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  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Európai Bizottság elindította az Urban Innovative Action (UIA) kezdeményezést, amely 

városi önkormányzatok innovatív, jól előkészített kísérleti programjait támogatja, azzal a 

céllal, hogy az új megközelítéssel bíró, gyakran kockázatos megoldások tesztelésére 

lehetőséget nyújtson az önkormányzatok számára, és a programok tapasztalatait más, hasonló 

problémákkal küzdő városok is hasznosítani tudják. Így az Európai Bizottság Regionális és 

Városi Politikai Főigazgatóság vezetésével közvetlen EU-s forrás pályázására nyílik 

lehetőség. A programok maximum 3 éves időtartamra vonatkozhatnak, a támogatás 

konzorciumi partnerenként a költségek 80 %-a, maximum 5 millió EUR, az ajánlott 

igényelhető legkisebb támogatás 1 millió EUR.  

A  Felhívás 4. témája a városi szegénység. A beadási határidő 2019. január 31. Indikatív 

dátum, a projektek jóváhagyásának végső döntési időpontja 2019. július hónap. 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 2018. december 13-i ülésén 

döntött arról, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a Városkutatás Kft.-vel 

együttműködve részt kíván venni a pályázaton (411/2018 (XII.13.) határozat).  

A közös pályázat célja, hogy bemutasson egy a Jelenlét program elemeire támaszkodó 

komplex programot, aminek segítségével egy lakókörzet elszegényedése, társadalmi és fizikai 

leromlása megállítható. A projektbe bevont elsődleges célterület a Drégely utca és környéke. 

 

A teljes projekt összköltsége: 583.816.710 Ft 

A támogatás konzorciumi partnerenként a költségek 80 %-a. 

A költségek az Európai Bizottság által meghatározott 321,61 Ft = 1 €, 2019. januári 

átlagárfolyamon kerülnek meghatározásra. 

Az összköltség az alábbiak szerint kerül megbontásra. 

A Konzorcium vezető – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – 

feladata a konzorcium vezetése, a projektmenedzsment feladatok összehangolása, a 

kommunikációs feladatok és az épületekhez kapcsolódó beruházások megvalósítása; részvétel 

a szakmai munkában. 

Összköltség: 402.923.350 Ft 

Támogatás: 322.338.680 Ft 

Biztosítandó önrész: 80.584.670 Ft 

Megvalósítandó szakmai tevékenységek: 

 Mentorrendszer felállítása 

 Mentorrendszer működtetése komplex lakhatási, szociális és foglalkoztatási 

szolgáltatással 

 Mentorrendszer integrálása a létező önkormányzati szolgáltatások rendszerébe 

 Közösségfejlesztés 

 Az ifjúság eredményesebb tanulásának előmozdítása 

 A foglalkoztatási helyzet javítása 

 „Az egészség érték” program elindítása 

 Kapcsolódó beruházási elemek: közösségi helyiség kialakítása (Drégely u. 16.); 

közösségi mosókonyha és mentoriroda kialakítása (Drégely u. 18.) ehhez 

kapcsolódóan bútorok és eszközök beszerzése, továbbá kapualjak felújítása, részleges 

elektromos felújítás, előrefizetős mérőórák felszerelése, udvarok zöldítése. 

 

 



Konzorciumi partner – Magyar Máltai Szeretetszolgálat – feladata a szakmai 

előkészítésben történő részvétel, szakmai megvalósítás, projektmenedzsment feladatok 

végzése. 

Összköltség: 157.786.100 Ft 

Támogatás:126.228.880 Ft 

Biztosítandó önrész: 31.557.220 Ft 

Megvalósítandó szakmai tevékenységek: 

 Lakáshasznosítási megoldások tervezése és megvalósítása a Drégely u. 9.-ben 

 Lakhatási és szociális biztonság növelése a Drégely u. 9.-ben 

 Közösségfejlesztés 

 Közösségi kerékpárműhely működtetése 

 Közösségi programok szervezése 

 Kapcsolódó beruházási elemek: fürdőszobák kialakítása, jelenleg üresen álló lakások 

felújítása, részleges elektromos hálózat felújítása, előrefizetős mérőórák felszerelése, 

részleges homlokzat felújítás. 

 

Konzorciumi partner – Városkutatás Kft. – feladata a pályázat szakmai és pénzügyi 

dokumentációjának összeállítása, az indikátorok teljesülésének mérése, dokumentációja, 

folyamatos monitoring, a pályázat szakmai beszámolóihoz szükséges kutatások, felmérések 

elkészítése. 

Összköltség: 23.107.260 Ft 

Támogatás: 18.485.808 Ft 

Biztosítandó önrész: 4.621.452 Ft 

Megvalósítandó szakmai tevékenységek: 

 Projekt hatásának értékelése az önkormányzati lakóépületekben élők körében 

 Projekt hatásának értékelése a célterület társasházaiban élők körében 

 A beavatkozások intézményi struktúrájának és stratégiájának, illetve az intézményi 

együttműködések vizsgálata 

 Javaslat kidolgozása a program tapasztalatainak átültetésére az önkormányzat 

működésébe, illetve tágabb körű felhasználhatóságára vonatkozóan. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a „Urban Innovative Actions” című 

felhívásra készített pályázat benyújtását Városi szegénység altémában támogatni szíveskedjen 

a javasolt konzorciumi partnerek bevonásával. 

 

Budapest, 2019. január 25. 

   

 

Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester 

  



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata pályázatot nyújt be az 

Európai Bizottság által meghirdetett „Urban Innovative Action” című pályázatra 

Városi szegénység altémában; a megvalósításban közreműködő konzorciumi 

partnerek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Városkutatás Kft.; a 

projekt megvalósítási ideje 36 hónap, 

 

2. nyertes pályázat eseten a pályázat megvalósításához kapcsolódó 80.584.670,- forint 

önrészt biztosítja, 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton való részvételhez szükséges intézkedéseket 

megtegye, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződést megkösse, valamint a 

projekt teljes körű lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedéseket és 

jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


