
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére. 
Készítette: Tóth Miklós Főépítész 

Tárgy: Integrált Városfejlesztési Stratégia 
(IVS) 
a) végrehajtásról szóló beszámoló 
b) az IVS kiegészítése 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sashalmi városközpont komplex 
rehabilitációja KMOP pályázathoz elkészíttette a Budapest XVI. kerületi Integrált 
Városfejlesztési Stratégiát (1. sz. melléklet), amelyet a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: R.) 7. §-ában foglaltak szerint, 2014-ben áttekintette, és a 61/2014. (III.5.) Kt. 
sz. határozatában döntött, hogy azt továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza (2. sz. 
melléklet). 

A R. a fejlesztési stratégiát, áhalános kifejezésként integrált településfejlesztési stratégiaként 
említi. A XVI. kerületi IVS összefoglalta az Önkormányzat fejlesztési célrendszerében a 
kerület hosszú távú jövőképét. 

- család és biztonság, 
egészséges életmód, 
kertvárosi arculat, 

- kerületi identitás kialakítása, valamint 
a távlati fejlesztési irányokat, a kerület átfogó célját az alábbiakban határozta meg: 
„Élhető parkvárosi környezet fenntartása, amely szervesen csatlakozik a főváros 
vérkeringéséhez, helyben biztosítja a megélhetési feltételeket, s kifejezetten hangsúlyt fektet 
az egészséges életmód és családbarát környezet kialakítására. 

A fentiek figyelembevételével, a kerületben 2015-ben a megvalósuk közlekedési, szabadidő, 
sport, egészségmegóvás, megelőzés terén végzett beruházások 

- Családbarát munkahely különdíj. 
Kerékpáros-barát település 2016. cím, 
Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért, 
Erzsébet-liget - Sport központ 

- Holnap városáért díj 2015 - (zöld városért kategória) 
- Hősök tere felújítás 
- útépítések 

az IVS-ben foglah kiemeh fejlesztési irányokat szolgáló célokat erősítették, azok végrehajtása 
egyrészt sikeres, másrészt folyamatos volt, így arról a R. 6. § (3) bekezdése szerint, a 
Képviselő-testület dönthet. 
„(3) A stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
évente dönt. " 



A XVI. kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia a készítése idején 2.4.2 Oktatás-nevelés 
pontjában előrevetítette a következő óvodai nemzedék létszámának növekedését, de a 
lakosság változó - fiatalodó - összetételéből, valamint a jogszabályi környezet változásából 
eredő óvodai férőhely igény növekedését nem lehetett prognosztizálni. 

A 2016. január 1-jei adat szerint, a kerületben 
a 0-2 éves gyerekek száma 3701 és ezzel szemben a kerületi férőhelyek száma csupán 
360, így az előző nevelési években a férőhely hiánya miatt fel nem vett gyermekek 
száma: 2013/14-ben 37, 2014/15-ben 123, 2015/16-ban 48 fő volt. 
a 3-6 éves korú gyermekek száma 3162 és ezzel szemben az önkormányzati óvodai 
férőhelyek száma 2713, így az előző nevelési években a férőhely hiánya miatt fel nem 
vett gyermekek száma: 2013/14-en 148, 2014/15-ben 79, 2015/16-ban 133 fő voh. 

A kerületben szerencsésen növekedő gyermeklétszám, a bölcsődei, valamint a kötelező 
óvodai elhelyezés (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 3. életévtől kötelező 
óvoda) újabb férőhelyek kialakítását igényli. 
A bővítéshez nyújtott pályázati támogatás az önkormányzati fejlesztési stratégiában 
megjelenő célok esetén kedvezőbb, ezért a kerület integrált városfejlesztési stratégiájának 
kiegészítése célszerű. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a kerületfejlesztési stratégia végrehajtását célzó 
tevékenységekről szóló beszámolóját az IVS kiegészítését támogassa. 

Határozati javaslat I.: 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budapest Főváros XVI. kerület Integrált Városfejlesztési 
Stratégiájában megfogalmazott fejlesztési célrendszerében a kerület 
hosszú távú jövőképét rögzítő célok, úgy mint család és biztonság, 
egészséges életmód, kertvárosi arculat, kerületi identitás és „az élhető 
parkvárosi környezet fenntartása - amely szervesen csatlakozik a 
főváros vérkeringéséhez - helyben biztosítja a megélhetési 
feltételeket, és kifejezetten hangsúlyt fektet az egészséges életmód és 
családbarát környezet kialakítására" az átfogó célok végrehajtását 
szolgáló 2015. évi tevékenységekről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 



Határozati javaslat II.: 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budapest Főváros XVI. kerület Integrált Városfejlesztési 
Stratégiájának 2.4. Közszolgáltatások 2.4.2. Oktatás-nevelés 
pontjához a bölcsőde-óvoda bekezdésekhez a következő kiegészítést 
teszi. 
Az első bekezdést követően: 
A kerület lakónépessége 2016. január l-jén 73254 fő, ebből 0-2 éves 
gyermekek száma 3701 fő, míg a bölcsődei férőhelyek száma 360. A 
férőhely hiánya miatt fel nem vett gyermekek száma 2013/14-ben 37, 
2014/15-ben 123, 2015/16-ban 48 fő Új bölcsődei férőhelyek 
kialakítása szükséges, amely az 5.2.3. Csobaj-bánya környékének 
rendezése - akcióterületen belül, a Felsőmalom utcai bölcsőde 
területén lehetséges. " 

A második bekezdést követően: 
„A kerületben 2016. január l-jén a 3-6 éves gyermekek száma 3162 
fő. Az önkormányzati óvodai férőhelyek száma 2713. A férőhely 
hiánya miatt fel nem vett gyermekek száma 2013/14-ben 148, 2014/15-
ben 133 fő. A férőhely hiány csökkentésével új óvodai férőhelyek 
kialakítása szükséges, amely - az 5.2.3 Csobaj-bánya környékének 
rendezése akcióterületen belül - a Vágás utcában óvoda férőhely 
kialakításával, illetve a Baross Gábor utcai és az Ostoros utcai óvodai 
férőhelyek bővítésével lehetséges." 

Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest, 2016. május 17. 
Kovács Péter 
polgármester 

icsm Laszio 
jegyző 

Melléklet: 
- 1. számú: IVS (elektronikus formában) 
- 2. számú: 61/2014. (II. 15.) sz. határozat 

Tárgyalja: Kerületfejlesztési és Üzemehetési Bizottság 



H A T Á R O Z A T : 
61/2014. (III. 5.)Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. §-ának 
megfelelően, a 257/2008. (V. 7.) Kt. sz. 
határozatával jóváhagyott, Budapest, XVI. kerületi 
Integrált Városfejlesztési Stratégiát továbbra is 
változatlan tartalommal alkalmazza. 

Határidő: 2014. március 10. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 

(15 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 


