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BEVEZETŐ 
 
A Megvalósíthatósági Tanulmány (továbbiakban: MT) funkciója, hogy a TOP-4.3.1-15 j. felhívásra 
benyújtott támogatási kérelmek tartalmát részletesen bemutassa, megvalósíthatóságát elemezze, a 
lehetséges kockázatokat feltérképezze és kivédésüket segítse. 

Az ún. TKR eljárásrend lehetőséget biztosít arra, hogy a támogatási kérelmek benyújtásakor a projekt 
kidolgozottsága még ne legyen végleges, a projekt-előkészítés folyamata még ne záródjon le. Ezt 
elegendő a támogatási szerződés megkötése után induló projektfejlesztési folyamat során elérni. Ebben 
a projekt-fázisban véglegesedik a műszaki tartalom és ekkor készülhet el az MT is. 

Ugyanakkor annak érdekében, hogy a támogatási kérelemben szereplő projekt-tartalom megalapozott 
legyen, és a projekt-kiválasztási folyamatban a szakmai értékeléshez és döntés meghozatalához 
nélkülözhetetlen információk rendelkezésre álljanak, szükséges egy az MT-hez képest lényegesen 
kisebb információ tartalmú projekt-előkészítő tanulmány (továbbiakban: PET) benyújtása. 

Ez a tanulmány tartalmazza a helyzetelemzést, a célok levezetését és a támogatási kérelemben 
szereplő tevékenységek rövid bemutatását. A tevékenységek indokoltsága mellett még bemutatja azok 
várható kihasználtságát is, hogy a döntéskor szűrhető legyen, hogy ne a felesleges, túlzó beruházások 
kapjanak támogatást.  

Az MT-ben nem szükséges a PET-ben bemutatott fejezeteket ismételten bevágni, elegendő a rá való 
egyértelmű hivatkozás megadása is. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtása és az MT készítése 
között eltelt időben a projekt tartalmában változás történt (pl. a támogatás feltételeként előírva, vagy IH 
engedéllyel) úgy szükséges ennek a bemutatása és az érintett fejezet beszúrásával annak 
aktualizálása. 

 

ALAPVETŐ DEFINÍCIÓK 
 

Akcióterület: Egyértelműen, folytonos vonallal körülhatárolt településrész, amely lefedi a 
szegregátum/szegregációval veszélyeztetett terület egészét, de annak határát meghaladhatja.  Az 
akcióterületnek a szegregátum/szegregációval veszélyeztetett terület mellett része lehet a szegregált 
vagy szegregációval veszélyeztetett területhez földrajzilag folytonosan kapcsolódó településrész is, 
ahol a projekt céljainak elérése érdekében fizikai beavatkozás tervezett. (Pl. a 
szegregátum/szegregációval veszélyeztetett terület megközelíthetősége érdekében szükséges 
közterület fejlesztések.)  

Amennyiben egy településrészen több szegregátum/szegregációval veszélyeztetett terület is található, 
lehetséges ezek együttes lehatárolása egy akcióterület részeként.  

A programban tervezett fizikai beavatkozások helyszíneinek az akcióterület határain belül kell lenniük, 
kivéve a lakosság integrált lakókörnyezetbe való költöztetésének esetét, amely során fizikai 
beavatkozás az akcióterületen kívül is történhet. 

 

Folyamatos szociális munka: Az integrált műveletcsoportba tartozó tevékenységek végrehajtásának 
alapvető feltétele, hogy az adott beavatkozás célterületén lakók élet-és lakáshelyzetének javítását célzó 
intézkedések a folyamatos szociális munka és a célcsoport aktív részvételén alapuló tervezés és 
megvalósítás eszközeivel kerüljenek megvalósításra (jelenlét típusú program). Ez azt jelenti, hogy már 
a beavatkozások tervezése, valamint végrehajtása során is a helyi igények feltárására, és az ott élő 
teljes közösség (tehát nem csak a hátrányos helyzetű, a marginalizált csoportba tartozó személyek) 
erejére kell épülnie a hosszú távú megoldási stratégiának. A beavatkozások végrehajtása során a 
lehetőségekhez mérten a célcsoportot a legteljesebb mértékben be kell vonni. 

Beavatkozási helyszín: a település integrált lakókörnyezete, ahová a lakásmobilizációs tevékenység 
során az integrációra felkészített családokat a lakáspótláshoz kapcsolódóan létrehozott és/vagy 
felújított szociális bérlakásokba költöztetik. (Település belterületének nyilvánított területen kívül 
beavatkozási helyszín nem jelölhető ki.) 
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Deszegregáció/térbeli integráció: A beavatkozások eredményeképpen az adott kistérségre/régióra 
átlagosan jellemző infrastrukturális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, lakhatási és közlekedési 
normák elérése mind az egyén szempontjából mind pedig az eredendően szegregált lakókörnyezet 
szempontjából, illetve a térbeli elkülönülés csökkenése. 

Hasznos alapterület: az alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. (A 
fogalom nem vonatkozik a terek használhatóságára.) 
 
Integrált lakókörnyezet: egy településnek a fő településtesten belüli része, melynek társadalmi és 
infrastrukturális jellemzői a helyi átlagos körülményeknek megfelelnek és ésszerű távolságban 
elérhetőek a közszolgáltatások.  

Integrált műveletcsoport: integrált műveletcsoportnak nevezzük azt, mikor egy adott programon belül 
fizikai és társadalmi beavatkozások egyaránt megvalósításra kerülnek annak érdekében, hogy a 
helyben meglévő problémákat teljes körűen kezeljék. Ebben az értelemben integrált műveletnek az a 
beavatkozás tekinthető, amely képes egyszerre és hatékonyan kezelni a szociális ügyek, a közösség-
fejlesztés, az oktatás, az egészségügy, a képzés és foglalkoztatás, a lakhatás és a lakhatási környezet, 
a közbiztonság, az egyenlő bánásmód javításának elősegítése és a szegregáció megszüntetése terén 
hozott intézkedéseket. 

Középület: a jelen kiírás keretei között középületnek tekintjük a közösségi és közszféra funkciók alatt 
felsoroltakat, azok épületeit. 

Közösségi funkció: A közösségi funkció fejlesztése alatt értjük mindazon ingatlanfejlesztéseket, 
amelyek hozzájárulnak az akcióterületen a közösségi terek fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez, ide értve 
a szabadtéri tereket és fedett tereket is, amelyek hozzájárulnak a lakosság közösségi 
kapcsolatrendszerének erősítéséhez, a lakosság szabadidejének minőségi közművelődési, rekreációs 
eltöltéséhez, és amelyek ösztönzik a civil hálózatok és kapcsolati hálók erősítését. 

Közösségi szolgáltatás: A közösségi funkciókhoz kapcsolódó minden olyan szolgáltatás, mely nem 
gazdasági – pénzügyi szolgáltatás, mely közösségi célokat szolgál, hozzájárul a közösségfejlesztéshez, 
a társadalmi háló erősítéséhez, a szabadidő minőségi eltöltéséhez. A közösségi szolgáltatások közé 
tartoznak például a bármely szervezet által nonprofit alapon nyújtott kulturális, közművelődési, 
szabadidős, sportszolgáltatások, ill. ide soroljuk az önkormányzat által ellátott közszolgáltatások közül 
a közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, sportszolgáltatást, tevékenységet. 

Közszolgáltatás: A törvényi megfogalmazás alapján: „Közszolgáltatás: minden közhatalmi tevékenység 
- ideértve a hatósági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási, valamint igazságszolgáltatási 
tevékenységet, továbbá oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, szociális, 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási szolgáltatás, ellátás, 
illetve tevékenység (1998.évi XXVI. tv 4.§ fb). 

Közterület – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.) 2. 
§-ának 13. pontja értelmében –: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-
nyilvántartás akként tart nyilván. 

Lakás fogalma: 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § szerint lakás az olyan összefüggő helyiségcsoport, amely  

a) helyiségei; 
b) közművesítettsége; 
c) melegvíz-ellátása; és 
d) fűtési módja 

alapján valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) 
sorolható. 
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Összkomfortos 

Az a lakás, amely legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, 
főzőhelyiséggel és WC-vel, közművesítettséggel (villany- és vízellátással, 
szennyvízelvezetéssel), melegvíz-ellátással és központos fűtési móddal (táv-, egyedi 
központi vagy etázsfűtéssel) rendelkezik. 

Komfortos 

Az a lakás, amely legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, 
főzőhelyiséggel és WC-vel, közművesítettséggel, melegvíz ellátással és egyedi fűtési 
móddal (gázfűtéssel, szilárd vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló 
kályhával) rendelkezik. 

Félkomfortos 

Az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább 12 
m2-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá 
fürdőhelyiséggel vagy WC-vel és közművesítettséggel (legalább villany- és 
vízellátással), valamint egyedi fűtési móddal rendelkezik. 

Komfort nélküli 

Az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek sem felel meg, de legalább 
12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá a lakáson 
kívül WC (árnyékszék) használatával és egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint a 
vízfelvétel lehetősége biztosított. 

Szükséglakás 

Az a lakás, amely komfortfokozatba nem sorolható olyan helyiség (helyiségcsoport), 
amelynek (amelyben legalább egy helyiségnek) alapterülete a 6 m2-t meghaladja, 
külső határoló fala legalább 12 cm vastag téglafal, vagy más anyagból épült ezzel 
egyenértékű fal, ablaka vagy üvegezett ajtaja van, továbbá fűthető és WC 
(árnyékszék) használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított. 

 
Méltányos lakhatás: a Lakás fogalma alapján meghatározott, legalább félkomfortos lakáskörülmény. 

Marginalizált közösségek: marginalizált közösségek alatt azokat a térben elkülönülten és koncentráltan, 
egy tömbben élő hátrányos helyzetű személyeket értjük, akik többszörösen ki vannak kitéve a 
társadalmi kirekesztődés mechanizmusának. A kirekesztődésük érvényesül a lakóhelyi elkülönülésben, 
a lakóhelynek az átlagosnál lényegesen rosszabb infrastrukturális és környezeti adottságaiban, a 
munkaerőpiacról való szisztematikus kiszorulásban, a minőségi közszolgáltatásokhoz (oktatás, 
szociális ellátások, egészségügy, foglalkoztatás, közlekedés) és egyéb szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés akadályoztatottságában, a társadalmi kapcsolataik beszűkülésében.  

Szakmai partner: a projekt megvalósításában résztvevő valamennyi szereplő, akinek vagy amelynek 
tevékenysége kapcsolódik a projekt tevékenységeihez és szerepét valamint hozzájárulását a 
támogatást igénylő bemutatja a megvalósíthatósági tanulmányban. A szakmai partner nem lehet 
konzorciumi tag. 

Szegregátum: Szegregátumnak, szegregált lakókörnyezetnek nevezzük azt a településrészt, ahol a 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 
az aktív korúakon (15–59 év) belül eléri a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. sz. mellékletében 
meghatározott vonatkozó értéket és a lakosok száma eléri a jogszabályban meghatározott létszámot. 

Szegregációval veszélyeztetett terület: azok a települési területek, ahol a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15–59 
év) belül eléri a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. sz. mellékletében meghatározott vonatkozó értéket 
és a lakosok száma eléri a jogszabályban meghatározott létszámot. 

Szociális bérlakás: önkormányzati vagy nonprofit szolgáltató tulajdonban lévő, szociális alapon 
meghatározott bérleti díj ellenében rendeletben rögzített lakosságcsoport számára elérhetővé tett, 
közép vagy hosszú távon hatósági vagy nonprofit tulajdonban lévő bérlakás, amely kialakítását tekintve 
teljesíti a méltányos lakhatás feltételeit. Azok a bérlakások, amelyekre a helyi önkormányzat a helyi 
rendelete alapján szociális kritériumok szerint köt bérleti szerződést. 

Szociális blokk: azok az épületek, épületrészek, melyek ingyenes hozzáféréssel tisztálkodási, higiénés, 
öltözködő helyiségeket tartalmaznak, mosási lehetőséget biztosítanak. 

Tevékenység: Egy tevékenységnek számít az önálló helyrajzi számmal bíró ingatlanon történő 
beavatkozás. Amennyiben egy helyrajzi számon belül két funkcióhoz kapcsolódó tevékenység jelenik 
meg, az két tevékenységet jelent. A kiegészítő típusú tevékenységek esetében az kiírásban szereplő 
felsorolások szerint értelmezendő a tevékenység. 
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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Békés Város Önkormányzata pályázati támogatást nyert a TÁMOP 5.3.6-11/1-es, Komplex telep-program 
pályázati felhíváson. A projekt címe: „Remény-Híd – a békésen élő hátrányos helyzetű csoportok 
felzárkóztatása”. A pályázati program megvalósításában két konzorciumi partner segítségével kerül 
végrehajtásra. a Türr István Képző és Kutató Intézet, illetve a Magyar Pünkösdi Egyház Cigánymisszió 
együttműködésével. A program 27 hónapon (2013. szeptember 1- 2015. november 30) keresztül 
biztosított szolgáltatásokat a településen élők számára. A konstrukció a hátrányos helyzetű, szegregált 
lakókörnyezetben élők társadalmi integrációjának elősegítését, életminőségének javítását szolgálta, 
komplex beavatkozási eszközrendszerrel. A hátrányok megszüntetésére irányuló tevékenységeink 
komplexek, egymásra épülők voltak, és az alábbi területeket foglalták magukba: közösségfejlesztési, 
szociális, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási.  
A projekt fő irányvonala főként a hátrányos helyzetű gyermekek (120 fő) fejlesztésére koncentrálódott. A 
projekt egy kiindulási alap volt. Az elnevezéséből is adódóan arra törekedtünk, hogy a híd jelképpé váljon, 
összekötő illetve kapocs szerepét töltötte be a kisebbségi és a többségi társadalom között. Kijelenthetjük 
a projektben résztvevő szakemberek eredményes szakmai munkát végeztek, melyet a célcsoport is 
megerősített.   
Ezt követte 2015-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok 
Irányító Hatóság által meghirdetett „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programokra” kiírt pályázati felhívás. Békés Város Önkormányzata újra sikeresen pályázott az Európai 
Szociális Alap és a hazai központi költségvetés előirányzatából megvalósuló „Együtt az integrációért 
Békésen” címmel a TOP-5.2.1.-15-BSI-2016-00002 elnevezésű projektre. 
A tervezett szakmai tevékenységeink eredménye, hogy városunkban a hátrányos helyzetű emberek 
életlehetőségei javuljanak, elérhetővé váljanak számukra a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, 
közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, 
életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programjaink. 
A programjaink 2007-2013-as időszakban a TÁMOP-5.3.6 Komplex telep-program felhívásain támogatást 
nyert városi projektek akcióterülete.  
Önállóan támogatható tevékenységek között szerepel a folyamatos szociális munka megteremtése, 
melynek egyik fontos eleme a szociális munkások szupervíziója.  
A foglalkoztathatóság javítása érdekében a szakmára irányuló képzéseket tartottuk fontosnak. A segítő 
tevékenység egyik nehéz feladata, hogy a képzésbe bevont ügyfelek motiváltsági szintjét fenntartsuk, 
illetve belső igénnyé tegyük a tanulást. 
A projekt komplexitását az adja, hogy szociális, egészségügyi, oktatási valamint közösségfejlesztési 
programokkal, minden területre kiterjedően fejlesztést kívánunk megvalósítani. Ilyen pl. az egészségnap, 
prevenciós nap.  
Az életmód programok között megtalálhatóak szűrővizsgálatok, konzultációs programok a drog– és 
bűnmegelőzés témában.  
Kiemelt feladatnak tarjuk a környezettudatos nevelést a szabadidős programok megvalósításával, ezáltal 
modellnyújtást is közvetítünk a város leszakadó lakókörnyezetében élő családok és gyermekek számára. 
 
A projekt a helyi intézmények és szervezetek összefogásával, széles partneri körben valósul meg. A 
pályázó, Békés Város Önkormányzata vezetésével megalakult konzorcium, melynek támogatásban 
részesülő tagjai,  
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ  
Gál Ferenc Főiskola, Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium  
Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.  
 
A város vezetői a következőkben határozták meg a legfontosabb feladatokat: a szegregált 
településrészen élő lakosság társadalmi integrációjának elősegítése, a helyi identitás erősítése, a terület 
közösségi és szolgáltatási szerepének megújítása és az életkörülmények javítása. Hangsúlyozzák 
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továbbá a helyi szerveződések, együttműködések és hálózatok kiépítését. A kommunikáció javítására, a 
bűnözés csökkentésére, az élethelyzetek javítására, a szükséges szolgáltatások széleskörű kiépítésére 
további lépéseket tartanak szükségesnek.  
A felzárkóztatáshoz szorosan hozzájárul az integráció illetve az infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítása. Így Békés Város Önkormányzata ismételten sikeres pályázatot nyújtott be a TOP-4.3.1 
jelű pályázati felhívásra. A TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 kódszámú pályázat a lakhatási mobilizációs 
beavatkozásokkal lehetővé teszi az integrációt illetve az akcióterületen élők felzárkóztatását. 
A pályázat keretein belül a város területén 15 új szociális bérlakás építését valósítja meg az 
Önkormányzat. Az akcióterületen járdák építés, közvilágítási hálózat fejlesztése, térfigyelő rendszer 
kiépítése, játszótér építése és közösségi ház kialakítása valósul meg, ezzel jelentősen fejlesztve a 
leszakadt városi területet. 
A TOP-5.2.1.-15-BSI-2016-00002 és a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 kódszámú pályázat szorosan 
összefügg egymással. Ezért a szociális munkások által történő mentorálás, a mediátor, mint szakember 
jelenléte valamint a lakók és odaköltözők közötti hatékony kommunikáció kiépítése lakossági fórum 
megszervezésével nélkülözhetetlen.  
 
A TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 kódszámú pályázat bruttó elszámolható összköltsége 519.112.500 
Forint.  
 
A projekt megvalósulás időpontja: 2018.01.01.- 2019. 11. 30.  
 

2. HELYZETELEMZÉS 

PET 1.1 pontja. 
 

3. A CÉLTERÜLETEK ELEMZÉSE 

3.1. Akcióterület kijelölése 

PET 1.2. pontja. 
 

3.2. Beavatkozási helyszín(ek) kijelölése 

Beavatkozási helyszínként ahogy PET-ben is megfogalmaztuk Békés Város belterületét jelöltük ki. Az 
alábbi térképen lehatárolásra került az akcióterület ahol az infrastrukturális beavatkozások történnek, és 
jól áttekinthető a megvalósítandó szociális bérlakások elhelyezkedése a város szövetében. A kijelölt új 
lakókörnyezetek a város különböző területein lettek kiválasztva, legfőképpen azért, hogy az integráció ne 
koncentráltan történjen a város méretéből adódóan. Az új szociális bérlakások környezetében elérhető 
távolságban megtalálhatóak a szolgáltatások.  
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A város méretéből adódóan a szolgáltatások túlnyomórészt a városközpontban koncentrálódnak. Két 
nagyobb diszkontáruház található a centrumon kívül, de még jóval a város határán belül, „lakótelepek” 
környékén. 
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Városközpont- koncentráltan 
elhelyezkedő boltok, szolgáltatások 
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Bercséniy u. 5. 
Bercsényi u. 16. 

Tompa u. 18. 
Mátyás K. u. 33. 

közvetlen 
környezetének 
bemutatása. 

Óvoda, boltok, 
benzinkút, 47-es 

főút könnyen 
megközelíthető. 

10 perces 
gyalogútra 
található 

általános iskola 
is.  
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A Lengyel Lajos u. 47 és a Tóth u 9. szám alatti ingatlanok közelében boltok, óvoda található. A közelben találhatóak 
élelmiszer diszkontáruházak, autóalkatrész áruház, benzinkút. 
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A Bocskai u. 16 és a Kastélyzug u. 1 szám alatti ingatlanokhoz szintén közel található bolt, óvoda. 
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A Csallóközi utcán 
található 

ingatlanok igaz a 
belterület szélén 
helyezkednek el, 

de nagyon 
kellemes, 
kertvárosi 
hangulatú 

környéken. A 
közelben a Békés 
Városi Szociális 

Szolgáltató 
Központnak 

találhatóak meg 
intézményei. 
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A Tavasz utcai ingatlanok 
környékén Középiskola, Hajnal 
István Idősek Otthona található. 

A városközpont 15 perces 
sétával elérhető. 
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Bercsényi u. 5 3641 A Bercsényi utca Békés Város központjától délnyugatra található. Az 
utca aszfaltos, a várost átszelő 470-es főútról könnyen 
megközelíthető. A nyugodt, csendes, rendezett falusias 
lakókörnyezetbe a tervezett új szociális bérlakások teljes mértékig 
illeszkednek, az ide költöző családok beilleszkedése során példát 
vehetnek a rendezett lakókörnyezetről. A Bercsényi utcán 2 
ingatlanba tervezi az önkormányzat szociális bérlakás építését. 
Mindkét ingatlant az Önkormányzat szociális bérlakás építése 
céljából vásárolta. Az ingatlanon jelenleg elhelyezkedő épületek 
romosak, elhanyagoltak, nem lakottak. Így az új szociális bérlakás 
építésével nem csak az integrált lakókörnyezetbe való költöztetés 
valósul meg, hanem a városkép/ utcakép is sokat javul. 

Bercsényi u. 16. 3622 

Bocskai u. 16. 5737 A Bocskai u. a város egyik "központi utcája, a város kettészelő Élővíz- 
csatornától nyugatra. Szintén aszfaltos utca, ahonnan a 
városközpont könnyen elérhető. A közelben üzletek, középiskola 
található. Szintén könnyen elérhető távolságban gyalogosan is 5 
percre található bölcsőde, óvoda, élelmiszerbolt. A jelenleg üresen 
álló telket az önkormányzat szintén szociális bérlakás céljából 
vásárolta. Az integráció szempontjából fontos, hogy szintén 
rendezett, nyugodt környék, ahol a lakóknak kifejezetten igénye a 
környezete rendben tartása.  

Csallóközi u.  6379/4 A Csallóközi utca a város északi területén helyezkedik el. Szintén 
aszfaltos út vezet a jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő üresen 
álló telkekhez. A környezet az utcában rendezett, a telkek közvetlen 
közelében kanyarog az Élővíz- csatorna, illetve a Kettős körös partja 
is 3 perc sétával megközelíthető. A festői környezet igazi nyugodt 
falusias lakhatási körülményeket biztosít az ide költözők számára. 

Csallóközi u.  6379/5 

Csallóközi u. 48. 6408 

Katélyzug u. 1.  5890 A Kastélyzug u. a város északi részén helyezkedik el, nem messze 
található a Békési Pálinka Zrt. Az ingatlanhoz vezető út szintén 
aszfaltos, az utcára bekanyarodva szükséges pár métert megtenni 
útalapos, kohósalakkal ellátott úton. A telken jelenleg nem található 
épület, az önkormányzat szintén szociális bérlakás építése céljából 
vásárolta meg az ingatlant, ami már évek óta lakatlan volt, ezért 
romos, életveszélyes állapotba került az évek folyamán. Az ide 
költöző család biztonságos, nyugodt, családbarát környezetben 
élhet a beilleszkedés lehetőségével. 

Lengyel L. u. 47 4281/2 A Lengyel L. utcai telek közvetlenül az akcióterület mellett 
helyezkedik el. Az utca északi oldalán az akcióterületi 
infrastrukturális fejlesztések részeként új járda építés valósul meg. 
Az jelenleg is üresen álló telek önkormányzati tulajdonú, a 6. sz. 
szegregációval veszélyeztetett terület szélén helyezkedik el. A 
költöztetés erre az ingatlanra azért is jó megoldás, mert a telek 
adottságai, közműellátottsága teljes. az ingatlan aszfaltos úton 
megközelíthető, Az ingatlan közvetlen szomszédságában jelenleg is 
dolgozó, környezetükre igényes békési lakosok laknak, aki 
motivációt jelentenek az ide költöző családoknak. 

Mátyás K. u. 33. 2997 A Mátyás király utca a város déli részén helyezkedik el, közvetlenül a 
470-es főúthoz csatlakozik.  Az ingatlant az önkormányzat szociális 
bérlakás építése céljából vásárolta. A megvásárlás előtt lakatlan, 
gondozatlan ingatlan állagromlás megindult. A falusias 
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lakókörnyezetben épülő új szociális bérlakás bérlőjének nagy 
motivációt jelenthet a lakókörnyezetének ápoltsága.  

Tavasz u.  7033/20 A Tavasz uta a város északi részén helyezkedik el. Az üresen álló 
telkek önkormányzati tulajdonban állnak, teljes közművel ellátottak. 
A lakókörnyezet szintén falusias, nyugodt, rendezett. 

Tavasz u.  7033/21  

Tompa u. 18. 3657 A Tompa utca a Bercsényi utcával párhozamosan, délre helyezkedik 
el. Az utca szintén aszfaltos, barátságos, falusias lakókörnyezetet 
biztosít az itt lakóknak.  

Tóth u. 9. 5400 A Tóth utca a városközpont mellett közvetlenül található, a 470-es 
főúthoz csatlakozik közvetlenül. Az ingatlan szintén szociális 
bérlakás építése céljából vásárolta az önkormányzat. Az ingatlan 
teljes közművel ellátott, biztonságos, nyugodt szép lakhatási 
körülményeket biztosít. 

 

3.3. Jogosultság igazolása 

PET 1.3 pontja. 
 

3.4. Célok 

PET 3.1 pontja. 
 

3.5. Az akcióterület és a beavatkozási helyszín(ek) szabályozási tervének áttekintése 
valamint a releváns jogszabályi környezet bemutatása (lakásrendelet) 

A tervezett lakóingatlanok mindegyike falusias építési övezetben valósul meg.  
Kivonat Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Békés Város Szabályozási Tervéről, 
valamint Építési Szabályzatáról szóló 42/2007. (IX. 7.) önkormányzati rendeletéből:   
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24. § 

Lf-1 jelű építési övezet 

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2. 

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló. 

(3)[67] Az építési hely lehatárolása a következő: 

- előkert mérete - figyelembe véve a 23.§ (3) bekezdésében foglaltakat - 0,0 

méter, 

- oldalkert mérete 6,0 méter, 

- hátsókert mérete a 23.§ (7) bekezdése szerint. 

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%. 

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter. 

(6) Főrendeltetésű épület építménymagassága minimum 3,5 méter. 

(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni. 

(8) A zöldterület legkisebb mértéke 40% lehet. 

(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter. 

(10) Egy telken az állattartó épületek összterülete a 70 m2-t nem haladhatja meg. 
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25. § 

Lf-1a jelű építési övezet 

Előírási megegyeznek az Lf-1 jelű építési övezetével, kivéve a kialakítható legkisebb 

telekméret, mely 500 m2. 
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28. § 

Lf-4 jelű építési övezet: 

 
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 900 m2. 
(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló. 
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(3)[73] Az építési hely lehatárolása a következő: 
- előkert mérete – figyelembe véve a 23. § (3) bekezdésében foglaltakat - 0,0 méter, - oldalkert mérete 
6,0 méter, 
- hátsókert mérete a 23.§ (7) bekezdése szerint. 
(4) A telek beépíthetősége maximum 30%. 
(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter. 
(6) Az utcafront felől elhelyezkedő épület építménymagassága minimum 3,5 m méter. 
(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni. 
(8) Zöldterület legkisebb mértéke 40% lehet. 
(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter. 
(10) Egy telken legfeljebb két lakás alakítható ki. 
 
A tervezés folyamán az építési övezet előírási figyelembe lettek véve. A műszaki leírás tartalmazza a 
jogszabályoknak megfelelően az építési övezet megnevezését. 
 
Az akcióterületen a közösségi ház már meglévő önkormányzati ingatlanban kerül kialakításra. A beépítési 
paraméterei a teleknek nem változnak. A közösségi ház belső átalakítással kerül kialakításra. 
Az akcióterületen történő vonalas fejlesztések közterületen valósulnak meg, mint a járdaépítés, 
közvilágítás fejlesztése, játszótér építése. 
 
 
A jogszabályi környezet vizsgálatához tartozik a települési önkormányzat szociális bérlakásokra 
vonatkozó rendelete is.  
 

3.6. Megelőző település-rehabilitációs és felzárkóztató tevékenységek bemutatása 

A fejezetben az elmúlt 10 év társadalmi integrációs folyamatainak megismerése, illetve a megkezdett 
település-rehabilitációs folyamatok folytatása érdekében szükséges röviden bemutatni az elmúlt 10 év 
fejlesztéseit az akcióterületen és – amennyiben a fejlesztés szempontjából releváns – a település egészé. 
A bemutatásnál le kell írni a beavatkozás célját, rövid tartalmát és a bekerülés költségét, támogatás 
forrását, valamint a fejlesztés hatásait az akcióterületre, illetve az egész településre vonatkozóan.  

 

Megnevezés Kódszám 
Összes 
költség 

Támogatás Saját erő 

Illegális hulladéklerakók 
felszámolásának feladatai 

KVVM 4 911 600 3 929 280 982 320 

Alapfokú oktatásfejlesztés 
DAOP-2007-4.2.1/2F 

DARFT 549 546 050 494 591 445 54 954 605 

Kistérségi komplex Járóbeteg-ellátó 
Központ kialakítása 

DAOP  662 240 000 528 411 694 133 828 306 

Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztése és kapacitásának bővítése 

DAOP  210 504 000 199 978 800 10 525 200 

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés -  Innovatív intézményekben  

TAMOP-3.3.2/08/2 
 

63 408 506 63 408 506 0 

Békés város szennyvíztisztító telepének 
korszerűsítése 

KEOP-1-2-0/B/10-
2010-0040 

498 749 000 498 749 000 0 
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Komposztálást népszerűsítő projekt 
Békés Város Önkormányzata 
szervezésében 

KEOP-6.2.0/A/09-
2010-0158 

10 177 000 9 668 150 508 850 

Békés, Bóbita óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 210 480 000 199 956 000 10 524 000 

Komplex telep-program (komplex humán 
szolgáltatás hozzáférés biztosítása 

TÁMOP-5.3.6-11/1 150 000 000 150 000 000 0 

Békés város közvilágítási hálózatának 
korszerűsítése 

KEOP-5.5.0/A/12-
2013-0005 

149 877 551 127 395 918 22 481 633 

Békés Bringa – Békés Város kerékpáros 
turisztikai fejlesztése 

DAOP-2.1.1/J-12-
2012-0117 

288 912 300 288 912 300 0 

Békés, Baky utca 4. sz. épületenergetika Belügyminisztérium 27 861 250 22 289 000 5 572 250 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
fejlesztéséhez szükséges 
eszközvásárlás 

Vidékfejlesztési 
Minisztérium  

35 496 500 35 496 500 0 

Csabai úti és Táncsics utcai 
gyalogátkelőhelyek létesítése 

Közlekedésfejleszté
si Koordinációs 
Központ 

10 971 200 9 872 142 1 099 058 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet 

KAB-KEF-11-A-
3622 

500 000 500 000 0 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet 

KAB-KEF-11-C-
3634 

360 000 360 000 0 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet 

KAB-KEF-12-7987 500 000 500 000 0 

Emberi Erőforrások Minisztériuma KAB-KEF-13-13785 250 000 250 000 0 

Ivóvízminőség-javító program KEOP-1.3.0/09-11  2 228 057 212 2 228 057 212 0 

Hulladéklerakó rekultivációja 
KEOP-1.1.1/2F/09-
11 

30 000 000 30 000 000 0 

K.E.F. működési feltételeinek biztosítása 
KAB-KEF-15- 22485  
Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

400 000 400 000 0 

Helyi termelők és termékek piacra 
jutásának segítése 

TOP-1.1.3-15-BS1-
2016-00012 

249 999 500 249 999 500 0 

„Együtt az integrációért Békésen” 
TOP-5.2.1-15-BS1-
2016-00002 

172 510 930 172 510 930 0 

 

A fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése a város egyik fejlesztési csomópontja. A 
környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységek megszervezésére hangsúlyt fektetnek.  A városban a 
közterületen található, illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolására támogatást nyert az 
önkormányzat, mely az akcióterületen valósult meg.  
Alapfokú oktatásfejlesztés keretében a Dr. Hepp Ferenc Iskola fejlesztése, az épület külső és belső 
korszerűsítése valósult meg. Hőszigetelés, nyílászárócsere, burkolatok cseréje, oktatási termek 
korszerűsítése a mai kor igényeinek megfelelően. Későbbiekben KEOP pályázat keretein belül 
napelemes rendszer telepítése is megvalósult az energiatakarékosság jegyében. Mindent egybevéve egy 
olyan oktatási intézmény valósult meg ahol a jelen kor igényeinek megfelelően működhet az oktatás. 
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Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek 
csökkentése céljából a kistérségi komplex Járóbetegellátó Központ kialakítása szükségessé vált a DAOP 
keretében. A pályázat keretein belül egy olyan egészségügyi intézmény valósult meg, ahol a hidroterápiás 
kezeléseken keresztül a város mozgásszervi betegségben szenvedő lakossága megtalálhatja a számára 
megfelelő kezelési, gyógyulási lehetőségét mely elősegítette a munkafeltételek minőségének javítását 
korszerű infrastruktúra-fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel. 
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése pályázat keretében egy új 8 csoportszobás bölcsőde 
valósult meg. Jelenleg a város területén 2 bölcsőde működik, mely a foglalkoztatás segítését és az 
életminőség javítását szolgálja a DAOP-4.2.1-11. számú projekttel együtt, mely az óvodai ellátáshoz való 
hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését eredményezte. A pályázat keretein 
belül egy olyan új, 6 csoportszobás óvoda került megépítésre, ahol megfelelő ellátást kaphatnak a sajátos 
nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. 
Szintén uniós támogatásból a fejlesztés eredményeképpen megvalósult az elárusító vállalkozók, 
kistermelők, piaci árusítók, valamint a piaci vásárlók jobb szolgáltatási feltételeinek megteremtése. 
A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0005 Békés város közvilágítási hálózatának korszerűsítésére beadott projekt 
eredményeképpen az alkalmazandó világítótestek többségében LED fényforrással üzemelnek. A 
korszerűsítés nemcsak az energiafogyasztás és az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkenését eredményezi, hanem az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások csökkenését 
is.  
A célok elérése érdekében a fenti táblázat mutatja, hogy mely területeken indokolt a fejlesztés: a személyi 
szolgáltatások fejlesztése, a települési szolgáltatások fejlesztése, az ivóvíz hálózat minőségének javítása, 
a környezettudatosság növelése, a fenntartható termelési minták és fogyasztási szokások elterjesztése, 
a prevenciós tevékenységek erősítése a lakosság egészségi állapotának javítása.  
A foglalkoztatás segítését és az életminőség javítását szolgálta a DAOP-4.2.1-11. számú projekt, mely 
az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését 
eredményezte.  
A TAMOP-3.3.2/08/2 kódszámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív 
intézményekben c. pályázat a Békési Intézményfenntartó Társulás által Békés városban Tarhos, Murony, 
Kamut községekben 6 iskolai és 12 óvodai feladat ellátási helyen működtetett intézményegységeiben 
tanuló gyermekek esélyegyenlőségének javítását tűzte ki. A projekt célcsoportját magas arányban 
halmozottan hátrányos helyzetű roma származású, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek 
alkották. A pályázat a szegregáció megszüntetését, az oktatás eredményességének növelését, az 
esélyegyenlőségre érzékenyebb gondolkodásmódot, a tanulóbarát környezet kialakítását kívánta 
támogatni.  
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, Békés városban 2013. szeptember 1-én indult el 
a Komplex telep-program „Remény-híd”- Békésen élő hátrányos csoportok felzárkóztatása címmel. Az 
önkormányzat konzorciumi partnerei a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Misszió szervezete, a 
Reményhír Alapítvány és a Türr István Kutató és Képző Intézet volt. A célcsoport összetételét a 3-45 
éves korosztály adta. A programban 180 fő bevonása valósult meg (120 gyermek (30 óvodás, 90 iskolás) 
és 60 fő aktív korú felnőtt).  
Az aktív korú lakosság vonatkozásában alapvetően szükségesnek tartottuk az önállóságuk a megküzdő 
képességük javítását, olyan egyéni készségek és kompetenciák fejlesztésével, amelyek lehetővé teszik 
számukra a munkaerő-piacra való belépés esélyeit.  
Kihívást jelentett a projekt megvalósítása során a tehetséges gyermekek megtartása, hátrányban 
szenvedő gyermekek fejlesztése, felzárkóztatása, különösen koncentrálva a tanulók lemorzsolódásának 
csökkentésére. A komplex program eredményeként a peremhelyzetben lévő lakosok új lehetőségekhez 
jutottak, az empowerment módszereivel az önfenntartáshoz szükséges készségeik fejlődtek. A pozitív 
életképek bemutatásával vagy a szülő-gyermek kapcsolaterősítő programunkkal, olyan mintákat 
közvetítettünk a célcsoport felé, amely hozzájárult a pozitív gondolkodásmód kialakításához. A 
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gyermekek részére biztosított programunk által és a pozitív tájékoztatás lehetőségével a társadalmi 
érzékenység növelése is megvalósult. 
 
Békés városa a fejlesztési elképzelések területi es funkcionális csoportosítása során 2014-2020 közötti 
időszakra vonatkozóan négy akcióterületet határolt le. A lehatárolások a jövőbeli fejlesztési területek 
alapját fogjak képezni. 
Akcióterületek: 
1. Városközpont akcióterület (AT1) 
2. Turisztikai es idegenfogalom-fejlesztési akcióterület (AT2) 
3. Deli iparterület akcióterület (AT3) 
4. Szociális célú városrehabilitációs akcióterület (AT4)  

 
A Békés Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Anti-szegregációs programja illeszkedik a 
jelen projekt kitűzött céljaihoz. Az a szándékunk, hogy a mobilizációs lehetőségek megteremtésével a 
szegregációt oldjuk és a szegregátumokban élők számát csökkentsük. Emellett, fontosnak tartjuk, hogy 
a területek rehabilitációjával élhetőbb lakókörnyezetet teremtsünk. A foglalkoztatottság növelésével az 
alacsony státuszú lakosság száma csökken, így a szegregátumok oldását is elősegíthetjük.  
Elmondható, hogy az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelménye mind a 
településfejlesztési politikában, mind pedig a közoktatásban is fokozott figyelmet kap. A pályázat 
sikerével, az erőforrások megszerzésével és helyes felhasználásával a békési iskolafenntartó társulás, 
hosszú távon képes támogatni a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, valamint a 
cigány kisebbséghez tartozó gyermekek tanulmányi sikereit és társadalmi integrációját.  
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A tervezett szociális munka a segítő tevékenység célja a hátrányos helyzetű akcióterületi lakosság 
társadalmi-szociális integrációjának elősegítése, szemléletformálása, támogatása. 
A tevékenységet az Önkormányzat biztosítja, köztisztviselőként dolgozó kettő fő, szociális végzettségű 
szakember kerül alkalmazásra, míg a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Központ 
és a Családsegítő Szolgálatban közalkalmazotti munkaviszonyban dolgozó hat fő biztosítja a projekt 
idején a folyamatos szociális munkát a célcsoporttal.  
 
A projekt teljes futamidejét lefedő, komplex tevékenység-csomag lényege a bővített szolgáltatások 
kihelyezése az akcióterületre, a halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportok közvetlen 
lakókörnyezetébe. A projektben alkalmazott szociális munkások igény szerinti rendszerességgel 
életvezetési és háztartás-gazdálkodási tanácsadást valamint egyéni esetkezelést végeznek.  
A szociális munkások az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel során az együttműködéshez keresik az 
utakat. Ezt követi a kiválasztás. A célcsoport tagjai közül azok vesznek részt, akik nyitottak a változásra, 
kivezető utat és lehetőséget látnak és vállalják az együttműködést a projektbe. Ezt figyelembe véve a 
kialakított segítő munkakapcsolat a kölcsönös bizalomra épülhet. A szakember a projekt ideje alatt 
megismerheti a családok tagjait, életét, egymás nézeteit és értékeit. A munka során figyelmet kell fordítani 
az egyéni szükségletekre és a meglévő képességekre, hogy reális célokat tudjanak megfogalmazni. A 
folyamat során felmerülő problémákra a szociális munkások nyújtanak segítséget, esetkezeléssel, 
tanácsadással, közvetítéssel és szolgáltatások hozzájutásával. 

3.7. Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai, 
infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása 

PET 1.4. pontja. 
 

3.8. A beavatkozási helyszínek társadalmi, gazdasági környezeti, valamint műszaki-fizikai, 
infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A beavatkozási helyszín, mint ahogy az előző fejezetekben is említésre került a város egész belterülete 
a város méretéből adódóan.  
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Az ingatlanok elhelyezkedése a szétszórtan a tömbösített integrációt elkerülendően kerültek kijelölésre: 

 
Békés Város, ahogy a PET-ben is bemutatásra került, funkcionális értelemben járási és kistérségi 
szerepkörökkel rendelkező, mérete alapján kis-középváros, kifejezetten kis kiterjedésű vonzáskörzettel. 
Térségi funkcióinak kiteljesedését a közeli megyeszékhely Békéscsaba, valamint a másodlagos centrum 
Gyula vonzástere erőteljesen leárnyékolja. Noha kifejezetten erős kulturális hagyományokkal, 
meglehetősen kiterjedt művelődési-kulturális intézmény-hálózattal és nagy múltú oktatási intézményekkel 
rendelkezik, az előbb vázolt tendenciák, a közeli várostársak elszívó hatása, érvényesülnek ezen a téren 
is. Jól mutatják ezt az ingázási adatok: igen jelentős számban járnak békésiek a megyeszékhelyre napi 
szinten oktatási intézménybe, munkahelyre, miáltal a városban egyes szatellit-városi tendenciák 
érzékelhetők. 
A városban a szolgáltatások jelentősen koncentrálódtak a központ irányába. Így a boltok, üzletek, 
hivatalok, szolgáltatások. Azonban ugyancsak a város méretéből adódóan a központ könnyen és 
gyorsan, maximum 20-25 perc sétával megközelíthető. 
A Lengyel Lajos u. 47 szám illetve a Bocskai u. 16. szám alatti telkekre 2 új lakóingatlan építését tervezi 
az önkormányzat, a többi telken 1-1 db lakóingatlan építése valósul meg a pályázat keretein belül.  
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A kijelölt telkek mindegyike teljes közművel ellátott. A kiviteli tervek elkészültek az 1. szakmai 
beszámolóban benyújtásra kerültek. 
Az összefoglaló térképvázlaton bemutatásra kerülnek az új építésű szociális bérlakások illetve a 
szolgáltatások.  

3.9. A tulajdonviszonyok értékelése, az érintett épületállomány állapotának értékelése 

A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján Békés Város Önkormányzatának közigazgatási területén 
4 szegregátum található. A pályázattal érintett akcióterület az 1. számú szegregátum. Az akcióterület 
szegregátumában 201 db lakás található, melyből jelenleg 3db önkormányzati tulajdonú lakás, a többi 
magántulajdonú ingatlan. 
 
A magántulajdonú lakásokban élők (41 válaszadó) lakhatási körülményeiről készült kérdőíves felmérés.  
A válaszadók címszerinti elhelyezkedése az akcióterületen: 
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A válaszadók 29,3%-a válaszolta, hogy 
hárman élnek egy háztartásban, de volt 
olyan háztartás, ahol nyolcan is élnek egy 
háztartásban.  
A családokban 73%-ban él gyermek, 
30%ban két gyermek, viszont 3 háztartásban 
5 gyermek is él.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A megkérdezettek 67,5%-ának jelenleg 
nincs foglalkoztatottsága.  
 
 
 
 
 
Mint ahogy a fenti kördiagram is mutatja a 
válaszadók többsége (51,2 %) családtagként él az ingatlanban, 31,7 % saját tulajdonnal rendelkezik, 17,1 
% pedig bérlőként.  
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Az akcióterületen a felmérés szerint az ingatlanok komforzata zömében összkomfortos, 34,1% komfortos, 
12,2 % félkomfortos és mindössze 1 ingatlan komfortfokozat nélküli. 
 
A megkérdezettek 100%-a szeretne részt venni a TOP- 5.2.1-15-BS1-2016-00002 valamelyik 
képzésében. 
 

 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok az akcióterületen: 
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Az akcióterület lévő Önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében a London u. 27. szám alatti ingatlan 
kerül fejlesztésre. Az ingatlanban kerül kialakításra a közösségi ház, ahol az akcióterületen élők 
kaphatnak segítséget a közigazgatásban való eligazodáshoz, a számukra elérhető szociális ellátásokról, 
képzésekről, valamint a munka világba való visszatéréshez is iránymutatást kaphatnak. 

 
 
A közösségi ház az 
előírásoknak és a felhívás 
3.2 pontjának megfelelően 
akadálymentesen kerül 
kialakításra.  A közösségi 
ház nyugati oldalán két 
oktatóterem kerül 
kialakításra, ahol nem csak 
oktatás, hanem az egyéni 
igényeknek megfelelő 
segítés nyújtást is igénybe 
lehet venni. A közösségi 
ház „lelke” a 21,63 m2-es 
előadóterem, ahol a 
csoportos foglalkoztatások, 
közösségi célú programok 
megtartására nyílik 
lehetőség. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulajdonviszonyok rendezése a beavatkozási helyszínen:  
 
Mint ahogy azt már többször bemutatása került a beavatkozási helyszín maga a város belterülete. A 
beavatkozással konkrétan érintett területek/ telkek mindegyike önkormányzati tulajdonú, mint ahogy azt 
az 1 számú szakmai beszámolóban alátámasztásra került.   
 

Bercsényi u. 5 3641 Önkormányzati tulajdon 
Bercsényi u. 16. 3622 Önkormányzati tulajdon 
Bocskai u. 16. 5737 Önkormányzati tulajdon 
Csallóközi u.  6379/4 Önkormányzati tulajdon 
Csallóközi u.  6379/5 Önkormányzati tulajdon 
Csallóközi u. 48. 6408 Önkormányzati tulajdon 



TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010               MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 
 

 32

Kastélyzug u. 1.  5890 Önkormányzati tulajdon 
Lengyel L. u. 47 4281/2 Önkormányzati tulajdon 
Mátyás K. u. 33. 2997 Önkormányzati tulajdon 
Tavasz u.  7033/20 Önkormányzati tulajdon 
Tavasz u.  7033/21 Önkormányzati tulajdon 
Tompa u. 18. 3657 Önkormányzati tulajdon 
Tóth u. 9. 5400 Önkormányzati tulajdon 

 
 

3.10. A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata 

Jelen pályázatunk megvalósításába olyan potenciális partnereket igyekztünk számításba venni, akik 
szeretnének kiszakadni jelenlegi helyzetükből, és ezért tenni is kívánnak. A költöztetésre kijelölt 
személyek célcsoportjába tartozók többségében 20-40 év közé eső fiatalok, akik jelenleg is rendelkeznek 
munkaviszonnyal, azonban saját ingatlannal nem, az szüleiknél több generációs családban vagy 
albérlőként van lakhatási lehetőségük.  
A költözésre kijelölt célcsoporttal történt egyeztetéseket az alábbi diagramokon mutatjuk be: 
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A fenti felmérésből megállapítható, hogy a költöztetésre kijelölt célcsoport szeret a városban élni, erősnek 
érzi a városhoz való kötődést, identitást. Fontos, hogy nem rendelkeznek közüzemi tartozással, így 
elmondható, hogy felelősségteljesen tudnak gazdálkodni, a számukra kijelölt bérlakás közüzemi számláit 
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illetve a bérleti díjat is időben meg tudják fizetni. A kijelölt célcsoport 62,5 %-a rendelkezik már kitanult 
szakmával, azonban az ESZA program keretében induló képzéseken szeretnének részt venni, újabb 
szakmát kitanulni. Az elhelyezkedésben, az önéletrajz írásban, a közigazgatásban való eligazodásban a 
városban található intézmények, mint konzorciumi tagok, vagy együttműködő partnerek tudnak segítséget 
nyújtani. 
 
Konzorciumi tagok: 
Békés Város Önkormányzata 
Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 
BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 
 
Konzorciumvezető és partnerei által vállalt feladatok:  
A projekt ideje alatt aktív részvételre épülő kölcsönös együttműködés, tájékoztatás és kapcsolattartás 
kialakítása. 
A projekt ideje alatt a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő célcsoport részére, komplex 
szolgáltatások nyújtása, folyamatos tudás- és tapasztalatcsere a bevont helyi intézményekkel, 
szervezetekkel a hatékony és eredményes végrehajtás érdekében.  
A településrészen lakókkal való folyamatos és kölcsönös kapcsolattartás kialakítása, a tevékenységek 
összehangolása. 
 
Együttműködő partner: 
Békés Megyei Kormányhivatal Békés Megyei Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya 
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió 
 
Az együttműködő partner által vállalt konkrét feladatok: 
Kliensek delegálásában vállat szerep, adekvát képzésbe jutás elősegítése.  
Az együttműködő partnerek által megvalósított képzéseket követően kísérő programokon való részvétel 
biztosítása. 
A programba bevont közös klienskör (szegregátumban élők) egyéni mentorálása.  
A megvalósuló programokról való folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás megerősítése és az 
információ-áramlás megszervezése.  
Igény esetén a problémák megoldásában, konfliktusok kezelésében való segítségnyújtás, támogató 
háttér biztosítása. 
A támogató csoport tagjaként szoros partnerség kialakítása, szakmai tanácsadás biztosítása a 
megvalósuló programelemek sikeres megvalósítása érdekében. 
 

3.11. Piaci igények, lehetőségek felmérése 

PET 2.2. és PET 2.4. pontja. 

4. AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA 

A PET-től eltérően a szociális bérlakásokat csak és kizárólag a beavatkozási területen, az akcióterületen 
kívül hozunk létre, így még jobban segítve az integrációt. 
 

4.1. Az akcióterület beavatkozásai 

Tevékenység neve   
Tevékenység gazdájának megnevezése Békés Város Önkormányzata 
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Tevékenység tervezett helyszíne 5630 Békés, London u. 27. 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

Közösségi és szociális funkciót ellátó, kifejezetten a 
célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra 
hasznosítható épület átalakítása. A közösségi házban 
létrejön még egy kisebb szociális bérlakás is.  

Tevékenység szakmai leírása  Közösségi ház létrehozása 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A szegregátum területén belül szükség mutatkozik egy 
olyan közösségi helyiség létrehozására ahol közösségi 
rendezvények, álláskeresést segítő programok, 
gyermekfoglalkoztatások, gyermekfelügyelet valósulhat 
meg.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2019. március 
Megvalósítás tervezett vége  2019. szeptember 
Tevékenység megvalósításának becsült 
költsége (Ft) 

15.240.000 

Tevékenység neve   
Tevékenység gazdájának megnevezése Békés Város Önkormányzata 
Tevékenység tervezett helyszíne 5630 Békés, I. szegregátum 
Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

Közlekedési és közlekedésbiztonsági fejlesztések 

Tevékenység szakmai leírása  Járdák felújítása 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

Az akcióterületen belül kevés a pormentes út. A járdák 
kétsoros járdalapból készültek, melyek az idő folyamán 
megsüllyedtek, elmozdultak. A járdák felújításával a 
gyalogos közlekedés biztonságosabbá válik, a terület 
közterületei gondozott utcaképet mutatnak. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2019. március 
Megvalósítás tervezett vége  2019. szeptember 
Tevékenység megvalósításának becsült 
költsége (Ft) 

115.814.475 

Tevékenység neve   
Tevékenység gazdájának megnevezése Békés Város Önkormányzata 
Tevékenység tervezett helyszíne 5630 Békés, AT4 akcióterület 
Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

Játszótér kialakítása 

Tevékenység szakmai leírása  
Szabványoknak megfelelő játszótér kialakítás, gyermekek 
és felnőttek számára. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

Játszótér kialakítása segíti a közösségi funkciót, valamint a 
megfelelő eszközök megválasztásával a gyerekek és 
fiatalok fejlődéséhez is hozzájárul. Jelenleg nincs játszótér 
az akcióterületen. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2019. március 
Megvalósítás tervezett vége  2019. május 
Tevékenység megvalósításának becsült 
költsége (Ft) 

7.620.000 
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Tevékenység neve   
Tevékenység gazdájának megnevezése Békés Város Önkormányzata 
Tevékenység tervezett helyszíne 5630 Békés, AT4 akcióterület 
Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

Közterületen térfigyelő rendszer telepítése 

Tevékenység szakmai leírása  Közbiztonsági funkció.  
Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A térfigyelő rendszer kiépítésével nő a közbiztonság a 
területen.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2019. március 
Megvalósítás tervezett vége  2019. július 
Tevékenység megvalósításának becsült 
költsége (Ft) 

11.430.000 

  

Tevékenység neve   
Tevékenység gazdájának megnevezése Békés Város Önkormányzata 
Tevékenység tervezett helyszíne 5630 Békés, AT4 akcióterület 
Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

Közterek, parkok felújítása 

Tevékenység szakmai leírása  
Több zöldfelület található az akcióterületen belül, melyek 
felújításra, fásításra, rendezésre szorulnak.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A közterek parkok felújításával rendezettebb városképet 
kap a terület, mely csökkenti a kirekesztettség érzését a 
területen élők számára. Növeli a közösségi funkciót.  

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. 10. 
Megvalósítás tervezett vége  2018.10. 
Tevékenység megvalósításának becsült 
költsége (Ft) 

20.320.000 

Tevékenység neve   
Tevékenység gazdájának megnevezése Békés Város Önkormányzata 
Tevékenység tervezett helyszíne 5630 Békés, I. szegregátum 
Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

Közvilágítás bővítése 

Tevékenység szakmai leírása  Új, költséghatékony led-es lámpatestek felszerelése.  
Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

Közvilágítás bővítésével biztonságosabbá, élhetőbbé válik 
a terület. 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. 10. 
Megvalósítás tervezett vége  2018.10. 
Tevékenység megvalósításának becsült 
költsége (Ft) 

5.334.000 
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4.2. Beavatkozás típusok 

2. táblázat: A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése (tájékoztatás céljából) 

Beavatkozás típusa  Projekt neve Melyik 
specifikus 

célhoz 
kapcso-

lódik 

Meg-
valósí-

tás 
felté-
tele 

2016 2017 2018 2019 2020 

          

TOP támogatással 1. TOP-4.3.1-15-BS1-
2016-00010 projekt 

            

2. TOP-5.2.1-15-BS1-
2016-00002 projekt 

            

…             

Magánforrással (TOP 
projekttel 
párhuzamosan, vagy 
TOP projekt 
hatásaként) 

Épületenergetikai 
fejlesztések, Otthon 
melege kiírás 

            

Közszféra fejlesztése 
akcióterületi 
fejlesztés hatásaként 

IRÁNYTŰ - A roma 
lányok továbbtanulási 
esélyeinek növelése 
érdekében EFOP-
1.4.4-17-2017-00001 

EFOP-
1.4.4-17-
2017-00001 

           

. 

 

• Térképvázlaton  

•  
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4.3. A településrehabilitációs célú pályázat tartalma 

A TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 kódszámú pályázat műszaki tartalma: 

Tevékenység tervezett helyszíne 5630 Békés, beavatkozási helyszín 
Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez Szociális bérlakások létrehozása  

Tevékenység szakmai leírása  A beavatkozási helyszínen a szegregáció csökkentése 
érdekében modern szociális bérlakások kialakítása.  

Tevékenység tervezett helyszíne 5630 Békés, London u. 27. 
Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez 

Közösségi és szociális funkciót ellátó, kifejezetten a célcsoport 
számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható 
épület átalakítása 

Tevékenység szakmai leírása  Közösségi ház létrehozása 
Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága A szegregátum területén belül szükség mutatkozik egy olyan 

közösségi helyiség létrehozására ahol közösségi rendezvények, 
álláskeresést segítő programok, gyermekfoglalkoztatások, 
gyermekfelügyelet valósulhat meg.  

Tevékenység tervezett helyszíne 5630 Békés, AT4 akcióterület 
Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez Közlekedési és közlekedésbiztonsági fejlesztések 

Tevékenység szakmai leírása  Járdák felújítása 
Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

Az akcióterületen belül kevés a pormentes út. A járdák kétsoros 
járdalapból készültek, melyek az idő folyamán megsüllyedtek, 
elmozdultak. A járdák felújításával a gyalogos közlekedés 
biztonságosabbá válik, a terület közterületei gondozott 
utcaképet mutatnak. 

Tevékenység tervezett helyszíne 5630 Békés, AT4 akcióterület 
Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez Játszótér kialakítása 

Tevékenység szakmai leírása  Szabványoknak megfelelő játszótér kialakítás, gyermekek és 
felnőttek számára. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

Játszótér kialakítása segíti a közösségi funkciót, valamint a 
megfelelő eszközök megválasztásával a gyermekek és fiatalok 
fejlődéséhez is hozzájárul.  Jelenleg nincs játszótér az 
akcióterületen. 

Tevékenység tervezett helyszíne 5630 Békés, AT4 akcióterület 
Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez Közterületen térfigyelő rendszer telepítése 

Tevékenység szakmai leírása  Közbiztonsági funkció.  
Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága A térfigyelő rendszer kiépítésével nő a közbiztonság a területen.  

Tevékenység tervezett helyszíne 5630 Békés, AT4 akcióterület 
Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez Közterek, parkok felújítása 
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Tevékenység szakmai leírása  Több zöldfelület található az akcióterületen belül, melyek 
felújításra, fásításra, rendezésre szorulnak.  

Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

A közterek parkok felújításával rendezettebb városképet kap a 
terület, mely csökkenti a kirekesztettség érzését a területen élők 
számára. Növeli a közösségi funkciót.  

Tevékenység tervezett helyszíne 5630 Békés, I. szegregátum 
Illeszkedés a felhívásban meghatározott 
támogatható tevékenységekhez Közvilágítás bővítése 

Tevékenység szakmai leírása  Új, költséghatékony led-es lámpatestek felszerelése.  
Tevékenység iránti igény bemutatása, 
indokoltsága 

Közvilágítás bővítésével biztonságosabbá, élhetőbbé válik a 
terület. 

 

4.4 Szinergia vizsgálat 

A szükségletfelmérés előzményei közé sorolhatjuk, hogy 2008 óta, amióta a településen megindult az 
esélyegyenlőségi szempontú fejlesztésekhez kapcsolódó helyzetelemzések és intézkedési tervek 
elkészítése, a település képviselőtestülete, roma nemzetiségi önkormányzata, a település roma és nem 
roma civil szervezetei, valamint a roma közösség több tagja is bekapcsolódott a feltáró munkába. A 
településen megvalósított pályázatok megkövetelték, hogy együttműködés alakuljon ki az egyes 
szervezetek között. A programok megvalósítása során a szolgáltatások igénybe vétele mellett erőteljesen 
indult el az önszerveződés is, amely eredményeként külön csoportok alakulnak, a közösségi tervezés 
különböző formái megjelentek a településen. A pályázatok közötti szinergia megteremtése ezért a 
továbbiakban is rendkívül fontos, hogy a folyamatokat megerősíthessük. 
A programtervezéskor már befejezett projektek tevékenységeivel is összhangot kívántunk teremteni, a 
szinergiát biztosító elemek es a pályázati programok közötti kapcsolat biztosítása prioritás volt.  
Kiemelten fontos a TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex Telepprogram „Remény-Híd – Békésen elő hátrányos 
csoportok felzárkóztatása” című projekt megvalósítása. A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja 
volt a gazdaság fellendítése és az ehhez szorosan kapcsolódó új munkahelyek teremtése és az 
infrastruktúra fejlesztése Az ezekhez szükséges feltételeket megteremtését segítették a TÁMOP-
pályázatok, hangsúlyozva a változásokhoz való alkalmazkodás segítését, az egész életen át tartó 
tanulást, a munkavégző képesség javítását, a társadalmi összetartozást és az esélyegyenlőség 
támogatását.  
 
A projekt főpályázója Békés Város Önkormányzata volt, konzorciumi partnerei:  
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió, (mint szakmai megvalósító) 
Türr István Képző es Kutató Intézet 
Reményhír Alapítvány. 
A projekt célcsoportja: a 2008. évi KSH adatokra épülő ITS szerinti 2. szegregátum es a 4. szegregátum 
lehatárolt területének lakói (gyermekek es felnőttek), mely megegyezik a 2011. évi KSH adatai szerint az 
1. szegregátum lehatárolt területével.  A programban 180 került bevonásra.  
Életkori megoszlást tekintve :  
Aktív korú felnőttek (16-45 év közötti) 60 fő 
Gyermekek (3- 16 év közötti) 120 fő 
A projekt elsődleges célja a mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi 
felzárkózásának es integrációjának segítése volt. További cél volt az ott élő felnőttek es gyermekek 
szemléletformálása, megfelelő viselkedésminták kialakítása, szülői és gyermek szerepek segítése, 
negatív szocializációs hatások csökkentése a jól funkcionáló egészséges közösség építése. Hosszú távú 
célként jelent meg, hogy a célcsoport szociális kompetenciája olyan mértékben javuljon, amely növeli 
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társadalmi szerepvállalásukat; munkaerő-piaci integrációjukat es hozzájárul a stigmatizáció 
csökkentéséhez. 
 
A TOP és az EFOP programok nagyban kapcsolódnak egymáshoz, hiszen mindkettő célja a 
munkavégzésre való alkalmassá tétel, illetve az élethelyzet, egészség, szociális és társadalmi helyzet 
javítása. Tehát mindkét operatív program támogatja a képzések és oktatás területén a fejlesztéseket.  A 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok jellemzően az egyén belső erőforrásaira épülnek, 
ezáltal a foglalkoztatás-ösztönzés fő eszköze.  
A konzorciumi partner, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ az EFOP-1.1.4-16-2017-00004 
Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása és az 
utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, 
sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása megvalósítására ismét támogatást nyert. 
Az intézmény korábban is törekedett arra, hogy a hajléktalan ember munkába állítását elősegítsék, 
egyrészt a foglalkoztathatóságuk növelését képzéssel, és a munkavégzéshez szükséges megfelelő 
biztonságos háttér megteremtését, azaz a lakhatás biztosításával.  
Társadalmi hatását tekintve, a városban élő hajléktalan emberekkel szembeni előítéletesség csökkenése, 
a hajléktalan célcsoporttal kapcsolatos negatív vélekedése, téves sztereotípiák megváltoztatása jellemző 
a lakosok körében.  
 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) célja a hátrányos területek fejlődésének támogatása és 
csökkentése. Különös figyelmet fordít azon régiókra, amelyek súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányokkal küzdenek. Két fő célkitűzésük van: beruházás elősegítése növekedésbe és a 
foglalkoztatásba, mely a munkaerőpiac és a regionális gazdaságok erősítését eredményezheti a 
célterület intézményeivel és szervezeteivel való együttműködés során. 
Az ESZA forrásai pedig az embereket szolgálják, az a foglalkoztatási és oktatási lehetőségek 
fejlesztésére koncentrál, főként a leginkább sebezhető, a szegénység veszélyének kitett emberek 
helyzetének javítására irányul.  
 
A társadalmi integráció és közösségi együttműködés fejlesztését célzó projektcsomag területi elven 
megvalósuló integrált szociális városrehabilitációs kulcsprojektből és horizontális elven szerveződő 
támogató projektből áll.  
 
Az ERFA kulcsprojekt, a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010a Leromlott városi területek rehabilitációjára kiírt 
pályázati felhívás a városi területeken a gazdasági, környezeti és társadalmi problémákra fokuszál 
emellett a fenntartható városfejlesztésre is ráirányítja a figyelmet.  A beavatkozások alapját az érintett 
városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi 
és közterületi funkciók kialakítása képezi.  Békés városban, az akcióterületen, az 1. szegregátumban élők 
lakáskörülményének javítását teszi lehetővé, azzal hogy a beruházás során új szocilás bérlakások jönnek 
létre a szegregátumon kívül, és ezzel lehetőségük lesz az 1 szegregátumból kiköltöző családoknak 
egyfajta új életvitelt kialakítani. A szegregátumon belül infrastrukturális fejlesztések révén javul a 
közbiztonság, javul a lakókörnyezet minősége. Közösségi ház létrehozásával a TOP- 5.2.1-15-BS1-2016-
00002. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programokra irányuló 
fejlesztés keretein belül a szegregátumban élők életviteli tanácsadásokon, munkába állást segítő 
tanácsadásokon vehetnek részt. 
 
A másik ESZA által támogató projekt, a TOP- 5.2.1-15-BS1-2016-00002 . A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programokra irányuló fejlesztés. A fejlesztések célcsoportja 
hangsúlyosan a város társadalmilag leszakadó rétege, de érinti a helyi társadalom rétegeit is, mely 
preventív jellegű, másrészt a társadalmi kohézió erősítését is szolgálja. A jelen projekt megvalósítása 
során az 1. szegregátumban élő lakosságot folyamatos szociális munkával készítjük fel a 
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munkavállalásra, a munkába állás megtartására erősítve a társadalom befogadást. A célcsoport Alapvető 
szociális készségeinek erősítése lehetővé teszi foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és majdan 
munka erőpiaci részvételüket. 
 
A két projekt egymásra épülése és átjárhatósága teszi lehetővé, hogy olyan beavatkozások kerüljenek 
megvalósításra, amelyek az ERFA és az ESZA eszközrendszerével komplex módon alkalmazva 
hatásosabban és eredményesebben lehet a jelen társadalmi probléma kezelésére, a fejlesztési célok 
elérésére. 

 

4.5 Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében 

Mivel a TOP- 5.2.1-15-BS1-2016-00002 .és a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 szorosan egymásra épül, 
a TOP- 5.2.1-15-BS1-2016-00002 számú, „ E g y ü t t  a z  i n t e g r á c i ó é r t  B é k é s e n ”  című projekt 
keretében kötődtek meg a konzorciumi megállapodások illetve az együttműködési megállapodások.  
3. táblázat: A konzorciumi partnerek bemutatása 
 
Partner neve:  Békés Város Önkormányzata 
A partner gazdálkodási/jogi formája:  
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 120 760 390 Ft. 
Igényelt támogatás összege (Ft) 120 760 390 Ft. 
Biztosít-e önerőt? Nem 
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) - 
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz 
részt a projektben? 

Biztosítja a projektmenedzsment és a 
szakmai megvalósítók költségét. A  szociális 
munkások szakmai követését szupervízióval  
biztosítja. A célcsoport számára a képzések 
idején megélhetési támogatást nyújt.   
Kompetenciaméréseket szervez a megfelelő 
képzésekbe való bekapcsolódás érdekében. 
Kiadványt készít a lakosság részére a projekt 
tartalmáról. Célja az elfogadtatás, a folyamat 
támogatása. Az együttműködő partnerekkel 
szoros partneri viszony és szakmai 
támogatás létrehozása. Drogprevenciós 
program, bűnmegelőzési és áldozattá válás 
megelőzése érdekében előadások 
szervezése külső szakértő bevonásával.   
Közösségi ház épületének biztosítása- mely 
a szegregátumban, a település belterületén 
van- szolgáltatások jelenlétével. Munkaerő-
piaci elhelyezkedést segíti tanácsadással és 
pályaorientációval.  
A környezettudatos magatartás az 
egészségvédelem területén végzett 
közösségi akciók megszervezése és 
lebonyolítása. 

Partner szerepe a tervezésben: A projekt tervezésében a konkrét célok 
meghatározásában való szerepvállalás. A 
háttéranyagok biztosítása aktualizálása a 



TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010               MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 
 

 48

projekt érdekében. A helyi igények és 
elvárásoknak megfelelő képzések 
szervezése. A tárgyi és személyi feltételek 
meghatározása. 

Partner szerepe a végrehajtásban: Szociális és közösségfejlesztési 
tevékenységek lebonyolítása, a partneri 
kapcsolatok fenntartása a célok elérése 
érdekében. A támogató Csoport alapító 
tagja. 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: A fejlesztések megvalósulásával az 
önkormányzat a feladatellátást vállalja 
biztosítani kívánja a fenntarthatóságot. A 
beszerzett eszközök az önkormányzat 
tulajdonát képezi.   

 
Partner neve: Békés Városi Szociális Szolgáltató 

Központ 
A partner gazdálkodási/jogi formája: Önálló gazdálkodási szervezettel nem 

rendelkezik 
Gazdálkodási formája: Helyi önkormányzat 
által felügyelt költségvetési szerv 

A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 8.353.800 
Igényelt támogatás összege (Ft) 
 

8.353.800 

Biztosít-e önerőt?  Nem. 
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)  - 

 
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz 
részt a projektben? 

A képzések megszerzéséhez 
kapcsolódóan munka-erőpiaci tréninget 
szervez.  Folyamatosan biztosítja a 
mediációs lehetőséget a célcsoport 
körében, szervezi a jogi tanácsadást.  

Partner szerepe a tervezésben: A projekt tervezési fázisában a konzorciumi 
partnerek kiválasztásánál egyértelmű volt a 
helyi és térségi szinten is jelentős szociális 
szolgáltatókat nyújtó intézmény bevonása. 
A projekt előkészítését külsős szakemberek 
készítették, így az általuk betervezett 
programokat valósítja meg a konzorciumi 
szervezet.  

Partner szerepe a végrehajtásban: A projekt megvalósításához jelentős 
humánerőforrást biztosít. A projekt szakmai 
vezetője a szervet vezetője, valamin 6 fő 
mentor és 1 fő projektasszisztens is a 
BVSZSZK munkavállalói közül került ki. 
Támogató Csoport tagja. 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: A projekt fenntartási időszakában az elért 
eredmények hasznosítása a cél. A projekt 
időszakán túlmenően is fordulhatnak 
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ügyfeleink a kollégákhoz, segítséget 
kapnak a megszerzett képzés után a 
munkavállaláshoz, az életkörülmények 
javításához, státuszuk megtartásához.   

 
Partner neve: Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző 

Iskola, Gimnázium és Kollégium 
A partner gazdálkodási/jogi formája: önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező 

intézmény 
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 43.277.160 Ft 
Igényelt támogatás összege (Ft) 43.277.160 Ft 
Biztosít-e önerőt? nem 
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)  - 

 
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz 
részt a projektben? 

OKJ-s képzések és vizsgáztatás a 
következő szakmákban: 
Alapkompetencia képzés, Kertépítő- és 
fenntartó, Tisztítás-technológiai 
szakmunkás, Asztalosipari szerelő, Konyhai 
kisegítő. 
Papír, irodaszer, a képzésekhez szükséges 
anyagok, az OKJ szakképesítések szakmai 
és vizsgakövetelményeiben meghatározott 
eszközök beszerzése. 
A képzésekhez szükséges tankönyvek, 
munkaruha, védőruha beszerzése. 
A Támogató Csoport tagja 

Partner szerepe a tervezésben:  A képzések megtervezése a vonatkozó 
jogszabályok alapján. A tárgyi és személyi 
feltételek meghatározása. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A képzéseket megszervezi, biztosítja a 
személyi és tárgyi feltételeket. 

Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: A projektben szereplő programokban 
engedélyezett felnőttképzési tevékenység 
és a személyi, tárgyi feltételek 
rendelkezésre állása.   

 
Partner neve:  BKSZ Békési Kommunális és 

Szolgáltató Kft. 
A partner gazdálkodási/jogi formája:  Kft 
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 119.580 
Igényelt támogatás összege (Ft) 119.580  
Biztosít-e önerőt?  nem 
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)  - 

 
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz 
részt a projektben? 

A programban Támogató Csoport tagja.  
Foglalkoztatói tréning megszervezése és 
lebonyolítása 

Partner szerepe a tervezésben:  Véleményezés, javaslattétel 
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Partner szerepe a végrehajtásban: A foglalkoztatói tréning megszervezése  
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Nincs szerepe 

 
A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszó szervezete, tevékenységeit a helyi önkormányzattal, 
roma nemzetiségi önkormányzattal, a civil szervezetekkel együttműködésben végzi. Kulcsfontosságú 
szerepet töltenek be a hatékony kapcsolatépítésben, ennek tükrében a projekt előkészületi szakaszában 
is aktív munkát végzett. A célcsoportról aktuális információt és adatszolgáltatást nyújtottak. 
Egyenlőtlenségek, esélyegyenlőség, együttnevelésre irányuló tevékenységeket igyekezetek 
szorgalmazni a projektbe. A támogató csoport aktív tagja. A célcsoporttal szoros kapcsolatban állnak, 
széleskörű ismereteik vannak a csoport életviteléről.  A szervezet a rendelkezésre álló eszközökkel tudja 
biztosítja a folyamatos szakmai előrehaladást, és a különböző résztvevők közötti kölcsönös hatékony 
együttműködést annak érdekében, hogy a projekt sikeres legyen. Fontosnak vélik a tervszerű, előre 
átgondolt feladatok kijelölését a lehetséges kockázatok felismerését. 
 
A szervezet tapasztalattal rendelkezik, korábban a „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás 
hozzáférés biztosítása)” elnevezésű, TÁMOP-5.3.6-11/1 azonosító számú projektben a teljes szakmai 
tevékenységet vállalta fel. A feladatellátása a folyamatos settlement szociális munkára is kiterjedt, ami 
elősegítette a célcsoport attitűdjének és hagyományainak mélyebb megismerését. A beavatkozási 
fázisban az alkalmazott eszközrendszer összetettsége abból adódott, hogy a munkaerő-piaci és 
társadalmi integráció szempontjából releváns szolgáltatásokat tudott biztosítani rendszerszemléletben. 
Ezek segítségével kaptak lehetőséget a célterületén élő családok és a felzárkózásra.  
Foglakoztatási Osztály Az önkormányzat felkérésére a Foglalkoztatási Főosztály a támogató csoportban 
képviselteti magát, hozzájárulva a projekt sikeres kimenetéhez. A támogató csoport a projekt előkészítői 
szakaszában a szakmai hozzáértéssel és javaslatokkal támogatta a projekt megtervezését. 
A támogató csoport tagjai:  
Békés Város Önkormányzatának képviselője; 
Békés Város Szociális Szolgáltató Központ képviselője; 
Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium képviselője 
Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. képviselője  
Békési Járási Hivatal Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Osztály képviselője 
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Reményhír Alapítvány képviselője; 
A tagok megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkeznek, legitim módon képviselik a célcsoportot, 
kompetenciával rendelkeznek a megvalósítást, végrehajtást illetően. 
 
A támogató csoport munkarendjének összefoglalásáról 2017. 09. 04-én összejövetel szerveződött. A 
tagok közösen elfogadták azokat a kereteket, mely meghatározásra kerültek. A Támogató csoport 
feladatai elsősorban az alábbiakban foglalható össze: 
Tájékoztatás, 
Javaslattétel, iránymutatások  
Folyamatkoordináció  
A tagok figyelemmel kísérik és támogatják az új szakmai innovációk kialakítását. Javaslatot tehetnek arra 
vonatkozóan, hogy milyen helyi sajátosságok és a fejlesztési igények alapján kerüljenek kialakításra a 
programok tartalma. 
A Tagok, az egymás közötti feladatmegosztást az együttműködési megállapodásban rögzítették, a 
szándékukat, céljaikat és konkrét tevékenységüket. Az együttműködő szervezeteknek fontos szerepük 
van a célcsoport elérésében, megszólításában, a program kommunikációjában, az eredmények 
elterjesztésében. Visszacsatolói fórumként is működik, a célcsoport szükségleteit, igényeit beépíti a 
programokba.  
A hatékony működés érdekében a Csoport rendszeresen, előreláthatólag a mérföldkő teljesítése előtt 
(illetve szükség szerint összehívható) beszámol a projektet érintő kérdésekről, a projekt előrehaladásáról 
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és a felmerülő kihívásokról, esetleges problémákról. A Támogató csoport tagjai a mérföldkő lezárása előtt 
a beszámolókat véleményezi és jóváhagyja. A folyamat végén a Csoport feladata az eredmények 
összegzése, és a szakmai javaslatok megfogalmazása. 
A projekt komplexitása, a folyamat szereplőjeként város valamennyi intézménye, szervezete vagy 
fenntartó képviselői részt vegyenek a megvalósításban.  
 

4.6. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán 

4. táblázat: Magánszféra (lakástulajdonosok is) által megvalósítani kívánt projektek a közszféra 
fejlesztései nyomán (itt jelennek meg az akcióterületen megvalósuló további magánerős fejlesztések) 

Projekt 
neve 

Projekt rövid 
leírása 

Projekt 
helyszíne 

Projekt gazda 
Előkészí-
tettség 

Megvalósítás 
lehetséges 
kezdete és vége 

Otthon 
Melege 
Program 

Épületenergetika Akcióterület Magántulajdonos Folyamatos 
2018 2019 

Otthon 
Melege 
Program 

Háztartási gépek 
cseréje 

Akcióterület Magántulajdonos Folyamatos 
2018 2019 

 

4.7. Kapcsolódó fejlesztések - A projekten kívül a közszféra által megvalósítani kívánt 
tevékenységek az akcióterületen. 

5. táblázat: Kapcsolódó fejlesztések (a pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt 
tevékenységek az akcióterületen) 
Megvalósítás alatt lévő projekt (a táblázat sokszorosítható) 
Projekt neve Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása 2. ütem 

TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00011 
Projekt rövid leírása Cigányvízláda belvíztározó kotrása és káros vizek 

elvezetésének biztosítása 
Projekt helyszíne szegregátum 
Projekt gazda Békés Város Önkormányzata 
Előkészítettség Engedélyeztetés folyamatban 
Tervezett összköltség 378.000.000,-Ft 
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2018 – 2019. 

 
Tervezett és lehetséges projektek (a táblázat sokszorosítható) 
Projekt neve Útaszfaltozás 
Projekt rövid leírása Meglévő útalapok aszfaltozása 
Projekt helyszíne akcióterület 
Projekt gazda Békés Város Önkormányzata 
Előkészítettség Kormány által jóváhagyott hitelkeret 
Tervezett összköltség 15.000.000,-Ft 
Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2019. 
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4.8. A projekt várható hatásai 

A település vezetése és a szociális szakemberek korán felismerték, hogy a szegregáció és a nem roma 
lakosságtól való leszakadása, a mobilizáció és munkalehetőségek korlátozottak, a lakhatási problémák, 
a háztartások alacsony komfortja olyan egymást súlyosbító problémák, amelyek nem csak a szegénység 
arányát, de a társadalmi feszültségeket és előítéleteket is növelik.  
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012-ben döntött, hogy támogatja az önkormányzat 
részvételét a TÁMOP-5.3.6-11/1 konstrukció keretében a Komplex telep-program című pályázatban. Ezt 
követően a megvalósult fejlesztés tovább gondolását a TOP- 5.2.1-15-BS1-2016-00002 számú A 
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok támogatására” kiírt 
pályázat nyújtotta. A komplexitást azonban az önkormányzat figyelembe vette és a ráépülő projekt, a 
„TOP-4.3.1-15 a Leromlott városi területek rehabilitációja” kapcsolódási pontjára építve tervezte meg. A 
párhuzamos programelemek szinergiája, egymást erősítő és kiegészítő jellege kizárólag abban az 
esetben biztosítható, ha az adott település rendelkezik egy – a hátrányos helyzetű településlakók 
társadalmi felzárkózása iránt – elkötelezett településvezetéssel, melyet a potenciális célcsoport 
motiváltsága, valamint a helyi „szakmai szolgáltató szervezetek” partnersége egyaránt erősít. 
A célterületen élő aktív korú lakosság számára a fokozatosság elve mellett kívánjuk segíteni a változást, 
annak elfogadását és kialakítását, mely függ a bevonni kívánt személyek lehetőségeitől, motivációjától. 
Azt a hatást szeretnénk elérni, hogy a szegregátumban lakók életében egy új minta jelenjen meg, mely 
elindíthatja a szükséges változásokat. Ehhez azonban szükség van a célcsoport aktivitására és tenni 
akarására. Természetesen tisztában van a város vezetése, hogy nem várható eredményként a teljes 
szegregátum vagy telep egy-két év alatti felszámolása. A telepen élők teljes társadalmi integrációja 
lényegesen hosszabb, időigényes folyamatot vesz igénybe. Lépésről-lépésre történő fejlesztést kívánó 
gyakorlat. 

Társadalmi-gazdasági hatások 

A fenntartható településfejlesztésnek szerves részét képezi a társadalmi kohézió erősítése. A település-
rehabilitáció felöleli a fizikai rehabilitáción túl a helyi foglalkoztatás és a közösségfejlesztés előmozdítását 
a változó demográfiai struktúrákat figyelembe vevő, a lakosság szolgálatában álló szolgáltatásokról való 
gondoskodást. Az integráció elősegítése a munkanélküliség csökkenését elősegítheti, így ez is a projekt 
egyik fontos gazdasági hatásának tekinthető, mely éppúgy hatással van az akcióterület lakosságára, mint 
a város teljes lakosságára, és közvetetten a kistérség lakosságára.  

A legfőbb problématerületek: 
- szegénység 
- leszakadó területeken való lét, rossz lakhatási viszonyok 
- szegregált területek, lakhatási hozzáférés hiánya 
- egyenlő esélyű hozzáférés hiánya: 

- szakképzéshez, oktatáshoz 
- foglalkoztatáshoz 
- egészségügyi ellátáshoz 
- közszolgáltatásokhoz 

- mobilizáció hiány 
- az élet valamennyi területén megmutatkozó előítélet, diszkrimináció, szegregáció  

Jelen pályázatunkkal (TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010) a Leromlott városi területek rehabilitációjával 
olyan intézkedéseket teszünk, mellyel a fent említett legfőbb problémák közül a szegregált területen élők 
számát csökkenteni tudjuk, integrált lakókörnyezetebe költöztetjük a kijelölt családokat, ezzel is segítve 
a felzárkóztatásukat, csökkentve a diszkriminációt. A szegregált területen olyan infrastrukturális 
fejlesztéseket hajtunk végre, mellyel a terület leszakadása csökken. A közösségi ház kialakításával 
növeljük az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét. Az „Együtt az integrációért Békésen” TOP-5.2.1.-15-
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BSI-2016-00002 projekttel karöltve szintén növekszik az egyenlő esélyű hozzáférés lehetősége, hiszen 
a célcsoport részt vesz oktatásban, szakképzésben, alap egészségügyi vizsgálatok lehetőségét 
biztosítjuk, valamint a programok között szerepel, hogy segítséget kaphatnak a közszolgáltatásokhoz 
való hozzáféréshez. 

A településrészen élőkre gyakorolt hatások:  
- Nő az alapiskolai végzettséget megszerzők száma  
- Nő a szakmával rendelkezők száma  
- Javul az egészségügyi állapot- nagyobb hangsúly helyeződik a prevencióra  
- Nő a jövedelemszerző képesség  
- Javulnak a közegészségügyi mutatók  
- A sikerélmény átélésével növelhető a résztvevők önismerete, önbizalma 
- Közvetlen hatás a város lakosságára:  
- Javul a település összképe  
- Új közösségi funkciók jelennek meg  
- A helyi közösségben csökken az előítélet.  

Esélyegyenlőségi hatás 

Az esélyegyenlőség szempontjai a célterületi fejlesztések teljes időtartama alatt, vagyis az előkészítés, 
megvalósítás, fenntartás szakaszában érvényesítésre kerülnek.  
A projekt hatására várható, hogy a foglalkoztathatóság nő, az elhelyezkedési esélyeik nőnek, azáltal, 
hogy iskolai végzettségüket tekintve olyan szakmák elsajátítására törekszenek a célcsoport tagjai, 
melyekkel a térségben el tudnak helyezkedni.  
A projekt megvalósítása során a közösségi házban alkalmazott szakember a szegregátum lakosait segíti 
a szolgáltatásokhoz való hozzájutásában, állásinformációk és állásforrások megismerésén keresztül a 
munkába állásukat is kívánja segíteni (állásinformációk, állásforrások). 
 A célcsoport jelentős része a cigány kisebbséghez tartozik. A fejlesztések pozitív hatásaiból ők is 
részesedhetnek, elengedhetetlen a roma népesség helyzetének javítása.  
A szervezeten belüli esélyegyenlőség érvényesítéséhez és az egyenlő bánásmód biztosításához 
hozzájárulnak a projektben résztvevő szakmai megvalósítók, akik munkájuk révén valamint széleskörű 
tájékoztatással erősítik a diszkriminációmentes és egyenlő esélyeket biztosító szervezeti kultúra 
kialakulását.  
Fontos az is, hogy a célcsoportnak megfelelő tájékoztatási csatornát használjunk. Az internetes 
tájékoztatás nem érik el azokat a csoportokat, amelyek nem használnak internetet. Ezért fontosnak tartjuk 
a személyes jelenlétet. A programszervező a személyes kapcsolat kialakítására törekszik ennek révén 
ösztönzi a programokon való rézvételt.   
A településrészen élők lakhatási körülményei az önkormányzati bérlakások 
felújításával/korszerűsítésével minőségében is fejlődnek.  A közösségi rendezvények, 
csoportfoglalkozások sikeressé és hatékonnyá válhatnak, a résztvevők olyan lehetőségeket kapnak, 
amelyekkel érvényesülni tudnak az élet különböző területein, ami pozitív példaként állhat környezetük 
előtt.  
A város intézményeinek, szervezeteinek valamint a lakosság bevonására való törekvés a közös 
eredmények elérése érdekében:  

- szükséges a teljes körű hatékony tájékoztatás, felvilágosítás a lakosság és a város valamennyi 
intézményei és szervezetei számára. Cél a lakosság minél nagyobb hányadának bevonása, hogy 
megismerjék a program tartalmát és céljait, ezáltal segítve a projekt elfogadását. Fontos 
érdekeltté tenni a város lakóit, hogy a „mi- tudat” alakuljon ki.  A jelenlegi szolgáltatások 
felülvizsgálatát el kell végezni a szükségletek és igények feltárásával, majd szükség esetén új 
szolgáltatásokat bevezetni annak érdekében, hogy a felmerülő problémát kezeljük. Sikeres 
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előzetes szükségletfeltárás. A résztvevők hatékony tájékoztatása a szolgáltatásokról. A szociális 
munka és a közösségszervezés súlyának, hatékonyságának emelése. 

- Szükséges a projektfejlesztés során a tervezett tevékenységek társadalmi elfogadtatása. Mind 
az előkészítés, mind a megvalósítás során biztosítjuk a társadalmi párbeszéd lehetséges formáit. 

- A fenntartható településfejlesztésnek szerves részét képezi a társadalmi kohézió erősítése. A 
településrehabilitáció felöleli a fizikai rehabilitáción túl a helyi foglalkoztatás és a 
közösségfejlesztés előmozdítását a változó demográfiai struktúrákat figyelembe vevő, a lakosság 
szolgálatában álló szolgáltatásokról való gondoskodást. A társadalmi kohézió gyakran mélyen 
gyökerező problémái fényében fontos, hogy a településrehabilitáció elősegítse a 
legelmaradottabbak gazdasági, társadalmi és kulturális integrációját, előmozdítsa az alapvető 
szolgáltatások elérhetőségét és a hozzájuk való hozzáférést, megerősítse a biztonságot. 

A fejlesztések hatására az akcióterületen fokozottan érvényesülnie kell az alacsony státuszú lakosok 
részére a fizikai infrastruktúra és szociális szolgáltatások (közszolgáltatások, szociális ellátások, stb.) 
rendszeréhez való hozzáférésnek, és így biztosítottá válik számukra a diszkriminációmentesség és 
szegregációmentesség. 
A tervezett közösségi, és képzési foglalkoztatási programok hozzá kell, hogy járuljanak a terület szociális 
problémáinak kezeléséhez. 
A projekt olyan szolgáltatást, képzéseket, akciókat és/vagy szolgáltatáson belüli speciális elemet 
tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoport igényére tekintettel került 
kialakításra. 
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében 
esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti az egyes társadalmi csoportokra 
vonatkozó meglévő előítéleteket. 
A beavatkozás eredményeként létrejött munkahelyek keretében lehetőség szerint részmunkaidős/ 
távmunkában történő foglalkoztatás is megvalósul (részmunkaidős foglalkoztatottak száma vagy 
Távmunkában foglalkoztatottak száma). 

Környezeti hatások 

A projekt során a környezetet döntően csak pozitív formában fogják befolyásolni a beavatkozások. A már 
meglévő zöldterületek megújításával a szegregátumban jelenleg leromlott állapotban lévő zöld felületei 
megújulnak. Ezek legfontosabb hatása egyrészt a lakosság számára lesz érzékelhető, másrészt a 
varosba érkezőkben is jobb benyomást kelthet a rendezett, szebb ideáliskép. Mindezen alapulhat egyfajta 
mintanyújtás is, hatása lehet a környező településekre észlelve a mi akcióterületen elért pozitív 
változásokat. Törekednünk kell majd a zöldterület fenntarthatóságának megoldására. Ha ezek 
megtörténnek, akkor a projektnek nem lesznek számottevő negatív környezeti hatásai. Fontos még az 
egészségre káros, allergén növényfajok irtása is. A megvalósuló zöld felületek javíthatják a város 
levegőjét, és nem utolsósorban kedvező esztétikai hatásúak is. 
A hulladékok kezelésére is figyelmet kell fordítani. Az esetleges újrahasznosításuk lehetőségét meg kell 
vizsgálni. Amennyiben újrahasznosításuk megoldható, akkor törekedni kell, hogy az meg is történjen. A 
szegregátum területére hulladékgyűjtő akciót is szervezünk „ Tégy a környezetedért!” címmel. 
Jelen pályázatunkkal nem tervezünk települési struktúrát, azonban az új építésű ingatlanoknál lehetőség 
van konyhakertek művelésére. A pályázat keretein belül területrendezés illetve parkosítás szerepel az 
akcióterületen belül. Békés Város Önkormányzata különös figyelmet fordít a zöld infrastruktúra 
fejlesztésére. Az új ingatlanoknál kondenzációs gázkazán kerül beépítésre, így az környezettudatosan 
váltja ki a hagyományos tüzelőanyagot. Az épületet érintő felújításoknál (közösségi ház) és az új 
építésűeknél is az épületek hőszigetelése megtörténik, a felújítás eredményeként az épületek DD 
energetikai kategóriába kerülnek. Ezáltal csökken az épületállomány CO2 kibocsátása, mivel a 
számítások szerint a fűtés energiafelhasználása 30%-kal csökkeni fog, ami egyben költségmegtakarítást 
is eredményez a háztartások, illetve a közösségi ház fenntartását biztosító önkormányzat számára. Az új 



TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010               MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 
 

 55

építésű ingatlanok természetesen megfelelnek Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
szóló a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet előírásainak. 

Közlekedés: 

A projektnek nincs tömegközlekedési hatása. Az akcióterület tömegközlekedési kapcsolatai jelenleg is 
megfelelőek, a terület városszerkezeti elhelyezkedése jó. 
Az akcióterületen lévő járdafelújításokkal tesszük könnyebben elérhetővé az ingatlanokat. 

Környezeti minőség: 

Békés Város Önkormányzata minden évben megszervezi a „Te szedd” akciót, melyen mind 
magánszemélyek és civil szervezetek is nagy számban vesznek részt. 
A város több helyszínén is megvalósul TOP- 2.1.3 forrásból csapadékvíz elvezetés kialakítása valósul 
meg, mely projektek során személetformálási akciókat is szervez az önkormányzat, így ösztönözve a 
lakosságot a csapadékvizek helyben tartására.  

Zöldfelület-gazdálkodás: 

A projekt hatására az akcióterületen a zöldfelület nagysága nem nő. A park fejlesztések hatására azonban 
a meglévő parkok, közterületek zöldfelület intenzitása növekszik, a közterületek rendezettebbé válnak. 

4.9. Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása  

A pályázat benyújtásakor 2016-ban elkészült a Projekt-előkészületi Tanulmánya (PET). A projekt tartalmi 
előkészítése és megvalósítása során 8 mérföldkő teljesítését terveztük. A tervezett programokat 
szakmailag beazonosítottuk a tartalmát kidolgoztuk, kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll. Az 
általunk tervezett projekt összhangban van a Városi Integrált Településfejlesztési Stratégiával és a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programmal, illetve illeszkedik a megyei területfejlesztési programhoz.  
A tervezett programok elsődleges célcsoportja az 1. szegregátumban élő a munkaerőpiacról kiszoruló és 
alacsony iskolai végzettséggel rendelkező társadalmi csoport. A projekt költséghatékony módon és 
reálisan került tervezésre.   

4.10. Kockázatok elemzése 

Számos kockázat bekövetkezésére fel lehet készülni olyan módon, hogy az ne mélyüljön válsággá, a 
probléma könnyen és azonnali hatállyal kezelhető legyen. Így is megvan az esélye azonban annak, hogy 
egyes kockázati tényezők, akár egymással kombinálódva, válságot idéznek elő, amikor is egy helyzet, 
egy esemény, komolyan hátráltatja a projekt megvalósítását, sőt akár a munkálatok sikeres befejezése 
is kétségessé válhat. 
Általános kockázati tényezők összefoglalása: 
1.Műszaki kockázatok 
o Építés okozta hibák megjelenése 
o Technológia nem megfelelő működése 
2. Jogi kockázatok 
o Tulajdoni viszonyokban fellépő problémák 
o Hatósági kötelezések 
3. Társadalmi kockázatok 
o Lakossági ellenállás 
4. Környezeti kockázatok 
o Környezeti elemek terhelése 
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Kockázat megnevezése 
Valószínűség 

(1-7)* 
Hatás 
(1-7)* 

A kockázat kezelésének 
módja 

Projekt/tevékenység, amire a 
kockázat vonatkozik 

Nem megfelelő tervezésből 
eredő hibák 

2 5  
A szakmai kivitelezés származó 
kockázatok 
 

Kommunikációs kockázatok 4 6 
Hatékony kommunikációs 
terv kialakítása széleskörű 
tájékoztatás megvalósítása  

A projekt kötelező nyilvánosság 
biztosításán túl a vállalt nyilvánosság 
kivitelezése a helyi médiában.   

A tájékoztatás nem éri el a 
célcsoportot, így a 
jelentkezők, illetve a bevontak 
száma nem elégséges. 

4 6 

Személyes segítő kapcsolat 
kialakítása. A settlement 
típusú szociális munka 
alkalmazása.  

Motiváció fenntartása 
érdekében a pályázat 
befogadása után 
folyamatos tájékoztatás 
fenntartása a célcsoport 
részére, kapcsolódva a 
jelenleg is működő 
közösségi alkalmakhoz. A város-
rehabilitációs tevékenység 
eredményessége. 

Felmondás a szakmai 
megvalósítók részéről 

3 5 

Folyamatosan biztosítani a 
pályázatban résztvevő 
tagoknak a 
szakemberpótlást, 

A folyamatos szociális munka 
nélkülözhetetlen, a bizalmi kapcsolat 
előfeltétele a személyes kapcsolat 
kialakítása mely időigényes  

Belső konfliktusok 2 5 
csoportos szakmai 
megbeszélés, projektülések 
szervezése 

A szakmai team feladatainak és 
célterületének pontos kijelölése, 
keretek meghatározása Belső 
szakmai 
munkacsoport 
működtetése 

Lemorzsolódás, motiváció 
csökkenése 

4 6 

Felülvizsgálat 
szükségessége, kellő 
pihenőidő és rekreációs 
lehetőségek biztosítása  
Megfelelő belső értékelés, 
egyénre szabott kezelés 

Szociális munkás jelenlét; a 
célcsoport képviselőivel 
történő folyamatos 
konzultáció; szükség 
szerint egyéni és 
kiscsoportos konzultáció A 
célcsoport részvételi szándékának 
gyengesége folyamatos meggyőzés 
motiválás.  pozitív jövőkép 
befolyásolása  

Konzorciumi 
partnerekkel történő 
ütemezés körüli 
problémák 

3 4 

Konzultáció biztosítása 
egyezetés a partnerekkel. 
Szükség esetén 
külön ütemezés 
kidolgozása 
programelemenként 

A projekt ütemterve rendelkezik 
időbeli tartalékokkal, így bizonyos 
határok között rugalmasan 
alakítható; erre a pályázati 
eljárásrend is lehetőséget biztosít. 

Együttműködés hiánya 2 4 

A projekt megvalósításában 
szereplő személyek 
folyamatos 
kapcsolattartásának és 
kapcsolatépítésének 
lehetőségei. Mérföldkő 
ütemezésének szakmai 
feladatainak értékelése 

A szakmai munka: a közösségépítés, 
a  programokon való részvétel 
növelése az indikátorok teljesítése 
érdekében 

A célcsoporttag igényeinek és 
szükségleteinek 
feltérképezése és 
beazonosítása 

3 5 

A célcsoport bizalmának 
elnyerése,  
A jelentkező problémák 
feltérképezése rövid és 
hosszú távú célok lebontása 

A kiválasztás folyamatában figyelni 
kell az ügyfél személyiségére és 
igényeire.  
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Papírmunka túlbonyolítása 3 4 
Egyszerű, átlátható, könnyen 
elérhető adminisztrációs 
rendszer kialakítása 

A projektasszisztens munkájának 
bonyolítása 

Csúszás a határidőkkel 3 5 

Belső monitoring 
alkalmazása; egyeztetés más
projektmegvalósítókkal; 
folyamatos konzultáció a 
szakmai megvalósítókkal a 
támogató csoport tagjaival. 

A mérföldkő elszámolása, 
körültekintő dokumentáció 
kivitelezése  

Képzések csúszása, a 
képzési feltételek 
biztosítása, a 
megélhetési 
támogatások 
kifizetése 

2 4 

Folyamatos szociális munka 
megfelelő tájékoztatás 
biztosítása, ütemezés 
szakmai egyeztetések 

A képző intézmények ütemterv 
szerinti képzéseinek megvalósítása  

Épület  2 3 
természeti károk, ember 
okozta károk 

Az ingatlan beruházással 
kapcsolatos műszaki előírások 
betartása 

A célcsoport 
munkajövedelemhez való 
juttatása 

4 6 
A lakók lakás költségeinek 
elmaradása- eladósodás  

A beavatkozási területre való 
kiköltöztetés a lakásköltségek 
folyamatos kifizetése (háztartási 
napló bevezetése) 

A lokális társadalom nem 
megfelelően fogadja el a 
célcsoportot és a programot. 
Az előítéletesség mértéke 
magas. A támogatottság 
hiánya 

4 5 

A város lakói felé folyamatos 
tájékoztatás biztosítása. A 
problémák célzott kezelése, 
az akarat és tenni akarás a 
célcsoport körében. 
Folyamatos  
szociális munkás jelenléte és 
segítségnyújtása. 

A lakosság folyamatos tájékoztatása 
Fontos, hogy az önkormányzatok és 
a projektgazda meglévő 
médiakapcsolati gyakorlatára 
támaszkodva a sajtó képviselőivel 
megfelelő, kétoldalú együttműködés 
alakuljon ki. A cél az, hogy bármilyen 
híresztelés, vagy esemény hatására 
elsőnek és legfontosabb partnerként 
a projektgazdát keressék 
információért. 

* 1 – leggyengébb, 7 – legerősebb 
 
Az együttműködéssel kapcsolatos kockázatok és problémák nagymértékben függenek az együttműködés 
formájától. Minél szorosabb az együttműködő kapcsolat, az egymásra utaltság, a kockázatok is 
növekednek. Az együttműködő felek céljainak és motivációinak összhangban kell lennie, alapvető 
motiváció kell, hogy legyen a projektben résztvevő célcsoport kedvezőbb helyzetének segítése és elérése 
minőségi szolgáltatások nyújtásával.  
A kommunikációra, kölcsönös tájékoztatásra való odafigyelés teremtheti meg az együttműködők egymás 
iránti bizalmát.  
Felelősségvállalás konfliktusának megelőzése- konkrét, részletes hatáskörök meghatározása a 
munkaköri leírásokat alkalmazva. A tevékenységi körök korrekt és konkrét meghatározása 
szakemberenként fontos, így elkerülhető a szakmai egymásrautaltság, felelősség elhárítása. 
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8. táblázat: A településrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve 

A tevékenységek ütemezése 

  
Már 

rendelkezésre 
áll 

2016 2017 2018 2019 

    I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Előkészítés 

Tervezés                                   

Megvaltan készítés                                   

Közbeszerzés                                   

Megvalósítás 

Bérlakások építése                                   

Járdák felújítása                                   

Térfigyelő rendszer                                   

Köztér, park 
rendezése                                   

Közvilágytás bővítése                                   

Bútorzat beszerzése                                   

Közösségi funkció 

Szolgálati lakás 
felújítása                                   

Kapcsolódó és kötelező tevékenységek  

Projektmenedzsment                                   

Műszaki ellenőr                                   

Nyilvánosság                                   
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4.11. A projekt elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések: 

2017. október 30-án 13 órától a nyilvános rendezvényt, lakossági fórumot tartott a TOP-5.2.1-15-BS1-
2016-00002 a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű programok keretében, melynek 
témája a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 jelű, Leromlott város területek rehabilitációja Békés Városában 
projekt bemutatása volt. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A rendezvényen 152 fő vett részt, ahol a megjelentek tájékoztatás kaptak a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-
00002 és a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 tartalmi elemeiről, a pályázatok összefüggéseiről, valamint a 
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 társadalmi elfogadtatása is elkezdődött.  
 
 

Városházi Krónika 2017. 
októberi számában 
megjelent meghívó 
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Sajtómegjelenések: 
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Honlapon történő megjelenések: 
http://www.bekesvaros.hu/TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002 
 

 
 

Az elkészült kiadvány első oldala és a rendezvényen 
való disszeminációja. 
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Az elfogadtatáshoz készült prezentáció elérhető: 
https://prezi.com/view/Ehy0DXAxgMpfiGMt04Vs/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kiadvány a TOP-4.3.1-15-BS1-
2016-00010 pályázathoz 
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Az aloldal az alábbi linken érhető el: 
http://www.bekesvaros.hu/TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 
Az aloldalon található kérdőívvel szintén a lakosság véleményét monitoroztuk. 

 
 
Módosító javaslat nem érkezett egyik fórumon se, ezért erre nem történt intézkedés. 
 

5. MEGFIZETHETŐSÉGI ÉS MOBILITÁSI TERV  

Békés városában jelenleg 137 db önkormányzati tulajdonú bérlakás található, ezen kívül 38 db kertes 
ház áll az önkormányzat tulajdonában. Ezek közül három ingatlan esik az akcióterületen belüli szegregált 
tömbökbe: a Táncsics utca 31. és a London utca 27. 
A szegregátumban lévő lakóépületekről általánosságban elmondható, hogy komfortosak, viszont 
felújításra szorulnak. E leromlott állapotnak a fő oka az, hogy az ingatlanok nagy arányban kis területűek, 
ám bennük nagycsaládok élnek - 2-3 generáció/lakás -, akik a rossz anyagi körülmények miatt a felújítást, 
tatarozást nem tudják megoldani. Az épületek legfőbb problémái a tetőzet rossz állapota, állagmegóvás 
hiánya, nyílászárók felújításának hiánya, felszereltség hiányosságai.  
Lakók összetétele, társadalmi helyzet 
A 2011-es népszámlálási adatok alapján a területen 1119 fő él, ebből a 16-54 éve korú lakónépesség 
aránya 56,71 %-a, 635 fő, ennek 25 %-a teszi ki a célcsoport létszámát, ami 159 fő. Az itt élő családok 
78 %-áról elmondható, hogy szegénységben élő, több gyermekes, munkanélküli, többszörösen hátrányos 
helyzetű, a társadalom perifériájára szorult emberek.  
A szegregátumban lévő önkormányzat tulajdonában álló lakásokban összesen 5 fő él.  
A szegregációs folyamatok kialakulásának legfőbb oka a nem megfelelő iskolai végzettség és az ebből 
adódó munkanélküliség – a foglalkoztatottak száma mindössze 19,8 % -, így a legolcsóbb és egyben 
legrosszabb minőségű lakhatáshoz történő hozzáférés, az eladósodás és ebből adódóan a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szűkülése. 
A fent leírtakból adódóan az itt élő lakosságnak szembe kell néznie a kirekesztettséggel, így a 
jövedelmektől, a munkaerőpiactól, szolgáltatásoktól a társas-közösségi kapcsolatoktól való elesés az 
egyének társadalmi részvételét akadályozva hozzájárul ahhoz, hogy számukra az egyenlő hozzáférés 
lehetősége csorbul. 
Az akcióterületen élők a szociális helyzetének bemutatása: 
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A területen élők 78 %-áról elmondható, hogy szegénységben élő, többszörösen hátrányos helyzetű, 
sokan közülük rossz anyagi körülmények között élnek, aminek legfőbb oka a munkanélküliség, amely a 
nem megfelelő iskolázottságra is visszavezethető. Emellett sokan a rossz egészségi állapot miatt válnak 
hátrányos helyzetűvé.  
Az alapvetően előforduló jövedelmi formák, azokban a háztartásokban, ahol a nincsen munkából 
származó jövedelem, általában a nyugdíj és/vagy gyermekek után járó családi pótlék és gyes, illetve a 
helyi támogatások. Ezen kívül a rokkantsági ellátásokból származó jövedelmek. 
A szegregátumban élők körében olyan több generáción át mélyülő hátrányok halmozódtak fel, amelyekre 
csak komplex megoldással lehet reagálni. Az aktív korúak 73,5 %-a nem rendelkezik folyamatos 
munkajövedelemmel, illetve a háztartások 60 %-ában egyetlen foglalkoztatott sincs. Az eladósodás 
mellett hatalmas problémát jelent például gyógyszerek kiváltásának, közüzemi díjak megfizetésének 
problémája és az uzsora. 
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A lakásviszonyok jellemző problémái a lakhatás költségeinek fedezésével kapcsolatos problémák. A 
háztartások szegénységi mutatóit, illetve a gyermekszegénységet tekintve kiemelt jelentősége van a 
lakáshitel, illetve rezsiköltségek terheinek, amely az alacsony jövedelmű réteg számára a szegénység 
legsúlyosabb formáihoz vezető út lehet. 
Ezeken a problémákon úgy próbálunk meg segíteni, hogy a sokakat érintő aluliskolázottságra reagálva 
szakképzéseket indítottunk, így könnyítve meg a munkaerőpiacra történő bejutást. Ez már egy 
ugródeszka a jobb anyagi, egészségügyi helyzet eléréséhez, amely további pozitívumokat von maga 
után. Ezen kívül a szegregátumban élők integrálása az új kialakítású lakásokba, szintén segít a 
társadalmi-szociális helyzet javításán, a jobb körülmények, a kiegyensúlyozottabb életvitel segíthet a 
kirekesztettség megszüntetésében.  
Az új lakásokba/házakba történő integrálást megelőzően kérdőívvel és helyszíni szemlével mértük fel a 
lakáskörülményeket, anyagi, szociális, egészségügyi helyzetet.  
Az alábbi táblázat mutatja be, hogy a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ milyen pályázatokat 
nyújtott be a mélyszegénységben élők és hátrányos helyzetűeknek történő segítségnyújtás érdekében: 

 

Lakhatási program működtetése 15 fő 
részére 6 hónapon keresztül 

2 250 000 2008/NP
094 

Közterületen élők étkeztetése nappali 
melegedőben 20 fő részére 120 napon 
keresztül 

240 000 2008/EK-078 

Közterületen élők étkeztetése nappali 
melegedőben éjjeli menedékhelyen és 
közterületen 

221 000 946/2009/ET-041 

Kábítószer fogyasztókkal és kábítószer-
prevencióval foglalkozó szervezetek komplex 
megelőző és egészségfejlesztési 
programjainak támogatása ("Szer nélkül - az 
egészségünkért" - Szanazugi tábor) 

700 000 KAB-PR-08-C-0138 

A családsegítő szolgálatok foglalkoztatást 
elősegítő szolgáltatásainak fejlesztése 
(PUZZLE) 

5 108 000 CSSF/2008/8222/002
8 

KÉZEN-FOG-LAK "Hajléktalan emberek 
társadalmi és munkaerő-piaci integrációját 
segítő programok támogatása" 
(Hajléktalanok lakhatása, foglalkoztatása, 
képzése)  

33 419 868 TÁMOP-5.3.3-08/2-
2009-0002 

Közterületen élők étkeztetése nappali 
melegedőben  
(Étkeztetés) 

262 000 2010-TP-092 

Közterületen élők étkeztetése (Étkeztetés) 254 000 2011-12-TE-007 
Családbarát munkahelyek kialakításának és 
fejlesztésének támogatása 

1 000 000 CSP-CSBM-12-8742 

Hajlék a Házban "Önkormányzati, állami, 
egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos 
intézmények korszerűsítése"  

151 296 720 TIOP-3.4.2-11/1-2012-
0316 

UGRÓDESZKA "Az utcán élő hajléktalan 
személyek társadalmi visszailleszkedésének, 
foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres 
munkaerő-piaci integrációjának 
megalapozása"  

47 068 140 TÁMOP-5.3.3-12/1-
2013-0010 

Közterületeken élők étkeztetése nappali 
melegedőben,  
éjjeli menedékhelyen és közterületen  
(Étkeztetés Nappali Melegedőben 20 fő 
részére 124 napon keresztül) 

297 000 2013-14-KONV-113 

Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása  
(Hajléktalanok egészségügyi ellátása) 

230 000 2013-14-KONV-213 
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Közterületen élő hajléktalan emberek 
ellátásához kapcsolódóan kisértékű 
eszközök beszerzése, szállásnyújtó ellátások 
kapacitásbővítése, krízishelyek működtetése 
a krízisidőszakban (A téli krízis időszak tárgyi 
feltételeinek megteremtése) 

700 000 2013-14-KONV-512 

Megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatását elősegítő támogatások  

697 592 TÁMOP-1.1.1-12/1-
2012-0001 

Közterületeken élők étkeztetése nappali 
melegedőben,  
éjjeli menedékhelyen és közterületen  
(Étkeztetés Nappali Melegedőben 20 fő 
részére 103 napon keresztül) 

247 000 2014-15-KONV-120 

Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása  
(Egészségügyi program a Békési 
Hajléktalanokért) 

200 000 2014-15-KONV-232 

Étkeztetés támogatása Nappali 
Melegedőben, éjjeli menedékhelyen, és 
közterületen (Étkeztetés Nappali 
Melegedőben 20 fő részére 106 napon 
keresztül) 

254 000 2015-16-KONV-141 

Kiegészítő és innovatív programok 
támogatása (Hajléktalan ellátásban innovatív 
módszerek) 

617 000 2015-16-KONV-831 

Fejlesztési pályázat: Közösségi pszichiátriai 
Ellátás  
(szupervízió) 

150 000 SZOC-16-FEJL-B-1-
132 

Fejlesztési pályázat: Támogató Szolgálat  
(szupervízió 

150 000 SZOC-16-FEJL-B-1-
134 

Fejlesztési pályázat: Közösségi pszichiátriai 
Ellátás  
laptop) 

150 000 SZOC-16-FEJL-B-1-
0133 

Fejlesztési pályázat: Támogató Szolgálat  
laptop) 

150 000 SZOC-16-FEJL-B-1-
0131 

Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása  
(hűtő és melegítő eszközök beszerzése) 

603 000 2016-17-KONV-772 

Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása  
(alapvető tárgyi eszközök cseréje) 

599 000 2016-17-KONV-771 

Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása 
(gyógyszer és kötszer vásárlása) 

518 000 2016-17-KONV-232 

Kiegészítő és innovatív programok 
támogatása (Hajléktalan ellátásban dolgozók 
pszichés megsegítése - szupervízió) 

200 000 2016-17-KONV-837 

Óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenység 
fejlesztése (Még több lehetőséggel.) 

33 459 067 EFOP-3.2.9-16-2016-
00026 

Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása 
(A téli krízisidőszak tárgyi feltételeinek 
megteremtése) 

1 031 000 2017-18-KONV-648 

Hajléktalan emberek egészségügyi 
ellátásának támogatása (Egészségügyi 
program a békési hajléktalanokért) 

382 000 2017-18-KONV-144 

  

 

Békés Város Önkormányzata is több sikeres pályázatot nyújtott be, hogy intézkedéseket tudjon tenni a 
szegregátumban élők segítésére, integrációjára. 
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Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés -  Innovatív intézményekben 

63 408 506 TAMOP-3.3.2/08/2 

 

Komplex telep-program (komplex humán 
szolgáltatás hozzáférés biztosítása 

150 000 000 TÁMOP-5.3.6-11/1 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 500 000 KAB-KEF-11-A-3622 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 360 000 KAB-KEF-11-C-3634 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 500 000 KAB-KEF-12-7987 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 250 000 KAB-KEF-13-13785 

„Együtt az integrációért Békésen” 172 510 930 
TOP-5.2.1-15-BS1-
2016-00002 

 

 

Mobilitási terv 
A szegregátumból a kijelölt célcsoport költöztetése valósul meg integrált környezetbe. 
Az költöztetésnek 2019. novemberéig szükséges megvalósulnia. Addig a célcsoport képzéseken, vesz 
részt a mentorok segítséget nyújtanak számukra az integrált környezetbe való beilleszkedéshez, a város 
lakossága számára az elfogadtatást próbáljuk elősegíteni.  
Az önkormányzati lakások bérbeadását szabályozó 22/2011. (VIII. 26.) számú rendelet meghatározza 
azokat a feltételeket, melyeknek a leendő bérlőnek eleget kell tennie annak érdekében, hogy vele bérleti 
szerződést lehessen kötni a felújított lakásokra.  
A feltételek annak érdekében lettek kialakítva, hogy biztosítva legyen az, hogy olyan háztartások válnak 
ezen lakások bérlőivé, melyek fizetni tudják a fenntartási költségeket. Ezek a feltételek mind az újonnan 
kialakítandó, mind a felújított lakások bérbeadására vonatkoznak. 
 
A költözők személyek: 

 Neve Tartózkodási címe Életkora 

1. Zsigmond Gyula Kecskeméti u. 56. 28 

2. Zsigmond Sándor kecskeméti u. 56 26 

3. Szabados Mihály Vadvirág u. 30. 24 

4. Nagy Barbara Ősz u. 14. 28 

5. Antóni József Pusztaszeri u. 52. 27 

6. Horváth Kálmán Vadvirág u.13. 24 

7. Vári Ferenc Bihari u. 22. 26 

8. Keresztesiné Juhász Julianna Ősz u. 9. 32 

9. Ábrahám Mária Pusztaszeri 55. 24 

10. Antóni Zoltán Táncsics 31/3 24 

11. Juhász Melánia Bihari 29. 33 

12. Bíró Sándorné Pusztaszeri 49. 38 

13. Csikós Balázs Legelő u. 58. 30 

14. Lakatos Albertné Kecskeméti 39. 43 

15. Antóni Lívia Ősz u. 19. 30 
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A felsorolt személyek költöztetése az akcióterületről a beavatkozási területre történik. 
Az Önkormányzat jelen pályázati konstrukcióból új szociális bérlakások építését valósítja meg. 

 

Az új ingatlanok alaprajzi elrendezése: 

Helyiséglista:  
1. Előtér 7,96 m2  
2. Szoba 9,42 m2  
3. Szoba 9,42 m2  
4. WC 1,85 m2  
5. Fürdő 3,42 m2  
6. Lakótér 26,50 m2  
7. Kamra 1,08 m2  
 
59,65 m2  
Épület összes alapterülete: 59,65 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen megvalósíthatóság Tanulmány 3.8 pontjában bemutatásra kerültek a beavatkozási területen 
újonnan épülő szociális bérlakások lakókörnyezete illetve elhelyezkedésük a város szövetében. 
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Megfizethetőségi terv 
Az önkormányzati szociális bérlakások lakbérének mértékét Békés Város Önkormányzatának 22/2011. 
(VIII. 26.) számú rendeletének 4. melléklete szabályozza. Azon belül szociális elhelyezés céljára, a 
lakások minőségét és komfortfokozatát figyelembe véve alakultak ki a bérleti havidíjak.  
Jelenlegi lakhatási költségek 
Mivel a lakbérek a különböző komfortfokozatok alapján lettek megállapítva, ezért azok havidíjai – a 
járulékos költségeket figyelembe véve – e táblázat alapján kerülnek bemutatásra:  

Komfortfokozat Lakbér 

Összkomfortos 
320 
Ft/m2 

Komfortos 
355 
Ft/m2 

Félkomfortos 
205 
Ft/m2 
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Komfort nélküli 
154 
Ft/m2 

Szükséglakás 
102  
Ft/m2 

 
 
Újonnan épülő önkormányzati bérlakások költségei 
Az újonnan épülő szociális bérlakások havi rezsiköltsége a jelenlegi rezsi költségeknél jóval kevesebb, 
hiszen a TNM rendeletnek megfelelő energetikai tanúsítvánnyal rendelkező épületek épülnek. Az új 
szociális lakások hasznos alapterülete 59,65 m2, mely egy közepes lakás méretének felel meg. 
A költöztetésre kijelölt célcsoport bevételeit, illetve rezsi költségei az alábbi két diagrammon kerül 
bemutatásara: 

 

 

A diagramokból jól látható, hogy a fix kiadások 25.000 és 70. 000 forint közé esnek a bevételek viszont 
több esetben is meghaladják a 100.000 forintot. Az új szociális bérlakások bérleti díja 20,800 forint lesz a 
lakásrendeletünk szerint. Minden lakás kártyás mérőórával lesz ellátva, így a benne lakó nem tud 
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hátralékba kerülni egy közműszolgáltatóval szemben se. A felmérésünk szerint senki nem rendelkezik 
közüzemi szolgáltató felé hátralékkal. 
 

 

A hátralék előfordulása pénzintézeti kölcsön esetében fordult elő 3 esteben. 
tehát összeségében elmondható, hogy a költöző családok kiadásai a jobb minőségű, energiatakarékos 
ingatlanba költözés/ bentlakás folyamán csökkeni fog, ezért a jobb lakhatási körülmények közöl nem 
fognak kiszorulni. 

 

6. PÉNZÜGYI TERV 

A pénzügyi terv a beavatkozás típusokon alapul, azzal együtt formálódik iteratív jelleggel, mivel a 
költségek tervezése visszahathat a műszaki megoldásokra is. 

A pénzügyi terv nem egyszerűen egy költségkalkuláció, – mint egy hagyományos értelemben vett 
beruházási program – hanem a költségek és források összehangolásával előállított pénzügyi 
forgatókönyv, amely bemutatja, hogy a fejlesztési akció milyen finanszírozási feltételek között 
valósítható meg. 

A pénzügyi terv készítésekor figyelemmel kell lenni a kapcsolódó ESZA projekt tartalmára és 
összköltségére a projektek közötti elvárt minimális belső arány figyelembe vételével. 

A pénzügyi terv része a felhívás mellékleteként kiadott útmutató alapján elkészített költség-haszon 
elemzés.  

A projekt pénzügyi tervezésének jellemzői: 
A pénzügyi terv a Megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott tevékenységeknek megfelelően került 
összeállításra. A támogatási kérelemben megjelölt összeg lett jóváhagyva. Azonban a pályázat 
benyújtásához viszonyítva az építőipari árak jelentősen megnövekedtek így szükséges volt átgondolni, a 
tevékenységek számát, tartalmát, és ezzel összefüggésben a projekt részletes költségvetésének 
átgondolására is szükség volt. Mindez ez azonban nem veszélyezteti a projektnek a pályázatban 
meghatározott szakmai és társadalmi céljainak elérését. 
Mivel a projekt keretében végzett tevékenységek nem számítanak jövedelemtermelő tevékenységeknek, 
ezért a pénzügyi elemzés a projekt időtartamára szól. 
A projekt kezdete 2018.01. 01., a befejezése 2019.11. 30. 
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A projekt 100%-os támogatású ezért a megvalósító konzorciumi partnerek részéről saját forrást nem 
igényel. A támogatást igénylő projekt gazda Békés Város Önkormányzata, tehát nem vállalkozási jellegű, 
közfunkciót ellátó szervezet, így ÁFÁ visszaigénylésére nem jogosult, ezért a költségek bruttó formában 
szerepelnek a költségvetésben, a támogatások az ÁFA költségét is fedezik.  
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 
A projekt megvalósításához igényelhető előleg a támogatás 100%-a, mely egyben azt is jelenti, hogy a 
projekt megvalósításának likviditási kockázata megszűnt, saját forrásra a támogatásból tervezett 
tevékenységek tekintetében nem lesz szükség.  
A fejlesztés költséghatékonysága 
A költségvetés tervezése során kiemelt szempont volt a költséghatékonyság elvének érvényesítése, a 
szervezeti költségek optimalizálása, tevékenységek költséghatékony szervezése. A költségvetésben 
kizárólag a projekt megvalósításához szükséges tevékenységek kerültek tervezésre. 
A fejlesztés költséghatékonysága 
A költségvetés tervezése során kiemelt szempont volt a költséghatékonyság elvének érvényesítése, a 
szervezeti költségek optimalizálása, tevékenységek költséghatékony szervezése. A költségvetésben 
kizárólag a projekt megvalósításához szükséges tevékenységek kerültek tervezésre. 
A projekt összköltségvetése 519.112.500,- Ft, 
A felhívásban meghatározott belső költségvetési korlátok érvényesítésre kerültek a költségvetés 
tervezésekor. 
Teljesül továbbá a TOP 4.3.1 Felhívásnak az a kritériuma is, miszerint a TOP 5.2.1 projekt (ESZA 
programok) összegének legalább 30%-át el kell érnie a TOP 4.3.1. (ERFA beruházások) projekt 
összegének: 

 Ft a/b 
TOP-5.2.1.-15-BSI-2016-00002 172.510.930 33% 
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 519.112.500 

 
A hatékony tervezéshez elengedhetetlen, hogy a megvalósítók megfelelően ütemezzék a várható 
bevételek és kiadásokat, azok felmerülési idejét. A támogatási összeg 100%-os előleg finanszírozása azt 
is jelenti, hogy a likviditási elemzés során nem szükséges felmérni a bevételek ütemezett érkezését, mert 
az már rendelkezésre áll.  
 
 

7.  MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE 

7.1. A menedzsment szervezet bemutatása 

Jelen projekt projektgazdája Békés Város Önkormányzata. 
A projektmenedzsment feladatok ellátását a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 
3.8.pontja szabályozza. Ezen belül is a 3.8.2.pont tartalmazza a közszféra szervezetekre vonatkozó 
speciális előírásokat. 
A projekt megvalósítását a KBC Nonprofit Kft. (5630 Békés, Petőfi utca 2.) látja el a projekmendzsment 
feladatok ellátása útján. Jelentős szakmai háttérrel és tapasztalattal rendelkező munkatársak és a Békési 
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának kollégái vesznek részt a különböző projketelemek 
lebonyolításában, megszervezésében. A projektmenedzsment szervezet vezetője: Gál András 
osztályvezető, Műszaki Osztály. 
A szakmai vezető: Kádasné Öreg Julianna 
A Projektmenedzsment feladatkörébe a projekt irányítása és felügyelete tartozik. 

- A projekt előkészítés feladatai 
- Támogatási Szerződés megkötése - folyamatos egyeztetés a Közreműködő Szervezettel 
- A beszerzési fázis feladatai - részvétel a beszerzési dokumentációk összeállításában, részvétel 

a beszerzések bírálatában, a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződések előkészítése. 
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- A projekt végrehajtása során elvégzendő feladatok - a külső szolgáltatókkal megkötött 
szerződések alapján az abban foglaltak betartatása, a projekt kapcsán felmerülő pénzügyi-
számviteli feladatok ellátása, kifizetési kérelmek benyújtása, projekt mérföldkő jelentések 
benyújtása, folyamatos ellenőrzés és monitoring, projektdokumentálás, egyeztetés a 
Közreműködő Szervezettel. 

- A projekt lezárása - projekt zárójelentés benyújtása. 
A projekt menedzsment egy operatív szerv, mely alapvetően a projekt szereplői közötti koordinációs, 
illetve dokumentációs és jelentési feladatokat lát el, illetve követi, hogy a projekt megvalósítása a 
szerződésben vállalt műszaki és szakmai tartalommal valósul meg. 
A Projektmenedzsment működésének főbb szabályai: 

- A Projektmenedzsment a működéshez szükséges jogszabályi háttérhez az Önkormányzat belső 
szabályozásának megfelelően jut hozzá. 

- A Projektmenedzsment működési feltételeit a projekt forrásai fedezik. 
- A működési feltételek biztosítása a Polgármester feladata. 

A Projektmenedzsment üléseinek résztvevői: 
A Projektmenedzsment ülésein a Projektmenedzsment tagok és a pályázat lebonyolításában résztvevő 
egyéb felelősök és meghívottak vehetnek részt, illetve szükség esetén egyéb részt vevő és együttműködő 
partner. 
A Projektmenedzsment ülések időpontja: 
A Projektmenedzsment szükség szerint, ülésezik. A projektmenedzsment összehívását a 
projektmenedzser szervezet vezetője kezdeményezi, összeállítja az ülések napirendjét. 
A projektmenedzsment ülés általános napirendje: az elmúlt időszak feladatainak számonkérése, 
értékelése; beszámolás az aktuális feladatok ütemezéséről, előrehaladásáról; a következő időszak 
feladatainak megbeszélése, kiosztása. A jelen projekt megvalósítása tekintetében különösen fontos, hogy 
a projektmenedzsment teremti meg a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 és a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-
00002 közötti összhangot, biztosítja, hogy a két projekt ütemezése a Felhívások szerint történjen: 
egyrészt, hogy a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002 szociális, foglalkoztatást segítő és közösségfejlesztői 
programjai előkészítsék a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 lakhatási és infrastrukturális beruházásainak 
megvalósítását, másrészt hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010 beruházások megfelelő színteret 
adjanak az ESZA programok megvalósításához. Ennek érdekében legalább évi három olyan projekt 
menedzsment ülést szervez a projekt menedzser, melyen mindkét projekt konzorciumi partnerei (Békés 
Városi Szociális Szolgáltató Központ, Gál Ferenc Főiskola, Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és 
Kollégium, Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.)  is részt vesznek, így biztosítva a két projekt 
megvalósításának összehangolását. 
A projekt megvalósításának intézményi keretét alkotja a projekt menedzsmenten kívül a Támogató 
Csoport is, mely szintén szerve a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010és TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00002 
projekteknek. A Támogató Csoportnak nélkülözhetetlen szerepe van a két projekt tevékenységeinek 
koordinálásában, összehangolásában, ugyanakkor alapvetően javaslattételi jogköre van, melyekben 
döntést a projektmenedzsment üléseken a konzorciumi tagok hoznak, illetve, ha olyan ügy merül fel, mely 
önkormányzati döntés kompetenciába esik, akkor azt a projekt menedzsment továbbítja az önkormányzat 
vezetősége felé. 
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7.2. Üzemeltetés, működtetés (projektelemenként szükséges megvizsgálni) 

A projekt, mint a Tevékenységek részletes bemutatásánál is látható, több infrastrukturális beruházást 
is tartalmaz, melyek tekintetében meg kell oldani az üzemeltetés és működtetés feladatát. A 
beruházások során létrejött illetve felújított létesítmények Békés Város Önkormányzatának tulajdonát 
képezik, így az önkormányzat gondoskodik a létesítmények üzemeltetéséről és működtetéséről, az 
alábbi szervezetein keresztül: 

Az Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. az alábbi létesítményeket üzemelteti: 
- önkormányzati bérlakások: a projekt keretében új építésű bérlakásokat (15 db szociális bérlakás), 

mint az önkormányzati bérlakásállomány egészét, továbbra is a cég fogja végezni. A lakáscélú 
ingatlanok üzemeltetését az önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés értelmében végzi a 
cég. Az üzemeltetés pénzügyi forrása a bérbeadásból származó lakbérek; 

- a közösségi ház és a szolgálati lakás üzemeltetését szintén a cég fogja végezni; 
- az szintén már meglévő városüzemeltetési szerződés alapján a BKSZ Kft. feladata a járdák 

karbantartása és a játszótér üzemeltetése. 
A térfigyelő kamera rendszer a már meglévő rendszerhez lenne csatlakoztatva, amit jelenleg is Békés 
Város Önkormányzata üzemeltet. 
A közvilágítás üzemeltetése a NKM Áramhálózati Kft. feladata. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Önkormányzat

Projektmenedzsment 
szervezet vezetője

Szakmai vezető

Külső közremőködő

Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központ

Gál Ferenc Főiskola, 
Békési Szakképző Iskola, 

Gimnázium és 
Kollégium

Békési Kommunális és 
Szolgáltató Kft.

TOP-4.3.1-15-BS1-2016-
00010 

TOP-5.2.1-15-BS1-2016-
00002

Támogató csoport 
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8. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK 

1.  Áttekintő térképvázlat 
a következőkről: 

az akcióterület és a szegregátum elhelyezkedése a településen belül 

a korábbi fejlesztési helyszínek elhelyezkedése 

az egyes akcióterületi ingatlanok tulajdoni helyzete 

a megvalósításra tervezett összes beruházási jellegű tevékenység földrajzi helye, 
kiemelve a pályázat projektelemeit 

milyen funkciók és hogyan helyezkednek el az akcióterületen 

2.  Jogosultság igazolása: a szegregációs mutatók kiszámítása  

3.  

Egyeztetések 
dokumentációja, 
emlékeztetők, jelenléti 
ívek: 

közműszolgáltatókkal folytatott egyeztetésekről –amennyiben releváns 
érintett hatóságokkal folytatott egyeztetésekről –amennyiben releváns 
civil szervezetekkel, lakossággal, gazdasági szereplőkkel, egyéb intézményekkel 
folytatott egyeztetésekről 

KKK-val lefolytatott egyeztetésről a kerékpárforgalmi létesítményeket érintő kritériumok 
vonatkozásában – amennyiben releváns 

4.  Támogató csoport 
dokumentációja 

meghívottak köre és a meghívás igazolása 

alakuló ülés jegyzőkönyve 

együttműködési megállapodás 

ülések emlékeztetői, jelenléti ívek 

5.  Lakásmobilizációs tevékenységbe bevont célcsoport tagokkal folytatott egyeztetések jegyzőkönyvei, 
szándéknyilatkozatok, valamint lakcímkártya v. jegyző által igazolt életvitelszerű ott tartózkodás.  

6.  Műszaki szakértői nyilatkozat az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokról (amennyiben az önkormányzat 
a vásárlást/új építést választja). 

7.  A településrendezési tervhez való illeszkedést igazoló illetékes állami főépítészi nyilatkozat. 

8.  Tervezői nyilatkozat költségmegosztásról – amennyiben releváns 

9.  A projektben résztvevő társasházak közgyűlési határozata az együttműködési szándékról – amennyiben 
releváns 

10.  Projektmenedzsment 
szervezeti ábra, SZMSZ 

a menedzsmentben résztvevők önéletrajza (amennyiben ismert a személyük) 
 

11. Bérlakás rendeletek Az önkormányzat bérlakás rendelete. (Amennyiben a projekt következtében változott, 
úgy szükséges az új rendelet tervezetét is benyújtani.) 
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1.SZ. MELLÉKLET 
 
A TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT FŐBB 
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 
 
A korszerű kamera rendszerek esetében elvárás a digitális technológiákra, nyílt ipari szabványokra, és 
az IP infrastruktúrára épülés. 
 
A gyártó specifikus analóg/hibrid/digitális megoldások nem megfelelőek, mert azok mind az 
üzemeltetés, mind a fejlesztés, mind a más rendszerekkel történő integráció során erős korlátokat 
szabnak. További hátrányuk a rugalmatlanságon túl, hogy a kisebb sorozatszámok és a gyártói helyzeti 
előny miatt a rendszerek összköltsége is magasabb a szabványos megoldásoknál. Jelenleg már a 
rendszer-megbízhatóság és technikai paraméterek terén sem biztosítanak előnyt, sőt gyakran kevésbé 
fejlett technológiát alkalmaznak. 
 
A Rendőrség számára kiemelten fontos rendszerintegrációhoz és a magas szintű adatelemzéshez (arc 
felismerés, forgalom elemzés, big data technológiák) a gondos tervezés, a rendszerek közötti magas 
szintű átjárhatóság biztosítása. A nyílt szabványú biztonságtechnikai, rendszerirányítási és kamera 
rendszerek terén az ONVIF szövetség, illetve az általa meghatározott szabály és minősítési rendszer 
támogatottsága nagyon magas ezért új beszerzéseknél e szövetség tagjainak technológiáit célszerű 
választani. 
 
Az ONVIF megfelelés tekintetében jelenleg már elvárható, hogy a kamera és videó kóder eszközök a 
Rendőrség által engedélyezett esetek kivételével legalább „profilé S” tanúsítvánnyal rendelkezzenek, 
amely a technikai kompatibilitáson túl egy alapvető minőségi szintnek történő megfelelést is magában 
foglal. A szoftverek és rögzítők esetében az ONVIF jelforrások kezelése szükséges. Más rendszerekkel 
történő teljes értékű integrálás érdekében optimális az ONVIF szerinti (Profilé G) rendszer 
együttműködés, azonban ennek megkövetelése jelenleg (2016.06.01) még erősen korlátozná a piaci 
versenyt, illetve a befogadható rendszerek körét. A rendőrség által befogadható rendszerek minimum 
kritériuma tehát a pontosan specifikált adat kapcsolati interfész és fejlesztői környezet (sdk) megléte. 
Általánosságban megállapítható, hogy az XML és SQL alapú adatcsere interfészek jól kezelhetőek. A 
kamera rendszernek szabványos IP (IPv4, IPV6) struktúrán kell üzemelnie. A hálózat címzési és 
működési paramétereit a Rendőrséggel történt előzetes egyeztetés alapján, a Rendőrség intranet 
hálózatával harmonizált módon kell beállítani. Követelmény, hogy a kamera rendszer saját aktív 
eszközöket használjon, a logikai elkülönítés (IP tartomány, VLAN) nem elegendő. A WAN átjáróhoz 
(gateway-hez) a kamera rendszernek fizikailag külön interfészen kell kapcsolódnia. A WAN átjárónak 
tűzfal, NAT és IPSEC VPN funkcionalitással is kell rendelkeznie. 
 
A rendszer működését és a Rendőrségi fogadási ponthoz szükséges adatkapcsolatot a 
kamerarendszer felett rendelkező félnek kell biztosítania. Az összekapcsolás feltétele az 
integrációs alkalmasság rendőrség általi megállapítása. 
 
Rendszer integráció terén az új rendszereknél már a tervezéskor, a meglévő rendszereknél pedig 
integrálás, illetve bővítés előtt birtoklási költségelemzést szükséges végezni. Majd ennek eredménye 
alapján kell megvalósítani a beszerzést. A középtávú szakmai feladat ellátására alkalmas és 
műszakilag költséghatékony megoldások megtartása esetén is a kamera rendszer kimeneti pontján 
szabványos kép és vezérlőjel formátumot kell biztosítani. A megtartott részek tekintetében készüljön 
technológiai, és időrendi terv a későbbi kiváltásra vonatkozóan. A konverzió analóg rendszereknél nagy 
többségében jól megvalósítható. Az IP alapú, de gyártói szabvány szerint működő rendszereknél 
rendszer specifikus illesztés szükséges. Ezen esetekben fokozottan mérlegelendő, hogy a rendszer 
nem szabványos eszközeinek cseréje, vagy konverziója nyújt-e jobb megoldást. 
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Régi és bővített rendszerek esetében javasolt, míg új rendszerek esetében szükséges a szabványos 
formátumra konvertált képjelek rögzítése. Az elsődleges rögzítők lehetőleg a lokális központokban 
kerüljenek elhelyezésre, mert így optimalizálható a hozzáférés megbízhatósága és a hálózati 
infrastruktúra igénybevételének minimalizálása. A rendszer megbízhatóságát javítja, illetve az ellátott 
feladattól függően kötelező elvárás (pl. nagy távolságú hőkamerák) a kamerában, vagy közvetlenül a 
kamera mellett történő backup képrögzítés. 

A Fizikai hálózati struktúra elvárások minimuma: 

- IPV4 (IPV 6 megfeleléssel és támogatással) intranet elsődlegesen (Ethernet struktúra). Internet 
szegmensek bevonása esetén VPN kialakítás és titkosított átvitel. (IPSEC DES3).  

- Kapcsolók (switch) és útválasztók (gateway) esetében a vonali sebesség kapcsolására képes 
eszközök (Layer 3 switching). Méretezés technikailag maximum 67% terheltség az 5 éven belüli 
fejlesztéseket is figyelembe véve. Webes és szabványos menedzselhetőség (SNMP vl,V2) 

- Elsődlegesen vezetékes kiépítés, amennyiben ez jelentős korlátokba ütközik (fizikai, 
műemlékvédelem stb.), akkor titkosított (minimum WPA2 szintű) vezeték nélküli átvitel is 
elfogadható. Kiválasztás során szükséges vezetékes és vezeték nélküli alternatívák 
felmérése és összehasonlító költség / technikai paraméter elemzése. 

- Vezeték nélküli átvitelnél a rendszer megbízhatósága érdekében irányított antennák 
alkalmazása célszerű. Szabadon felhasználható frekvenciasávok közül a 2,4Ghz-es átvitel nem 
elfogadható a magas zavartatás és telítettség miatt. Az 5GHz-es átvitel megfelelő, amennyiben 
a felhasználás megengedi az alacsonyabb rendelkezésre állást és a szabotázs veszélyt. Az 
elérhető minőség miatt előnyösebbek a 10-15GHz közötti és 30GHz-es sáv, valamint a 
frekvencia engedélyhez kötött megvalósítások, azonban költségességük és az időszükségletük 
akadályt jelenthet. 

- Publikus és ipari célú 3,5G illetve 4G (LTE) szolgáltatások nagy távolságban kihelyezett 
kameráknál, projektre vonatkozó Rendőrségi engedéllyel akkor használhatóak, ha a feladathoz 
(pl. forgalom vizsgálat, arc felismerés) szükséges sávszélesség és titkosítás biztosított. 

- Épületeken belüli LAN struktúrában réz interfész a megfelelő. Távtáplálás (POE) csak akkor 
elfogadható, ha műszakilag alátámasztásra kerül és a rendszer megbízhatóságára nem jelent 
kockázatot. 

- Amennyiben a kültéri kamera nem épületre, oszlopra szerelt, vagy alépítményben kábelezett, 
akkor a kapcsolatot üveg hozzávezetéssel kell megvalósítani. Üveg interfészű kamera mellett, 
kameraházban történő réz/üveg átalakító elfogadható. Alépítmény, oszlop, illetve fali kivezetés 
és kamera között maximum 0,5m kültéri (STP) rézvezeték hossz elfogadható, ha a kivezetésnél 
legalább részleges eső elleni védelem (eresz, tető, árnyékolás van). 

- A teljes réz alapú szegmens hossz a 90 m-t nem haladhatja meg. Kültéri kameráknál a 
távtáplálás rendszer-megbízhatósági okokból nem elfogadható. 

-  Megvalósítástól függően be kell szerezni az NMHH és tulajdonosi engedélyeket, a fizikai 
infrastruktúrára és beépített eszközökre. 

- A rendszer részletes tervezése és megvalósítása a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben 
meghatározott minősítéssel rendelkező távközlési tervező, valamint műszaki ellenőr 
bevonásával történjen. 

- UHD, vagy speciális célú kamerákat tartalmazó rendszer esetén digitális képfeldogozó 
berendezések terén tapasztalt szakértő bevonása szükséges. 

- Minden eszközre CE és ECC tanúsítvány szükséges. 

- Kültéren minimum IP65 védettségi szint 
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- Villámvédettség biztosítása. (Különös tekintettel a gyengeáramú hálózatra.) 

- EU, MSZ megfelelés szükséges, biztonságtechnikai rendszerelemek esetében MABISZ 
minősítés szükségességét is meg kell vizsgálni. 

 
Videó stream server és virtuális mátrix rendszer specifikációja 

- Nyílt ipari szabványokra és az ONVIF ajánlásokra épüljön. 

- Szabványos IP kamerák és kódolók támogatásán felül, a más rendőrségi rendszerekkel történő 
integrálhatóság érdekében az adott rendszer platformnak a Rendőrség által elfogadottnak kell 

lennie. Még nem alkalmazott platform esetén a Rendőrségtől véleményt kell kérni a 

megfelelőséget illetően. 

- A rendszer struktúrája támogasson minimum 9999 alhálózatot és alhálózatonként 9999 
kamerát. 

- Elvárás, hogy a térfigyelő rendszer kliensek ne igényeljenek speciális hardver kulcsot, 
szabadon áttelepíthetőek legyenek másik munkaállomásra. Továbbá ne tartalmazzanak 
kliens szám korlátozást (nagyvállalati liszensz), kivéve, ha ez aránytalan költség kihatással 
járna, de ez esetben is szükséges a szállítónak nyilatkoznia a korlátlan liszensz feltételeiről és 
díjáról. 

- A rendszerhez kerüljenek átadásra a további illesztésekhez és továbbfejlesztéshez szükséges 
specifikációk, interfészek és szoftver készletek, ezek későbbi használata nem vonhat maga 
után további díjfizetést. 

- A technológia vagy szabványos X86 architektúrára telepített applikációs réteg, vagy pedig a 
rendszert szállító által integrált hardver/szoftver megoldás legyen. 

- Integrált megoldás esetében is teljes mértékben működjön együtt az X86 alapú rendszer 
környezettel, ethernet IPv4/6 architektúrával és SNMP rendszermenedzsmenttel. 

- A biztosított streamnek teljesen szabványosnak (RTSP RFC2326 szerint) kell lennie. A 
szabványos streameket támogató rendszerek és lejátszó programok (pl.: média player, 
quicktime, VLC stb.) plugin nélkül megnyithassák a videó fájlokat a kamera címéről, titkosított 
stream esetén a beépített szabványos hitelesítéssel történhessen a csatlakozás. 

- A megfigyelő rendszer IP alapú, nyílt szabványokat hasznosító kamerákból álljon, amelyképes 
egy időben rögzíteni, visszajátszani, tárolni, másolni és távoli hozzáférést kezelni anélkül, hogy 
e tevékenységek bármilyen negatív hatással lennének a működésére. A management 
szoftvernek biztosítania kell, hogy a felvételen megjelenjen a kamera azonosítója, dátum- és 
időbélyegző, valamint biztosítania kell a jelszó-védett felvételek létrehozását. A 
helyszínbélyegzőknek, valamint a kamerák kódjainak lehetővé kell tennie a gyors és egyszerű 
azonosítást. 

 
Kamera specifikáció:  

- A kamerák rendelkezzenek ONVIF (legalább profilé S) minősítéssel. 

- Új rendszerek valamint bővítések, cserék esetében már nem látjuk indokát az analóg 
kamera+kódoló technológiának. Az integrált IP alapú megoldások mind a fix, mind a DÓM 
kamerák esetén a kevesebb meghibásodási pont miatt megbízhatóbbak, azonos minőség 
biztosítása mellett áruk sem magasabb. 

- Meglévő kamerák esetében azok kiváltásáig megfelelő kompromisszum lehet a felhasználási 
célhoz optimális analóg kamera és digitalizáló kombinációjának a használata. 

- Meglévő analóg rendszerek esetében az integráció történhet szabványos A/D kódolóval, nem 



TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00010               MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 
 

81 

 

szabványos IP rendszerek esetében pedig szoftveres konverziót végző átjáró által. 

- A kamerák rendelkezzenek ONVIF (legalább profile S) minősítéssel. 

- A biztosított RTP/RTSP streamnek teljesen szabványosnak kell lennie, nem igényelhet 
speciális kodeket, illetve plugint. (Stream kompatibilitási tesztelés VLC playerrel, integrációs 
tesztelés robotzsaru TIR rendszerből történjen). Authentikációt igénylő és jelszó nélküli 
streamek is konfigurálhatóak legyenek. 

 
Videojel és informatikai specifikáció: 

- Új rendszereknél minimális elvárás az FHD (1080p) felbontás. A kamerák formája, 
konstrukciója, forgatási és zoom képességei az ellátandó feladat szerint kerüljenek 
meghatározásra. 

A kamerák (kódolók) által minimálisan teljesítendő paraméterek: 

- MPEG4 - ISO/IEC 14496-2 és/vagy ITU-T H.264 - ISO/IEC 14496 10 vagy ennél jobb 
formátumú felvételekre. (A formátumnak az ORFK által elfogadottnak kell lennie, még nem 

alkalmazott formátum esetén az ORFK-tól véleményt kell kérni a megfelelőséget illetően.) A 
felvételek felbontásának és FPS számának felhasználó által beállíthatónak kell lennie. 
Lehetővé kell tenni, hogy a képminőséget a felhasználási igények tükrében állíthassa a 
felhasználó. 

 
Kültéri általános célú FIX FHD térfigyelő kamerák 

-  Nappali és éjszakai üzemmódra képesnek kell lenniük (Day/Night). Fényérzékenység 0,1 Lux, 
vagy jobb (ff üzemmódban, AGC bekapcsolva) Szükség szerint gondoskodni kell az infra 
megvilágítottságról. 

-  Alapelvárás az autófókusz, továbbá a telepítéskor beállítható megfigyelési terület (Állítható, 
forgatható konzol, illetve cserélhető és/vagy vario objektív.) 

-  Videó kódolás: MPEG4, ISO/IEC 14496-2 és/vagy ITU-T H.264, ISO/IEC 14496 10, 
(szabványos H.265 megfelelő, ha teljes értékű szabványos H.264 működést tartalmaz) 

- Elvárt felbontás: minimum FullHD (1920*1080). 

- Képváltás konfigurálhatósága: legalább 1...25 kép/s. 

- Videó bitráta: legalább 2Mbps - 8 Mbps között. 

- Processzálási teljesítmény: 25 kép/s esetén FullHD (1920*1080) felbontású stream. 

- Legalább 2 db független paraméterekkel definiálható egyidejű stream. 

- Hitelesített és hitelesítés nélküli működés beállíthatósága. 

- Az információ eljuttatása(címzés) tekintetében az unicast és multicast támogatás. 

- Unicast elérés esetén minimum 4 db konkurens jelfolyam kérés kiszolgálása, definiált 
streamenként. 

- Késleltetés: < 300ms (encoding és decoding együttesen). 

- Állókép-készítés: legalább JPEG vagy JPEG és további formátumok támogatása. 

- Adat interfész: elsődlegesen Connector RJ-45 female, 10/100Base-Tx,vagy 10/100/1000 
csatlakozás. (Ajánlott hálózati struktúrának megfelelő másodlagos, a kiépített hálózati 
struktúrának megfelelő optika, vagy vezeték nélküli interfész, mert így elkerülhető a konverter 
eszköz alkalmazása, egyben kompaktabb és megbízhatóbb struktúra alakítható ki.) 
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- Hálózati videó átvitel: RTSP (RFC2326) teljes értékű támogatása (TCP/UDP, unicast és 
multicast módban, authentikációval és anélkül) 

- Hálózati szabványok: IPv4, (IPv6 opcionális) SNMPv2, HTTP, DHCP, Generic ICMP, IGMPv3, 
ARP, FTP konfigurálás: Web kliens, Telnet, virtuális mátrix szoftveren keresztül. 

- Védettségi szint minimum IP 65 besorolású. 

- Működési hőmérséklet minimális tartománya: -20C-tól +50C-ig. 

- A kamerák külső hűtést, fűtést nem igényelhetnek. 

- Ingyenesen biztosított, szabvány-fejlődést követő firmware frissítés. 

 
Beltéri általános célú FIX FHD térfigyelő kamerák 

-  Fényérzékenység 1 Lux, vagy jobb (ff üzemmódban, AGC bekapcsolva). Ha kikapcsolt 
világításnál is üzemelnie kell, akkor a kültérivel azonos érzékenység szükséges és gondoskodni 
kell az infra megvilágítottságról! 

-  A többi minimum paraméter azonos a kültéri FIX FHD kamerákéval. 

 
Kültéri általános célú FIX UHD 4K térfigyelő kamerák 

- Nappali és éjszakai üzemmódra képesnek kell lenniük (Day/Night). Fényérzékenység 0,1 Lux, 
vagy jobb (ff üzemmódban, AGC bekapcsolva). Szükség szerint gondoskodni kell az infra 
megvilágítottságról. 

- Alap elvárás az autófókusz, továbbá a telepítéskor beállítható megfigyelési terület (állítható, 
forgatható konzol, illetve cserélhető és / vagy vario objektív). 

- Videó kódolás: MPEG4, ISO/IEC 14496-2 és/vagy ITU-T H.264, ISO/IEC 14496 10, 
(szabványos H.265 megfelelő, ha teljes értékű szabványos H.264 működést tartalmaz). 

- Elvárt felbontás: minimum 4K 

- Képváltás konfigurálhatósága: legalább 1...25 kép/s. 

- Videó bitráta: legalább 2Mbps - 32 Mbps között. 

- Processzálási teljesítmény: 25 kép/s esetén 4K felbontású stream. 

- Legalább 2 db független paraméterekkel definiálható egyidejű stream. 

- Authentikáció és authentikáció nélküli működés beállíthatósága. 

- Unicast és multicast támogatás. 

- Unicast elérés esetén minimum 4 db konkurens jelfolyam kérés kiszolgálása, definiált 
streamenként. 

- Késleltetés: < 300ms (encoding és decoding együttesen). 

- Állókép-készítés: legalább JPEG vagy JPEG és további formátumok támogatása. 

- Adat interfész: elsődlegesen Connector RJ-45 female, 10/1 OOBase-Tx, vagy 10/100/1000 
csatlakozás. (Ajánlott hálózati struktúrának megfelelő másodlagos, a kiépített hálózati 
struktúrának megfelelő optika, vagy vezeték nélküli interfész, mert így elkerülhető a konverter 
eszköz alkalmazása, egyben kompaktabb és megbízhatóbb struktúra alakítható ki.) 

- Hálózati videó átvitel: RTSP (RFC2326) teljes értékű támogatása (TCP/UDP, unicast és 
multicast módban, authentikációval és anélkül). 

- Hálózati szabványok: IPv4, (IPv6 opcionális) SNMPv2, HTTP, DHCP, Generic ICMP, IGMPv3, 
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ARP, FTP konfigurálás: Web kliens, Telnet, virtuális mátrix szoftveren keresztül. 

- Védettségi szint minimum IP65. 

- Működési hőmérséklet minimális tartománya: -20C-tól +50C-ig. 

- A kamerák külső hűtést, fűtést nem igényelhetnek. 

- Ingyenesen biztosított, szabvány-fejlődést követő firmware frissítés. 

 
Beltéri általános célú FIX 4K (3840x2160) térfigyelő kamerák 

- Fényérzékenység 1 Lux, vagy jobb (ff üzemmódban, AGC bekapcsolva). 

- Ha kikapcsolt világításnál is üzemelnie kell, akkor a kültérivel azonos érzékenység szükséges 
és gondoskodni kell az infra megvilágítóttságról! 

- A többi minimum paraméter azonos a kültéri FIX 4K kamerákéval. 
 

Kültéri FHD Zoom kamerák 

- Vízszintes körbeforgathatóság 360 fok, függőleges forgathatóság minimum 270 fok, zoom 
tartomány a megfigyelési ponton szükséges mértékű és nem lehet kisebb, mint 25x. 

- Nappali és éjszakai üzemmódra képesnek kell lennie (Day/Night). Fényérzékenység 0,1 Lux, 
vagy jobb (ff üzemmódban, AGC bekapcsolva). Szükség szerint gondoskodni kell az infra 
megvilágítottságról. 

- Alapelvárás az autófókusz, továbbá a telepítéskor beállítható megfigyelési terület (állítható, 
forgatható konzol, illetve cserélhető és/vagy vario objektív). 

- Videó kódolás: MPEG4, ISO/IEC 14496-2 és/vagy ITU-T H.264, ISO/IEC 14496 10, 
(szabványos H.265 megfelelő, ha teljes értékű szabványos H.264 működést tartalmaz). 

- Elvárt felbontás: minimum FullHD (1920*1080). 

- Képváltás konfigurálhatósága: legalább 1...25 kép/s. 

- Videó bitráta: legalább 2Mbps - 8 Mbps között. 

- Processzálási teljesítmény: 25 kép/s esetén FullHD (1920*1080) felbontású stream. 

- Legalább 2 db független paraméterekkel definiálható egyidejű stream. 

- Hitelesített és hitelesítés (authentikáció) nélküli működés beállíthatósága. 

- Címzés tekintetében unicast és multicast támogatás. 

- Unicast elérés esetén minimum 4 db konkurens jelfolyam kérés kiszolgálása definiált 
streamenként. 

- Késleltetés: < 300ms (encoding és decoding együttesen). 

- Állókép-készítés: legalább JPEG vagy JPEG és további formátumok támogatása. 

- Adat interfész: elsődlegesen Connector RJ-45 female, 10/1 OOBase-Tx,vagy 10/100/1000 
csatlakozás. (Ajánlott hálózati struktúrának megfelelő másodlagos, a kiépített hálózati 
struktúrának megfelelő optika, vagy vezeték nélküli interfész, mert így elkerülhető a konverter 
eszköz alkalmazása, egyben kompaktabb és megbízhatóbb struktúra alakítható ki.) 

-  Hálózati videó átvitel: RTSP (RFC2326) teljes értékű támogatása (TCP/UDP, unicast és 
multicast módban, authentikációval (hitelesítés) és anélkül) 

-  Hálózati szabványok: IPv4, (IPv6 opcionális) SNMPv2, HTTP, DHCP, Generic ICMP, IGMPv3, 
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ARP, FTP konfigurálás: Web kliens, Telnet, virtuális mátrix szoftveren keresztül. 

- Védettségi szint minimum IP65. 

- működési hőmérséklet minimális tartománya: -20C-tól +50C-ig. 

- A kamerák külső hűtést, fűtést nem igényelhetnek. 

- Ingyenesen biztosított, szabvány-fejlődést követő firmware frissítés. 

- Vízszintes körbeforgathatóság 360 fok, függőleges forgathatóság minimum 270 fok, zoom 
tartomány a megfigyelési ponton szükséges mértékű és nem lehet kisebb, mint 10x. 

- Fényérzékenység 1 Lux, vagy jobb (ff üzemmódban, AGC bekapcsolva). Ha kikapcsolt 
világításnál is üzemelnie kell, akkor a kültérivel azonos érzékenység szükséges és gondoskodni 
kell az infra megvilágítottságról! 

- A többi minimum paraméter azonos a kültéri zoom kamerákéval. 

 
Kültéri 4K Zoom kamerák 

- Vízszintes körbeforgathatóság 360 fok, függőleges forgathatóság minimum 270 fok, zoom 
tartomány a megfigyelési ponton szükséges mértékű és nem lehet kisebb, mint 25x. 

- Nappali és éjszakai üzemmódra képesnek kell lennie (Day/Night). Fényérzékenység 0,1 Lux, 
vagy jobb (ff üzemmódban, AGC bekapcsolva). Szükség szerint gondoskodni kell az infra 
megvilágítottságról. 

- Alapelvárás az autófókusz, továbbá a telepítéskor beállítható megfigyelési terület (állítható, 
forgatható konzol, illetve cserélhető és/vagy vario objektív). 

- Videó kódolás: MPEG4, ISO/IEC 14496-2 és/vagy ITU-T H.264, ISO/IEC 14496 10, 
(szabványos H.265 megfelelő, ha teljes értékű szabványos H.264 működést tartalmaz). 

- Elvárt felbontás: minimum 4K (3840x2160). 

- Képváltás konfigurálhatósága: legalább 1...25 kép/s. 

- Videó bitráta: legalább 2Mbps - 32 Mbps között. 

- Processzálási teljesítmény: 25 kép/s esetén 4K(3840x2160) felbontású stream. 

- Legalább 2 db független paraméterekkel definiálható egyidejű stream. 

- Hitelesített és hitelesítés (authentikáció) nélküli működés beállíthatósága. 

- Címzés tekintetében unicast és multicast támogatás. 

- Unicast elérés esetén minimum 4 db konkurens jelfolyam kérés kiszolgálása definiált 
streamenként. 

- Késleltetés: < 300ms (encoding és decoding együttesen). 

- Állókép-készítés: legalább JPEG vagy JPEG és további formátumok támogatása. 

- Adat interfész: elsődlegesen Connector RJ-45 female, 10/100Base-Tx,vagy 10/100/1000 
csatlakozás. (Ajánlott hálózati struktúrának megfelelő másodlagos, a kiépített hálózati 
struktúrának megfelelő optika, vagy vezeték nélküli interfész, mert így elkerülhető a konverter 
eszköz alkalmazása, egyben kompaktabb és megbízhatóbb struktúra alakítható ki.) 

- Hálózati videó átvitel: RTSP (RFC2326) teljes értékű támogatása (TCP/UDP, unicast és 
multicast módban, authentikációval és anélkül). 

- Hálózati szabványok: IPv4, (IPv6 opcionális) SNMPv2, HTTP, DHCP, Generic ICMP, IGMPv3, 
ARP, FTP konfigurálás: Web kliens, Telnet, virtuális mátrix szoftveren keresztül. 
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- Védettségi szint minimum IP65. 

- működési hőmérséklet minimális tartománya: -20C-tól +50C-ig. 

- A kamerák külső hűtést, fűtést nem igényelhetnek. 

- Ingyenesen biztosított, szabvány-fejlődést követő firmware frissítés. 

 
Beltéri 4K Zoom kamerák 

- Vízszintes körbeforgathatóság 360 fok, függőleges forgathatóság minimum 270 fok, zoom 
tartomány a megfigyelési ponton szükséges mértékű és nem lehet kisebb, mint 10 x. 

- Fényérzékenység 1 Lux, vagy jobb (ff üzemmódban, AGC bekapcsolva). Ha kikapcsolt 
világításnál is üzemelnie kell, akkor a kültérivel azonos érzékenység szükséges és gondoskodni 
kell az infra megvilágítottságról! 

-  A többi minimum paraméter azonos a kültéri zoom kamerákéval. 

 
Speciális célú és nagyfelbontású UHD kamerák (4K felbontású kamerák azon része is ide tartozik, 

amely nem teljesíti a kül-, illetve beltéri 4K kamerákra vonatkozó előírásokat). 

- Ezen kategóriájú kamerák esetén már a specifikáció során szükséges az ORFK GF IÜFO 
bevonása. (Kész rendszereknél pedig a megfelelőséghez szükséges az ORFK GF IÜFO 
egyetértése). 

- Alap elvárás a telepítéskor beállítható megfigyelési terület. 

- Fényérzékenység, felbontás, látószög zoom a feladat szerinti, külön méretezést igényel. 

- Szükség szerint gondoskodni kell a működéshez szükséges normál és/vagy infra 
megvilágítottságról. 

- Videó kódolás: MPEG4, ISO/IEC 14496-2 és/vagy ITU-T H.264, ISO/IEC 14496 10, 
(szabványos H.265 megfelelő, ha teljes értékű szabványos H.264 működést tartalmaz). 

- A megadott kódolások legalább egyike szerinti szabványos működés direkt módon, vagy videó 
szerver közbeiktatásával is biztosítható. 

- Elvárt felbontás: az ellátott feladathoz méretezett normál spektrumú kamerák esetén minimum 
FullHD (1920*1080), hőkamerák esetében pedig minimum 640x480 felbontás. 

- Képváltás konfigurálhatósága: legalább 1...25 kép/s. 

- Videó bitráta: legalább 2Mbps - 8 Mbps között. 

- Processzálási teljesítmény: 25 kép/s normál spektrumú kamerák esetén minimum FullHD 
(1920*1080) felbontással, hőkamerák esetében pedig minimum 640x480 felbontással. 

- Legalább 2 db független paraméterekkel definiálható egyidejű stream. 

- Hitelesített és hitelesítés (authentikáció) nélküli működés beállíthatósága. 

- Címzés tekintetében unicast és multicast támogatás. 

- Unicast elérés esetén minimum 4 db konkurens jelfolyam kérés kiszolgálása definiált 
streamenként. 

- Késleltetés: < Is (encoding és decoding együttesen). 

- Állókép-készítés: legalább JPEG vagy JPEG és további formátumok támogatása. 

- Adat interfész: elsődlegesen Connector RJ-45 female, 10/100Base-Tx, vagy 10/100/1000 
csatlakozás. Ajánlott hálózati struktúrának megfelelő másodlagos, a kiépített hálózati 
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struktúrának megfelelő optika, vagy vezeték nélküli interfész, mert így elkerülhető a konverter 
eszköz alkalmazása, egyben kompaktabb és megbízhatóbb struktúra alakítható ki. 

- Hálózati videó átvitel: RTSP (RFC2326) teljes értékű támogatása (TCP/UDP, unicast és 
multicast módban, authentikációval és anélkül). 

- Hálózati szabványok: IPv4, (IPvó opcionális) SNMPv2, HTTP, DHCP, Generic ICMP, IGMPv3, 
ARP, FTP konfigurálás: Web kliens, Telnet, virtuális mátrix szoftveren keresztül. 

- Védettségi szint minimum IP65. 

- Működési hőmérséklet minimális tartománya: -20C-tól +50C-ig. 

- A kamerák külső hűtést, fűtést nem igényelhetnek. 

- Ingyenesen biztosított, szabvány-fejlődést követő firmware frissítés. 

 
Rendszerre vonatkozó előírások: 

- A mindenkor hatályos jogszabályok szerint az adatvédelmi besorolás által meghatározott 
időtartamban elegendő folyamatos és esemény (intézkedés) tárolási kapacitással 
rendelkezzen. (2016.01.19-i állapot szerint teljes felbontás esetén minimum 3 nap rögzítés, 
mely bővíthető legyen 30 naposra. A képváltási elvárás 25 kép/s, kivéve a speciális kamerákat 
ahol, ha a kamera teljes felbontásnál nem képes 25 kép/s-ra, akkor az általa biztosított 
legmagasabb képváltás.) 

- A felvételek mentéséhez használt tárhelyhez a rendőrségi informatikai rendszerek számára 
elektronikus távoli hozzáférés biztosítása. A hozzáférési interfésznek, illetve kliensnek 
rendőrségi intranet kompatibilisnek és az ORFK GF Informatikai Üzemeltetési Főosztály által 
engedélyezettnek kell lennie. 

- Támogatnia kell az NTP protokollt az időbélyegző központi szinkronizálása miatt. 

- A rendszer-adminisztráció biztosítsa a szabadon konfigurálható jogosultsági szintek 
létrehozásához, a keletkezett felvételek eredetiben való megőrzéséhez. Rendelkezzen olyan 
keresési funkcióval, amely lehetővé teszi a hely és/vagy időbélyegzők alapján történő keresést. 
Az alkalmazott háttértárak legyenek alkalmasak a hosszú távú tárolásra, valamint a külső 
adattárolókra történő másolásra. 

- A rögzítő rendszer tegye lehetővé, hogy valamilyen egyéb tárolóegységre biztonsági 
másolatokat lehessen készíteni, amelyeket egy PC segítségével le lehet játszani (pl. 
CD/DVD/Blu Ray). Az adatmentési tevékenységet naplózza. A felvett videót a natív 
formátumában tárolja, hogy ne romoljon a minőség és ne sérüljön a felvétel integritása. 

- A központi rendszer szünetmentes tápellátással (UPS) rendelkezzen, amely legkevesebb fél 
órán át biztosítja a teljes rendszer működtetését. A kamerák esetében a feladatvégzéstől és a 
helyszínen elérhető elektromos hálózat stabilitásától függően kell meghatározni a 
szünetmentes ellátást. Kritikus kamerák esetén 30 perc az alapértelmezett áthidalás, kétirányú 
tápellátás, illetve generátoros póttáplálás esetén 5 perc átkapcsolási szünetmentes ellátás az 
elvárt érték. (ORFK GF Informatikai Üzemeltetési Főosztály engedélyezhet rövidebb áthidalási 
időt és/vagy a szünetmentesítés részleges elhagyását). 

- A rendszerre szerviz megállapodást (SLA-t) kell kötni, mely folyamatos támogatást és 
időszakos karbantartást tartalmaz. 

- Az SLA megállapodásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a felszerelés tisztítása, 
hibás/tönkrement eszközök javítása/cseréje, megfelelőségi tesztek, a kamera pozíciójának és 
fókuszának újraállítása, a rendszerszoftver frissítése/fejlesztése, garanciavállalás, a 
tevékenységek naplózása. A kamerarendszer hálózati infrastruktúrájának folyamatos 
szolgáltatást kell biztosítania az elvárt sávszélességen, valamint lehetővé kell tennie az 
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eszközpark fejlesztését/bővítését. 
 

 


