segiti a sportokisi lehet6s6gek b6vitdse 6s ndpszenisit6se is. Fontos,
hogy keriiletiink lakosai tegyenek meg mindent egdszs6giik meg6rz6se 6rdekdben, azonban ha
mdgis egdszs6giigyi probl6m6juk lenne, a mai kor igdnyeinek megfelel6 infrastrukturrilis 6s

mriszerezetts6gi felt6telek rendelkez6sre 61lnak a keriilet szakendel6j6ben. A felszereltsdg
folyamatos fejlesztdse, 6s az eg6szsdgiigyet kiszolg6l6 ingatlanok fehijitrisa a korszenibb, ma-
gasabb szinvonahi ell6trist szolg6lja. 2019-re valamennyi rendelot fehijitotu az Onkormriny-
zat, alegnagyobb maradt h6tra, ugyanis forr6st kellett szerezni a kdzel 2 millirirdos fejleszt6s-
hez, melynek keret6t v6giil az Eg6szs6ges Budapest Program adta meg. A J6kai utcai szak-

rendel6 jar6beteg szakelkitrisrinak korszenisit6s, b6vit6se beruhriz6srira igy a 2020. 6s 2021.
6vben keriil sor. Az eg6szs6gpolitika fontos rdsze aj6 szakemberek biztosit6sa, melynek esz-

koze az lletpttlyamodell lehet6s6ge, a szakendel6 (XVI. KerUlet Kertvrlrosi Eg6szs6giigyi
Szolg6lata) dolgoz6inak. Az intlzmeny biztositja minden kertileti lakos sz6mara az alap- 6s a
jar6beteg szakell6tdst. Folytatjuk a 2014-ben ritjrira inditott programunkat, miszerint a varako-
z6si id6t csdkkenteni kell. A Szakrendel<i Tekla utcai dptiletdbe kdlttiztetjtik az orvosi iigyele-
tet, igy el6rjiik, hogy a nap 24 orajiban legyen orvos, aki megvizsgrilja a siirg6s ell6t6sra szo-

rul6kat, l6trehozva ezzel a Kerlvitrosi Stirg6ss6gi Elletest.
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A szeg6nysdg csdkkent6se munkahelyteremt6sekkel, munkahelymegtartrisokkal segithet6. E
probldma legink6bb vesz6lyezteti a megvAltozott munkak6pess6grieket, a n).ugdijkorhatiirhoz
kdzelit6ket, valamint a munk6ba visszat6r6ket. Az 6 segit6siik drdek6ben eszkdz lehet az al-
kalmaziisuk eset6n a munkaad6knak jar6 kedvezm6nyek kdrdnek ndvel6se, melyek kormrlny-
zati int6zked6sek segitenek. A foglalkoztatrisban val6 rdszv6telt ndvelheti, ha a munkav6llalas
kezdeti id6szakrlban tamogatiis nyujthat6, illetve a munkriltat6 is trimogat6st 6lvezhet. Ez els6-
sorban finanszirozrisi k6rd6s, melyet tdrvdnyi szabrilyoz6ssal az orsziggyiills megval6sitott
(szakkdpzettsdget nem igdnyl6 munkakdrben foglalkoztatott munkavdllal6k, tart6san rilldske-
res6 szem6lyek,25 6v alatti 6s 55 6v felefti munkavdllal6k, anyas6gi elldtasokban r6szesiil6
munkavdllal6k foglalkoztatrisa utiin ig6nyelhetS ad6 6s jaruldkkedvezm6nyek).

Az ell6t6rendszer feladata annak el6r6se, hogy a munk6ba 6ll6s c6lki vriljon, 6rdek fi26djiin a
munkav6llalrishoz. Az elmult dvek sor6n a minim6lb6r fokozatos emel6s6vel a foglalkoztatot
tak juttatrisa jelent6sen elt6rt a trimogatrisb6l 6l6k6t6l. igy megdri munk6ba rillni.
Az dnkormanyzatoknak sokkal kisebbek a lehet5s6gei a munkahely-teremtdsben, eszktizei a
foglalkoztatrlspolitika alakit6s6ban, v6grehajtris6ban, mint a kormiinynak. Az Onkormrinyzat
eset6ben a foglalkoztatrissal dsszeffiggdsben annak van nagy szerepe, hogy hogyan viszonlul
a fejleszt6sekhez, beruhr26sokhoz, igy a munkahelyek szrimrlnak n6,vekedds6hez, 6s a t6ke
beriraml6sahoz a kertiletbe. A XVI. kertileti OnkormriLnyzat 6szt6nzi a keriilet tertilet6n a
munkahellteremt6st, melynek 6rdek6ben dnkorm6nyzatunk megalkotta a helyi vrillalkozisok
munkahelyteremt6 6s foglalkoaatls -dsztdnzo programjrir6l sz6l6 18/2011 (IX. 20). tinkor-
minyzati rendelet6t. Tovdbbi lehet6s6g az Ikarus Ipari Park tertilet6n a munkahelyeremt6
benrh6zasok timogatrisa a be6pit6si szabdlyok rugalmas vriltoztatris6val.
A kiizfoglalkoztat6s rendszer6nek legf6bb c6lj4 hogy min6l tdbb munkrira k6pes 6s kdsz
aktiv koru, szocidlisan raszorul6 ember szrimara biztositson munkalehet6sdget.
A kdzfoglalkoztatrisi programok altalanoss6gban vagy c6lzottan biztositanak keretet a kdzfog-
lalkoztatris megval6sit6srihoz. A rendszer a Kormiinyhivatallal val6 szoros egytittmiikdddst,
folyamatos parbesz6det felt6telez, hiszen a szoci6lisan h6trrlnyos 6ll6skeres6kr6l val6 gondos-
kodris kdz6s felel6ssdgen alapul. A k6zfoglalkoztatdst a Budapest F6varos XVL kertileti On-
kormilnyzat a Kertiletgazda SzolgAltat6 Szervezet keretein beltl l6tja el. Budapesten a k6z-
munkaprogram el6rte c6lkitiiz6seit, visszavezette a munkavrillal6kat a piaci alapri munka vil6-
g6ba. A munkaer6hiany ugyanakkor a kdzfoglalkoztatdsban rdszt vev6k szitrnfua is kihat, l6t-
szAmuk drasztikusan csdkkent. A koronavirus jiirvany miatt vilrhat6an megemelkedik a mun-
kan6lktiliek ar6nya, de Onkormfuyzatunk fel van kdsziilve az rijabb kdzmunkaprogramra.

A gyermekek j6l6te 6s az eg6szs6ges dletm6d hat6rtertilet6n helyezkedik el a gyermekdtkezte-
tds k6rd6skdre. Az 6vodai 6s iskolai gyermek6tkeztet6s jobbitdsara az Onkormanyzat folya-
matosan kiemelt figyelmet fordit. A szolgriltat6val napi kapcsolatot tart fenn, ellen6rzi az 6tel
min6s6g6t, mennyis6g6t, melybe 6vek 6ta bevonja a sziil6ket is. Az Onkormanyzat tov6bbra
is t6rit6smentesen biztosi$a az Ovigytimdlcs programot (minden nap friss gyiimdlcs 6s zdld-
s6g az 6vodiisok szrirnara), biztositja az iskol6kban a mentiv6lasztiisos kdz6tkeztet6st.

III.6. Ktiznevel6s, sport, ktizmiivel6d6s

Budapest F6vrlros XVI. kertileti Onkormiinyzat k6znevel6si int6zmdnyeit a mindenkori jog-
szabrilyi el<iitisoknak 6s a helyi trirsadalmi elvrir6soknak megfelel6en kiv6nja miik6dtetni.
Olyan 6tl6that6 int6zm6nyeket kiv6n fenntartani, amelyeket pedag6giai, szakmai 6s p6nztigyi
hat6konys6g jellemez. A tdrv6nyben szabilyozotl elletAsi kdtelezetts6g6nek megfelel6en, le-
het6s6gei szerint folyamatosan gondoskodni kivrin a nevelds feltdteleinek min6s6gi fejleszt6-
sdr6l.
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Budapest F6v{ros XVI. kertileti Onkormrinyzat hdt sajrlt 6vodrlj6nak fenntarris6val biaositja
az 6vodai nevel6st, valamint a Keriiletgazda Szolg6ltat6 Szervezeten kereszttil gondoskodik
az Eszak-Pesti Tankertleti Kdzpont 6ltal fenntartott XVI. keriileti fltalanos iskokik 6s egy
r6szben k6z6pfokri int6zm6ny, valamint egy gimnazium tanul6inak a ki3z6lkedetds6r6l. Az
Onkorm6nyzat j6 kapcsolatot 6pol az Eszak-Pesti Tankeriileti K6zponttal. Tdbb teriileten mri-
kddiink egytitt, finanszirozunk kdz6sen programokat.

Bevezetttik az 6vodai, iskolai 6s bdlcs6dei gyermek6tkeztetds 6tutalissal val6 fizetdsi lehet6-
sdgdt. 20L7. szeptembert6l az Onkormrinyzat iiltal feru:rtartott 6vodakba jar6 sajiitos nevel6si
igdnyri gyerekek fejleszt6s6nek biztositasa drdekdben l6trehozhrk a Gy6gypedag6gus Hiil6za-
tot. A gy6gypedag6gusok munk6jrlhoz sztiks6ges felt6teleket az 6ves kdltsdgvet6sben biztosit-
juk.
Figyelmet kell forditani az 6voda-iskoia 6tmenet k6rd6seire 6s gyakorlatrlr4 melyet az 0n-
kormrinyzat rigy tud el6segiteni, hogy 6vente megszervezi az Iskolavdlaszt6 rendezv6nyt, il-
letve hogy az iskolak tanit6i, tanarai szirnfua is szervezett Pedag6giai Napok rendezv6nyso-
rozaton kiemelt tdmak6nt kezeljiik a k6t int6zm6nytipus kdzdtti rltmenet k6rdds6t.
Pedag6giai tev6kenys6g keret6ben az dnkormdnyzat az alapokat, az 6vodai nevel6st tudja rigy
megteremteni, hogy az a lehet5 leghatdkonyabb legyen. Keriiletti,nkben nem magas a hiitr6-
nyos helyzetri gyerekek ardnya, de ahelyzel megtart6sa, javit6sa 6rdek6ben a h6tr6nyok csitk-
kentdse, az esdl).teremt6s biztosit6sa, a differencirilt fejleszt6s rij m6dszereinek keres6se 6s

alkalmaz6sa folyamatos feladat. Az Onkormiinyzat a szakmai-pedag6giai fejleszt6si tervek
elkdszit6s6hez, megval6sitasrlhoz lehet6sdg szerint a szakmai tdmogatrist, a sztiks6ges szakmai
szolg6ltat6st biztositja. Az int6zm6nyek szakmai, fejlesa6si programjanak megval6sukis6t
nyomon kdveti.
Az 6vodai nevelds minden t6ren meg kell, hogy alapozza az ismereteket, az iskolira val6 fel-
kdszitdst, de e melleu fontos a kdmyezettudatoss6gra nevel6s, a nemzeti 6rt6kek ismerete, a

hagyomrinyok, 6rt6kek megismertet6se, az irzelmi nevel6s.
Az eg6szs6ges 6letm6dra nevel6s, az eg6szs6ges 6letvitel ig6nydnek alakitasa, mint kiemelt
program nagyobb felel6ssdget jelent. A gyerekek 6ll6k6pess6gdnek ndvel6se, a tdbb mozgiis
lehet6s6g6nek biztositasa, a testi 6s lelki egdszs6g v6delme minden pedag6gus feladata.

Ennek jegy6ben folltatjuk azon programunkat, miszerint az iskokik udvarain sportp6lyakat
alakitunk ki, valamint folJtatjuk az iskola- ds 6vodaudvar fehij itasokat.

Folytatni kell az intdzm6ny-fehij it6si programot. A kdltsdgvet6sek k6szit6s6n6l tervez6si
alapelv marad, hogy folytat6dik az egy iskola, egy 6voda program, ugyanakkor minden
6vben a fehijitdsi 6s karbantartdsi c6ltartal6k el6i6nyzat terhdre a vrirhat6 bevdtelek
fiiggvdnydben meghat6rozott 6sszeget kiil6nitiink el az intdzm6nyek kisebb fehijit6saira.

Budapest F6vdros XVI. keriileti Onkorm6nyzat fontosnak tartj a a fiatalok k6zdleti r6sz-

vdteldt, a Kenvrirosi IIj Isrigi 6nkormiinyzat tiimogat6srit.
Onkormdnyzatunk a Bursa Hungarica Onkormiinyzati Fels6oktatdsi Osztdndijprogram
segitsdg6vel 6vente kdzel 80 f6 szoci6lisan r6szorul6 fels6oktat6sban tanul6 XVI. kerii-
leti hallgat6 tanulmrinyait tudja t6mogatni.
B6vitjtk a ,,J6 tanul6 - j6 sportol6" programot. A ,,XVI' keriilet I{ri Tehets6ge" cimet a

35 6rralatti kiemelked6i alkot6k anyagi 6s erkdlcsi elisme16sdre adja az Onkorm6nyzat.

A testnevel6s, a sport a betegs6gek megel6z6s6t, a trirsadalombiztosit6s kiad6sainak

cs6kkent6s6t segiti el<i, hozzajard az 6let min6s6gi 6s mennyisdgi t6nyez6inek meg6rz6-

s6hez, j avul6s6hoz.
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Budapest F6vriros XVI. ker0leti Onkorm inyzat a mindl sz6lesebb kdrii sportol6si lehet6s6g
biztositrisa 6rdekdben anyagi lehet6sdgei ffiggvdny6ben:

r biztositja a megfelel6 ldtesitm6nyi feltdteleket, felszereltsdget,
. t6mogatja a keriileti sporttevdkenys6get, a sportegyesiiletek mrik6d6s6t,
. egy[ttmrik6dik a sporttal foglalkoz6 helyi szervezetekkel,
. az onkormrinyzat a tulajdonrlt k6pez6 sportl6tesitmdnyeket fenntartja, miikddteti,
o ell6tja a koaeriileteken l6v6 sportprilyak, j6tsz6terek karbantart6s6t, fejlesztdsdt,
o ttmrogatja az 6vodai 6s diiiksport versenyek rendez6s6t,
. el6segiti asportegyesiiletekutrinp6tl6s-nevel6s6t,
o ingyenesen kivanja biztositani az riszrisokatiist az Onkorminyzat riltal fenntartott 6vo-

d6k 6vodrisainak,
. fejlesai a neveldsi-oktatesi int6zm6nyek sportoliishoz sztiks6ges trirgyi felt6teleit,
e kdzremrikddik a sport ndpszenisit6sdben, a mozgisgazdag 6letm6ddal kapcsolatos fel-

vil6gosit6 tev6kenysdg szervez6s6ben.

Az Onkormrlnyzat kdtelez6 feladata a helyi k6zmrivel6d6si tev6kenysdg t6mogat6sa, amely-
hez sajdt fenntartrlsir kdzmrivel6ddsi int6zm6nyeket is biaosit. A Corvin Mrivel6d6si Hriz kul-
tur6lis szolgdltatiisokat vdgez, a szabadid6 hasznos elt6lt6s6t segit6 programokat, szinhip1i
el6ad6sokat, koncerteket, klubokat, miiv6szeti k<jr6ket, tanfolyamokat, ki6llit6sokat, stb. szer-
vez. Jelent6s szerepet v6llal a hagyom6nyos keriileti rendezv6nyek lebonyolitrisriban (pl.
Kertvrlrosi Vigass6gok). A Corvin Mrivel6d6si Hriz (Erzsdbetligeti Szffiriz) a Kerfviiros Llt-
viinyosan 6s folyamatosan fej l6d5 6ltalanos kdzmiivel<iddsi int6zm6nye, amely magas szinvo-
nalon kitja el feladatait.
A Kertviirosi Helltdrtdneti 6s Emldkezet Kdzpontot 2016. mrircius 1-j6vel hozta ldtre az 0n-
kormrlnyzat. A Veres Pdter rit 157. sziant sz6khelydn ki\^it, k6t telephellyel rendelkezik,
egyik a Cinkotai TAjhAz, m6sik Arp6dftilddn a T6th Ilonka Eml6kh6z, ezeken a helyszineken
vdgzi az intdzm6ny kdzmr.ivel6ddsi tev6kenys6g6t. A hilrom helyszin hiirom arculattal rendel-
kezik. A m6tydsftildi villa, a cinkotai parasztporta 6s az rirpridftildi emldkhely. Gf'rijtem6-
nyiikben szakemberek 6s 6rdekl6d<ik kutatjak a kertvaros targyi 6s ir6sos eml6keit, melyek
ki6llit6t6rben tekinthet6k meg. Lehet6s6get biztosit az intlzrnerry a digitalizilt, archivAlt
anyagok megismer6sdre is. Helytdrt6neti kutat6k az ismereteket rendszerezik 6s folyamatosan
kdzzdteszik a Kertvrlrosi Helltdrt6neti Ftizetek cimri kiadv6nysorozatban. A Cinkotai T6jhaz-
ban a r6gi cinkotai paraszti eml€kek 6polas6t, gondoz6s6t, 6tdrdkit6s6t vlgzik az intdzm6ny
dolgoz6i, amely t,ijhizk6nt l6togathat6. Unnepekhez, jeles napokhoz kapcsol6d6 csal6di prog-
ramokat, gyermekfoglalkozisokat, rendhagy6 tanit6si 6rrlkat, n6pi k6zmiives programokat
szervemek a gyerekeknek, feln6tteknek. A kert 6s a fedett szinek kerti mulats6goknak, sza-
badt6ri rendezv6nyeknek, kemenc6s, bogrdcsos, tistds siit6s-f6zdsnek adnak helyszint.
A T6th Ilonka Eml6khaz az 1956-os forradalom 6s szabads6gharc 60. 6vfordul6j ara" 2016.
okt6ber 23. napjrin kertilt 6tad6sra. A hrizban a csal6d hagyat6kdnak segitsdg6vel kertil bemu-
lat sra az 1950-es 6vek vil6ga, illetve a m{rtir orvostanhallgat6 6lete. Az rijjdvarizsolt sz0l6-
h6z kertj6ben egy oktat6kdzpont l6tesiilt, amely az el6ad6termen kiviil mag6ba foglalja a trir-
gyal6terem, a F6varosi Bir6sdg Esktidtszdki term6nek m6s6t is, amelyben T6th Ilonka 6s v6d-
lott-tarsainak pere zaj lott. A mrizeum 6s oktat6kdzpontban az 1956-os forradalommal 6s sza-
bads6gharccal kapcsolatos rendhagy6 tdrt6nelem6r6k, tandcskoz6sok, konferenciiik tarthat6k.

A kultur6lis 6s kdzmrivel6ddsi feladatok ell6tls6t segiti a Kdznevel6si, Kulturrilis, Sport, Ifiri-
s6g- 6s Gyermekvddelmi Bizotts6g.
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A c6lok, melyek e feladat megval6sit6s soriin kiemelt figyelmet kapnak:

r a helyi hagyomrinyok 6poliisa, 6s a hagyom6nyteremt6 kezdem6nyez6sek tiirnogatrlsa,
r a kertilet kulturiilis 6s tdrt6neti 6rt6keinek feltardsa, a helltdrt6net kutatiis4 ndpszerii-

sitdse, sz6les kdni megismertet6se,
o a keriileti mriv6szeti alkot6tev6kenys6g trimogatris4 rij mriv6szi 6rt6kek l6trehozis6-

nak segit6se,
o a kdmyezeti kultura fejlesztdse, a keriilet dpitett 6s term6szeti kdmyezeti 6rt6keinek

meg6viisa,
o a testv6rvilrosi kapcsolatainak ripol6sa.

Pilyi.z,ati form6ban tdmogatjuk a civil 6nszervez6d6sek programjait.

Az Onkormdnyzat biztositja, hogy egyes civil hiaak a Gazd.aszetyezetek b6rlemdnye-
k6nt, mig mrisok a K6znevel6si, Kulturrilis, Sport, Ilris69- 6s Gyermekv6delmi Bizotts69
6ltal nytjtott term6szetbeni t6mogat6sok helyszinek6nt szol96lnak.

III.7. Ktilkapcsolatok

Budapest F6vriros XVI. keruleti OnkormAnyzata testv6rv6rosi kapcsolatot tart fenn az al bbi
vairosokkal:

o Kishegyes - Vajdas6g/Szerbia,
r Ermih6lyfalva - Erddly/Romania,
o Csikszentmih6ly-Erd6ly/Romrinia
r Pozsonwiispdki-Felvid6VSzlovrikia,
o ZApszony - Kdrp6taljafukrajna,
o Waltershausen - N6metorszAg,
. Hanoi f6vriros Tay Ho keriilete - Vietnrim,
o Castellammare del Golfo - Olaszorszfig,
r Novi Vinodolski - Horviltorszrig (nem hivatalos).

Az egyUttrnrikddds jelenleg els6sorban dnkorminyzati, intdzm6nyi szinten val6sul meg. Cse-
relrltogaulsok, tapaszlalatszeru' utak, tudom6nyos konferenciiin, hagyomriny6rz<i 6s kultudlis
rendezv6nyeken, kertileti sport progamokon, egy6b programokon val6 kdlcsdnds r6szv6tel,
kdzds pilyiaatok jellemzi a kapcsolatokat. Els<isorban az 6nkormiinyzati vezetrik, a k6pvise-
l6-testiiletek tagai, az oktatrisi int6zm6nyek dolgoz6i 6s dirikjai vesznek r6szt kultu6lis, mr.i-
v6szeti ds sport tal6lkoz6kon.

A partnerkapcsolatok, testv6r-telepril6si kapcsolatok soriin a Budapest F6vriros XVI. kertleti
dnkormdLnyzat els6sorban a magyarlakta teleptil6sekkel tart fenn 616 6s gytimdlcsdz6 kapcso-
latot. Els6dleges cdl a hataron tul 616 magyar k6zdss6gek t6mogatrisa. A trlmogatas anyagi
formiiban, valamint kultufiilis form6ban val6sul meg. A magyar kulturiihoz 'talo hozz jltAs
els6sorban a:,on a magyar lakta teleptildsen fontos, ahol a magyarok l6lekszrima nem 6i el az
50 %-ot (Pozsonyptisptiki). Nem titkolt c6l az sem, hogy hozzdsegitsiik a hataron tul dl<i ma-
gyarokat Magyarorsz6g jobb megismei6s6hez (pl.: iskolai 6s egy6b csopo(ok fogadrls6val,
l6togat6suk megszervez6s6vel). M6s a helyzet a nem magyar lakta testv6rtelepiil6sekkel.
Waltershausen, Novi Vinodolski, Tay Ho, Castellammare del Golfo. Itt els6sorban a lapasda-
latszerz6s 6s csere a c6l. Fontos egym6s kultur6j rinak megismer6se. A vietnami testv6rv6ros
speci6lis, hisz itt els6sorban a kertiletben 6l<i vietnamiak t6mogat6sa a partner c6lja. A kerii-
letben 616 vietnamiakkal val6 kiv6l6 kapcsolatot mutatja, hogy a Magyarorsziigon 616 vietnil-
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mi v6llalkoz6k minden dvben kar6csonyi aj6nd6kokkal segitenek a keriileti riszorul6knak.
Illetve a koronavirus-jrirvriny idejdn is megmutatkozott segit6k6szsdgiik.

Budapest F6vriros XVI. keruleti Onkormrlnyzat igyekszik a magyarorsz6gi piiylzati 1ehet6s6-
gekr6l folyamatos t6j6koztat6st biztositani testv6rvarosainak. Ig6ny esetdn a palyrizatok elk6-
szit6s6n61, benyujuis6n6l, az elsz6mol6sok elk6szit6s6n6l nyijt segits6get, felk6r6s eset{n
egyiittmrikdd6k6nt a p6lyazatokban is r6sa vesz.

A t6rfigyel6 rendszer feltigyelete kiegdsziil a rend6rs6gi reag6l6 szolg6lattal, melyet szabad-
id6s rend6rdk l6tnak el, ez a tlrfrgyelo rendszeren dszlelt kcizbiaonsigi probl6mdk, szabiily-
s6rt6sek 6s btincselekm6nyekre t6rt6n6 azonnali reagril6st teszi lehet6v6. Ennek fenntartas6-
hoz 6s mrikddtet6s6hez az Onkorm inyzat biztositja a sztiksdges forriisokat.
A t6rfigyel6 kamer6k fejleszt6se esetdn nemcsak azok fejleszt6si, hanem a mrikddtet6si kdlt
s6geivel is kalkul6lni sztiks6ges.
A t6rfigyel6 kamerrik iizembe helyez6s6t k6vet6en az :utci.r:l szolgelatot teljesit5 rend6rdket
m6s teriileteke lehet dtirrinyitani, javitva ezzel a keriilet tdbbi tertiletdn a rend6ri jelenl6tet.
A kdzbiAonsdg 6s a kdzteriiletek rendj6nek ellen6rz6se 6rdek6ben 2013. szeptemberdben l6t-
rehoztuk a Budapest XVI. kertileti Polg6rmesteri Hivatal szervezeti keretein beliil a XVI. ke-
rtileti Kdzteriilet-feltigyeletet. 2020. jarLttitrt6l a kdzteriilelfeliigyel6k stAtuszszrima 18 f6ben
keriilt meghat6rozdsra a Budapest XVL keriileti Polgrirmesteri Hivatal kdlts6gvet6sdben, igy
rapi 24 6rebat tudnak kdzteriileti jelenldtet biztositani. A hum6n er<iforr6s kdlts6gdre, a
sztiks6ges felszerel6sekre, valamint egydb anyagi erdforr6sokra a fedezet biztositott, 6s az

Onkormrinyzat biztositani fogja a kdvetkez6 6vekben is.
Tovribbra is t6mogatni kell a rend6rs6g, a Riikosmenti Mezei 6rszolg6lat 6s a polg6r6rs6g
egyiittrnrikdd6s6t, kdzds tev6kenys6geiket.
A R6kosmenti Mezei Orszolgrilat fenntartisa jelenleg 6t, hat6konyan egytttmiik6d6 keriilet
(XVI., XVIL, X., XVIII., XV.) Lirsul6sanak finanszirozrls6ban val6sul meg. A XVIIL keriileti
Onkormrinyzat polg6rmestere jelezte, hogy kil6pnek a t6rsul6sb6l, melyre a hatdlyos jogsza-

brilyokra tekinteltel 2021 . jaruir 1-j6n fog sor kertlni.
A kataszh6favddelemrril 6s a hozzri kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6srlr6l sz6l6 201 1.6vi

C)fiVIII. tdrvdny sokdtii feladat hat6roz meg az Onkorm6nyzatoknak mind a polgriri vdde-

lem, mind a katasar6fiik elleni v6dekezds tertiletdn. Az Onkorm6nyzat a jogszab6lyban meg-
hatarozott feladatok elliitasiihoz mindenkor biztositja a sztiks6ges szem6lyi 6s anyagi er6forr6-
sokat, valamint a polgari v6delem kdr6be tartoz6 lakoss6gell6t6s eszkdzeit.
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IfI.8. Kiizbiztons{g, biinme gel6z6s

Budapest F6varos XVI. kertileti 6nkormanyzat kiemelten fontos feladatrinak tartja, hogy
meg6izze a legbiztonsrigosabb kertlet cimet 6s tov6bb javitsa a helyi kdzbiaons6got. A k6z-
tertileti br.incselekm6nyek visszaszoritasa 6rdekdben, 201 1. janurirt6l mrikddik t6rfigyel6 rend-
szer a kertiletben, melyek sz6ma folyamatosan b6vtilt. Jelenleg t6rfrgyel6 rendszer iizemel a
J6kai lak6telepen, a Sashalmi Varoskdzpont 6s ,,Havashalom" park teriiletdn, a Centenririumi
lak6telep kdztertiletein, a Hermina [t 88. 6s a Budapesti tt l94lA. sz6m alatti helyszineken,
valamint a Szent Korona, az Egyenes 6s a Lrindzsa utcai lak6telepeken. 2020-ban ki6piil a
cinkotai lak6parkokban.



IV. Osszegz6s

Az Onkormrinyzal az elm:irlt 6vek kiegyensrilyozott gazd6lkoddsanak kdszdnhet6en stabil
p6nziigyi 6s gazdasrigi alapot teremtett a k6vetkez6 Gazdas6gi Program, a Fejl6d6 Kertvaros
Program IV. megval6sitris ittoz. A gazdasirgi 6s p6nziigyi stabilitdshoz hasonl6an jelent6s el6-
rel6pds tdrtdnt a keriilet infrastruktur6jrinak ki6pit6s6ben, fejleszt6s6ben 6s az int6zm6nyek
6pit6s6ben 6s b6vit6s6ben. Ennek eredmdnyek6nt a 2020-t61 2024-ig te4edb id6szakra vonat-
koz6 legfontosabb fejlesz6si terveinket 6s a rendelkez6siinkre rill6 forr6sainkat els6sorban a
Gazdas6gi Programban r6szletezett tertileteke kiv6njuk irrinyitani.
Mindezek megval6sitasa sor6n kiemelt figyelmet szenteliink a keriilet legnagyobb 6rtdk6nek,
a hagyomenyos, n)'ugodt kertvrirosi jelleg meg6rzds6nek 6s lehets6ges gyarapitrisanak.
A Fejl6d6 Kertvriros Program IV. megalkot6sakor figyelembe vetttik 6s be6pitetttik az 0n-
kormiinyzat megl6v6 koncepci6inak, programjainak meghat6roz6 elemeit. A Fejl6d6 Kertv6-
ros Program IV. elfogadds6val meghatiirozzuk az O*ofiniulryzat hosszri tavu cdljait, kijeldl-
jiik az elv6gzend6 feladatokat. Jelen Gazdas6gi Program kdpezi az elkiivetkez6 dvek k6lts6g-
vet6seinek alapj6t, 6s lrtalmazza azon konkrdt elk6pzel6seket 6s c6lokat, amelyeket az 0n-
kormiinyzat v6ghez kivan vinni az elkdvetkez<i 6vekben, eziltal a Fejl6d5 Kertviros Program
IV. elnevez6sri Gazdas6gi Programban meghatArozottakat figyelembe kell venni minden a
gazd6lkodrisr4 a teleptl6s miikddtet6sdre, fejleszt6sdre irdnyul6 ddntdsn6l.

V. A gazdasdgi program kialakitds6nil figyelembe vett koncepci6k,
programok

Az Onkormfnyzat K5pvisel6-testiilete a Gazdasrlgi Programjinak kialakitisdnil firye-
lembe vette az 0nkorminyzat mrir megl6v6 koncepci6it, programjait, iry

r Szoci6lis koncepci6j6t 6s szoci6lis trirgyir rendeleteit
. Es6lyegyenl6s6gi Programjrit
o Sportfejleszt6si terv6t 6s sportrendelet6t
r Kertileti Epit6si Szab6lyzat6t
r Lak6skoncepci6j6t
. y a1yongazd6lkod6ssal kapcsolatos rendeleteit
o 2020.6vi kdlts6gvet6si rendelet6t

Budapest, 2020. ilprilis 22.

Kovfcs PSter
polgdrmester

Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkormrinyzat Polg6rmestere - a katasztr6fav6delemr6l 6s a

hozz6 kapcsol6d6 egyes td,rv6nyek m6dositrisiir6l sz6l6 201 1. 6vi CXXVI. t6rvdny 46. $ (4)

bekezd6sere tekintettel - a Budapest F<ivriros XVI. kertileti onkorm inyzat 2020-2024. 6veke
vonatkoz6 Gazdas6gi Programj6t - Fejl6d6 Kertvaros Program IY . - a ...12020' (... ...) PM'
hatfu ozatAv al fo gadta el.

dr. Csomor Ervin
j egtzd
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