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Kiegészítés a 9. számú táblázathoz 

Szöveges indokolás 
 

1. URBACT CIT-U-M városi közlekedés elősegítése 
A program a városlakók mobilitási szokásait, a városfejlesztés és mobilitás 
kapcsolatát, a közlekedés különböző szintjein a helyi közösségek aktivitását szolgálja. 
Főpályázó: Nyugat-Athén Fejlesztési Társulás. A megvalósítás kiadásai a 
rendezvényeken való részvételi költségeket tartalmazza. A szakértői anyag 2007. 
évben elkészült, kézikönyv formájában publikálták, a pénzügyi támogatás teljesítése 
2009. évben várható. 
 

2. URBACT HOUS-ES város-rehabilitációs program 
A program keretében a partnerek a panel-rehabilitáció témakörében dolgoznak ki 
megoldási javaslatokat. Főpályázó: Poznan. A megvalósítás kiadásai a 
rendezvényeken való részvételi költségeket tartalmazza. A szakértői anyag 2007. 
évben elkészült, kézikönyv formájában publikálták, a pénzügyi támogatás teljesítése 
2009. évben várható. 
 

3. URBACT  szociális város-rehabilitációs program 
A program a városközpont egy akció-területére készített fejlesztési javaslat 
kidolgozását támogatja. A megvalósítás kiadása a tanácsadás és egy konferencián való 
részvétel költségét tartalmazza. 
 

4. ROP Az öt muskétás program 
A projekt célja a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának 
elősegítése. A hasonló adottságokkal, igényekkel, szükségletekkel rendelkező 
kerületek a tanulmányok alapján koncepciót, stratégiai irányelveket dolgoznak ki. A 
projekt keretén belül 21 rendezvény kerül megszervezésre. Főpályázó: Budapest 
XVIII. Kerület Önkormányzata. A megvalósítás kiadásai a rendezvényeken való 
részvétel költségeit, személyi kiadásként megbízási díjat tartalmaz. 
 

5. UNDP-2006-1, 2, 3, 4, megvalósíthatósági tanulmány pályázat 
A pályázat célja a kerület oktatási intézményeinek energetikai veszteség feltárási 
vizsgálata, valamint energiahatékonysági témájú megvalósíthatósági tanulmányainak 
támogatása. A tanulmányok az energia hatékonysági pályázatokon való sikeres 
részvételt, az energia költségek (a fűtési rendszer, a világítás a vízfogyasztás és az 
épület szerkezetének teljes körű felújítása) csökkentését alapozza meg. A feladat 
teljesítésre került, az ARCHICON Mérnöki Szolgáltató Kft. 4 db megvalósíthatósági 
tanulmányt készített el. 
 

6. HEFOP Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése 
A projektben az OSZI 11 részben önálló intézményével, valamint az ÁMK általános 
iskola vett részt. A megvalósítás kiadásaiban a program célját szolgáló személyi 
juttatások, speciális eszközök beszerzése teljesült. A program szakmai teljesítése 
befejeződött, a végleges pénzügyi elszámolás és zárás 2009. évre húzódik át. 
 

7. KMOP-4.5.3 Vénusz u. 2. orvosi rendelő akadálymentesítése 
A projekt keretében az orvosi rendelő komplex (fizikai és infokommunikációs)  
akadálymentesítése történik meg. A program szakmai megvalósítása 2009. évben 
várható. 
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8. KMOP-4.5.3 Hétszínvirág Óvoda akadálymentesítése 

A projekt keretében az orvosi rendelő komplex (fizikai és infokommunikációs)  
akadálymentesítése történik meg. A program szakmai megvalósítása 2009. évben 
várható. 
 

9. KMOP-4.6.1/B Esély=ÁMK 
A program a Nagy Imre Általános Művelődési Központ külső és belső 
akadálymentesítését, energiatakarékosságot célzó felújításokat, informatikai és egyéb 
oktatási eszközök beszerzését teszi lehetővé. A szakmai megvalósulás 2009. évben 
fejeződik be. 
 

10. KMOP-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése 
A projekt a II. Rákóczi Ferenc út 947-104. előtti felszíni, murvás felületű parkoló 
helyén kétszintes parkoló kialakítását tartalmazza. A megvalósítás várható időpontja 
2010. 
 

11. HEFOP 2.2.1. Hátrányos helyterű fiatalokkal foglalkozó humán erőforrás 
fejlesztése 
A projekt célja adatgyűjtés, weblap szerkesztés, illetve Szociális Kalauz készítése. A 
teljesítések a megbízási szerződések költségeit tartalmazzák. A program mind 
szakmailag, mind pénzügyileg lezárult. 
 

12. HEFOP 2.2.1. fogyatékos embert nevelő családok munkaerő piacra 
kerülése „Mégis kinek az érdeke?” 
A program keretében képzések és tréningek folytak, kézikönyv összeállítása és 
háttértanulmányok készültek. A megvalósítási kiadások az ezek tárgyában kötött 
megbízási szerződések alapján fizetett díjak. A projekt szakmailag lezárult, pénzügyi 
zárása 2009-re húzódik át. 
 
 

2007. beszámoló 


