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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 352/2008.(V.15.) Kt 
határozatával elfogadta az Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS), melynek szerves 
részét képezi az „Antiszegregációs terv”.  
Az IVS megfogalmazta annak szükségességét, hogy a dokumentumban található 
antiszegregációs terv továbbfejlesztéseként szülessen egy részletes antiszegregációs 
helyzetértékelés (kutatás) és cselekvési program. A Városkutatás Kft. által végzett 
kutatásokat követően elkészült egy tanulmány, amelynek összefoglaló fejezetét jelen 
előterjesztéshez mellékeljük (2. sz. melléklet ).  
 
A Városkutatás Kft. szakmai véleményét és javaslatait alapul véve kidolgozásra került a 
szegregációs folyamatok enyhítése érdekében teendő intézkedésekre vonatkozóan egy 
rövid távú cselekvési terv, melyet az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmaz. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatok szerint az előterjesztésben 
foglaltakat fogadja el.  
 
 
 
Budapest, 2009. október 12. 
 
 
                  Horváth Gyula 
         alpolgármester 
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Határozati javaslatok 
 
 
Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
szegregációs folyamatok enyhítésére irányuló rövid távú antiszegregációs cselekvési tervet az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. Felkéri a Polgármestert, hogy a 
cselekvési terv végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
  
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   2011. március 31.  
 

Felelős:   Tóth Mihály 
     polgármester 
     Végrehajtásért: 

-  Becsei Dénes Oktatási, Művelődési. Ifjúsági és Sport Ágazatvezető 
-  Lombos Antal Szociális és Egészségügyi Ágazatvezető 
-  Szenteczky János CSEVAK Zrt. Vezérigazgató 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
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1. sz. melléklet  
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
antiszegregációs cselekvési terv  

2009-2010. évre 
 
Sor-
szám Cél Intézkedés Megvalósí-

tási  határidő 
Megvalósításért 

felelős 
Intézkedés várható 

hatása 

1. Közös tanterven és 
tantestületen alapuló 
pedagógiai munka 
(Karácsony S. és a II. 
Rákóczi F. ált. iskola 
integrációja) 

Két közoktatási in-
tézmény összevonása.  
 

Az 1-3. osztályok a  II. 
Rákóczi F. ált. iskolában 
(telephely) tanuljanak. 

2008. 08. 31. 
határidővel meg-
valósításra került 

 
2010. 09. 01. 

- OMISÁ ágazatvezető 
- Karácsony S. ált. 
iskola és a II. Rákóczi 
F. ált. iskola igazgatói 

Egységes gyakorlat kia-
lakítása az antiszegre-  
gáció,, ill. a nagy 
létszámú HHH tanulók 
integrálása. 

2. Pedagógiai hatékony-
ság növelése a 
szegregációból eredő 
hátrányok csökken-
tése érdekében. A 
Lajtha L. ált. iskola 
vonzóvá tétele a 
szülők, tanulók köré-
ben. 
 
 
 
 
 
 
 

Szabadidő hasznos 
eltöltése, a tanórán és 
a tanórán kívüli 
foglalkozások iránti 
érdeklődés fokozása. 

Pedagógusok tema-
tikus képzése. 
 
 
 
 
 
Szakmai kapcsolatépítés 
társ- és segítő intézmé-
nyekkel, egyedi nevelési 
(és részben oktatási) 
program bevezetése. 
 
 
 
 

Eszközfejlesztés, 
sportudvar felújítás, 
több művészeti és nyelvi 
foglalkozás, tanárok 
képzése 
 

Költségvetési forrás biz-
tosítása, tantárgyfelosz-
tás igény szerinti alakí-
tása. 

2010. 12. 31. 
 
 
 
 
 
 
2010. 12. 31. 
 
 
 
 
 

2010. 12. 31. 

- OMISÁ ágazatvezető 
 
- Lajtha L. ált. iskola 
igazgató 
 
 
 
- OMISÁ ágazatvezető 
- Lajtha L. ált. iskola 
igazgató 
 
 

 
- OMISÁ ágazatvezető 
 

Az antiszegregáció, a 
hátrányos helyzet ellen 
ható szociológiai hatá- 
sok növekedése. 
 
 
 
 

A szegregáció teljes 
kiépülésének megaka-
dályozása.  
Növekszik a férőhely 
kihasználtság. 
 
 

Nevelőmunka eredmé-
nyességének növeke-
dése, a tanulók iskolai 
keretek között tartása 
délután. 

3. Hétszínvirág Óvoda 
kapcsolati rendszerének 
kialakítása a kerületi 
iskolával. 
Az óvoda HHH gyer-
mekei a Lajtha L. ált. 
iskola mellett minél 
többen a környező 
iskolákban kezdjék 
meg tanulmányaikat.  
 
A 2010-es tanévtől   
80 %-ra emelkedjen 
az egyéb, csepeli 
iskolába iratkozók a-
ránya (Jelenleg az 
iskolaérettek 13,8 %-a 
Lajta L. ált. isk.-ban 
kezdi meg tanulmá-
nyait, 74,7 %-uk egyéb 
csepeli iskolában, 11,5 
%-uk kerületen kívüli 
iskolában) 

 
 

 
Iskolai programok is-
mertetése szülői fóru-
mokon, propaganda 
 
 
 

 

 

Tájékoztatás szülői érte-
kezleteken; egyéni segít-
ségadás a szülőknek 
gyermekük körzeten kí-
vüli iskolába kerülésé-
hez. 

 
 
 
2010. 12. 31. 
 
 
 
 

 
2010. 05. 15. 
 
 
 

 
 
 
- OMISÁ ágazatvezető 
- Hétszínvirág Óvoda 
óvodavezető 
 
 

 

- OMISÁ ágazatvezető 
- Hétszínvirág Óvoda 
óvodavezető 
 

 
 
 
A Lajtha L. ált. isk. 
szegregációjának csök-
kenése. 
 
 
 
 

A Lajtha L. ált. isk. 
szegregációjának csök-
kenése. 
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Sor-
szám Cél Intézkedés Megvalósí-

tási  határidő 
Megvalósításért 

felelős 
Intézkedés várható 

hatása 
4. A speciális ellátást 

nyújtó óvodák, isko-
lák pedagógiai haté-
konyságának növelé-
se. 
Alapítványi oktatási 
intézmények támogatá-
sa, bevonás az együtt-
működési rendszerbe. 
 

Konzultációk, közös pá-
lyázati projektek kidol-
gozása.  
Kovács Zoltán alapít-
ványi intézmény: kerü-
leti finanszírozású logo-
pédus, pszichológus, to-
vábbi biztosítása. 
Burattino iskola: a cse-
peli Nevelési Tanácsadó 
szolgáltatásait továbbra 
is igénybe vehetik. 

2010. 11. 30. - OMISÁ ágazatvezető 
 

A reguláris intézmé-
nyek által ellátni nem 
tudó problémás gyer-
mekek nevelése-oktatá-
sa részben megoldott 
lesz. 

5. Lakásfenntartási 
támogatási rendszer 
felülvizsgálata annak 
érdekében, hogy a 
rendszer képes legyen 
a szegregáció által 
veszélyeztettt körze-
tekben élő, leromlott 
kislakásokban lakó 
családok 
támogatására is. 

A szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata. 

- 2009. 11. 30. 
- 2010. 11. 30.  

- Szociális és Egészség-
ügyi Ágazatvezető 
 

A szegregáció által 
veszélyeztetett körze-
tekben élő családok 
otthonmegőrzési esé-
lyeinek növekedése.  

6. A szegregáció által 
veszélyeztettt 
körzetekben élő 
ügyfelekkel való 
fokozottabb és 
hatékonyabb fog-
lalkozás pl. az adós-
ságkezelés, család-
segítés területeken.  

Csepeli Szociális Szolgá-
laton belül területi 
felelősök kinevezése az 
egyes szakcsoportokon 
belül. 

2010. 03. 31. - Szociális és Egészség-
ügyi Ágazatvezető 
- Csepeli Szociális Szol-
gálat Intézményvezető 

A szegregáció által 
veszélyeztetett körze-
tekben élő családok és a 
Csepeli Szociális 
Szolgálat szakemberei 
közötti együttműködés,  
valamint ezen családok 
élethelyzetének javu-
lása. 

7. Családsegítő Közös-
ségi Ház működé-
sének beindítása, 
fokozott figyelmet 
fordítva az Ady 
lakótelepen kívül a 
Szabótelep és az 
Ófalú lakosságra. 

A közösségi ház szak-
mai programjának kiala-
kítása. 
Többszörös tájékoztatás 
(szórólap, személyes, 
média) nyújtás a lakosok 
részére a Közösségi Ház 
feladatellátásával kap-
csolatosan. 

2009. 09. 30. 
ill.,  
2010. 02. 28. 

- Szociális és Egészség-
ügyi Ágazatvezető 
- Csepeli Szociális Szol-
gálat Intézményvezető 

A szegregáció által 
veszélyeztetett körze-
tekben hátrányos hely-
zetben  élők szélesebb 
körű szociális ellátott-
sága. 

8. Az önkormányzati  
bérlakások fizikai és 
a bérlői háztartások 
társadalmi jellem-
zőinek feltérképezése. 

A bérlakásállomány 
teljeskörű kérdőíves 
felmérése. 
 

2010. 12. 31. - CSEVAK Zrt. Vezér-
igazgató 
(A szükséges költségfede-
zet biztosítása esetén) 

Az önkormányzat - la-
kásállománya felmé-
mérésének tükrében -  
bérlakáspolitikája 
kidolgozásra kerülhet . 

9. Az önkormányzati 
bérlakáspolitika 
elemzése és alternatív 
irányainak kidolgo-
zása 

Önkormányzati döntés 
előkészítése a bérleti 
feltételrendszer  
átalakítására. 

2010. 12. 31.  - CSEVAK Zrt. Vezér-
igazgató 

A gazdasági és szociális 
szempontok összehan-
golt  érvényesítése. 
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2. sz. melléklet 
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3. sz. melléklet
M e l l é k l e t 

 
a „Beszámoló a szegregációs folyamatok enyhítésére irányuló kerületi intézkedésekről” 
című előterjesztéshez. 
 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
 - Becsei Dénes  Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazatvezetővel 
 - Dr. Polinszky Tibor Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Főépítészével 
 - Szenteczky János  CSEVAK Zrt. Vezérigazgatójával 
 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
Az általam tett módosítások az előterjesztésben átvezetésre kerültek. 
 
Budapest, 2009. október 15. 
 
           Becsei Dénes sk. 
             ágazatvezető 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan nincs észrevételem. 
 
Budapest, 2009. október 16. 
 
         Dr. Polinszky Tibor sk. 
                     főépítész 
 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
„Az önkormányzati bérlakáspolitika elemzése és alternatív irányainak kidolgozása” cél 
érvényesítése érdekében Önkormányzati döntés előkészítése a bérleti feltételrendszer 
átalakítására, amelynek várható hatása a gazdasági és szociális szempontok összehangolt  
érvényesítése” kapcsán fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy e feladat hatékony végrehajtása 
álláspontom szerint többletforrást igényel, amely jelen pillanatban nem áll a CSEVAK Zrt. 
rendelkezésére. 
Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 
 
Budapest, 2009. október 20. 
 
         Szenteczky János sk. 
               vezérigazgató 
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