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BEVEZETŐ  

 

Bicske Város Önkormányzata a TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 azonosítószámú pályázati 

program keretében közösségi alapú, komplex programot valósít meg a bicskei szegregált 

lakóterületek integrációja érdekében. A beavatkozás célja a szegregáció oldása, a 

szegregátumban élő lakosságszám csökkentése, a célcsoport életkörülményeinek javítása a 

területek rehabilitációjával, a rossz állagú ingatlanok felszámolásával és a mobilizációs 

lehetőségek megteremtésével. A szegregátumok oldását támogatja az alacsony státuszú 

lakosság számának csökkentése a foglalkoztatottság növelésével. A program jövőképe 

szerint az akcióterület az infrastrukturális beruházások rehabilitáló hatásának köszönhetően 

integrálódik a városszerkezetbe, és megtörténik a célcsoport közösségi és egyéni szintű 

társadalmi integrációja. 

A Közösségi Beavatkozási Terv (továbbiakban: KBT) elnevezésű tanulmány tartalmazza a 

helyzetelemzést, a célok levezetését és a támogatási kérelemben szereplő tevékenységek 

rövid bemutatását.  

 

A beavatkozások a TOP-5.2.1 projekt finanszírozásából valósulnak meg, ahhoz a 

konzorciumi partnerek önerőt nem biztosítanak, kölcsön, vagy hitel felvétele nem szükséges. 

A projektmegvalósítás időtartama 42 hónap. 
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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A jelenkorban tapasztalható társadalmi nehézségek szakmailag és gazdaságilag egyaránt 
hatékony megoldásokra ösztönzik a humán szolgáltatókat, a század sajátos társadalmi 
problémái aligha kezelhetőek az egyes szakterületek együttműködése nélkül. A „Közösségi 
beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében” elnevezésű program 
keretében a szegregátum rehabilitációja az infrastrukturális beruházások mellett a humán 
szolgáltatások és a közösség komplex fejlesztésével, multidiszciplináris és 
interprofesszionális együttműködési környezetben valósul meg. 

A program megvalósítására Támogató Csoport alakult, melynek tagjai a helyi önkormányzat, 
a szociális és gyermekjóléti szolgáltatók, az önkormányzat szociális csoportja, az érintett 
oktatási és kulturális intézmény, a védőnői szolgálat, az Egészségügyi Központ munkatársai, 
a roma nemzetiségi önkormányzat, a helyi rendőrőrs és tevékenységének során bevonásra 
kerülnek egyéb, a téma szempontjából releváns szervezetek, intézmények, szakemberek. 
Bicske Város Önkormányzata a konzorciumi partnerekkel - Egyesített Családsegítő és 
Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Bicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
Támogató Csoport - Közösségi Beavatkozási Tervben rögzíti a program és a megvalósítás 
részletes tartalmát, melyben megtörténik a szegregátum helyi viszonyainak áttekintése, a 
szolgáltatások elérhetőségének és minőségének felmérése, a helyi szaktudás feltárása; a 
partnerek feladatainak pontos meghatározása, a komplex programterv kidolgozása és 
ütemezése, az akcióterület-specifikus megoldások meghatározása is. 

A településen több szegregátum, illetve szegregációval veszélyeztetett terület is található, az 

akcióterület ezek együttes lehatárolásával került kijelölésre. A cél elérése érdekében 

tervezett konkrét tevékenységek jelenlét típusú program keretében, az akcióterületen élő 

célcsoport aktív részvételével valósulnak meg.  

A lakosság életminőségének javítása a szociális és egészségügyi ágazat, továbbá a 

lakásügyi, esélyegyenlőségi, településfejlesztési, közművelődési és köznevelési színterek 

együttműködését igényli. A „Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek 

integrációja érdekében” elnevezésű program keretében megvalósul a település 

szegregátumának rehabilitációja - az infrastrukturális beruházások mellett a humán 

szolgáltatások és a közösség komplex fejlesztésével - multidiszciplináris és 

interprofesszionális együttműködési környezetben. A szegregátum megszüntetése rövid-

középtávon nem lehetséges a terület kiterjedése és magas népességszáma okán. A TOP-

5.2.1-15-FE1-2016-00001 azonosítószámú program keretében végzett beavatkozások célja 

a szegregáció oldása, a szegregátumban élő lakosságszám csökkentése, a célcsoport 

életkörülményeinek javítása a területek rehabilitációjával, a rossz állagú ingatlanok 

felszámolásával és a mobilizációs lehetőségek megteremtésével. A Koncepció jövőképe 

szerint a szegregátum a TOP-4.3.1-es infrastrukturális beruházások rehabilitáló hatásának 

köszönhetően integrálódik a városszerkezetbe, és a TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 

azonosítószámú program eredményeivel kiegészülve megtörténik a célcsoport közösségi és 

egyéni szintű társadalmi integrációja. A humán szolgáltatási rendszer egyidejű 

átszervezésével megtörténik az erőforrások optimalizálása, mely amellett, hogy a 

fejlesztéseket garanciális elemként támogatja, a költségek minimalizálásával és a 

kapacitások hatékonyságának növelésével lehetővé teszi, hogy a rendszer plusz források 

nélkül is fenntarthatóvá váljon. 
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A projekt átfogó célja, hogy Bicske város szegregált településrészén élő hátrányos helyzetű 

lakosságának társadalmi felzárkózását és integrációját elősegítse, életkörülményeit javítsa, 

társadalmi hátrányait kompenzálja szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, 

foglalkoztatási, egészségügyi, anti-diszkriminációs, szolgáltatásszervezési és közbiztonsági 

programok megvalósításával.  

 

A fejlesztés specifikus céljai, tartalma:  

1. Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése, Támogató Csoport működtetése, 

szolgáltatásintegrációs működés kialakítása a területi átszervezés bázisán  

 

2. A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése 

A tevékenységek tartalma: Közösségfejlesztő programok 

 

3. Az akcióterületen élő lakosság felzárkóztatásának támogatása folyamatos szociális munka 

biztosításával  

A tevékenységek tartalma: Jelenlét típusú szociális munka 

 

4. A célcsoport munkaerő-piaci helyzetének javítása, foglalkoztathatóságának és 

foglalkoztatásának elősegítése  

A tevékenységek tartalma: Munkaerő-piaci programok megvalósítása 

 

5. Az akcióterületen élő gyermekek fejlesztése és a célcsoport képzettségi szintjének 

növelése, az oktatáshoz és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

A tevékenységek tartalma: Gyermekek fejlesztése, az akcióterületi lakosság képzettségi 

szintjének növelése 

 

6. A célcsoport egészségi állapotának fejlesztése 

A tevékenységek tartalma: Kitelepülő egészségügyi szűrőprogramok, egészségfejlesztési 

célú prevenciós rendezvények helybe vitt szolgáltatási színtéren, Mentálhigiénés klub-

foglalkozások, Szeretet-nyelvek képzés, Étrendi és mozgás tanácsadás, felvilágosító 

programok. 

 

7. A célcsoport szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása 

A tevékenységek tartalma: összefoglaló megnevezése: szolgáltatási helyzet exponálása, 

Szolgáltatás tervezési koncepció, Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése, monitoring. 
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8. A közbiztonság erősítése, a bűnelkövetés mérséklése 

A tevékenységek tartalma: Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok, 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozása és drog-prevenciós céllal történő közös 

programszervezés. 

 

A fejlesztések által indukált egyéb tevékenységek: 

A) A programok megvalósításához szükséges eszközbeszerzés  

B) A programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok 

(nyomtatott és online felületek) kialakítása és fenntartása  

C) Nyilvánosság biztosítása  

 

A projekt összköltsége 149 203 420 Ft. A beavatkozások a TOP-5.2.1 projekt 

finanszírozásából valósulnak meg, ahhoz a konzorciumi partnerek önerőt nem biztosítanak, 

kölcsön, vagy hitel felvétele nem szükséges. A projektmegvalósítás időtartama 42 hónap.  

A programot az Önkormányzat által létrehozott Támogató Csoport valósítja meg a 

közreműködésükkel kialakított Közösségi Beavatkozási Tervben foglaltak szerint. 

 

Monitoring mutató/indikátor megnevezése:  

A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma 

(fő): 884. 

Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma (fő): 114  

Az egyes tevékenységek és szolgáltatások kihasználtságát, igénybevételi adatait a KBT 4.1. 

fejezetének táblái tartalmazzák. 

 

A támogatási kérelemben szereplő projekt-tartalom a projekt-fejlesztés 

eredményeképpen az alábbiakban változott: 

A szolgáltatásszervezés szolgáltatásfejlesztési és forrásoptimalizálás fókuszú átalakítására - 

szolgáltatásintegrációs működés bevezetése területi alapú munkaszervezi bázison - az 

igény- és helyzetfelmérésre alapozva a hatékonyság garanciájaként kerül sor, támogatási 

forrást nem igényel. A szolgáltatások biztosítását az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ - Kapcsolat Központ területi alapon szervezi át, a konzorcium területi alapként a 

források szükségletalapú közvetíthetősége érdekében - a védőnői körzeteket jelölte ki. 

A programot megvalósító szakemberek szolgáltatásfejlesztésre és projektmegvalósításra 

való – eredetileg intézményi képzés keretében, projektköltségen tervezett, - felkészítése az 

Önkormányzat finanszírozásában valósult meg. Az „Adekvát szolgáltatásszervezés a 

feladatalapú finanszírozás tükrében - a területi alapú ellátási modell bevezetése és 

tapasztalatai” című - engedélyszám: T-05-004/2017 - képzés a projektre fókuszáló 

műhelymunkával egészült ki, amelynek végén a résztvevők tanúsítványt kaptak. 
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A programelemek végleges tartalma meghatározásra, pontosításra került.  

A 2 fő mentorral tervezett folyamat-tanácsadás tartalma a célcsoport speciális problémáinak 

– pl. a lakásmobilizációs tevékenység során jelentkező nehézségek - adekvát kezelése 

érdekében esettanácsadásra módosul.  

A modellhez kapcsolódó immateriális javak beszerzése helyett szolgáltatáskereső modul 

beszerzésére és kialakítására kerül sor az igénybevevő ügyfelek számára. A 

szolgáltatáskereső a szolgáltatáselérést és az ügyfél tájékoztatását támogatja. 

Tanácsadás (jogi jellegű) tevékenység helyett – a célcsoport részére nyújtott jogi 

tanácsadást biztosít a program.  

A Kerecsendi Kiss Márton Emlékházba tervezett közösségfejlesztő foglalkozások – zene, 

tánc, baba-mama játszóház klub, családtervezési, kreatív-kézműves, népismereti 

foglalkozások típusonként heti 1 óra helyett havi 4 órában valósulnak meg. 

A tanulási technikák csoportfoglalkozások költségvonzata és indikátorteljesítése az áldozattá 

válást és bűnelkövetést megelőző ifjúsági programokra került átcsoportosításra. 

A jelenlét típusú szociális munkát támogató roma segítők létszáma 3 fő helyett 2 főre 

módosul a megfelelő bérszínvonal biztosítása érdekében, akik munkaviszony keretében napi 

6 órában látják el feladataikat.  

A 7-8 osztályos felzárkóztató képzés helyett OKJ-s és betanított képzések valósulnak meg a 

célcsoport köréből min. 60 fő részvételével.  

 

2. HELYZETELEMZÉS  

 

A település egészségügyi és szociális térképpel sem rendelkezik. A PET keretében készített 

helyzetfelmérés – PET 1.1.1-1.1.6., 1.3., 2.1-2.5. - a szegregátum bemutatása során kitért a 

megyei és települési adatokra is. A KBT kiegészítő adatgyűjtése az akcióterületre, a 

szegregátum helyi viszonyaira fókuszált. A helyzet- és igényfelmérés – a teljesség igényének 

érdekében - három ütemben valósult meg az alábbiak szerint. 

 

Alkalmazott módszerek, a mintavétel jellemzői: 

A 2016 áprilisában elkészített Projekt-előkészítő tanulmány keretében Bicske Város 

Önkormányzata elvégezte a projektet megalapozó adatgyűjtést és interjú-kérdéseket állított 

össze. A konzorciumi partnerek - az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - 

Kapcsolat Központ és a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkatársai – 

szakmai megválaszolták az interjú-kérdéseket és személyes adatgyűjtéssel feltárták a 

célcsoport szükségletrendszerét.  

A szegregátum lakossági igényeinek felmérését alapvetően három módszer segítette; 
szakértői interjúk a konzorciumba bevont partnerek releváns szakembereivel, a 
családsegítők célcsoport körében végzett személyes adatgyűjtése és a 2011-es KHS 
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felmérés, kiegészülve a támogató csoportban résztvevő partnerek által gyűjtött adatok 
elemzésével.  

A Projekt-előkészítő tanulmányhoz kapcsolódó igényfelmérés során az érintett lakosság és a 

releváns intézmények igényeinek felmérése, és a korábbi fejlesztést célzó programok 

eredményeinek elemzése is megtörtént. Az igényfelmérés hiányzó szegmenseinek 

kérdéseire – a szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó irányok, a meglévő erőforrások 

felhasználásának optimalizálása – további, a Közösségi Beavatkozási Terv készítéséhez 

kapcsolódó kérdőíves felmérés és konzultáció adott válaszokat. 

Bicske Önkormányzata helybe vitt képzés keretében késztette fel a konzorciumi partnerek 

tagjait, melyen elsősorban a közvetlen ügyfélkapcsolatban dolgozó munkatársak, az 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ szakemberei vettek 

részt. A szolgáltatásfejlesztés tárgyában szervezett képzés az adatgyűjtés mellett 

lehetőséget biztosított a gyakorló szakemberek adekvát javaslatainak kidolgozására, és az 

alulról jövő kezdeményezések programra való beépítésére is. Az önkormányzati 

finanszírozásnak köszönhetően megvalósuló, „Adekvát szolgáltatásszervezés a feladatalapú 

finanszírozás tükrében – a Területi alapú Ellátási Modell bevezetése és tapasztalatai” 

elnevezésű, T-05-042/2014. engedélyszámú képzés előkészítése során a résztvevők 

kitöltötték a „TOP-5.2.1-15 pályázati azonosítószámú szolgáltatásfejlesztési projekt 

előkészítéséhez” elnevezésű kérdőívet, melynek kiértékelése adta a képzés 

műhelymunkájának a bázisát, és eredményei a műhelymunka során megalkotott 

javaslatokkal kiegészülve feldolgozásra kerültek a Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése 

során. A kérdőíves felmérés eredményei megerősítették az előzetes adatgyűjtés 

következtetéseit, és – elsősorban szolgáltatásszervezési és módszertani szempontú 

javaslatokkal - bővítették a hatékonyságnöveléshez elengedhetetlenül szükséges 

beavatkozások sorát. 

A felmérés során vezető problémaként fogalmazódott meg a lakhatási nehézség, a 

hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése és tanulmányi előmenetelének támogatása, 

továbbá a célcsoport természetes védőhálójának hiánya, gyengesége. A szolgáltatások 

eredményessége körében a család- és gyermekjóléti szolgáltatások 2016. évtől kötelezően 

előírt, új szolgáltatásait – családterápia és családkonzultáció - ítélték a legmagasabb 

minőségűnek és a leghatékonyabbnak, ám a szociális ellátásokhoz való hozzáférés 

hatékonysága közepes értékelést kapott. A szakmaközi és társintézményekkel való 

együttműködés értékelésének átlaga jó, de sok esetben megfogalmazódott, hogy az 

együttműködési hatékonyság elsősorban a telephelyeken, illetve adott szolgáltatásokon belül 

eredményes, a szakma- és ágazatközi problémakezelés több szempontból nehezített, a 

szakmák szolgáltatásintegrációs működése eseti jellegű a problémakezelésben. Az 

ügykezelés során az egyéb szolgáltatások igénybevétele nehezen követhető, általában csak 

az ügyfél elmondása vagy külön adatkérés alapján azonosítható. Az információáramláson 

lehet javítani, a szakma- és ágazatközi együttműködések egységes módszertanának hiánya 

jelentősen kihat a problémakezelésre.  

A kérdőíves felmérés eredményei alapján megállapítható, hogy indokolt a program 

beavatkozásainak az alábbi szakmafejlesztési és szolgáltatásfejlesztési elemekkel való 

támogatása:  

 a humán szolgáltatások egységes nyilvántartásának kialakítása;  

 a szolgáltatásszervezés ellátási körzetek mentén való, területi átszervezése; 
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 szolgáltatásfejlesztés a kiemelt ügycsoportok (célcsoport) számára (intenzív 

gondozás, helybe vitt szolgáltatások); 

 a szolgáltatásintegrációs működés protokollba foglalása a veszélyeztetettség 

hatékony megelőzéséhez és kezeléséhez, a jelzőrendszeri működés támogatásához, 

továbbá az interprofesszionális team-munka kereteinek megalkotásához. 

 

A PET késztése során felvett szakértői interjúkat és kérdőíveket lakossági 

adatszolgáltatással kívántuk továbbhangolni, mely eredményeit a Támogató csoport 

szakembereinek javaslatai tovább finomították. A szociális ellátó rendszeren keresztül egy 

célcsoportos háztartási kérdőív lekérdezésével további adatgyűjtésre került sor a 16-59 év 

közötti szegregációban érintett lakosság 40 %-ának bevonásával. Az adatfelvétel során a 

lekérdezettek számát a projekt egyéb indikátorszámának ismeretében határoztuk meg.  A 

lakossági kérdőíves felmérés ügyfélelérése lefedi a kihelyezett ügyfélfogadás indikátorát (a 

szegregált településrészen élők 40 %-a, min. 114 fő). A helyzetfelmérés nem 

eredményezhette szociális térkép elkészítését, csak a deprivált rétegekről nyújt ismereteket, 

nem vizsgálta a helyi társadalom egészének szerkezetét. A helyzetfelmérés olyan 

tendenciákat azonosított és összefüggéseket tárt fel, amiből nagyvalószínűséggel jelezhetők 

az egyes szociális célú intézkedések hatásai és tervezhetők az irányai. A kapott minta 

elemzi a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők háztartásának jellemzőit, a szociális 

ellátórendszerhez való kapcsolódásukat és az ellátásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos 

véleményüket.  

Az adatgyűjtést a szociális szolgáltató szakemberei folytatták le, így biztosítva a kismértékű 

visszautasítási rátát, amely nagyon alacsony szinten tartotta az adathiányt is. Az 

adatfelvételt a Kapcsolat Központ szociális munkás szakemberei végezték el, ügyelve arra, 

hogy a több szolgáltatást igénybe vevő, gyakran visszatérő kliensek nagyobb arányban 

kerüljenek be mintába. 

 

 

 
A „kibővített” adatgyűjtés által 40 háztartás felkeresésével van információnk. 

A Pérót magában foglaló településrész a demográfiai és a gazdasági mutatókat tekintve 

kimagaslóan rossz mutatókkal rendelkezik a települési átlaghoz viszonyítva. A háztartási 

kérdőívek koherenciát mutattak a 2011. évi népszámlálás PET-ben is bemutatott adataival, 

ám egyes elemek elősegítették a programelemek pontosítását a tervezés során. 
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Foglalkoztatottsági helyzet: 
A munkajövedelem vizsgálata többletinformációt hozott a projekttervezés szempontjából. A 
lekérdezett háztartások adataiból valószínűsíthető, hogy az akcióterület háztartásának egy 
része nem hivatalos formában, de rendelkezik valamilyen munkából származó bevétellel. A 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői megerősítették a feltételezést, a bejelentett 
munkabér sok esetben nem motiváló tényező annak a tartozásrendezéssel való 
összefüggése okán (a hitelek és tartozások törlesztése miatti levonások komoly gátló 
tényezőként vannak jelen a mindennapi megélhetés biztosításában). A konzorciumi tagok 
egyetértettek abban, hogy a képzésbe bevonás során még inkább jelentős szereppel bír a 
célcsoport juttatás a motiváció kialakítása érdekében. 
 
 
 
 
 
Munkából származó jövedelem 

Mutató 
megnevezése 

Bicske 
összesen 

(Forrás: 2011. 
népszámlálás 

szegregátum és szegregációval 
veszélyeztetett területek   

2011. 
népszámlálás 
adatai 
alapján 

KBT kérdőíves 
adatfelvételének 
adatai  

Munkanélküliek 

aránya  

14,6 43,6 35,2 

Rendszeres 
munkajövedelemmel 
nem rendelkezők 
aránya az aktív 
korúakon belül 

38,4 66,5 56,4 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program is kiemelt problémáként rögzíti az eladósodást, a 

munkanélküliséget, a foglalkoztatáshoz jutást és a foglalkoztatásban való megmaradást. A 

megélhetést biztosító források vizsgálatánál, hogy döntő mértékben nem 

munkajövedelemből származó bevétel jelenti a megélhetés forrását. A foglalkoztatottak 

nélküli háztartások aránya meghaladja az 50 %-t (a 2011. évi népszámlálás adatai szerint az 

1. szegregátum területén 55,7 %, a 2. szegregátum területén 53 %, a szegregációval 

veszélyeztetett területeken 50 %). Az akcióterületen élő legtöbb család alkalmi munkából 

segély típusú és a gyermekek után járó ellátásokból tartja fenn magát, illetve a 

közfoglalkoztatásból. 

A segélytípusú ellátások rendszerének átalakulásával a szegénységi helyzet enyhítésében a 

foglalkoztatottság támogatása elsődleges eszköz. A Támogató Csoport szakemberek 

visszajelzései szerint jelentős azon háztartásban élő nők aránya, akik a gyermekvállalás 

miatt nem léptek be a munkaerő-piacra elkezdett vagy befejezett tanulmányaikat követően, 

ők a munkaerő-piaci aktivizálást elősegítő programelemekben kiemelt célcsoportként 

jelenhetnek meg. 
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Az egészségfejlesztés szükségletének mutatói: 

A településrészek korösszetétele 

Mutató megnevezése Bicske 
összesen 

szegregátum és szegregációval 
veszélyeztetett területek   

Lakónépességen belül 

0-14 évesek aránya 

14,9 26,7 

Lakónépességen belül 

15-59 évesek aránya 

63,7 63,6 

Lakónépességen belül 

60-X évesek aránya 

21,5 9,7 

Forrás: 2011. népszámlálás 

A korösszetétel mutatói önmagukban alátámasztják az egészségmegőrzés, 

betegségmegelőzés fontosságát. A krónikus beteg, illetve tartós betegségben szenvedő 

családtagok aránya a háztartásokban is alátámasztja ezen a programelemek 

szükségességét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szenvedélybetegségek esetén magas fokú látencia feltételezhető, mely alátámasztja a 

célzott prevenciós programok szükségességét. 

 

 

 

 

 

 

 



 TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 

 

 12 

 

Szociális szolgáltatások megítélése: 

Megvizsgáljuk, hogy a leggyakrabban használt szolgáltatások mennyire segítették a 

szolgáltatást igénybe vevőket megítélésük szerint a problémájuk megoldásában. 

Megoldotta-e az Ön/Önök problémáját az igénybe vett szolgáltatás, ellátás 

(részben/egészben)?  

Sorszám Megnevezés % 

1 támogató szolgáltatás 78,3 

2 családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás 55,5 

3 étkezés 55,6 

4 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 41,4 

5 rendszeres szociális segély 15,6 

 
A kapott eredmény nagyon beszédes, mert az öt leggyakoribb ellátás közül hárommal az 

ellátást kapók legalább ötven százaléka elégedett. Megfigyelhető, hogy az első három 

szolgáltatás (és a negyedik is) nem pénzbeli juttatás vagy támogatás, tehát magas a 

szolgáltatás típusú ellátások igénye. Az egy háztartásra jutó szolgáltatás igénybevételek 

számának minimuma a leggyakrabban kettő. 

Következtetés:  

A lakossági felmérés eredményei alátámasztják a tervezett programelemek szükségességét 

és a szolgáltatásfejlesztésre irányuló törekvések indokoltságát. 

 

SWOT-analízis: 

A KBT-ben részletesen kidolgozásra kerülő program az átfogó helyzetelemzés és a település 

szolgáltatástervezését támogató SWOT analízis során feltárt problémákra kíván adekvát 

válaszokat adni a helyi adottságokra és lehetőségekre építve. 

 

az önkormányzat érzékenysége a 
szociális problémák iránt 

jó településszerkezeti kapcsolat  

széles szolgáltatási paletta 

képzett humán erőforrás 

megújult, integrált intézményi struktúra 

együttműködési készség, partnerség a 
társintézmények között 

a fejlesztésekhez szükséges pénzügyi 
támogatás rendelkezésre áll 

az akcióterületen kulturális központ 

szegregáció megjelenése 

hátrányos helyzetű népesség koncentrációja 

igény- és szükséglet felmérés hiánya 

intézményközpontú ellátás 

a szakma- és ágazatközi kommunikáció 
változó minősége 

párhuzamosságok az ellátásban 

behatárolt saját források  

 

 ERŐSSÉGEK         GYENGESÉGEK 
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található                                                      
        

 

 

 

a stratégiai céloknak megfelelő 
forráselosztás és kapacitás-szabályozás 

forrásbevonás 

intézményi célok helyett egységes ágazati 
célok meghatározása 

infrastruktúra fejlesztése 

szükségletalapú, ügyfélközpontú 
szolgáltatásszervezés 

támogató információs rendszerek 
kialakítása 

fenntartható fejlődés 

az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre 
jobb arányban élnek a munkavállalási 
lehetőségekkel 

 

 

       

 

társadalmi integráció elmaradása 

bizonytalan szabályozási környezet 

egységes szakma- és ágazatközi módszertan 
hiánya 

alacsony foglalkoztatottság és képzettségi 
szint 

alacsony ellátotti motiváció a 
helyzetváltoztatásra 

 

3. A CÉLTERÜLETEK ELEMZÉSE  

3.1 AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE  

Az akcióterület a PET 1.2.1-1.2.3 fejezeteiben kijelölésre került. 

 

3.2 JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA 

A jogosultság igazolását a PET 7.1. fejezete és 5. számú melléklete tartalmazza. 

 

3.3 CÉLOK  

Átfogó cél, hogy Bicske város szegregált településrészén élő hátrányos helyzetű 

lakosságának társadalmi felzárkózását és integrációját elősegítse, javítsa életkörülményeit 
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és kompenzálja társadalmi hátrányait szociális, oktatási, mentálhigiénés, 

kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs, 

szolgáltatásszervezési és közbiztonsági programok megvalósításával. 

 

Specifikus célok: 

1. A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése, 

2. Az akcióterületen élő lakosság felzárkóztatásának támogatása folyamatos szociális munka 

biztosításával, 

3. A célcsoport munkaerő-piaci helyzetének javítása, foglalkoztathatóságának és 

foglalkoztatásának elősegítése, 

4. Az akcióterületen élő gyermekek fejlesztése és a célcsoport képzettségi szintjének 

növelése, az oktatáshoz és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, 

5. A célcsoport egészségi állapotának fejlesztése, 

6. A célcsoport szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, 

7. A közbiztonság erősítése, a bűnelkövetés mérséklése. 

 

3.4 MEGELŐZŐ FELZÁRKÓZTATÓ ÉS TELEPÜLÉS-REHABILITÁCIÓS 
TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA  

 

Az elmúlt években több fejlesztés is történt a településen, ám ezek nem járultak hozzá 

célzottan a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének 

mérsékléséhez.  A TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 azonosítószámú program intézkedései 

a foglalkoztatásra, a kompetenciafejlesztésre, az oktatásra, az egészségügyre, a szociális 

szolgáltatásokra és a közösségfejlesztésre irányuló, komplex beavatkozások által kívánják 

támogatni a társadalmi kohéziót és javítani a szegregációban érintett, illetve veszélyeztetett 

lakosság életkörülményeit. 

 

Az elmúlt 10 év akcióterületet – és a település egészét - érintő fejlesztései:  

 

TÁMOP: Társadalmi Megújulás Operatív Program 

ÁROP: Államreform Operatív Program 

KEOP: Környezet és Energia Operatív Program 

KDOP: Közép- Dunántúli Operatív Program 
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BICSKE VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 

Pályázati azonosítószám: TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0020 

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt 

Projekt címe: Tanoda létrehozása Bicske városában - konzorciumi partner 

Támogatás odaítélésének éve: 2013 

Megítélt támogatás (Ft): 29 000 000 Ft 

A projekt összes költsége (Ft): 29 000 000 Ft 

Támogatott projekt - a program neve: A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai 

lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása 

 

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Pályázati azonosítószám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0006 

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt 

Projekt címe: Bicske Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése 

Támogatás odaítélésének éve: 2013 

Megítélt támogatás (Ft): 21 998 940 Ft 

A projekt összes költsége (Ft): 21 998 940 Ft 

Támogatott projekt - program neve: Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő 

önkormányzatok számára / Államreform Operatív Program 

 

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Pályázati azonosítószám: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0097 

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt 

Projekt címe: Megújuló pedagógiai munka és környezet Bicske város óvodáiban 

Támogatás odaítélésének éve: 2012 

Megítélt támogatás (Ft): 34 575 280 Ft 

A projekt összes költsége (Ft): 34 575 280 Ft 

Támogatott projekt - a program neve: Óvodafejlesztés/Társadalmi Megújulás Operatív 

Program 

 

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
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Pályázati azonosítószám: BM-200638 

Nem 2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt 

Projekt címe: Bicske Város területén térfigyelő kamerarendszer bővítése 

Támogatás odaítélésének éve: 2014 

Megítélt támogatás (Ft): 11 272 900 Ft 

A projekt összes költsége (Ft): 11 272 900 Ft 

Támogatott projekt - a program neve: A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 

fejlesztések támogatása 

 

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Pályázati azonosítószám: KEOP-5.7.0/15-2015-0052 

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt 

Projekt címe: A Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolájának és a Csokonai 

Vitéz Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése 

Támogatás odaítélésének éve: 2015 

Megítélt támogatás (Ft): 101 438 551 Ft 

A projekt összes költsége (Ft): 101 438 551 Ft 

Támogatott projekt - a program neve: Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztése / Környezet és Energia Operatív Program 

 

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Pályázati azonosítószám: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0075 

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt 

Projekt címe: Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bicskei Járásban 

Támogatás odaítélésének éve: 2015 

Megítélt támogatás (Ft): 21 905 007 Ft 

A projekt összes költsége (Ft): 21 905 007 Ft 

Támogatott projekt - a program neve: Területi együttműködést segítő programok kialakítása 

az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban  

 

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
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Pályázati azonosítószám: KDOP-3.1.1/B-12-2012-0002 

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt 

Projekt címe: Bicske város központi akcióterületén értékmegőrző és funkcióbővítő 

beruházások megvalósítása 

Támogatás odaítélésének éve: 2012 

Megítélt támogatás (Ft): 197 807 843 Ft 

A projekt összes költsége (Ft): 199 916 593 Ft 

Támogatott projekt - a program neve: Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció / 

Közép Dunántúli Operatív Program 

 

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Pályázati azonosítószám: KEOP-4.10.0/U/15-2015-008 

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt 

Projekt címe: Bicskei tanuszoda technológiai hő- és villamosenergia-igényének kielégítése 

megújuló energiaforrások alkalmazásával 

Támogatás odaítélésének éve: 2015 

Megítélt támogatás (Ft): 151 427 092 Ft 

A projekt összes költsége (Ft): 189 283 865 Ft 

Támogatott projekt - a program neve: Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák 

technológiai hő- és villamosenergia igényének kielégítése megújuló energiaforrások 

alkalmazásával 

 

A Foglalkoztatási Osztály TOP 5.1.2 azonosítószámú Helyi foglalkoztatási együttműködések 

elnevezésű projektjében a Bicskei Önkormányzat a Kormányhivatal konzorciumi 

partnereként vesz részt. 

A hasonló témájú programok eredményei között meghatározó a Tanoda működése. A 

projekt akcióterületén a berhidai May Lasho Trajo Jobb Élet Egyesület és a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat végezett tevékenységet 2013 és 2015 között. Jelenleg a volt 

óvoda épülete tanoda típusú intézményként működik Kerecsendi Kiss Márton Emlékház 

néven. 2011-ben megkapta az épületet a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, 

majd a berhidai May Lasho Trajo Jobb Élet Egyesülettel karöltve részt vettek az Új 

Széchenyi Terv pályázatán, melynek révén mintegy 30 millió forintos ráfordítással és 

önkormányzati támogatással létrehozták a Tanodát. A felújítási munkálatokat teljes 

mértékben az önkormányzat vállalta magára kb 20 millió forint értékben. Ennek során 

teljesen megújult az épület belsője, akadálymentesítve lett, később a város egyéb 

intézményeivel együtt energetikai pályázatból hőszigetelést és új nyílászárókat kapott, új 

bútorzatot és számítógépeket, hangszereket vásároltak. A pályázati forrásból 6 pedagógus 

foglalkoztatására nyílt lehetőség, kirándulásokat és zánkai nyári táborokat tudtak szervezni. 
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Hétköznap 15-18 óráig van nyitva a tanoda, ahova összesen mintegy 40 gyermek jár. A 

program befejezése 2015. február 28., de a Tanoda Bicske Város Önkormányzatának és 

Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának köszönhetően tovább működött 2016 

szeptemberéig. 2016-tól ismét pályázati forrásból működik a tanoda, pályázó a Mentsvár 

alapítvány a BVRÖ-vel közösen, támogatott időszak 2018. decemberéig tart.  

Általános anti-szegregációs intézkedések történtek a városban, melyek az akcióterület 

lakosságát érintették. Ilyen beavatkozás, hogy 3 éves kortól a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek beazonosítása a védőnői szolgálattal együttműködve megvalósult, 

továbbá, hogy a város felmérte az önkormányzati bérlakások állapotát és elkészítette a 

felújítási tervet. 

A településen megvalósított fejlesztési programok eredményesen zárultak, ám mint látható, 

egy-egy problématerületre fókuszáltak, így eredményeik csak részben tekinthetőek adekvát 

válasznak a szegregációval érintett lakosság és a település problémáira, igényeire. 

A TOP. 5.2.1 program keretében készült igényfelmérés megállapításai alátámasztják a 

tervezett programelemek szükségességét. Továbbá a lakóingatlanok komfortfokozata és 

leromlott állapota miatt is egyértelmű, hogy a szegregátumban infrastrukturális beruházásra 

van szükség, ami csak akkor lehet hatékony, ha egyrészt a közösség bevonásával, másrészt 

annak komplex fejlesztésével történik. Az elmúlt 10 évben történtek fizikai jellegű 

beruházások, ám ezektől önmagukban nem várható a szegregátumok oldása. A korábbi 

évek infrastrukturális beruházásait az alábbi tábla tartalmazza. 

Az elmúlt 10 év infrastrukturális fejlesztései 

  Helyrajzi szám Utca Év Munka Összeg 

1 525 Losonci 2017 közút kiépítése 361 840 Ft 

2 580 Rigó 2017 közvilágítás 

korszerűsítése 

napelemes LED 

világítás   (3 db) 

1 085 520 Ft 

3 588 Losonci 2015 út felújítás 127 900 Ft 

      2016 gréderezés, út 

aszfaltozás 

3 937 991 Ft 

4 590 Roma 

tanoda 

2015 épületfelújítás 28 651 798 Ft 

5 617 Bihari 2007 útfelújítás 16 424 768 Ft 

      2010 járda felújítás 5 711 852 Ft 

      2013 gyalogátkelőhely 

kiépítése 

2 075 748 Ft 

6 627 Dobó 2013 földút felújítás 74 090 Ft 

      2015 földút felújítás 64 900 Ft 

      2015 földút felújítás 200 000 Ft 

7 720/1 Szondi 2013 földút felújítás 434 663 Ft 

      2015 földút felújítás 376 600 Ft 

      2016 aszfaltozás 6 405 100 Ft 

8 722 Kinizsi 2007 útfelújítás 14 182 639 Ft 

9 4200/21 Törökverő 2013 földút felújítás 92 966 Ft 

      2015 földút felújítás 188 400 Ft 

      2016 gréderezés 392 900 Ft 

10 4200/30 Dankó 2013 földút felújítás 124 542 Ft 

      2015 földút felújítás 219 200 Ft 

      2016 gréderezés 392 900 Ft 

      2017 közút világítás 

korszerűsítése 

napelemes LED 

világítás (3 db) 

1 085 520 Ft 

11 4200/41 Dankó 2013 földút felújítás 86 791 Ft 

      2016 földút felújítás 396 900 Ft 
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12 4200/42   2007 szociális bérlakás 

építése 

7 473 677 Ft 

      2007 szociális bérlakás 

építése 

8 636 377 Ft 

13 4200/43   2007 szociális bérlakás 

építése 

7 473 677 Ft 

      2007 szociális bérlakás 

építése 

9 943 177 Ft 

14 4200/44   2007 szociális bérlakás 

építése 

8 636 377 Ft 

      2007 szociális bérlakás 

építése 

8 636 378 Ft 

15 4200/45   2007 szociális bérlakás 

építése 

7 473 678 Ft 

      2007 szociális bérlakás 

építése 

9 943 178 Ft 

16 4200/46   2007 szociális bérlakás 

építése 

7 473 678 Ft 

      2007 szociális bérlakás 

építése 

8 636 378 Ft 

17 4209/65   2015 játszótér építés 1 646 339 Ft 

18 4209/69 Jegenyefa 2013 földút felújítás 385 093 Ft 

      2015 földút felújítás 333 600 Ft 

     

169 787 135 Ft 

 

A településrészen biztosított szociális munka eredményei: 

A szociális, családi és gyermekjóléti ellátásokat az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ - Kapcsolat Központ biztosítja a településen. A Kapcsolat Központ Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szakmai egységei visszajelzései alapján ügyfélkörük 

jelentős része a szegregációban érintett településrészről kerül ki. A szociális munkások 

adatszolgáltatása során vezető problémaként fogalmazódott meg a lakhatási nehézség, a 

hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése és tanulmányi előmenetelének támogatása, 

továbbá a célcsoport természetes védőhálójának hiánya, gyengesége. A szakemberek 

bizalmi kapcsolatot építettek ki a helyi közösséggel, az ellátottak szociális ellátásokhoz való 

hozzáférésének hatékonyságát mégis közepes értékeléssel jellemzik. A szakmaközi és 

társintézményekkel való együttműködés vonatkozásában megfogalmazódott, hogy az 

együttműködési hatékonyság elsősorban a telephelyeken, illetve adott szolgáltatásokon belül 

eredményes, a szakma- és ágazatközi problémakezelés több szempontból nehezített, mely 

miatt a szakmák szolgáltatásintegrációs működése eseti jellegű a problémakezelésben. Az 

ügykezelés során az egyéb szolgáltatások igénybevétele nehezen követhető, általában csak 

az ügyfél elmondása vagy külön adatkérés alapján azonosítható. A szakma- és ágazatközi 

együttműködések egységes módszertanának hiánya jelentősen kihat a problémakezelésre. 

A szakmai egységek jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve észlelő és jelzőrendszert 

működtetnek, ám sok esetben már halmozott problémákat kényszerülnek kezelni, a 

rászorultsági helyzetből való elmozdulás ritkán elérhető cél a gondozás során. A szociális 

munka eredményei alapján a projekt keretében tervezett beavatkozások szükségszerűek a 

hátrányos helyzetű lakosság életminőségének javításához. 

Következtetés: 

A területet célzó korábbi fejlesztési törekvések nem hoztak érdemi változást, ám a 

településrészen ilyen komplex fejlesztési program még nem valósult meg. A felmérések 

megállapításai alátámasztják a tervezett programelemek szükségességét, továbbá 

egyértelművé teszik, hogy a problémák aligha oldhatóak meg azok egy-egy szegmensének 

kezelésével. A szegregátum rehabilitációjában csak akkor érhetőek el valós eredmények, ha 

az infrastrukturális beruházások a közösség bevonásával, másrészt annak komplex 

fejlesztésével történnek. A szociális és egészségügyi intézmények, szervezetek, támogató 

partnerek visszajelzéseiből és a humán szolgáltatások átalakulási irányaiból egyértelművé 

válik, hogy az ellátások átszervezése is szükségszerű a hatékonyság növelése érdekében. 
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Bicske elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az 

integráció elve a város egésze számára érvényesüljön, melyhez az életminőséget nagyban 

meghatározó lakhatási körülmények javítása mellett széleskörű együttműködésen alapuló, a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések együttese szükséges. Az alacsony 

státuszú lakosok integrációjának támogatásához az egyenlő hozzáférés mellett olyan 

szolgáltatások és lehetőségek biztosítása is elengedhetetlen, melyek csökkentik munkaerő-

piaci hátrányokat és javítják foglalkoztatási esélyeket, hozzájárulva ezzel az alacsony státusz 

megváltozásához. 

Bicske elemi érdeke és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az 

integráció biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon a városban. Ehhez a 

lakhatási feltételek biztosítása mellett – széleskörű együttműködésen alapuló – többféle: 

szociális, képzési, foglakoztatási, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító intézkedések 

együttesével kívánunk hozzájárulni. 

3.5 A TELEPÜLÉSEN A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ 
EDDIGI INTÉZMÉNYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BEMUTATÁSA  

 

A társadalmi integráció érdekében megvalósult korábbi intézményi együttműködések a PET 

2.6. és 6.1. fejezeteiben bemutatásra kerültek. 

 

3.6 AZ AKCIÓTERÜLET  TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ,  KÖRNYEZETI ,  VALAMINT 
MŰSZAKI-FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁLIS JELLEMZŐINEK  BEMUTATÁSA, 

PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA  

 

Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális 

jellemzőinek és a feltárt problémáknak a bemutatását a PET az 1.3. fejezetében és a 3. 

számú mellékletében rögzíti. 

 

3.7 A BEAVATKOZÁSI HELYSZÍNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI KÖRNYEZETI, 
VALAMINT MŰSZAKI-FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁLIS JELLEMZŐINEK 

BEMUTATÁSA, A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS  

 

A projekt akcióterülete a Bihari utca és környezete városrészhez tartozó, ún. Péró területe, 
mely szegregált településrészeket tartalmaz a KHS 2011-es népszámlálási adatai alapján. A 
lehatárolás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. mellékletében meghatározott 
szegregációs mutató alapján történt, olyan területileg egybefüggő tömbök kiválasztásával, 
történik meg, amelyek együttesen megfelelnek a szegregációs mutató határértékének. A 
szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület olyan egybefüggő terület – önálló 
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településrész, vagy településrészhez tartozó terület -, amelyen a lakónépesség száma eléri 
az 50 főt és koncentráltan élnek együtt az alacsony társadalmi státuszú családok, illetve 
tapasztalhatók a társadalmi státuszcsökkenés jelei, ezért a területen közösségi beavatkozás 
szükséges. Szegregátumnak tekinthető terület, ahol az aktív korúakon (15-59 év) belül a 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya eléri, illetve meghaladja a településtípusra vonatkozó határértéket, 
mely járásszékhely esetén az alábbi: 

Szegregált terület, amelynél a szegregációs mutató értéke: nagyobb egyenlő, mint 35% 
Szegregációval veszélyeztetett terület, amelynél a szegregációs mutató értéke: nagyobb 
egyenlő, mint 30%, de kisebb, mint 35% 
 
A szegregációs mutató értéke Bicskén 35 % feletti 2 összefüggő belterületi településrészen. 
Az akcióterület megegyezik a PET-ben lehatárolt területtel. A térképek olyan területeket is 
megjelenítenek, amelyek bár megfelelnek a szegregációs mutató kritériumának, de az 
alacsony népességszám, illetve az intézeti háztartásban élők miatt (pl.: Batthyány-
kastélyban a gyermekotthon) miatt nem tekinthetőek valódi szegregátumnak. A fentiek 
alapján az akcióterület – Péró -, a város szegregált és szegregációval veszélyeztetett 
területeit is tartalmazza és a szegregációval veszélyeztetett területet teljes egészében lefedi:  

 

 
Az akcióterület településszerkezeti elhelyezkedése 

 
Az akcióterület a fentiek alapján egyértelműen kijelölt, összefüggő terület, mely lefedi a 

szegregátumokat és a fizikai jellegű beavatkozások megvalósulási területét. 

Bicske az alábbi 11 városrészre került felosztásra: Telep lakóterület, Bihari utca és 
környezete, Vasúti megálló környéke, Vasút menti övezet, Nyugati lakóterület, Városközpont, 
Mezőgazdasági, erdőgazdasági terület (Csordakút külterület), Szőlőhegyi területek 
(Baboshegy, Galagonyás, Előhegy), M1-től délre lévő külterületek (M1 autópálya-
mérnökség, Máléhegy, Külterület), M1 Ipari park, Potenciális gazdasági területek. 

Az akcióterület a Bihari utca és környezete városrészhez tartozik, a városrészt a település 
központjától a MÁV 1-es számú vasútvonala vágja el, lehatárolása az alábbi: Belterület – 
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Csákvári út – vasút – Kerecsendi Kiss Márton utca – Jegenye utca - Akácfa utca. Szerkezete 
szerint a városrész a település egyik legszegényebb részében találhatóak még 
aszfaltburkolat nélküli utcák, legrosszabb épületállományú területe, javarészt kis alapterületű, 
melléképület nélküli földszintes ingatlanokkal, melyek a városi lakónépesség 8,3%-ának 
adnak otthont. A lakásviszonyok jelentősen rosszabbak a városi átlagnál. A városrészben 
278 lakás található, az alacsony komfortfokozatú lakások aránya a városi átlag kétszerese, 
15,8%. A komfortnélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül is 
magas (15,2%), ahogyan az egyszobás lakások 13,3%-os aránya is.  

A városrészre jellemző a hátrányos helyzetű népesség koncentrációja. Míg a 15-59 évesek 
aránya megközelíti a városi átlagot, a 60 év feletti lakosok aránya itt a legalacsonyabb, 
szemben a gyerekkorúak (0-14 évesek) relatív magas arányával (22%). Az iskolai 
végzettség adatai jelentősen elmaradnak a városi átlagtól. A nem megfelelő iskolai 
végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül közel háromszorosa a városi átlagnak, és emellett kimagasló az 
alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (59,7%). A 25 
éves és idősebb lakosok körében mindössze 4,2% rendelkezik felsőfokú végzettséggel, 
továbbá ebben a városrészben a legmagasabb a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkező aktív korú (15-59 évesek) lakosok aránya (a 2011. évben 53,1%, mely 
meghaladja a városi átlag kétszeresét), és foglalkoztatottságuk is rendkívül alacsony. A 
háztartások csaknem fele (48,3%) foglalkoztatott nélküli. Az akcióterület a város 
munkanélküliség által leginkább sújtott része, a munkanélküliségi ráta (32,9%), továbbá a 
Bihari utca és környéke területen a legmagasabb a tartós munkanélküliek aránya is.  

 

 
Bicske szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei (szegregációs mutató 30% felett) 
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Bicske szegregált és szegregációval veszélyeztetett területei (szegregációs mutató 35% felett)  

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011. 

1. szegregátum (Vörösmarty u. - Bihari u. - Losonczi u. - Szondy u. - Szent I. út - vasútvonal) 

2. szegregátum (Bihari u. - Rigó u. - Jegenyefa u. - Akácfa u. - Törökverő u., Dankó P. u. 
mindkét oldala, Akácfa u. mindkét oldala a Jegenye u.-tól a Bihar u.-ig) 

3. szegregációval veszélyeztetett terület (Vörösmarty u. - Bihari u. - Losonczi u. - Jegenyefa 
u. - Akácfa u. - Bihari u. - Szondy u. - Szent I. út - vasútvonal és Törökverő u., Dankó P. u. 
mindkét oldala, Akácfa u. mindkét oldala a Jegenye u.-tól a Bihar u.-ig) 

Az 1. szegregátum lakónépessége 227 fő (a városi lakónépesség 2%-a), a gyermekkorúak 
aránya a városi átlaghoz mérten kimagasló - 21,1 % -, a 60 év felettiek aránya alacsonyabb, 
mint a városi átlag, 15,4%. Az iskolázottság alacsony, a legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya több, mint háromszorosa a városi átlagnak az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül, 64,6%, felsőfokú végzettséggel egyetlen fő sem rendelkezik. 
A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül rendkívül alacsony -30,6%, alig 
több mint a városi átlag fele -, magas a gazdaságilag inaktív népesség aránya: 60,4%. 
Magas az aktív (15-59 éves) korú lakosság körében a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya (66%), továbbá a munkanélküliek (45,6%), valamint a tartós 
munkanélküliek (33,3%) aránya. A háztartások 55,7%-ben egy foglalkoztatott sem él, a 
foglalkoztatottak 71,4%-a pedig az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportba tartozik. A 
szegregátumot kedvezőtlen lakhatási viszonyok jellemzik, a lakások 25,4%-a alacsony 
komfortfokozatú, a lakott lakásokon belül a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
23,1%-os aránya meghaladja városi átlag háromszorosát. 

A 2. szegregátum lakónépessége 230 fő, a városi lakónépesség 2,1%-a. A gyermekkorúak 
(0-14 évesek) aránya a városi átlag feletti (33,5%), a 60 év felettiek aránya viszont 
mindössze 3,5%. A lakónépesség iskolázottsága alacsony, az aktív korúakon (15-59 évesek) 
körében a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya rendkívül magas, 
több, mint háromszorosa a városi átlagnak, 70,3%, felsőfokú végzettséggel egyetlen fő sem 
rendelkezik. A gazdaságilag inaktívak aránya a városi átlagnál magasabb (65,7%),  
foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül kevesebb a városi átlag felénél, 
csupán 28,5%. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív (15-59 
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éves) korúakon belül 70,3% és a háztartások 53%-a foglalkozatott nélküli. A foglalkoztatottak 
jellemzően (76,7%) az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokba tartoznak. Magas a 
munkanélküliek (45,6%) és a tartós munkanélküliek (34,2%) aránya. A lakások 14,6%-a 
alacsony komfortfokozatú, a lakott lakásokon belül a komfort nélküli, félkomfortos és 
szükséglakások aránya 12,8%, amely kétszerese a városi átlagnak.  

 

Demográfiai helyzet: 

A Péró területén él a város népességének közel hat százaléka. A demográfiai mutatók 
kedvezőbbek a városinál. A 14 év alattiak aránya mintegy 10 százalékponttal magasabb, a 
60 év felettieké közel ugyanennyivel alacsonyabb a városi átlagnál. 

Az akcióterületen a lakónépesség száma összesen 665 fő, ebből az alacsony státuszú 
lakosok aránya közel 43 %. 

 

Munkaerő-piaci, foglalkoztatási és jövedelmi helyzet: 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
mintegy hatvan százalék (a városban 20%). A háztartások felében egyetlen foglalkoztatott 
sincs. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
63%. A legtöbb család alkalmi munkából, segélyekből és a gyermekek után járó ellátásokból 
tartja fenn magát. Megállapítható, hogy a területen található háztartások nagy részének 
jövedelme szinte kizárólag központi, vagy helyi önkormányzati támogatásból származik és 
az önkormányzat által elosztott rendszeres támogatásokból a települési átlaghoz képest több 
család részesül a területen. A szegregátum területén élők közül 2015-2016-ban 
lakásfenntartási támogatásban 45 fő részesült, átmeneti és rendszeres szociális segélyben 
58 fő, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 84 fő. 

 

Lakáshelyzet és az épített környezet: 

Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 17% (a városban 7%). Az egyszobás lakások 
aránya 17% (a városban 8%). A laksűrűség 3,7 fő/lakás (a városban 2,7 fő/lakás). A 
lakásállomány rendkívüli módon elöregedett. A területen található 179 lakásból 37 az 
önkormányzati bérlakások száma. Az infrastruktúra csak részben kiépített, a 
szennyvízhálózat a Rigó és Jegenye utcákban, a Szondy közben nincs kiépítve. Nincs 
pormentes út a Törökverő, a Dankó Pista és a Jegenye utcákban. A közvilágítás részben 
meg van oldva a Dankó Pista utcában, 2017. évben 3 db napelemes kandeláber lett 
kihelyezve A területen a hiányzó infrastruktúra kiépítése szükséges. 

A laksűrűség magas, a városi értéket messze meghaladja, miközben a területen jelentős az 
egyszobás lakások aránya. Magas a félkomfortos, komfort nélküli lakások aránya. 

Nem ismert a díjhátralék miatt közművekről lekapcsolt lakások száma, de a 
közműszolgáltatókkal együttműködve a kártyás, előrefizetős mérőórák kihelyezését 
szükséges továbbra is kezdeményezni azon családok esetében, ahol a közművek díjhátralék 
miatt lekötésre kerültek az ingatlanokról. A település egyik legszegényebb, legrosszabb 
épületállományú városrésze található itt. A Bihari utcára felfűzött sok esetben aszfaltburkolat 
nélküli utcákban kis alapterületű, jobbára melléképület nélküli földszintes családi házak 
találhatóak. 
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Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények jelenléte: 

A közigazgatási szervek közvetlen elérhetősége problémás tekintettel arra, hogy a 
közigazgatási szervek zömében a városközpontban találhatóak. A területen csupán egy 
élelmiszerbolt található. A péró területén működő szegregált óvodát a gyerekek iskolai 
sikerességének elősegítése érdekében a város megszüntette. Az épületben a berhidai „May 
Lasho Trajo – Jobb Élet” Egyesület és a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tanoda 
programot bonyolított le a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére. 

 

Bicske szegregátumainak összehasonlító adatai: 
A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett 
területen 35 % feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt 
Forrás: 2011. évi népszámlálás 

Mutató megnevezése Bicske 

összesen* 

1. szegregátum 

(Vörösmarty u. – 

Bihari u. – 

Losonczi u. – 

Szondy u. – 

Szent I. út - 

vasútvonal) 

2. 

szegregátum 

(Bihari u. – 

Rigó u. – 

Jegenyefa u. –

Akácfa u. – 

Törökverő u., 

Dankó P. u. 

mindkét oldala, 

Akácfa u. 

mindkét oldala 

a Jegenye u.-

tól a Bihari u.-

ig) 

Lakónépesség száma 11196 227 230 

Lakónépességen belül 0-14 évesek 

aránya 

14,9 21,1 33,5 

Lakónépességen belül 15-59 évesek 

aránya 

63,7 63,4 63,0 

Lakónépességen belül 60-X évesek 

aránya 

21,5 15,4 3,5 

Legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya az 

aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

20,1 64,6 70,3 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és 

idősebb népesség arányában 

14,6 0,0 0,0 

Lakásállomány (db) 4111 67 48 
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Alacsony komfortfokozatú lakások 

aránya 

6,8 25,4 14,6 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon 

(15-59 évesek) belül 

38,4 66,0 70,3 

Legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon 

belül 

13,0 47,2 49,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-59 éves 

népességen belül 

57,4 30,6 28,5 

Foglalkoztatott nélküli háztartások 

aránya 

34,9 55,7 53,0 

Állandó népesség száma – a mutató a 

települése egészére állítható elő, 

szegregátumokra nem 

11088   

Alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportokban foglalkoztatottak aránya 

37,8 71,4 76,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség 

aránya a lakónépességen belül 

52,1 60,4 65,7 

Munkanélküliek aránya 

(munkanélküliségi ráta) 

14,6 45,6 45,6 

Tartós munkanélküliek aránya 

(legalább 360 napos munkanélküliek 

aránya) 

9,3 33,3 34,2 

A komfort nélküli, félkomfortos és 

szükséglakások aránya a lakott 

lakásokon belül 

6,2 23,1 12,8 

Egyszobás lakások aránya a lakott 

lakásokon belül 

8,2 16,9 25,5 

*Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (1 fő) adatait 

 

A TOP-4.3.1 azonosítószámú pályázati program még nem került benyújtásra, a beavatkozási 

helyszín pontos meghatározása - a település integrált lakókörnyezete, ahová a lakás-

mobilizációs tevékenység során az integrációra felkészített családokat a lakáspótláshoz 

kapcsolódóan létrehozott és/vagy felújított szociális bérlakásokba költöztetik – a benyújtandó 

pályázati programban kerül meghatározásra. Az integrált lakókörnyezet és az akcióterület 

összehasonlító adatait a fenti tábla tartalmazza. 

A területen a hiányzó infrastruktúra kiépítése szükséges. A szennyvízhálózat nincs kiépítve a 
Rigó és Jegenye utcákban, a Szondy közben, nincs pormentes út a Törökverő, a Dankó 
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Pista és a Jegenye utcákban. A Dankó Pista utcában a közvilágítás hiányossága is 
problémát jelent. A laksűrűség messze meghaladja a városi értéket, a területen jelentős az 
egyszobás lakások aránya és magas a félkomfortos, komfort nélküli lakások aránya. 

A megvalósulási helyszín Bicske Bihari utcai városrészében található, a vasútvonal 
környezetében. A közterületek állapota (földutak, "járdák" növényzet) elhanyagolt. A magán 
ingatlanok között elszórva vannak ápolt, rendezett (nem feltétlenül új, újszerű) épületek. A 
városrész központi területe (Bihari u. – Kinizsi u. sarok) kiválóan alkalmas lenne közösségi 
tér kialakítására, de annak felszabdalt területe miatt ez nehézséget okoz. A Helyi Építési 
Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) nem tartalmaz speciális előírásokat a területre 
vonatkozóan. A HÉSZ igazodik a már kialakult struktúrához. Ezt tükrözi a minimálisan 
kialakítható építési telkek mérete (350 m2), maximális beépítési mértéke (40%), valamint a 
maximális építménymagasság (4,00 m). Ezeket az értékeket lehetett volna a településen 
hasonló helyet elfoglaló külső településrészekhez igazítani (nagyobb telekméret, 
építménymagasság, kisebb beépíthetőség), a már kialakult állapot fennmaradásával, 
azonban a további hasonló szerkezet tiltásával. A rendezési tervben a Bihari utca Akácfa 
utca találkozásának területe falusias lakóövezetként van megjelölve, ezért itt esetlegesen 
kialakítható "közösségi tér" (játszótér, rendezvényeknek használt terület). A terület külső 
részén a Dankó P. u-ban viszonylag új épületek vannak, melyek szintén nem a kellemes 
lakóklímát fokozzák vakolatlan falaikkal, előforduló szemetes udvaraikkal, melyhez a földút, 
koncepciótlan közterület szintén hozzájárul. A Bihari utcát Jegenye utcával összekötő Rigó 
utca kifejezetten rossz érzetet kelt, tisztelet az egy-két kivételes tulajdonosnak, akik 
igyekeznek ebben a környezetben valamiféle katalizátorként példát mutatni, ami sokszor 
nem pénz kérdése. 

4. AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA  

Az akcióterület beavatkozásait a PET 3.2. fejezete tartalmazza. 

 

4.1 AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAI  

 

A Támogató Csoport szakembereinek javaslatai szinte teljes egészében megegyeztek a PET 

által meghatározott tartalommal, az online egyeztetések és személyes konzultációk a 

megvalósítás részleteit pontosították (tartalom részletei, alkalomszám). A partneri 

egyeztetések – szakmai megbeszélések és email-es véleményezés – során elhangzott 

módosító javaslatok maradéktalanul beépítésre kerültek a programba.  

A szolgáltatásszervezés szolgáltatásfejlesztési és forrásoptimalizálás fókuszú átalakítására - 
szolgáltatásintegrációs működés bevezetése területi alapú munkaszervezi bázison - az 
igény- és helyzetfelmérésre alapozva a hatékonyság garanciájaként kerül sor, támogatási 
forrást nem igényel. A szolgáltatások biztosítását az Egyesített Családsegítő és Gondozási 
Központ - Kapcsolat Központ területi alapon szervezi át, a konzorcium területi alapként a 
források szükségletalapú közvetíthetősége érdekében - a védőnői körzeteket jelölte ki. A 
védőnői körzetek bázisán létrejött szakmai munkacsoportban együtt tevékenykedik az 
összes területért felelős egészségügyi, szociális és egyéb szakember. A területi alapon 
átszervezett struktúra a munkaszervezési hátterét biztosítja annak a fejlesztési 
tevékenységnek, amely a kompetencialapú feladatellátás garanciájával, team-munkában, 
helybe vitt szolgáltatásokkal és ún. helyzetváltoztató programok (az ügyfél aktív szerep- és 
felelősségvállalása esetén alkalmazható intenzív gondozás) működtetésével kívánja elérni a 
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segítségre szorulás állapotának mielőbbi megszüntetését, továbbá a szolgáltatásra 
jogosultak elérését.  

A kialakított szolgáltatásintegrációs működés eredményeképpen a jelenlegi források 
célzottabb felhasználása mellett hatékonyságnövelés érhető el. A gyorsabb problémakezelés 
megelőzheti a problémahalmozódást és csökkentheti a gondozási időt, ezáltal a rendszer a 
probléma keletkezésének helyén képes reagálni, mert a kapacitások átszervezésével és 
felszabadításával a humán erőforrást a szegregált területre képes koncentrálni, a 
szegregátumot lefedő munkacsoportnak pedig lehetősége nyílik további akció-
területspecifikus megoldások kidolgozására és megvalósítására. A munkamodell kötelező 
eleme a rendszeres szakmai konzultáció. A szakmaközi együttműködések erősödnek és 
bővülnek, a szolgáltatások átjárhatóbbá és átláthatóbbá válnak a szolgáltatók és az 
igénybevevői kör számára egyaránt, a szolgáltatáselérés útja leegyszerűsödik, az 
indokolatlanul elhúzódó gondozási folyamatok helyébe a célzott segítségnyújtás lép. 

A munkaszervezési modell keretében a humán szolgáltatások ágazati hatókörbe tartozó 
szociális, egészségügyi, családi, gyermekjóléti, továbbá pénzbeli és természetbeni ellátások 
egésze összeszervezhető, a problémakezelés nyomon követhető és közelebb is vihető az 
ellátotthoz. Az intézményközpontú ellátás rendszerét felváltja egy olyan rendszer, melyben 
az ellátotti körzethez rendelve együtt tevékenykedik, a saját kompetenciáját megtartva: a 
háziorvos és a házi gyermekorvos, a védőnő, a fogászati és gyermekfogászati ellátás 
végzője, a foglalkozás egészségügyi ellátás nyújtója, a családsegítő központ családsegítője, 
a család- és gyermekjóléti ellátást végző családsegítő, a házi segítséget nyújtó gondozónő, 
a segélyezési kérelem bírálatát végző ügyintéző, a bölcsődei gondozónő, a civil szervezet 
munkatársa, és a laikus segítők.  

A célok eléréséhez a konzorcium az alábbi beavatkozások, tevékenységek 
megvalósításában állapodott meg.  

 

1. A közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése célhoz 
illeszkedő tevékenységek, beavatkozások 

A tevékenységek összefoglaló megnevezése: Közösségfejlesztő programok. 

A tervezett tevékenységek szakmai tartalma: Az érintett lakosságot szükséges bevonni a 
programokba, képessé kell tenni arra, hogy problémái megoldásában, életkörülményei 
javításában tevékeny szerepet vállaljon, valamint képes legyen felelősséget vállalni 
másokért, illetve alkalmazkodni másokhoz.  

A cél elérése érdekében tervezett konkrét program-elemek: 

1.1. Roma asszisztensként, segítőként célcsoporttagok alkalmazása.  

Tartalom: Szervezési, kapcsolattartási, adminisztráció feladatok 

ellátása napi 6 órás munkaviszonyban 36 hó 

időtartamban.  

Célcsoport és elérés: A szegregátumban élők, 2 fő (közvetett elérés 120-150 fő)  

A tevékenység gazdája: Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - 

Kapcsolat Központ (továbbiakban: Kapcsolat Központ) 
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1.2. Személyiségfejlesztő foglalkozássorozatok  

Tartalom: Kiscsoportos fejlesztő foglalkozások rendszeres 

időközönként pszichológus / coach vezetésével az 

önismeret, a motiváció, az alkalmazkodóképesség és a 

felelősségvállalás erősítése céljából (6, minimum 12 fős 

csoport). 

Célcsoport és elérés: 16 év feletti személyek – min. 12 fő/ csoport, összesen 

min. 72 fő. 

A tevékenység gazdája: Kapcsolat Központ 

 

 

1.3. Közösségformáló, kulturális és készségfejlesztő programok a Kerecsendi Kiss Márton 

Emlékház és Tanodában. 

Tartalom: 6 féle foglalkozás foglalkozásvezetőkkel: 1. táncház 2. 

zenés foglalkozás 3. kreatív-kézműves foglalkozás 4. 

baba-mama játszóház klub 5. családi életre nevelés és 

gyermeknevelés témájú programsorozat 6. roma 

népismereti foglalkozássorozat. 

Célcsoport és elérés: az akcióterületen élő 16 – 40 éves korosztály; összesen 

100 fő 

A tevékenység gazdája: Bicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

1.4. A lakosság bevonása az infrastrukturális beavatkozás munkálataiba.  

 

Tartalom: Az infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódóan 

képzéselemek szervezése. A felnőtt, elsősorban férfi 

lakosság kerül bevonásra segédmunkásként a 

lakásfelújítási munkálatokba szakképzett építésvezető 

irányítása mellett. 

Célcsoport és elérés: Az akcióterületen 18-50 év közötti (ill. minimum 16 éves), 

fizikailag a munkálatok elvégzésére alkalmas férfi 

lakosság, 

kb. 10-15 fő 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata 

 

 

1.5. Tájékoztató kampány, lakossági fórumok.  
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Tartalom: A célcsoport és a város lakosságának tájékoztatása a 

teljes projekt lépéseiről, céljairól, elsősorban a csoportközi 

és a városi-szegregátumi lakosság között levő konfliktusok 

enyhítése céljából, lakossági fórum összesen 4 

alkalommal.  

Célcsoport és elérés: min. 50 fő/fórum, összesen min. 200 fő 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata 

 

1.6. Szociális szolgáltatások kihelyezése.  

 

Tartalom: A kötelezően ellátandó szociális szolgáltatások 

átszervezésével azon elemek hatékonyságának növelése, 

melyek a közösség és az egyén kompetencia- és 

személyiségfejlesztését szolgálják. A szolgáltatásokat a 

célcsoport közvetlen környezetében nyújtjuk.  

Célcsoport és elérés: Az akcióterület teljes lakossága, különösen a 16 év feletti 

személyek – min. 120 fő 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata, Kapcsolat Központ 

 

 
 

2. Az akcióterületen élő lakosság felzárkóztatásának támogatása folyamatos szociális munka 
biztosításával célhoz illeszkedő tevékenységek, beavatkozások 

A tevékenységek összefoglaló megnevezése: Jelenlét típusú szociális munka. 

A tervezett tevékenységek szakmai tartalma: Annak érdekében, hogy az egyén és a 
közösség életében is valós változásokat generáljon a program, szükséges a jelenléten 
alapuló szociális munka biztosítása. A szociális szakember egy irodában ülve, 
„távmunkában” nem tudja komplex módszerekkel javítani az egyén, vagy akár a család 
helyzetét, ezért a célcsoport saját környezetének kontextusában kell cselekvésen alapuló (és 
nem papírra leírt) szociális fejlesztő munkát végeznie, hogy aktívan végigkövethesse az 
élethelyzetben, társadalmi helyzetben, közösségi életben bekövetkezett változásokat.  

A programba összesen 6 fő családsegítőt vonunk be, melyből 4 fő, felsőfokú szakmai 
végzettséggel rendelkező szociális munkás a projekt terhére kerül alkalmazásra, 2 fő 
kapacitásait pedig a szociális szolgáltatások átszervezésével szabadítjuk fel. 

A cél elérése érdekében tervezett konkrét program-elemek: 

2.1. Kihelyezett ügyfélfogadás a Kerecsendi Kis Márton Emlékházban, Folyamatos 

szociális munka biztosítása 6 fő szociális munkás kihelyezésével.  
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Tartalom: 6 fő szociális munkás (4 fő a projektből finanszírozva, 2 fő 

átszervezés alapján) a szegregátumban lát el feladatokat 

a folyamatos jelenlét biztosításával, a Kapcsolat Központ 

kihelyezett ügyfélfogadást biztosít minimum heti 

rendszerességgel. 

Célcsoport és elérés: A szegregátumban élő 16 – 59 év közötti személyek 

minimum 40 %-a, 114-120 fő. 

A tevékenység gazdája: Kapcsolat Központ 

 

2.2 Egyéni fejlesztési tervek elkészítése és 3 havonkénti felülvizsgálata.  

 

Tartalom: Egyéni fejlesztési tervek elkészítése az akcióterületen élő 

16-54 éves korú, hátrányos helyzetű lakónépesség 

legalább 40 %-ának. Amely személyek már rendelkeznek 

egyéni fejlesztési tervvel, ott azok felülvizsgálata, illetve 

megvalósítása történik meg. Az elkészült fejlesztési 

terveket a szociális munkások legalább háromhavonta 

felülvizsgálják. 

Célcsoport és elérés: A 16-59 év közötti szegregátumbeli lakosság 40 %-a, min. 

114 fő 

A tevékenység gazdája: Kapcsolat Központ 

 

2.3. Szociális munkások egyéb segítő tevékenysége.  

Tartalom: Életvezetési tanácsadás, adósságkezelés, pénzügyi – 

családi kassza vezetésével kapcsolatos tanácsadás, 

speciális célcsoportnak és problémákkal küzdőknek 

nyújtott tanácsadás (tartós munkanélküliek, fiatal 

munkanélküliek, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, 

időskorúak, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek), 

közvetítés és koordinálás egyéb szolgáltatások felé. 

Célcsoport és elérés: Elsősorban a szegregátumban élő, hátrányos 

helyzetű 16-59 év közötti személyek, kb. 120 fő 

A tevékenység gazdája: Kapcsolat Központ  

 

2.4. A szociális munkás(ok) szupervíziója. 
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Tartalom: Projektkísérés fókuszú szupervízió. A mentális 

leterheltség, az egyéni munkahelyi stressz és a 

munkatársak közötti feszültségek oldása érdekében 

tervezett rendszeresen szupervíziós alkalmak biztosítása 

összesen 20 alkalommal.  

Célcsoport és elérés: A projektben résztvevő és a szegregátum lakosságával 

rendszeresen foglalkozó szakemberek, kb. 15 fő 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

 

2.5. Esettanácsadás 

 

Tartalom: 2 fő esettanácsadó, mentor igénybevétele a célcsoport 

speciális problémáinak – pl. a lakásmobilizációs 

tevékenység során jelentkező nehézségek - adekvát 

kezelése érdekében összesen 20 alkalommal (10 

alkalom/esettanácsadó)  

Célcsoport és elérés: Elsősorban a szegregátumban élő, hátrányos 

helyzetű 16-59 év közötti személyek, kb. 20 fő 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

 

 
 

3. A célcsoport munkaerő-piaci helyzetének javítása, foglalkoztathatóságának és 
foglalkoztatásának elősegítése célhoz illeszkedő tevékenységek, beavatkozások 

A tevékenységek összefoglaló megnevezése: Munkaerő-piaci programok megvalósítása. 

A tervezett tevékenységek szakmai tartalma: Az akcióterületen élő lakosság gazdasági 
aktivitásának erősítése érdekében szükséges a felnőtt korú személyek munkaerő-piaci 
kulcskompetenciáinak fejlesztése, az álláskeresés támogatása és a munkahelyi 
beilleszkedés segítése mind a munkáltató, mind a munkavállaló felkészítésével. A 
munkavállalásra történő felkészítés és a munkahelyi lemorzsolódás megelőzésének 
támogatása. 

A cél elérése érdekében tervezett konkrét program-elemek: 

3.1. Munkaerő-piaci program-elemek a célcsoport számára     

 

Tartalom Komplex szolgáltatáscsomag a munkaerő-piacra történő 

belépésre való felkészítés, a tartós foglalkoztatás 

elősegítése érdekében. Megtörténik a munkavállalói 

készségek és képességek, valamint a munkavállalást 
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akadályozó és támogató tényezők feltárása. 2 fő 

foglalkoztatási tanácsadó foglalkozik a célcsoporttagokkal, 

számukra rendszeres időközönként egyéni álláskeresési 

tanácsadást nyújt, a felmérések megállapításaira alapozva 

elkészíti az egyéni diagnózisokat és együttműködési 

terveket, az elhelyezkedett személyeket mentorálja a 

munkahelyi beilleszkedés segítésére.  

A konkrét program-elemek: Foglalkoztatási tanácsadás, 

Munkavállalói készségek és képességek felmérése, 

Munkavállalást közvetve és közvetlenül akadályozó vagy 

támogató tényezők feltárása, Egyéni diagnózis, 

Együttműködési terv készítése, Egyéni álláskeresési 

tanácsadás, Álláskeresési technikák átadása 

csoportfoglalkozás, Motivációs csoportfoglalkozás, 

Munkahelyi beilleszkedés segítése. 

Célcsoport és elérés: A 18-54 év közötti nem foglalkoztatott célcsoporttagok, 

elsősorban a tartós munkanélküliek: 

foglalkoztatási tanácsadáson résztvevők: 80 fő, 

csoportfoglalkozáson résztvevők: 4 csop. x min. 15 fő. (60 

fő) 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

 

3.2. Munkaerő-piaci program-elemek a foglalkoztatók számára.  

 

Tartalom: A foglalkoztatók felkészítése a hátrányos helyzetű 

munkavállalók fogadására, a védett munkakörnyezet 

kialakítása és a diszkrimináció megelőzése érdekében. A 

felkészítés személyes tanácsadás keretében történik és a 

munkavállaló felvételét követően probléma, konfliktus 

esetén ismételten igénybe vehető. A tanácsadó a 

beilleszkedést segítő folyamatban mentori és mediátori 

szerepet is betölt. 

Célcsoport és elérés: 10-15 db elért potenciális foglalkoztató 

 

A tevékenység gazdája: Kapcsolat Központ  

 

 
4. Az akcióterületen élő gyermekek fejlesztése és a célcsoport képzettségi szintjének 
növelése, az oktatáshoz és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása célhoz 
illeszkedő tevékenységek, beavatkozások. 
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A tevékenységek összefoglaló megnevezése: Gyermekek fejlesztése, az akcióterületi 
lakosság képzettségi szintjének növelése. 

A tervezett tevékenységek szakmai tartalma: Az akcióterületen élő lakosság élethelyzetében 
tartós változások elérése érdekében kiemelt jelentőségű a kisgyermekkori fejlesztés – 
különösen a szociális hátrányok kompenzálása érdekében. A területi szegregációból és a 
hátrányos helyzetből eredően az akcióterületi gyermekek kevésbé jutnak hozzá az iskolán, 
illetve egyéb nevelési intézményen kívüli korspecifikus szolgáltatásokhoz, ezért szükséges 
felmérni és a vizsgálati eredmények alapján pontosan meghatározni a szükséges fejlesztő 
szolgáltatásokat. 

A cél elérése érdekében tervezett konkrét program-elemek: 

4.1. Gyermekjóléti szolgáltatások kihelyezése.  

Tartalom: A gyermekjóléti szolgáltatások kiterjesztése, bővítése a 

szolgáltatások „helybe vitelével”. 

Célcsoport és elérés: Minimum a szegregátum háztartásainak 50 %-át érinti, az 

elérés min. 50 gyermek. 

A tevékenység gazdája: Kapcsolat Központ  

 

4.2. A 0-7 éves korú gyermekek vizsgálata, fejlesztése.  

Tartalom: Minden gyermekkel életkora és (mozgás, értelmi, kognitív, 

szociális) állapota figyelembevételével neuro- és 

szenzomotoros vizsgálatok elvégzése, valamint az 

organikus éretlenségre utaló reflexek, poszturák, 

izomtónus-szabályzási gyengeségek megfigyelése. 3 

hónapos kortól 2 éves korig egy fejlődési skála 

használatával húsz terület mérése történik meg. 3, majd 5 

éves kortól neuro-és szenzomotoros vizsgálat valósul 

meg, 5 éves kortól pedig megállapítható a vizsgált 

gyermek organikus érettségének (éretlenségének) szintje, 

kimutatható a vizsgált 40 készség- és részképesség 

profilja, illetve előremutató adatok is megállapíthatók az 

iskolai beválás sikerességére vonatkozóan. 

Célcsoport és elérés: 0-7 éves korosztály, az akcióterületen élő 50 fő. 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

 

4.3. OKJ-s, illetve „A” vagy „B” típusú szakmai képzéseken való részvétel elősegítése, 

képzések szervezése 

Tartalom: Felnőttképzési programok szervezése, melynek célja, 

hogy a célcsoporttagok szerezzenek OKJ-s és/vagy egyéb 

végzettséget, továbbá munkakör betöltésére feljogosító 

„A” vagy „B” típusú szakmai képzésen vegyenek részt és 

szerezzenek munkaerő-piaci szempontból adekvát 
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szakmai végzettséget. Az OKJ-s képzések elérhetővé 

tétele elsődlegesen a Bicskei Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályával való együttműködést 

keretében valósul meg. 

Célcsoport és elérés: a célcsoport köréből 35-40 fő férfi, 20-25 fő nő 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

4.4. Képzésre történő felkészítés.  

Tartalom: Felnőtt célcsoport képzésre történő fejlesztő felkészítése, 

a képzésben való részvételhez szükséges alap-, és 

kulcskompetenciák fejlesztése a felnőttképzésből való 

lemorzsolódás csökkentése érdekében összesen 4 

alkalommal. 

Célcsoport és elérés: A célcsoport köréből 35-40 fő férfi, 20-25 fő nő 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

4.5 Képzésben tartás. 

Tartalom: A felnőttképzésbe helyezett célcsoporttagok folyamatos 

nyomon követése, a képzés sikeres befejezése érdekében 

támogatás, motiválás, mentorálás. 

Célcsoport és elérés: A célcsoport köréből 35-40 fő férfi, 20-25 fő nő 

A tevékenység gazdája: Kapcsolat Központ  

 
 

5. A célcsoport egészségi állapotának fejlesztése célhoz illeszkedő tevékenységek, 
beavatkozások 

A tevékenységek összefoglaló megnevezése: A célcsoport egészségi állapotának 
fejlesztése. 

A tervezett tevékenységek szakmai tartalma: A nem megfelelő lakáskörülmény és a 
rosszanyagi helyzet hozzájárul az akcióterületen élő lakosság egészségi állapotának 
romlásához. A betegségek megelőzése, a jelenlegi állapot javítása és az egészséges 
életmód népszerűsítése érdekében szükséges, hogy a szegregált körülmények között élő 
célcsoport számára is biztosítsuk a minőségi egészségügyi ellátásokhoz és a preventív 
jellegű szolgáltatásokhoz való közvetlen hozzáférést. Különösen fontos ez a gyermekek és a 
nők esetében.  

A cél elérése érdekében tervezett konkrét program-elemek: 

5.1. Egészségügyi szűrőprogramok kihelyezése.  

 

Tartalom: Kitelepülő egészségügyi szűrőprogramok a gyerekek és a 

felnőtt lakosság körében leggyakrabban előforduló 
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betegségek megelőzése, az időben történő felfedezése 

érdekében. A helybe vitt szolgáltatás célja, hogy a 

lakhelyéről nehezen kimozdítható szegregátumbeli 

lakosság részvételét előmozdítsa, illetve felhívja a 

figyelmet a megelőzés fontosságára és szükségességére. 

Évente minimum 1 és összesen minimum 4 rendezvény. A 

kitelepülő szűrőállomásokon elérhető vizsgálatok az 

Egészségfejlesztési Iroda javaslata alapján kerülnek 

meghatározásra a lakossági szükségletekhez igazítottan a 

programnapok tapasztalatainak tükrében (például: 

vércukor- és koleszterinmérés; testsúly-, testzsír- és 

testmagasság mérés, vérnyomásmérés; CO mérés.).  

Célcsoport és elérés: Az akcióterületen élő lakosság köréből kb. 100 fő 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

5.2. Mentálhigiénés klub-foglalkozások. 

Tartalom: Rendszeres időközönként szervezett klub-foglalkozás a 

mentális egészség helyreállítása érdekében, amely a 

célcsoporttagok jó közérzetét hivatott előmozdítani, az 

általános szorongás, stressz oldására szolgál, célja a 

feszültségek helyes levezetésének és a kontrollált 

kommunikációnak a megtanítása, a problémák helyes 

beazonosítása céljából. 

Célcsoport és elérés: Az akcióterületen élő 16 év feletti személyek, 4 csoport 

min. 10-10 fő, összesen min. 40 fő. 

A tevékenység gazdája: Bicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

5.3. Szeretet-nyelvek képzés.  

Tartalom: 12 órás képzés, mely elsősorban a harmonikus 

kapcsolatok kialakításának képességét és egyben az 

önismeretet is fejleszti, továbbá segíti az agressziómentes 

kommunikációt, a másik jobb megértését, önmagunk jobb 

kifejezését. Cél a szülő-gyermek kapcsolat fejlesztése, a 

nem megfelelő kommunikációból adódó konfliktusok 

kezelése is. Csoportos és egyéni tanácsadás a 

harmonikusabb kapcsolatok érdekében. 

Célcsoport és elérés: Az akcióterületen élő 16 év feletti személyek, 4 csoportban 

min. 7-7 fő, összesen 28 fő 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

5.4. Étrendi és mozgás tanácsadás.  

Tartalom: Az egészséges életmód kialakítása és a betegségek 

megelőzése érdekében valósulnak meg a helyes 

táplálkozási ismereteket közvetítő, mozgástanácsadással 

egybekötött foglalkozások. A program keretében 
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esetenként egészséges ételek elkészítésére és 

sporteseményre is sor kerül. 

Célcsoport és elérés: Az akcióterületen élő 16 év feletti személyek: 

étrendi tanácsadáson elsősorban nők, kb. 30-40 fő; 

mozgástanácsadáson elsősorban férfiak, kb. 20-30 fő. 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

5.5. Szenvedélybetegségek megelőzése, kezelése foglalkozás és egyéni tanácsadás.  

Tartalom: Felvilágosító és tudatformáló foglalkozás és tanácsadás; A 

káros szenvedélyekből adódó problémák kezelése, illetve 

ezek megelőzése az alkohol, dohányzás, egyéb 

egészséget károsító szerek használatából adódó 

veszélyek ismeretanyagának átadásával, illetve 

tudatformálás a káros szenvedélyekkel kapcsolatos 

negatív attitűd kialakítása érdekében. 

Célcsoport és elérés: A szegregátum elsősorban a 10-45 év közötti lakossága: 

csoportfoglalkozás a 10-18 év közöttieknek, kb. 30 fő;  

egyéni tanácsadás a 18 év felettieknek, kb. 30-40 fő. 

A tevékenység gazdája: Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

6. A célcsoport szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása célhoz illeszkedő 
tevékenységek, beavatkozások. 

A tevékenységek összefoglaló megnevezése: A célcsoport szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének javítása. 

A tervezett tevékenységek szakmai tartalma: A programelem a teljes városi humán 
szolgáltatási ellátórendszer modernizációját jelenti a szegregált településrészre kiemelt 
figyelmet fordítva a szolgáltatás-szervezés, munkaszervezés – és megosztás területén.  

A cél elérése érdekében tervezett konkrét program-elemek: 

6.1. A szolgáltatási helyzet átvilágítása. 

 

Tartalom: A jelenlegi szolgáltatási helyzet exponálása (átvilágítás), 

szükség esetén a Szolgáltatás tervezési koncepció 

felülvizsgálata. Adatigénylés, a korábban elkészült 

koncepciók, tervezetek, akciótervek, dokumentumok, 

továbbá a kistérség rendelkezésre álló adatbázisainak 

elemzése; az adatelemzésre épített, célzott kérdőíves 

felmérés kidolgozása; a szolgáltatást nyújtók és 

igénybevevők számára elkészített célzott kérdőívek 

felvétele és elemzése szükséglet- és igényfelmérés 
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hangsúllyal; összefoglaló munkaanyag elkészítése. 

Célcsoport és elérés: A város szociális, családsegítéssel és gyermekjóléti, illetve 

egészségügyi szolgáltatással foglalkozó intézményei, 

szervezetei. 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

6.2. Szolgáltatási terv és a Közösségi Beavatkozási Terv létrehozása.  

Tartalom: A Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése és 

szolgáltatási terv létrehozása. A részletes felmérés és az 

azt összefoglaló munkaanyag megállapítása alapján a 

támogató csoport és egyéb külső szereplők bevonásával 

elkészül a város szociális és egészségügyi szolgáltatásai 

vonatkozásában készített cselekvési-szolgáltatási terv, 

illetve a Közösségi Beavatkozási Terv. 

Célcsoport és elérés: A város szociális, családsegítéssel és gyermekjóléti, illetve 

egészségügyi szolgáltatással foglalkozó intézményei, 

szervezetei, illetve egyéb, a célcsoport szempontjából 

releváns szervezetek, intézmények, akik a támogató 

csoportban is képviseltetik magukat, kb. 20 fő 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

 

6.3. Visszacsatolási monitoring.  

Tartalom: A projekt során az eredmények és hiányterületek 

folyamatos vizsgálata, monitorozása, annak érdekében, 

hogy a további fejlesztési tartalom irányai, a 

projektfolyamatok szükséges megerősítési módjai 

kifejlesztésre kerüljenek. A folyamatos visszacsatolás 

hozzájárul a szakemberek erősebb elköteleződéséhez is. 

Visszacsatolási monitoring a bevezetés és a projekt 

eredményességének mérése, kérdőíves formában, a 

kérdőív előadásban történő feldolgozása. 

Célcsoport és elérés: A város szociális, családsegítéssel és gyermekjóléti, illetve 

egészségügyi szolgáltatással foglalkozó intézményei, 

szervezetei, illetve egyéb, a célcsoport szempontjából 

releváns szervezetek, intézmények, akik a támogató 

csoportban is képviseltetik magukat. 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

6.4. Jogi tanácsadás 

Tartalom: A célcsoport jogi problémáit érintő jogi tanácsadás 

Célcsoport és elérés: Az akcióterületen élő lakosság köréből kb. 50 fő 
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A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

 

 

7. A közbiztonság erősítése, a bűnelkövetés mérséklése célhoz illeszkedő tevékenységek, 
beavatkozások 

A tevékenységek összefoglaló megnevezése: A közbiztonság erősítése, a bűnelkövetés 
mérséklése. 

A tervezett tevékenységek szakmai tartalma: A közbiztonság megteremtése és a 
bűnmegelőzés érdekében felvilágosító, tudatformáló programok megvalósítását tervezzük, 
melyek felhívják a lakosság figyelmét a bűnelkövetés következményeire, továbbá 
hozzájárulnak a gyermekek és fiatalok áldozattá és elkövetővé válásának megelőzéséhez. A 
drogprevenciós célú programsorozattal elsősorban a potenciálisan veszélyeztetett 10 – 35 
év közötti célcsoportot kívánjuk megszólítani. 

A cél elérése érdekében tervezett konkrét program-elemek: 

7.1. A fiatalok áldozattá, illetve elkövető válását megelőző programok.  

 

Tartalom: A fiatalok áldozattá és elkövetővé válását megelőző 

programok – a szabadidő hasznos eltöltését és az 

önkéntesség növelését szolgáló program-elemek, a 

Kerecsendi Kiss Márton Emlékházba szervezett 

foglalkozások. bűnmegelőzési céllal a szabadidő hasznos 

eltöltési lehetőségének hiányában „csellengő” 

gyerekeknek, fiataloknak szervezett programok – sport, 

társasjáték és egyéb, szervezett keretek között 

megvalósított közösségi játékok a szabadban vagy a 

Tanodában. Összesen 4 csoportos foglalkozás valósul 

meg. 

Célcsoport és elérés: Az akcióterületen élő 10 – 21 év közötti fiatalok, 17-18 

fő/alkalom, összesen kb. 70 fő 

A tevékenység gazdája: Bicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

7.2. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozása és drog-prevenciós céllal történő közös 

programszervezés. 

Tartalom: A helyi KEF létrehozása és közös drogprevenciós célú 

programok szervezése  

Célcsoport és elérés: A szegregátumban élő lakosság köréből kb. 50 fő 

A tevékenység gazdája: Bicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

7.3. Rendőrségi bemutatók, előadások. 

Tartalom: A közbiztonsági és rendőrségi akció bemutatók, továbbá 

szemléletformáló előadással egybekötött beszélgetések a 
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rendőrség és a célcsoport kommunikációjának elősegítése 

érdekében a Kerecsendi Kiss Márton Emlékházban min. 1 

alkalommal évente. 

Célcsoport és elérés: A szegregátumban lakosságának köréből kb. 50 fő 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

 

8. A programok megvalósításához szükséges eszközbeszerzés 

8.1. Szakmai munkatársak számára eszközök beszerzése: legalább 6 db laptop, 1 db 

nyomtató, 7 db okostelefon, 1 db fényképezőgép és egyéb szükséges eszköz. 

 

A tevékenység gazdája: Kapcsolat Központ  

8.2. Fejlesztő munkához, szabadidős foglalkozásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése: 

fejlesztő gyerekjátékok, társasjátékok, szabadidős sporteszközök és egyéb szükséges 

eszközök. 

A tevékenység gazdája: Kapcsolat Központ, Bicskei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 

9. A programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok 
(nyomtatott és online felületek) kialakítása és fenntartása 

9.1. Tájékoztató kiadvány készítése és terjesztése a szolgáltatások új rendszeréről, 

működési mechanizmusairól, ellátási területeiről, továbbá a projektfejlesztés során a 

szegregátumban végzett tevékenységekről, a megvalósuló programokról. A 

kiadványtervezésnél hangsúlyos követelmény a speciális célcsoportok szükségleteihez 

való igazodás (fogyatékkal élők, időskorúak), a kommunikációs akadálymentesítés. 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

9.2. Online szolgáltatáskereső rendszer kialakítása a szociális, családvédelmi, 

gyermekjóléti, egészségügyi szolgáltatások és az ellátásokat igénybe vevők 

szolgáltatáselérésének támogatása és a jelzőrendszeri működés hatékonyságnövelése 

érdekében. 

 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

 

10. Nyilvánosság biztosítása 

10.1 A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei a „Széchenyi 2020 

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv” alapján: 

honlapfrissítés, „C” típusú tájékoztatási tábla, fotódokumentáció vezetése, TÉRKÉPTÉR 
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és egyéb tájékoztatók feltöltése. 

 

A tevékenység gazdája: Bicske Város Önkormányzata  

 

4.2 A TELEPÜLÉSREHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYÁZAT TARTALMA  

 

A TOP-4.3.1 azonosítószámú pályázati program még nem került benyújtásra, a beavatkozási 

helyszín pontos meghatározása - a település integrált lakókörnyezete, ahová a 

lakásmobilizációs tevékenység során az integrációra felkészített családokat a lakáspótláshoz 

kapcsolódóan létrehozott és/vagy felújított szociális bérlakásokba költöztetik – a benyújtandó 

pályázati programban kerül meghatározásra. Az integrált lakókörnyezet és az akcióterület 

összehasonlító adatait a fenti tábla tartalmazza. 

A területen a hiányzó infrastruktúra kiépítése szükséges. A szennyvízhálózat nincs kiépítve a 

Rigó és Jegenye utcákban, a Szondy közben, nincs pormentes út a Törökverő, a Dankó 

Pista és a Jegenye utcákban. A Dankó Pista utcában a közvilágítás hiányossága is 

problémát jelent. A laksűrűség messze meghaladja a városi értéket, a területen jelentős az 

egyszobás lakások aránya és magas a félkomfortos, komfort nélküli lakások aránya. 

4.3 TERVEZETT SZOCIÁLIS MUNKA BEMUTATÁSA  

 

A program egyik alappillére a folyamatos szociális munka megteremtése és biztosítása. 

Annak érdekében, hogy az egyén és a közösség életében is valós változásokat generáljon a 

program, szükséges a jelenléten alapuló szociális munka biztosítása. A szociális szakember 

egy irodában ülve, „távmunkában” nem tudja komplex módszerekkel javítani az egyén, vagy 

akár a család helyzetét, ezért a célcsoport saját környezetének kontextusában kell 

cselekvésen alapuló (és nem papírra leírt) szociális fejlesztő munkát végeznie, hogy aktívan 

végigkövethesse az élethelyzetben, társadalmi helyzetben, közösségi életben bekövetkezett 

változásokat. A területi alapú munkaszervezési modell bevezetése lehetőséget nyújt arra, 

hogy a szociális szakemberek a projekt befejezése után is eszerint az alapelv szerint 

tevékenykedhessenek. A projekt akcióterületén összesen 665 fő él, melyből a szegregációs 

mutató szempontjából releváns, aktív korú lakosság száma 285 fő. A projekt keretében ezen 

korosztály legalább 40 %-ának egyéni fejlesztési terve elkészül, ami 114 főt jelent. A 

programba összesen 6 fő családsegítő vonunk be, melyből 4 fő, felsőfokú szakmai 

végzettséggel rendelkező szociális munkás a projekt terhére kerül alkalmazásra, 2 fő 

kapacitásait pedig a szociális szolgáltatások átszervezésével szabadítjuk fel. A segítő 

szakemberek számára támogatást kívánunk nyújtani a munka során jelentkező testi, 

szellemi, érzelmi kimerülés megelőzése érdekében, a családsegítő munka fejlesztésében, 

ezért a program szupervíziót biztosít a megvalósítást végző szakemberek számára.  

A Kapcsolat Központ, mint konzorciumi partner törvény által előírt alapfeladatai közé tartozik 

a családsegítés, az életvezetési képességek megőrzése céljából nyújtott szolgáltatások 

biztosítása, úgy, mint a családszervezési, életvezetési tanácsadások; a segítségnyújtás az 

anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való 
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hozzáféréshez; az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők számára nyújtott 

tanácsadás. A projekt keretében a városi családsegítés is átszervezésre kerül annak 

érdekében, hogy a rendelkezésre álló kapacitások hatékony felhasználása valósuljon meg. 

Az ebben a pontban bemutatott szolgáltatásokat a Kapcsolat Központ munkatársaként 

kihelyezett szociális munkások az akcióterületen nyújtják, a célcsoportot saját életterében 

szólítják meg és a Kerecsendi Kis Márton Emlékházban rendszeres kihelyezett 

ügyfélfogadást, tanácsadást tartanak.  

A problémák részletes feltérképezése a projekt-előkészítés során, a Közösségi Beavatkozási 

Terv elkészítéséhez a területi szociális munkás(ok) közreműködésével történt meg. A 

konkrét szociális, egészségügyi, mentálhigiénés, lakhatási és egyéb problémák feltárását 

követően az akcióterületen élő 16-54 éves korú, hátrányos helyzetű lakónépesség legalább 

40 %-ának fejlesztési tervei is elkészülnek, ami legalább 114-120 db tervet jelent. Amely 

személyek már rendelkeznek egyéni fejlesztési tervvel, ott azok felülvizsgálata, illetve 

megvalósítása történik meg. Az elkészült fejlesztési terveket a szociális munkások legalább 

háromhavonta felülvizsgálják. A Támogató csoport ülései pedig lehetőséget biztosítanak 

arra, hogy ezeket az összes szakember részvételével megvitassák.  

A szociális munkás(ok) a pályázati felhívás céljaihoz illeszkedve egyéb segítő tevékenységet 

is nyújtanak. A szociális szolgáltatások átszervezésével és kihelyezésével a családsegítés 

jelenlét típusú módon biztosítható, melynek keretében a közösségi munka is aktív szerepet 

játszik. 

A cél elérése érdekében tervezett konkrét program-elemek (tervezett tevékenység kódja, 

rövid megnevezése):  

2.1 Folyamatos szociális munka biztosítása 6 fő szociális munkás kihelyezésével  

Tartalma: 6 fő szociális munkás (4 fő a projektből finanszírozva, 2 fő az átszervezés 

eredményeképpen a szegregátumban lát el feladatokat a folyamatos jelenlét biztosításával.  

Elért célcsoport megnevezése, várható létszáma: a szegregátumban élő 16 – 59 év közötti 

hátrányos helyzetű személyek minimum 40 %-a, de a tervezett 114-120 fő.  

Illeszkedés az igényfelmérés eredményeihez: a telep-felszámolási programok eddigi 

tapasztalatai alapján a sikeres társadalmi integráció és közösségfejlesztés meghatározó 

eleme a jelenlét típusú szociális munka biztosítása, tartós változások a közösség életében 

nem valósíthatók meg e nélkül.  

 

2.2 Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, 3 havonkénti felülvizsgálata  

Tartalma: a szociális munkások által feltérképezésre kerül az egyén jelenlegi helyzete, 

problémái, szükségleteinek és preferenciáinak jellege és a fejlesztési, beavatkozási 

lehetőségek irányai, a célok és azok megvalósításához szükséges, bevonható és 

megteremthető erőforrások. A tervek felülvizsgálata és az addig elért lépéseknek, 

változásoknak megfelelő módosítása 3 havonta javasolt.  

Elért célcsoport megnevezése, várható létszáma: 16-59 év közötti hátrányos helyzetű 

szegregátumbeli lakosság 40 %-a, de legalább 114 fő. 

Illeszkedés az igényfelmérés eredményeihez: az egyéni szükségletes beazonosítása és a 

fejlesztési irányok meghatározása, illetve rendszeres időközönként történő felülvizsgálata 
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elengedhetetlen a célcsoport jövőképének és célrendszerének kialakításához, melyet a 

családsegítőkkel készített interjúk is alátámasztanak.  

 

2.3 Szociális munkások egyéb segítő tevékenysége  

Tartalma: ide sorolható az életvezetési tanácsadás, az illegális lakhatási jogcímek 

kezelésének segítése, az adósságkezelés, a pénzügyi – családi kassza vezetésével 

kapcsolatos tanácsadás, a közvetítés és koordinálás egyéb szolgáltatások felé.  

Elért célcsoport megnevezése, várható létszáma: elsősorban a szegregátumban élő, 

hátrányos helyzetű 16-59 év közötti személyek közül kb. 120 fő.  

Illeszkedés az igényfelmérés eredményeihez: a konzorciumi partner munkatársainak 

megállapítása, hogy szükséges az intenzív, jelenléten alapuló szociális munka és komplex 

segítő tevékenység nyújtása.  

 

2.4 Szociális munkások szupervíziója  

Tartalma: a mentális leterheltség, az egyéni munkahelyi stressz és a munkatársak közötti 

feszültségek oldása érdekében tervezett rendszeresen szupervíziós alkalmak biztosítása.  

Elért célcsoport megnevezése, várható létszáma: a projektben résztvevő és a 

szegregátumban élő lakossággal rendszeresen foglalkozó szakemberek, kb. 15 fő.  

Illeszkedés az igényfelmérés eredményeihez: általános probléma a szociális szférában a 

dolgozók kiégése. 

 

 

4.1 Gyermekjóléti szolgáltatások kihelyezése 

Tartalma: a Területi Ellátási Modell bevezetésével a gyermekjóléti szolgáltatások 

szervezettségének optimalizására is megtörténik, melynek következtében lehetőség van a 

kihelyezett szolgáltatásnyújtásra. A gyors észlelés előmozdításával a reakcióidő jelentősen 

csökkenthető, így a gyermekjóléti szolgáltatások is hatékonyabban nyújthatóak. 

Elért célcsoport megnevezése, várható létszáma: minimum a szegregátumban található 

háztartások 50 %-át érinti, legalább 50 gyermeket ér el. 

Illeszkedés az igényfelmérés eredményeihez: a gyermekjóléti szolgáltatások kihasználtsága 

az akcióterületi lakosság részéről igen alacsony fokú, holott a szakemberek véleménye 

szerint sok esetben szükség lenne a beavatkozásra. 

 

3.2 Munkaerő-piaci program-elemek a foglalkoztatók számára 

Tartalma: a Kapcsolat Központ munkatársa tárja fel a célcsoport képzettségének és 

képességeinek megfelelő álláshelyeket, érzékenyíti a munkáltatókat a célcsoport fogadására 

és mentorálja, támogatja a munkavállalót a foglalkoztatás első időszakában. A célcsoport 

felkészítését 2 fő foglalkoztatási tanácsadó végzi. 
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Elért célcsoport megnevezése, várható létszáma: az elért potenciális foglalkoztatók létszáma 

kb. 10-15 db. 

Illeszkedés az igényfelmérés eredményeihez: a családsegítői válaszokból is egyértelműen 

kiderül, hogy sok esetben a foglalkoztatók előítéletes gondolkodása az oka annak, hogy a 

szegregátumban élő cigány lakosoknak még csak esélyt sem adnak a munkavégzésre. A 

sztereotípiák eloszlatása és a támogatottság biztosítása fontos a célcsoport elhelyezkedési 

esélyeinek növelése szempontjából. 

 

A szociális munkások bemutatása és alkalmasságuk, végzettségük leírása: 

 

Szakember neve: Varsányi Mirtil Mária 

Végzettség: szakvizsgázott nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus  

Szakmai tapasztalat: 25 év osztálytanítói tapasztalat, ebből több, mint fele osztályfőnöki 

felelősségi körrel kiegészítve. Pedagógus II fokozat, 10 évig nyelv és beszédfejlesztő 

pedagógusként diszlexiás, diszgráfiás, pervazív autista, beilleszkedési, tanulási, 

magatartászavaros tanulókkal folytatott fejlesztő munka. Óvodai előkészítő foglalkozások a 

leendő iskolakezdő tanulóknak, nyári táboroztatás megszervezése és lebonyolítása. A 

projektben a gyermekek fejlesztését végzi. 

 

Szakember neve: Papik Tímea  

Végzettség: általános szociális munkás (mentálhigiéné specializáció) 

Szakmai tapasztalat: 4 éves tapasztalat a családsegítés területén. Szociális segítő munka 

Bicske településen, az ügyfélkör és település sajátosságainak széleskörű ismerete; szociális 

esetmunka kliensekkel, családokkal, csoportokkal életproblémáik megoldásában. 

 

Szakember neve: Szabó Krisztina  

Végzettség: szociális munkás, szakvizsga (gyermekjóléti alapellátás)  

Szakmai tapasztalat: 10 éves családsegítői tapasztalat, 2016-tól a család- és gyermekjóléti 

központ esetmenedzsere és járási jelzőrendszeri tanácsadója. 2016 októbere óta a 

Kapcsolat Központ szakmai vezetője. A vezetői feladatok ellátása mellett részt vesz a 

szociális segítő munka biztosításában is. 

  

Szakember neve: Balla-Zics Erzsébet 

Végzettség: szociálpedagógus (ifjúságvédelem és romológia szakirány) 

Szakmai tapasztalat: 2016. óta a Kapcsolat Központ szolgálat szakmai egységében 

családsegítő. Szociális segítő munka Bicske településen, az ügyfélkör és település 
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sajátosságainak széleskörű ismerete; szociális esetmunka kliensekkel, családokkal, 

csoportokkal életproblémáik megoldásában. 

 

 

A célcsoport bevonásának keretében roma asszisztensek alkalmazására is sor kerül: 

 

Tervezett tevékenység kódja, rövid megnevezése:  

1.1 Roma asszisztensként, segítőként 2 fő célcsoporttag alkalmazása  

 

Tartalma: szervezési, kapcsolattartási, adminisztrációs feladatok ellátása napi 6 órás 

munkaviszonyban.  

Elért célcsoport megnevezése, várható létszáma: 2 fő, közvetetett elérés kb. 120-150 fő.  

Illeszkedés az igényfelmérés eredményeihez: A családsegítői interjú és a pályázati 

kritériumrendszer alapján szükséges a célcsoport bevonása a projekt tervezésébe és 

megvalósításába. 

 

Név: Németh Andrea  

Tanulmányok: érettségi – Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola  

Tapasztalat:  2011. március- 2012. december Bicske Város Önkormányzata adminisztrátor 

2013. június- 2014. március Országos Roma Önkormányzat kissebbségi 

koordinátor 

  2014. május- 2015. július BÁV Befogadó Állomos Bicske szociális asszisztens 

 

Név: Czidó Zsanett 

Tanulmányok: szociális gondozó és ápoló- Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ 

Tapasztalat: 2010. szeptember- 2014. május takarító Országos Gerincgyógyászati Központ 

A szociális segítőmunka keretében valósul meg az egyes programelemek népszerűsítése is. 

A foglalkozások helyszíne az akcióterületen található Kerecsendi Kis Márton Emlékház. A 

komplex programsorozatok eredményes lebonyolítását a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

alkalmazásában lévő szakmai asszisztens segíti a projekt időszakában. 

 

4.4 SZINERGIA VIZSGÁLAT  
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A tervezett beavatkozások megvalósulásának és a célelérésnek meghatározó tényezője a 
fejlesztési-stratégiai környezet. A pályázati program tevékenységei koherenciát mutatnak a 
település fejlesztései dokumentumaival. A 2011. évi - 2012 őszén módosított - Integrált 
Városfejlesztési Stratégia elkészítése óta a szegregátum infrastrukturális ellátottsága, 
továbbá a szociális és foglalkoztatási mutatók érdemben nem változtak. Az alacsony 
komfortfokozatú szociális bérlakások számának komfortfokozat növelésével történő 
csökkentése forrás hiányában nem valósult meg, a település nem rendelkezik szociális és 
egészségügyi térképpel sem. Az Anti-szegregációs Programban rögzítésre került a 
szegregált lakókörnyezetben élők társadalmi és egyéni integrációja, a közösség és a humán 
szolgáltatások fejlesztése és a lakhatási problémák megoldása. A város KDOP-6.2.1/K-13-
2014-0002 azonosítószámú „Közép-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható 
településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák 
kidolgozása” című program keretében 2015-ben elkészített Integrált Területfejlesztési 
Stratégiája kimondja azt is, hogy szükséges a szociális és egyéb humán szolgáltatások 
átszervezése és fejlesztése is, a problémás területekre való átcsoportosítás érdekében 
kapacitásokat szükséges felszabadítani. A szegregációval érintett városrész fejlesztési 
igénye – a rossz állapotú lakókörnyezet rehabilitációja, a társadalmi felzárkózás támogatása 
- megjelölésre került Bicske Integrált Területfejlesztési Stratégiájában, mely koherenciát 
mutat a Koncepció céljaival: a közösségi szolgáltatások és intézményrendszer helyi 
igényeknek megfelelő fejlesztésével.  
 
A KBT 3.4. pontjában részletezett, javarészt európai uniós forrásból finanszírozott 
fejlesztések egy-egy problématerületen jelentős eredményeket hoztak, de önmagukban nem 
volt tőlük várható a szegregátumok oldása, a lakosság életminőségének javítása és 
horizontális eredmények biztosítása sem. A korábbi évek fejlesztései mégis elsődleges 
jelentőséggel bírnak – köztük a jelenleg is pályázó Tanoda program -, hiszen megteremtették 
azt a beavatkozási környezetet, mely hiányában nem valósulhatna meg a TOP-5.2.1-15-
FE1-2016-00001 azonosítószámú programhoz hasonló komplex fejlesztési projekt. 
 

A stratégiai környezet bemutatása:  
A Koncepció célkitűzései koherenciát mutatnak a hatályos –A 2018. évben módosított - Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (HEP) céljaival. A humán szolgáltatások együttműködés alapú 
modernizációját is eredményező program az előkészítés szakaszában nélkülözte a 
megvalósításhoz szükséges helyi stratégiai és szabályozási környezetet a 
Szolgáltatásitervezési Koncepció elavultsága okán. A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése szerint a legalább kétezer lakosú 
települési önkormányzat a szociális szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében 
szolgáltatástervezési koncepciót készít, melynek tartalmát kétévente felülvizsgálja, és 
szükség szerint módosítja. Bicske Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepcióját 2004 novemberében fogadta el a Képviselő-testület, melynek felülvizsgálata 
elmaradt. A 2004-es alapkoncepció Jövőképében megfogalmazta a szolgáltatatási igény 
folyamatos változását. A szolgáltatási igények szükségletalapú felmérése azonban ez idáig 
forrás hiányában nem valósult meg, a település nem rendelkezik szociális és egészségügyi 
térképpel sem. A megváltozott társadalmi és jogszabályi környezet miatt a szükségletek 
felmérése időszerű és szükségessé vált a koncepció jövőképének – szakmai és ellátotti 
szempontú - igényfelmérésre alapozott konkretizálása, különös tekintettel a szegregált 
lakókörnyezetben élők társadalmi és egyéni integrációjára. A szolgáltatási helyzet 
exponálása során a szabályozási környezet, a szolgáltatási infrastruktúra és ellátási formák 
bemutatása mellett fel kellett mérni a meglévő erőforrások rejtett kapacitásait, a forrás 
optimalizálás és a kapacitás-szabályozás lehetőségeit. A Szolgáltatástervezési Koncepció 
stratégiai keretdokumentumként biztosítja hátterét a helyi humán szolgáltatók 
együttműködésében megvalósított közösségi beavatkozásnak. 
A település 2018 márciustól új Szolgáltatástervezési Koncepcióval rendelkezik, az új 
alapdokumentum fejlesztési irányai a projektmegvalósítás támogatják. A fentiek alapján 
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megállapítható, hogy a Koncepció célkitűzései teljes mértékben illeszkednek Bicske 
stratégiai dokumentumaihoz. A projekt teljes mértékben illeszkedik a település stratégiai 
dokumentumaihoz. 
 

Szinergia a TOP-4.3.1-es projekttel:  

A projekt a TOP-4.3.1 pályázati felhívásra benyújtásra kerülő projekthez fog kapcsolódni, az 

abban tervezett beavatkozások az akcióterület lakófunkciójának erősítését és szociális, 

közösségi tér fejlesztését célozzák meg. A TOP-4.3.1 pályázat keretében megvalósuló 

infrastrukturális beavatkozásokat jelen projekt társadalmi hátrányok kompenzálását célzó 

szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és 

közbiztonsági program-elemei teszik teljessé az akcióterületen élő célcsoport 

életkörülményeinek javítása, a helyi közösség kohéziójának erősítése érdekében. 

A szegregátum – kiterjedése és magas népességszáma miatt – megszüntetése rövid-közép 

távon nem lehetséges, ezért legfőbb célunk, hogy a rossz állagú ingatlanok felszámolásával, 

a mobilizációs lehetőségek megteremtésével a szegregációt oldjuk, a szegregátumokban 

élők számát csökkentsük. Emellett, hogy a területek rehabilitációjával élhetőbb 

lakókörnyezetet teremtsünk. A foglalkoztatottság növelésével az alacsony státuszú lakosság 

számát csökkenteni kell, így a szegregátumok oldása is elősegíthető. Az akcióterülettel 

kapcsolatos jövőkép tehát az, hogy az infrastrukturális beruházások rehabilitáló hatására 

integrálódik a településszövetbe, jelen közösségfejlesztő projekt eredményeként pedig az 

eddig leszakadó városi területen élő célcsoport közösségi és egyéni szintű társadalmi 

integrációja megtörténik. 

 

4.5 BEVONANDÓ PARTNEREK A MEGVALÓSÍTÁS ÉS FENNTARTHATÓ 
ÜZEMELTETÉS ÉRDEKÉBEN 

A projektet megvalósító konzorcium három tagból áll. A konzorciumvezető és főpályázó 

Bicske Város Önkormányzata. A konzorciumi partnerek az Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ - Kapcsolat Központ és Bicske Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata. 

 

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ: 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ olyan konzorciumi 

partner, mely a pályázati felhívásban meghatározott kritériumoknak megfelelően legalább 3 

éves, a szociális szféra területén szerzett tapasztalattal rendelkezik. Az intézmény megfelel a 

felhívás 4.1 pontjában foglalt további előírásoknak is, miszerint a városi jogállású település 

helyi önkormányzatának költségvetési szerve. 

Az integrált intézmény a szakmai munkát egy szervezeti keretben, de szervezeti és szakmai 

tekintetben önálló intézményegységként végzi. Az intézmény szociális, családi és 

gyermekjóléti ellátásokat biztosító egységei:  

- Bölcsődei szakmai egység,  

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységek 
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- Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egység 

- Gondozási Központ szakmai egység; Nappali ellátás, Házi segítségnyújtás, 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Étkeztetés, Támogató szolgálat,  

- Védőnői szakmai egység. 

Bicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat: 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladata és célja, a Bicskén és környékén élő cigány 

nemzetiség egyéni és közösség érdekeinek képviselete. 

A cigányság szellemi és tárgyi kultúrájának megőrzése érdekében folyamatosan szervez a 

cigány lakosok részére olyan szabadidős programokat, ami lehetővé teszi a szabadidő 

hasznos eltöltését, hagyományaik, kultúrájuk megismertetését és gyakorlását. A gyermekek 

iskolai felzárkóztatását segíti az immár több éve működő Roma Tanoda. 

 
3. táblázat: A konzorciumi partnerek bemutatása 

Partner neve:  Bicske Város Önkormányzata  

A partner gazdálkodási/jogi 

formája: 

helyi önkormányzat 

A partner által végzett 

tevékenységek teljes összege 

(Ft) 

89 846 540.- Ft 

Igényelt támogatás összege (Ft) 89 846 540.- Ft 

Biztosít-e önerőt? Nem. 

Ha igen, akkor a biztosított önerő 

összege (Ft) 

- 

Konkrétan mely 

tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a 

projektben? 

Projektelőkészítés, Közösségi Beavatkozási Terv 

elkészítése a Támogató csoport aktív bevonásával, 

Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata és 

módosítása, HEP felülvizsgálata és módosítása, 

Intenzív projekttevékenység, teljes körű 

projektmenedzsment és a helyi szolgáltatók és 

intézmények bevonása, szakmai koordinátor/szakmai 

szakértő feladatellátása, program- és 

szolgáltatásszervezési tanácsadás és kockázatkezelés, 

projektmonitoring tevékenység és dokumentációs 

rendszer. Esettanácsadás. Online szolgáltatáskereső 

modul létrehozása és működtetése, tájékoztató 

kiadvány készítése, A célcsoport által igénybevett 

munkaerő-piaci szolgáltatások (képességfelmérés, 

tényezők feltárása, álláskeresési és motivációs 

csoportfoglalkozás) 2 fő tanácsadóval, a célcsoport 

képzése és képzésre felkészítése,  

Betanított képzések az infrastrukturális beruházáshoz 
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kapcsolódóan, képzés és foglalkoztatás idejére 

célcsoport juttatás biztosítása, OKJ-s és egyéb 

betanított képzések elérésnek biztosítása, 

megszervezése.  

Szeretet-nyelvek képzés, egyéb programok 

(étrendtanácsadás, sport- és mozgásprogram), 

gyermekek felmérése és fejlesztése, szupervízió, 

egészségügyi szűrőprogramok, lakossági fórum, 

bűnmegelőzés. Nyilvánosság biztosítása. 

Partner szerepe a tervezésben: Projektmenedzsment, konzorciumvezető 

Partner szerepe a 

végrehajtásban: 

Konzorciumvezető. Programelemek megvalósítása a 

KBT 4.1. fejezete szerint és monitoring.  

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

Az igénybevevők ellátása, fenntartói szerep. 

 

Partner neve:  Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - 

Kapcsolat Központ 

A partner gazdálkodási/jogi 

formája: 

helyi önkormányzati költségvetési szerv 

A partner által végzett 

tevékenységek teljes összege 

(Ft) 

44 272 800.- Ft 

Igényelt támogatás összege (Ft) 44 272 800.- Ft 

Biztosít-e önerőt? Nem. 

Ha igen, akkor a biztosított önerő 

összege (Ft) 

- 

Konkrétan mely 

tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a 

projektben? 

2 fő roma segítő alkalmazása 

6 fő szociális munkás alkalmazása (ebből 4 fő a projekt 

terhére)  

Személyiségfejlesztő csoportfoglalkozás  

Fejlesztő munkához szükséges eszközök beszerzése 

Eszközbeszerzés a munkatársaknak 

Szolgáltatások kihelyezése, kiterjesztése, a szociális 

munkások mentortevékenysége, igényfelmérés, 

esetmunka és egyéni fejlesztés. 

Partner szerepe a tervezésben: Projektmenedzsment, Támogató csoport tagja 
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Partner szerepe a 

végrehajtásban: 

Programelemek megvalósítása a KBT 4.1. fejezete 

szerint, területi alapú szolgáltatásszervezés és –

fejlesztés megvalósítása. 

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

Az igénybevevők ellátása, utókövetés. 

 

Partner neve:  Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  

A partner gazdálkodási/jogi 

formája: 

helyi nemzetiségi önkormányzat 

A partner által végzett 

tevékenységek teljes összege 

(Ft) 

15 084 080.- Ft 

Igényelt támogatás összege (Ft) 15 084 080.- Ft 

Biztosít-e önerőt? Nem. 

Ha igen, akkor a biztosított önerő 

összege (Ft) 

- 

Konkrétan mely 

tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a 

projektben? 

Szakmai asszisztens alkalmazása  

Zenés foglalkozás a Közösségi Házban - havi 1 alkalom 

Táncfoglalkozás a Közösségi Házban - havi 1 alkalom 

Kézműves kreatív foglalkozás a Közösségi Házban - 

havi 1 alkalom 

Baba-mama játszóház klub foglalkozás a Közösségi 

Házban- havi 1 alkalom 

Családtervezési/életvezetési foglalkozás a Közösségi 

Házban - havi 1 alkalom 

Roma népismereti foglalkozás a Közösségi Házban - 

havi 1 alkalom 

Drogprevenciós foglalkozások 50 órában 

Szenvedélybetegségek kezelése 50 órában 

Mentálhigiénés csoportfoglalkozás 4 csoportban 

Eszközbeszerzés, 

A fiatalok áldozattá, illetve elkövető válását megelőző 

programok, Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

létrehozása és drog-prevenciós céllal történő közös 

programszervezés. 
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Partner szerepe a tervezésben: Projektmenedzsment, Támogató csoport tagja 

Partner szerepe a 

végrehajtásban: 

Programelemek megvalósítása a KBT 4.1. fejezete 

szerint. 

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

Az igénybevevők ellátása és utókövetés. 

 

A konzorciumi tagok feladatai a KBT 4.1. fejezetében tételesen bemutatásra kerültek. 

 

A Támogató Csoport tagjai és működése: 

A program megvalósítására az Önkormányzat egy szakmai munkacsoportot, ún. Támogató 

csoportot hozott létre. A Támogató Csoport tagjai részt vettek a projekt tevékenységeinek, 

beavatkozási területeinek kiválasztásában és megtervezésében és kiemelt feladatuk a 

projekt társadalmi bevonásának biztosítása. A csoport tagjait a helyi önkormányzat, a 

szociális, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, az érintett oktatási intézmények, a védőnő, 

a háziorvosi szolgálat munkatársai, helyi civil szervezet, a roma nemzetiségi önkormányzat, 

a helyi rendőrőrs és egyéb, a téma szempontjából releváns szervezetek, intézmények 

képviselői, szakemberei alkotják. A csoportot a konzorciumvezető hívja össze legalább 3 

havonta egy alkalommal, de az ülés bármely tag kezdeményezésére gyakrabban is 

összehívható. A Támogató Csoport valósítja meg a Közösségi Beavatkozási Tervet, szakmai 

támogatást nyújt a konzorciumnak a megvalósítás során, megvitatja az egyéni fejlesztési 

tervek előrehaladása érdekében felmerülő kérdéseket, előmozdítja a szolgáltatásfejlesztési 

programelemek sikeres bevezetését.  

A Támogató Csoport egy a konzorciumi tagokból és egyéb helyi szereplőkből alakult 

együttműködő fórum, melynek célja, hogy a szociális célú településrehabilitáció szociális 

céljainak megvalósulását biztosítsa. A megvalósításban résztvevő szakemberek, helyi 

szereplők közti kapcsolattartás online, illetve telefonos egyeztetés útján, továbbá szakmai 

találkozók alkalmával és a Támogató Csoport üléseinek keretében valósul meg. Az 

információáramlást a konzorciumi tagok vezetőinek projektmenedzsment tevékenysége 

mellett szakmai asszisztens alkalmazása is támogatja. 

A fórum tagjai szakértők, szakemberek, helyi szervezetek és intézmények, továbbá azok 

képviselői, olyan személyek, akik hozzá tudnak járulni a projekt tartalmának kialakításához, 

megfelelő tapasztalattal rendelkeznek, legitim módon képviselik a célcsoportot, és 

kompetenciával rendelkeznek a megvalósítást, végrehajtást illetően. A Támogató csoport 

tagjai mobilizálni tudnak érintett csoportokat, hozzájárultak a projekt tartalmának 

véglegesítéséhez és megvalósításához, és garanciáját jelentik a projekt által elért 

eredmények fenntarthatóságának. A támogató csoportnak fontos szerepe van a célcsoport 

elérésében, megszólításában, a program kommunikációjában, az eredmények 

elterjesztésében. Visszacsatolói fórumként is működik, a célcsoport szükségleteit, igényeit 

beépíti a programokba.  

 

A támogató csoport tagjai: 

Bicske Város Önkormányzata; 

Menedzsment szervezet; 
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Bicskei Polgármesteri Hivatal szociális csoport;  

Kapcsolat Központ; 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai 

egységek: 

-Gondozási Központ szakmai egység, támogató szolgálat;  

-Védőnői szakmai egység; 

Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata; 

Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola; 

Bicskei Egészségügyi Központ- EFI; 

Bicske Rendőrkapitányság. 

Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola Kossuth Zsuzsa 

Gyermekotthon és Általános Iskola; 

 

 

A Közösségi Beavatkozási Tervben részletezett program a Támogató Csoport javaslatai 

alapján, a tagok aktív közreműködésével került összeállításra. A Támogató Csoport 

szakembereinek javaslatai jelentős részben megegyeztek a PET által meghatározott 

tartalommal, az online egyeztetések és személyes konzultációk a megvalósítás részleteit 

pontosították (alkalomszám, tartalom, stb.). A partneri egyeztetések során – szakmai 

megbeszélések és email-es véleményezés - elhangzott módosító javaslatok maradéktalanul 

beépítésre kerültek a programba.  

A partneri egyeztetések során tett módosító javaslatok és azok programba való beépítése a 

KBT 4.8. bekezdésében kerül részletes bemutatásra. 

A megbeszélések során pontosításra kerültek az egyes programelemek részletei és 

alkalomszáma. A konszenzusok mentén kialakított beavatkozásokat a KBT 4.1. fejezete 

tartalmazza.  

A lakosság bevonását és tájékoztatását a program megvalósítói kiemelten kezelik, a 

tervezetett fejlesztések társadalmasítása több oldalról támogatott. A program 

előkészítésének szakaszában a szociális ellátó rendszeren keresztül egy célcsoportos 

háztartási kérdőív lekérdezéséhez kapcsolódóan került sor a célcsoport tagjainak 

tájékoztatására.  A megkereső tevékenységet a Kapcsolat Központ szociális szolgáltató 

szakemberei folytatták le, a családsegítő munkatársak bizalmi kapcsolatot építettek ki a 

területen élőkkel, a lakosság bevonásában kulcsszereplőként vannak jelen. A célcsoport 

tájékoztatásának színterei a lakossági fórumok, melyek tervezetten 4 alkalommal valósulnak 

meg a projekt során. A tervezett fejlesztések megismertetése, hozzáférhetősége a hírek és 

dokumentumok intézményi honlapon történő közzététele, szórólapokon, plakátokon való 

megjelentése mellett a Támogató Csoport intézményeinek ügyfélszolgálatain is biztosított. A 

program során lakossági tájékoztató füzet is készül az információáramlás, a szolgáltatások 

hozzáférhetőségének javítása és a szolgáltatásfejlesztés – egykapus ügyintézés, 

kompetenciaalapú feladatellátás - támogatása érdekében. A személyes kapcsolat keretében 
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biztosított információnyújtás a program társadalmasításának leghatékonyabb eszköze. A 

program megvalósítói a Támogató Csoport aktív együttműködésének köszönhetően 

naprakész információkkal rendelkeznek, és a szociális munkások a program teljes 

szakaszában intenzív kapcsolatot tartanak a célcsoporttal és a lakossággal. 

A projektmegvalósítás időtartama – 42 hónap -, mely elegendő ahhoz, hogy a konzorciumi 

partnerek mélyreható és tartós változásokat érjenek el a célcsoport körében. A humán 

szolgáltatási rendszer egyidejű átszervezésével megtörténik az erőforrások optimalizálása, 

mely amellett, hogy a fejlesztést garanciális elemként támogatja, a költségek 

minimalizálásával és a kapacitások hatékonyságának növelésével lehetővé teszi, hogy a 

rendszer plusz források nélkül is fenntarthatóvá váljon. A konzorciumi tagok kapacitásaiktól 

függően a fenntartás során is törekednek az általuk projekt keretében megvalósított 

programokkal és foglalkozásokkal egyenértékű szolgáltatási elemek működtetésére 

csökkentett tartalom és alkalomszám mellett. 

 

4.6. A PROJEKT VÁRHATÓ HATÁSAI  

 

Társadalmi-gazdasági hatások 

A szegregátum megszüntetése rövid-középtávon nem lehetséges a terület kiterjedése és 

magas népességszáma okán. A beavatkozás célja a szegregáció oldása, a szegregátumban 

élő lakosságszám csökkentése, a célcsoport életkörülményeinek javítása a területek 

rehabilitációjával, a rossz állagú ingatlanok felszámolásával és a mobilizációs lehetőségek 

megteremtésével. A szegregátumok oldását támogatja az alacsony státuszú lakosság 

számának csökkentése a foglalkoztatottság növelésével. A program jövőképe szerint az 

akcióterület az infrastrukturális beruházások rehabilitáló hatásának köszönhetően 

integrálódik a városszerkezetbe, és megtörténik a célcsoport közösségi és egyéni szintű 

társadalmi integrációja. 

A Közösségi Beavatkozási Tervben meghatározott fejlesztés elsősorban a szegregátum 

területén élő lakosság társadalmi és egyéni felzárkóztatását, élethelyzetének komplex 

javítását célozza. A program a TOP-4.3.1-es infrastrukturális beruházással kiegészülve olyan 

mértékű változásokat generál, melyek megszüntethetik az akcióterületen a telepszerű 

lakáskörülményeket és a szegregációs mutatót - „legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 

belül” - a határérték alá csökkenthetik. A Közösségi Beavatkozási Tervben meghatározott 

fejlesztés elsősorban a szegregátum területén élő lakosság társadalmi és egyéni 

felzárkóztatását, élethelyzetének komplex javítását célozza.  

A humán szolgáltatási rendszer egyidejű átszervezésével megtörténik az erőforrások 

optimalizálása, mely amellett, hogy a fejlesztést garanciális elemként támogatja, a költségek 

minimalizálásával és a kapacitások hatékonyságának növelésével lehetővé teszi, hogy a 

rendszer plusz források nélkül is fenntarthatóvá váljon. Az ellátás minőségének és 

hatékonyságának növelésével a problémahalmozódás egyes esetekben megelőzhető, a 

problémakezelés gyorsabbá válhat, az ügyfél-utak lerövidülhetnek, ezáltal az ügyfél 

elégedettsége az erőforrásigény csökkenése mellett nőhet. 

A településrészre jellemző leszakadás mértéke okán a projekt alappillérei a folyamatos 

szociális munka, a szociális szolgáltatások kiterjesztése és helybe vitele a kitelepülő 
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programok, szolgáltatások és a célcsoportra fókuszáló interprofesszionális munkacsoportok 

működtetése által. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek 

életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, 

közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, 

életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok. Az 

infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, 

oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, 

antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki, a szociális városrehabilitációs 

projekteket közösségfejlesztő programok kísérik. A program megvalósítása a 

városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonásával történik. 

A projekt az alacsony státuszú lakosság társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájárul a 

népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. 

Közvetlen hatások: 

 Javul a település összképe 

 Új közösségi funkciók jelennek meg, illetve a korábbiak megerősödnek 

 Nő az alapiskolai végzettséget megszerzők száma 

 Nő a szakképesítést szerzők száma 

 Javul az egészségügyi állapot- nagyobb hangsúly helyeződik a prevencióra 

 Nő a jövedelemszerző képesség 

 Javulnak a közegészségügyi mutatók 

 A korai fejlesztésben résztvevő gyermekek száma nő 

 Javul a tanulók tanulmányi eredménye 

 A művészeti nevelés. és a sportfoglalkozások növelik a résztvevők önismeretét, 

önbizalmát 

 A helyi közösségben csökken az előítélet. 

Esélyegyenlőségi hatás 
 

A szolgáltatáselérés javulása, az egyenlő hozzáférés lehetőségeinek megteremtése 

biztosítja, illetve elősegíti a diszkriminációmentesség és szegregációmentesség 

érvényesülését. A fejlesztések hatására javul az akcióterületen élő, alacsony státuszú 

lakosok fizikai infrastruktúra és szociális szolgáltatások - közszolgáltatások, humán 

szolgáltatások - rendszeréhez való hozzáférése. A szolgáltatások közelebb kerülnek az 

ellátotthoz, a célzott és kompetencialapú szolgáltatásnyújtás által és a helybe vitt 

szolgáltatási színterek használatával a problémakezelés ideje csökkenhet, a 

szolgáltatásintegrációban nyújtott szolgáltatási struktúra az ellátotti utak lerövidülését 

eredményezheti. A településrehabilitáció elősegíti a legelmaradottabbak gazdasági, 

társadalmi és kulturális integrációját, előmozdítja a szolgáltatások elérhetőségét és a 

hozzájuk való hozzáférést, megerősíti a biztonságot. 
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A projekt a foglalkoztatásra, a kompetenciafejlesztésre, az oktatásra, az egészségügyre, a 

szociális szolgáltatásokra, az egészség- és közösségfejlesztésre, a bűnmegelőzésre és az 

elkülönítés megszüntetésére egyaránt irányuló komplex tevékenységek által javítja a 

hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit, ezáltal segítve a társadalmi kohéziót is. 

A tervezett képzési, munkaerő-piaci részvételt támogató foglalkoztatási programoknak, az 

egészség- és közösségfejlesztésnek, továbbá a szolgáltatásszervezés modernizációjának 

komplexitása adekvát válaszokkal szolgál a terület szociális problémáira, a projekt az 

egyének, családok és közösség egyidejű és sokoldalú támogatásával járul hozzá a 

szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének 

megállításához. 

A terület infrastrukturális fejlesztéseinek tervezésénél és kivitelezésénél érvényesülnek a 

fenntarthatósági szempontok (energiatakarékosság, rezsiköltségek csökkentése, alacsonyan 

tartása). A lakásmobilizációs tevékenységben érintettek számára egyéni fejlesztési terv 

készül, melyben megtörténik a lakásmobilizációval járó nehézségek megelőző és 

problémakezelést támogató lépéseinek, tevékenységeinek a rögzítése. A célcsoport 

fizetésképességének támogatásának elsődleges eszköze a foglalkoztathatóság komplex 

támogatása a képzési és munkaerőpiaci- aktivizálást segítő programelemek által. A 

háztartás gazdálkodás támogatása kiemelt feladat a szociális munkások mentorálás jellegű, 

és egyéni fejlesztő tevékenysége keretében. Az infrastrukturális beruházásokat – az ebből 

eredően szükségszerű költözést - megelőzően a családok és a befogadó, integrált környezet 

felkészítése is megtörténik. A Péró területén élőknek ez idáig is lett volna lehetőségük a 

város egyéb részein letelepedni, de a településrészen eltöltött hosszú évek, a rokoni és 

baráti kapcsolataik miatt ehhez a városrészhez kötődnek. Fentiekre való tekintettel 

valószínűsíthető, hogy a beruházások nem lesznek hatással az alacsonyabb státuszú 

lakosság költözési hajlandóságára, lakossági mozgás nem várható.  

 

4.7. KOCKÁZATOK ELEMZÉSE  

 

A kockázatelemzés során a megvalósítási időszakra vonatkozóan vesszük számba a projekt 

sikerére hatással lévő lehetséges eseményeket, helyzeteket vagy körülményeket, amelyek a 

projekt élettartama alatt bármikor bekövetkezhetnek. A kockázatokat a 

projektmenedzsmenttel a megvalósítási időszakában a következő felsorolás szerinti 

lépésekben tervezzük kezelni: 1. Azonosítjuk a kockázatot, 2. elemezzük, ha lehet, 

számszerűsítjük azt, 3. stratégiai tervet készítünk a kockázat csökkentésére, 

kiküszöbölésére a várható következményt és annak hatásait figyelembe véve, 4. felelőst 

állítunk a kockázat menedzselése mellé, 5. megkezdjük az intézkedést, 6. követjük és 

felügyeljük az alakulását. A kockázatok vizsgálatát rendszeres időközönként újra el kell 

végezni, mivel az idő előrehaladtával változhatnak, újak jöhetnek létre. Ezek a helyzetek 

kiindulhatnak pozitív és negatív eseményekből is, így mindkét szemszögből megvizsgáljuk a 

projektet a tervezés során. 

A felmerülő kockázatokat elemzését – az intézményi, társadalmi, műszaki, pénzügyi és jogi 

szempontok számbavételével - az alábbi tábla tartalmazza. 
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4. táblázat: Kockázatok 

 

Kockázat 

megnevezése 

Bekövetkezé

s 

valószínűség

e*  

Projektcélokr

a gyakorolt 

hatás* 

Kockázatcsökkenté

s megelőző lépése 

Kockázat 

hatásának 

mérséklése, 

kockázatkezelés 

intézményi, szervezeti kockázatok 

Szakmai 

vezetők 

alacsony 

motivációja 

 

Kicsi 

2 

Nagy 

7 

Intenzív 

tájékoztatás, 

részdöntések 

előkészítése 

konszenzusok 

mentén 

- 

Problémafelváll

alás nehézségei 

 

 

Kicsi 

2 

Közepes 

4 

Egységes 

adatgyűjtés és -

elemzés, szakma- 

és ágazatközi 

találkozók, 

tréningek 

- 

Szakdolgozók 

negatív attitűdje, 

alacsony 

együttműködési 

hajlandóság a 

szolgáltatásfejle

sztés 

tekintetében 

Nagy 

7 

Közepes 

4 

Az egyéni hasznok 

feltérképezése, 

alulról jövő 

kezdeményezések 

beépítése, 

szupervízió 

biztosítása 

Szupervízió 

biztosítása, a 

kollegiális 

kapcsolatok és 

elköteleződés 

erősítése, 

folyamatos vezetői 

megerősítés 

Szolgáltatás-

specifikus 

szakmai 

javaslatok, 

fejlesztési 

tevékenységek 

hiánya, illetve 

minőségi 

eltérése 

Kicsi 

2 

Közepes 

4 

A feladatok és 

jogkörök átgondolt 

meghatározása, 

projektmenedzser/

szakmai vezető 

alkalmazása, 

szakértő(k) 

alkalmazása. 

Külső szakértő 

bevonása 

a megvalósítók 

kompetenciái, 

humán 

kapacitása nem 

Kicsi 

2 

Nagy 

7 

A munkatársak 

kiválasztása során 

kiemelt szempont a 

szakterületen 

Szükség esetén 

külső szakértő 

bevonható 
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elégséges a 

hatékony 

megvalósításáh

oz 

szerzett 

tapasztalat, 

képzettség  

 

A Támogató 

csoport 

működési, 

együttműködési 

nehézségei  

Kicsi 

1 

Közepes 

4 

A tagokat régóta 

fennálló, szoros 

együttműködés 

jellemzi. A KBT 

rögzíti a tagok 

feladatait.   

 

Rendszeres 

egyeztetések, 

folyamatos 

kommunikáció, 

szükség esetén a 

tagság bővíthető  

A szolgáltatások 

átszervezési 

feladatai miatt 

az ütemezés 

határidői 

kitolódnak 

Kicsi 

2 

Közepes 

4 

Adatelemzésre 

épülő egységes 

keretütemterv 

kialakítása az 

átütemezés 

lehetőségével 

Időközi 

ellenőrzések, 

monitoring 

társadalmi kockázatok 

Társadalmi 

elfogadottság, 

támogatottság 

hiánya 

Kicsi 

2 

Közepes 

4 

Valós helyi 

igényekre alapozott 

Beavatkozási Terv, 

lakossági 

tájékoztatás.   

 

Folyamatos 

tájékoztatás és 

nyilvánosság 

biztosítása a helyi 

közösség 

bevonásával 

Célcsoport 

bevonásának 

nehézségei, 

alacsony 

motivációja 

Közepes 

4 

Nagy 

7 

A célcsoport 

tájékoztatása és 

bevonása a 

tervezési 

folyamatba, 

helyzet- és 

igényfelmérés, 

társadalmasítás. 

Egyes programok 

esetén célcsoport 

juttatás. Roma 

segítők 

alkalmazása. 

A szociális 

munkások 

mentorálás típusú, 

egyéb segítő 

tevékenysége 

Ügyfélérdekek 

sérülése 

Kicsi 

2 

Nagy 

7 

Tájékoztatás 

hangsúly, 

lakossági 

tájékoztató 

kiadvány, 

igényfelmérés 

Kiemelt(en 

védendő) ügy- és 

ügyfélcsoportok 

meghatározása 
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műszaki kockázatok 

Megvalósítás 

időbeli 

eltolódása, 

határidők nem 

teljesítése. 

Közepes 

4 

Kicsi 

2 

Reális ütemterv, 

egyértelmű 

feladatok, 

megfelelő technikai 

támogatás.  

Folyamatos 

ellenőrzés, 

monitoring 

tevékenység, 

szükség esetén 

erőforrás bevonása 

az időigény 

csökkentése 

érdekében  

Az egyes 

beruházási 

elemek 

megvalósításán

ak műszaki, 

adminisztratív 

nehézségei 

Közepes 

4 

Kicsi 

2 

Előzetes műszaki, 

hatósági, 

engedélyezési 

egyeztetések 

lefolytatása, 

megvalósíthatóság 

előzetes 

vizsgálatának 

lefolytatása  

Folyamatos 

ellenőrzés, 

monitoring, 

szakmai és 

technikai 

segítségnyújtás 

Az egyének 

szintjén 

jelentkező 

probléma (pl. 

költözési 

hajlandóság) 

miatti 

akadályoztatás  

Közepes 

4 

Közepes 

4 

A célcsoport 

tájékoztatása, 

partneri 

egyeztetések. A 

szociális munkások 

mentorálás jellegű 

tevékenysége és 

egyéni fejlesztő 

gondozás 

keretében nyújtott 

támogatása, 

válságterv 

készítése 

Válságkezelés, 

szükség esetén 

egyéb szakértő (pl. 

mediátor) 

bevonása, 

alternatív 

megoldások 

felkutatása 

Környezeti 

kockázatok a 

megvalósítás 

során 

Kicsi 

2 

Kicsi 

2 

Környezeti 

fenntarthatóság 

figyelembevétele a 

tervezés során 

Válságkezelés, 

szükség esetén a 

tervezet 

módosítása 

alternatív 

megoldás 

alkalmazásával 

Kivitelezés 

kockázatai, 

meghibásodáso

k, technikai 

károk 

Kicsi 

2 

Közepes 

4 

A közbeszerzés 

során a kivitelező 

körültekintő 

kiválasztása, 

szabályozott 

felelősségi körök 

Kárrendezés a 

kivitelező 

felelőssége szerint 

pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági kockázatok 
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Alábecsült 
beruházási 
költségek 

Közepes 

4 

Nagy 

6 

Reális, részletes 
pénzügyi terv 
készítése, műszaki 
tartalom átgondolt 
meghatározása 

 

költségek 

átcsoportosítása, 

szükség esetén új 

kivitelező 

bevonása, műszaki 

tartalom 

módosítása, külső 

forrásbevonás 

Alábecsült 
működési 
költségek  

Közepes 

4 

Közepes 

4 

Reális, részletes 
pénzügyi terv 
készítése, 
energiatakarékoss
ági szempontok  

Külső 

forrásbevonás 

Helyi 

fejlesztések 

kihasználtságán

ak, pénzügyi 

fenntarthatóság

ának 

nehézségei, 

alacsony 

igénybevételi 

hajlandóság 

Kicsi 

2 

Kicsi 

2 

Valós igényekre 

alapozott 

fejlesztések 

kivitelezése  

 

Kárenyhítés a 

kommunikáció, 

igénybevételt 

ösztönző 

intézkedések 

A célcsoport 

díjfizetési 

hajlandóságából

, képességéből 

eredő 

problémák 

(bérlakás 

esetén). 

Közepes 

4 

Nagy 

6 

Fenntarthatósági 

szempontok 

elsődlegessége a 

tervezésnél 

A célcsoport 

fizetésképességén

ek támogatása a 

foglalkoztathatóság 

támogatásával, a 

díjszabás szociális 

alapú 

meghatározásával 

jogi szempontok kockázatai 

Kapcsolódó 

jogszabályi 

környezet 

változása 

Kicsi 

2 

Kicsi 

1 

A projekt 

előkészítésének 

szakaszában a 

stratégiai 

dokumentumok 

felülvizsgálata és 

módosítása 

megtörtént 

A programelem 

egyéb 

szempontokkal 

bővíthetőek 

szükség esetén 

A fizikai 

beruházásokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályi 

környezet 

változása,  

szabványok ill. 

Kicsi 

2 

Közepes 

4 

Az időközi 

módosítások 

lehetőségének 

számbavétele az 

ütemezés során 

Költségek 

átcsoportosítása, 

műszaki tartalom 

módosítása, külső 

forrásbevonás, 

szükség esetén új 

kivitelező 
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kibocsátási 

határértékek 

változása, stb. 

bevonása 

     

* 1 – leggyengébb, 7 - legerősebb 

5. táblázat: Válságkezelési terv 

A projekt során elkészül mobilizációba bevont személyek egyéni fejlesztési terve, mely 

legalább háromhavonta felülvizsgálatra kerül.  

Az egyéni fejlesztési terv célként rögzíti az alapkompetenciák fejlesztését, a hiányzó 

általános iskolai végzettség, illetve OKJ-s és vagy magasabb szintű iskolai végzettség 

megszerzését, továbbá munkakör betöltésére feljogosító „A” vagy „B” típusú szakmai 

képzésen való részvételt, munkaerő-piaci szempontból adekvát szakma megszerzését. Az 

ellátott tervezett módon történő támogatása az egyének szintjén felmerülő problémák 

vonatkozásában preventív hatással bír, és jelentős mértékben elősegítheti a problémák 

mérséklését, kezelését is.  

Az alábbi táblázat az egyének szintjén keletkező, felmerülő problémákat és akadályokat 

veszi számba, és szerepelteti az azok megoldására kidolgozott alternatívákat.  

Felmerülő 

kérdések/problémák 

Valószínűség 

(1-7)* 

Hatás 

(1-7)* 
Kezelési módja 

A célcsoport alacsony 

együttműködési 

hajlandósága az 

előkészítés során. 

Nagy 

6 

Nagy 

5 

Lakossági tájékoztatás, a családok 

felkészítése az integrációra a területet és 

egyéneket ismerő szociális munkások 

bevonásával, az elutasítási ráta 

alacsonyan tartása a közösség 

kulcsembereinek bevonásával. 

A lakásmobilizációs 

tevékenység 

során az integrált 

lakókörnyezet lakói és 

az integrációra 

felkészített családok 

között fellépő 

konfliktusok. 

Nagy 

6 

Közepes 

4 

Tájékoztatás, előkészítés. 

Konfliktuskezelés a szociális munkások 

mentorálás jellegű, és egyéni fejlesztő 

tevékenysége keretében, szükség esetén 

mediátor bevonása.  

A családok nem akarják 

eladni a lakóingatlant. 

Közepes 

4 

Nagy 

7 

Az ingatlanok körültekintő kiválasztása. 

Egyéni előnyök feltérképezése és sorra 

vétele az egyeztetések során. 

Döntéstámogatás a szociális munkások 

mentorálás jellegű tevékenysége 

keretében. Alternatív megoldások 

keresése, végső esetben egyéb ingatlan 

kijelölése. 
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Ingatlanért kapott vételi 

összeg további sorsa 

bizonytalanná válik. 

Nagy 

6 

Kicsi 

2 

A háztartásgazdálkodás és pénzkezelés 

támogatása a szociális munkások 

mentorálás jellegű, és egyéni fejlesztő 

tevékenysége keretében. 

Nem hajlandó mindenki 

költözni családon belül 

a lakásmobilizációs 

tevékenységben érintett 

ingatlanból. 

Közepes 

4 

Közepes 

4 

Egyéni előnyök sorra vétele az 

átköltözésre kijelölt ingatlan 

kiválasztásánál. Döntéstámogatás a 

szociális munkások mentorálás jellegű 

tevékenysége keretében. Alternatív 

megoldások keresése, egyéb ingatlan 

kijelölése, ill. egyéb intézkedés a 

szerződési és jogosultsági feltételek 

számba vételével.  

Nem fogadják el a 

szociális bérlakást. 

Közepes 

4 

Közepes 

4 

Egyéni előnyök sorra vétele az 

átköltözésre kijelölt ingatlan 

kiválasztásánál. Döntéstámogatás a 

szociális munkások mentorálás jellegű 

tevékenysége keretében. Alternatív 

megoldások keresése, egyéb ingatlan 

kijelölése, egyéb intézkedés a szerződési 

és jogosultsági feltételek számba 

vételével. 

A célcsoport díjfizetési 

hajlandóságából, 

képességéből eredő 

problémák. 

Közepes 

4 

Nagy 

6 

Az egyéni fejlesztési tervben megelőző és 

problémakezelést támogató lépések, 

tevékenységek rögzítése. 

Fenntarthatósági szempontok hangsúlya a 

tervezésnél, kivitelezésnél (rezsiköltségek, 

energiatakarékosság). A célcsoport 

fizetésképességének támogatása a 

foglalkoztathatóság támogatásával, a 

díjszabás szociális alapú 

meghatározásával. A háztartás 

gazdálkodás és együttműködés 

támogatása a szociális munkások 

mentorálás jellegű, és egyéni fejlesztő 

tevékenysége keretében. 

* 1 – leggyengébb, 7 - legerősebb
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6. táblázat: A településrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve 

  2017 2018 2019 2020 2021 
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Fő 
tevékenységek 
megnevezése 

  
Az 1. mérföldkő 

elérése!!! 
2. mérföldkő 3. mérföldkő 4. mérföldkő 5. mérföldkő 6. mérföldkő 7. mérföldkő 

Bicske Város Önkormányzata 

Projektelőkészíté
s, Közösségi 
Beavatkozási 
Terv, 
Szolgáltatásterve
zési Koncepció, 
HEP  

X X X X X X                                                                         

TOP-4.3.1, 
infrastrukturális 
beruházás 
megkezdése  

                                    X X X X X X X X X X X X                         

Intenzív 
projekttevékenys
ég - 36 hónap  

            X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Projektmenedzse
r, pénzügyi 
vezető, szakmai 
vezető 
alkalmazása 42 
hónap 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Szakmai szakértő 
feladatellátása 36 

            X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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hónap 2018 
márc. 

Program- és 
szolgáltatásszerv
ezési tanácsadás, 
kockázatkezelés - 
12 alkalom- 2018 
májustól 
negyedévenként 

                1     2     3     4     5     6     7     8     9     
1
0 

    
1
1 

    
1
2 

Projektmonitorin
g tevékenység, 
dokumentációs 
rendszer 16 alk. 

            1   2   3   4   5   6   7   8   9   
1
0 

  
1
1 

  
1
2 

  
1
3 

  
1
4 

  
1
5 

  
1
6 

          

Esettanácsadás 2 
fő 10 alkalom, 
(szükség esetén, 
de elsősorban a 
megjelölt 
időszakban)  

                              X X X X X X X X X X                                   

Jogi tanácsadás a 
célcsoport 
részére (190 
órában) 

              X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Szolgáltatáskeres
ő modul 
kialakítása 

                  X X X X                                                           

Tájékoztató 
kiadvány 
készítése 

            X X                   X X                     X X                   X X 

A célcsoport 
által 
igénybevett 
munkaerőpiaci 
szolgáltatások                                                                                     
Foglalkoztatási 
tanácsadás 2 fő 
tanácsadóval- 36 

            X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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hónap 

Képességfelméré
s               X X                                                                   
Tényezők 
feltárása                   X X                                                               
Álláskeresési 
csoportfoglalkozá
s                         1 1         2 2                 3 3             4 4         
Motivációs 
csoportfoglalkozá
s                           1 1         2 2                 3 3             4 4       
A célcsoport 
képzése                                                                                     
Képzésre 
felkészítés 4 
csoport X 8 óra                     

1,
2 

3,
4                                                             

OKJ-s és 
betanított 
képzések az 
infrastruktúrális 
beruházáshoz 
kapcsolódóan + 
anyagköltség                         X X X X X X                                                 
Képzés, 
foglalkoztatás 
idejére célcsoport 
juttatás                         X X X X X X X X X X X X X                                   
Szeretet-nyelvek 
képzés 4 csoport                               1       2               3           4                 
Egyéb 
programok                                                                                     
Étrend 
tanácsadás 50 
óra             10 óra 20 óra 20 óra     
Sportprogram és 
mozgás 50 óra              10 óra 20 óra 20 óra     
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Gyermekek 
felmérése, utána 
fejlesztése             felmérés fejlesztés     
Szupervízió 100 
óra, 20 alkalom X 
5 óra                 1   2 3   4 5   6 7   8   9 

1
0   

1
1   

1
2 

1
3   

1
4 

1
5   

1
6   

1
7   

1
8 

1
9   

2
0     

Egészségügyi 
szűrőprogram 4 
alkalom                         1             2               3           4                 

Lakossági fórum               X         X                       X                       X           

Bicske Város Roma Önkormányzata szakmai tevékenységek 
Szakmai 
asszisztens             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Zenés foglalkozás 
a Közösségi 
Házban - havi 1 
alkalom                     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Táncfoglalkozás a 
Közösségi 
Házban - havi 1 
alkalom                     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Kézműves kreatív 
foglalkozás a 
Közösségi 
Házban - havi 1 
alkalom                     X X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X 
Baba-mama 
játszóház klub 
foglalkozás a 
Közösségi 
Házban- havi 1 
alkalom                     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Családtervezési/
életvezetési 
foglalkozás a 
Közösségi                     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Házban - havi 1 
alkalom 
Roma 
népismereti 
foglalkozás a 
Közösségi 
Házban - havi 1 
alkalom                     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Drogprevenciós 
foglalkozások 50 
órában                     10 óra 20 óra 20 óra     
Szenvedélybetegs
égek kezelése 50 
órában                     10 óra 20 óra 20 óra     
Mentálhigiénés 
csoportfoglalkozá
s 4 csoportban                           1               2                 3                 4     
Fiatalok 
áldozattá, 
bűnelkövetővé 
válását megelőző 
foglalkozások             1 2       3              4        
Foglalkozásokhoz 
kapcsolódó 
eszközbeszerzés                   X X                                                               

                                           

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ szakmai tevékenységek 

2 fő roma segítő 
alkalmazása             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
6 fő szociális 
munkás jelenlét 
típusú szociális 
munka + 
utiköltség     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Személyiségfejles                   1           2           3           4           5           6     



 TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 

 

 67 

ztő 
csoportfoglalkozá
s - 6 csoport 
Fejlesztő 
munkához 
szükséges 
eszközök 
beszerzése             200 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft     
Eszközbeszerzés 
a 
munkatársaknak  X X X X                                                                             
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4.8. A PROJEKT ELKÉSZÍTÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA SORÁN LEZAJLOTT 
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK:  

 

A program elkészítése során egy szakmai munkacsoport foglalkozott az anyagok 
összegyűjtésével, szerkesztésével és egyeztetésre való előkészítésével. A program végső 
formája széles körű egyeztetés eredménye, amely két ütemben zajlott; a helyzetfelmérés és 
problémafeltáró fejezetek egyeztetésére a 2016. évben, a Projekt-előkészítő tanulmány 
elkészítésének keretében, míg a stratégiai részek egyeztetésére a 2017. év második felében 
és 2018. elején került sor.  
A több hónapig tartó online egyeztetés mellett szakmai találkozókat tartottunk a programban 
dolgozó szakértőkkel, míg 4 alkalommal a Támogató Csoport tagjait hívtuk össze. Az 
egyeztetések során folytatott konzultációk alátámasztották a program szükségességét, az 
összegyűjtött javaslatok beépítésre kerültek a munkaanyagba. A projekt a beavatkozási 
irányok meghatározásakor a szakértői vélemények és adatgyűjtés által közvetített, továbbá a 
lakossági szükségletfelmérésben megjelenő problémákra fókuszál. Az egy-egy ágazathoz - 
szociális, sport, kulturális, egészségügyi és területfejlesztés – tartozó tevékenységek 
egymásra épülése horizontális beavatkozásokat eredményez. A projektet megvalósító 
konzorcium olyan komplex és hosszú távú beavatkozási irányokat határozott meg, amelyek 
reflektálnak a helyi lakosság szegregációban érintett csoportjainak igényeire és az 
önkormányzati szakmai ágazatok fejlesztési terveire, és amelyek fenntarthatóságát a projekt 
keretében - rövid-; középtávon - végrehajtott akciótervek biztosítják.    
 

A Közösségi Beavatkozási Terv készítéséhez kapcsolódó szakmai egyeztetések: 
 

Esemény Időpont Résztvevők  Eredmény 

Projektindító 

megbeszélés  

2016.01.

28. 

menedzsmen

t szervezet 

Az alapprogram és a pályázati 

célok meghatározása. 

Megbeszélés 2016.03.

29. 

menedzsmen

t szervezet 

A pályázati célok kibővítése.  

Támogató 

csoport alakuló 

ülés 

2017.09.

18. 

támogató 

csoport tagjai 

A Támogató csoport létrehozása.  

Támogató 

csoport ülés 

2017. 12. 

11. 

támogató 

csoport tagjai 

A Közösségi Beavatkozási Terv 

(KBT) részleteinek megismerése, 

megvitatása, az első mérföldkő 

elérésig elvégzendő feladatok 

egyeztetése. 

Támogató 

csoport ülés  

2018. 02. 

20. 

támogató 

csoport tagjai  

A KBT további módosításainak 

egyeztetése, megállapodás az 1. 

mérföldkő időpontjának 

módosításáról 

Támogató 

Csoport ülés 

2018. 03. 

13. 

támogató 

csoport tagjai 

A Közösségi Beavatkozási Terv 

véglegesítése, elfogadása 
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A Támogató Csoport szakembereinek javaslatai jelentős részben megegyeztek a PET által 

meghatározott tartalommal, az online egyeztetések és személyes konzultációk a 

megvalósítás részleteit pontosították (alkalomszám, tartalom, stb.). A partneri egyeztetések 

során – szakmai megbeszélések és email-es véleményezés - elhangzott módosító javaslatok 

az alábbiak szerint kerültek beépítésre a programba. 

A Támogató csoport módosító javaslatai: 

A szociális csoport a bicskei lakosok részére nyújtandó települési támogatásokat és egyéb 

jogszabályban rögzített más támogatási formákat ügyintéz. A közvetlen ügyfélkapcsolatban 

dolgozó munkatársak visszajelzései alapján a szegregátumokban tapasztalható, közösségi 

beavatkozást igénylő problémákban már nemcsak az akcióterületen élők érintettek, az elmúlt 

időszakban ügyfeleik jelentős része Bicske Baboshegy, Galagonyás, Előhegy tartózkodási 

helyről igényel szociális segítséget. 

A kihelyezett ügyfélfogadás keretében nyújtott tanácsadó szolgáltatások mellett javaslat 

érkezett a jelenlét típusú szolgáltatások ügyintézési lehetőségekkel való bővítésére (a 

legtöbb ilyen jellegű ügyintézés jelenleg a Gondozási Központban történik).  

Az egyéni igényekhez igazított segítségnyújtás érdekében javaslat érkezett az időskorúak és 

fogyatékkal élők megjelenésére az ellátotti célcsoportok között. 

Az Egyesített Családsegítő Központ és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ az 

ügyféladatok elemzését követően a rendeletben elfogadott védőnői körzetek bázisát 

javasolta a szolgáltatásszervezés alapjául. A házi orvosi körzet mellett a védőnői körzet is jól 

hasznosítható, hiszen a védőnőkkel napi kapcsolatban állnak a család- és gyermekjóléti 

szolgáltatások szakemberei, jó együttműködési alapokkal rendelkeznek, ami a projektben is 

fontos elem. Az esetszámok elemzése alapján a védőnői ellátási körzetek a legideálisabbak 

a munkacsoport alakulás és forrásoptimalizálás szempontjából. Az 5 munkacsoport 

megfelelő teret biztosít a szolgáltatások területi igényekhez igazított hangsúlyozásához, és a 

védőnői ellátott körzetekre szervezett munkavégzés esetén 2 fő munkavégzése kizárólag a 

szegregátum körzetére csoportosítható át. 

 A Foglalkoztatási Osztály TOP 5.1.2 azonosítószámú. Helyi foglalkoztatási 

együttműködések elnevezésű projektjében a Bicskei Önkormányzat a Kormányhivatal 

konzorciumi partnereként vesz részt.  

A javaslatok beépülése a tevékenységtartalomba: 

 
A) A szolgáltatásszervezés szolgáltatásfejlesztési és forrásoptimalizálás fókuszú 

átalakításának tervezésekor e szempontokat is figyelembe véve a területi alapú 

munkaszervezés bázisaként a konzorcium – a házi orvosi körzetek helyett – a 

védői körzeteket jelölte ki. Az ellátási körzetek bázisán létrejövő szakmai teamek 

szükségletalapon, terület specifikus megoldásokkal tudnak reagálni a 

szegregátumnak minősített területeken élő lakosság problémáira – a Kapcsolat 

Központ 2 fő szociális munkása kizárólag a szegregátum területeire kerül 

átirányításra -, és a munkacsoport működésnek köszönhetően az egyes problémák 

egyéb területekre való kiterjedésére, megjelenésére is. A védőnői körzetekre 

települő 5 munkacsoport megfelelő kereteket biztosít ahhoz, hogy a 

szolgáltatásintegráció gyakorlatainak hangsúlyai az adott területen élők 
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szükségleteihez igazíthatóvá váljanak. 

B) A kihelyezett ügyfélfogadás során célként jelenik meg az egykapus ügyintézés 

támogatása, a szolgáltatást helybe vitt szolgáltatási színtéren végző munkatársak 

számára a projekt biztosítja azokat a tárgyi feltételeket, melyek lehetővé teszik az 

ügyintézés típusú szolgáltatásnyújtást is. A szolgáltatásigények függvényében a 

szociális munkások egyéb szakemberek jelenlétét is megszervezhetik és 

biztosíthatják az ügyfélfogadás keretében. 

 

C) A kiadványtervezés során szempontként jelenik meg az időskorúak és fogyatékkal 
élők szükségleteinek való megfelelés, a kommunikációs akadálymentesítés. A 
szociális munkások egyéb segítő tevékenysége keretében a speciális 
célcsoportnak nyújtott tanácsadási elemek között szerepel a fogyatékkal élők 
célcsoportja, a célcsoport bővítésre kerül az időskorúakkal. 

 

D) A konzorcium területi alapként a védőnői körzeteket jelölte ki. 

  

A megbeszélések során pontosításra kerültek az egyes programelemek részletei és 

alkalomszáma. A konszenzusok mentén kialakított beavatkozásokat a KBT 4.1. fejezetében 

kerültek bemutatásra. 

4.9. FELHÍVÁSBAN MEGHATÁROZOTT HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 
ÉRVÉNYRE JUTÁSA  

 

A horizontális elvek érvényesülése a fenntarthatósági, környezetvédelmi, esélyegyenlőségi 

és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények betartását jelenti. 

Fenntarthatóság 
 
A program beavatkozásaival párhuzamosan megtörténik a humán szolgáltató rendszer 

modernizációja, mely által a program eredményei és a tevékenységek jelentős része is 

fenntarthatóvá válik külön forrás bevonása nélkül. A fenntarthatóságot az alábbi horizontális 

elvek támogatják a végrehajtás során:  

A célcsoport közvetlen részvételén, bevonásán alapuló tervezés és megvalósítás módszer. 
A szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása a lakosság egésze számára, a hátrányos 
helyzetű lakosság esélyegyenlőségének megteremtése a szolgáltatáselérésben. 
A rászorultság helyzetéből való elsődleges eszközként a munkaerő-piaci aktivizálás 
elősegítése komplex programcsomagokkal; szolgáltatási elemek a foglalkoztathatóság és a 
foglalkoztatók egyidejű támogatására és az utókövetés biztosítása. 
Hangsúlyos lakossági tájékoztatás, esélyteremtő kommunikáció. 
Közösségfejlesztés, a természetes védőháló ösztönzése, települési területi és társadalmi 
kohézió együttes erősítése, a szociális kohézió megteremtése.  
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Szolgáltatásintegrációs működés a humán szolgáltatások rendszerében. 
 

Környezetvédelmi horizontális cél 

A szociális elemek fenntarthatósága mellett a környezeti fenntarthatóság is a program 

kiemelt horizontális célja. Az infrastrukturális beruházások során elsődleges követelmény a 

környezeti kockázatok csökkentése, elkerülése és a környezetvédelmi fenntarthatóság 

szempontjainak érvényesítése.   

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Alapokra vonatkozó általános rendelkezések 

megállapításáról szóló 1303/2013/EU Rendelet 8. cikke szerint az Európai Strukturális és 

Beruházási Alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés elvének megfelelően kell 

megvalósítani. A környezet védelmére vonatkozóan a rendelet előírja környezet 

minőségének megóvását, védelmét, állapotának javítását, a szennyező fizet elv 

alkalmazását, az erőforrások hatékony felhasználását, az éghajlatváltozás mérséklését és az 

ahhoz történő alkalmazkodást, a biológiai sokféleség védelmét, valamint a katasztrófákkal 

szembeni ellenálló képesség biztosítását és a kockázat megelőzését és kezelését. 

Jelen projektben nem valósul meg olyan programelem, mely a helyi ökológiai környezetre 

hatással lehet, mivel nem történik infrastrukturális beruházás, a környezet állapotát 

befolyásoló fejlesztés. 

A projektet megvalósító konzorcium környezetvédelmi célként tűzte ki maga elé, hogy a 

megvalósítás során gondoskodik a projektre vonatkozó környezet- és természetvédelmi 

jogszabályok betartásáról, és törekszik arra, hogy a fennálló környezeti kárt legkésőbb a 

projekt megvalósítása során megszüntesse. 

A kiemelt környezet- és természetvédelmi célok közül azok kerültek kiválasztásra, amelyek a 

projekt fő célja szempontjából relevánsak, és arányosak a projekt költségvetésével: 

A természeti erőforrások megőrzése és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának javítása 

érdekében 

- szelektív gyűjtés, szelektív hulladékkezelés biztosítása 

- helyi anyagok használata, helyi beszállítók foglalkoztatása 

Az Alapok beavatkozási kategóriáira vonatkozó nómenklatúra szerinti dimenzió-kategória 
alapján jelen projektben nem kötelező környezetvédelmi horizontális követelmény 
érvényesítése.  
 
 

Esélyegyenlőség 
 
A program horizontális célja az esélyegyenlőség érvényesítése, megteremtése.  

A program beavatkozásait meghatározó általános és speciális célok a periférikus 

településrészek településszövetbe való beépülését, a hátrányos helyzetű lakosság és 

veszélyeztetett csoportok egyéni és társadalmi integrációjának támogatását, esélyteremtését 

célozzák. Az alacsony státuszú lakosok esélyegyenlőségének és integrációjának 

támogatásához az egyenlő hozzáférés lehetőségeinek megteremtése mellett olyan 

szolgáltatások és lehetőségek biztosítása is elengedhetetlen, melyek csökkentik munkaerő-
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piaci hátrányokat és javítják foglalkoztatási esélyeket, hozzájárulva ezzel az alacsony státusz 

megváltozásához. 

A projekt szemlélete, illetőleg annak tevékenységei nem ütköznek az egyenlő bánásmód és 

esélyegyenlőség jogszabályban rögzített alapelveivel (vagyis nem térnek el „Az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 

foglaltakról”). 

A projekt a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, a konzorciumi partnerek 

kommunikációjukban és viselkedésükben esélytudatosságot fejeznek ki: a kommunikáció 

nem közvetít szegregációt, illetőleg a csoportokra vonatkozó meglévő előítéletek 

csökkentésére irányul (vagyis nem tér el Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaktól). Bicske Város 

Önkormányzata igazolni tudja a helyi esélyegyenlőségi program meglétét, Az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31 § (6) 

bekezdésének megfelelően. 

A 2007. évi XCII. törvény 9. §. értelmében a közszolgáltatások, közösségi funkciókat ellátó 

terek és szolgáltatások fejlesztése során az egyenlő esélyű hozzáférés követelményét a 

konzorciumi partnerek betartják, melynek megfelelően a fejlesztéseket az egyetemes 

tervezés alapelvét figyelembe véve és projektarányos komplex akadálymentesítést 

elvégezve hajtják végre.   

Mivel a projekt céljai, tevékenységei kimondottan valamely, a társadalmi befogadással 

összefüggő területre irányulnak társadalmi kirekesztéssel veszélyeztetett csoportok 

vonatkozásában, így az esélyegyenlőségi intézkedések tervezése és végrehajtása biztosított 

a projektben. 

 

5. PÉNZÜGYI TERV  

 

A pénzügyi tervet költség típusonként és költség kategóriánként készítettük el, úgy, hogy az 

egyes projektelemekhez és a megvalósító konzorciumi partnerekhez rendeltük a kiadásokat 

és a releváns esetekben megjelöltük, hogy az adott költségtípus a pályázati felhívás szerinti 

mely tevékenységhez kapcsolódik.  

 

5.1 Projektelőkészítés összes költsége: 5 500 000.- Ft 

A projektelőkészítési költségek teljes egészében a konzorciumvezető Bicske Város 

Önkormányzatához tartoznak.  

Az előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei között a Projektelőkészítő 

tanulmány elkészítésének költsége bruttó 1 000 000.- Ft, a Közösségi Beavatkozási Terv 

elkészítésének költsége bruttó 2 500 000.- Ft, a Szolgáltatástervezési koncepció 

felülvizsgálata és módosítása bruttó 1 500 000.- Ft, a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálata és módosítása 500 000.- Ft összegben került tervezésre. A tervezett feladatok 

elvégzésének határideje 2018. március 31. 
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A szolgáltatásbeszerzéshez tartozó közbeszerzési költségek tétel bruttó 1 400 000 Ft 

értékben átcsoportosításra került, mivel a projekt költségvetése nem tartalmaz 

közbeszerzésköteles tevékenységeket. 

 

5.2 Projektmenedzsment összes költsége: 3 654 420.- Ft. 

A projektmenedzsment költségeket a konzorciumvezető Bicske Város Önkormányzatánál 

tervezettek. 

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető megbízási szerződéssel került alkalmazásra a 

projekt teljes időtartama alatt 42 hónap tekintetében. A projektmenedzser havi megbízási 

díja bruttó 40 000.- Ft, a pénzügyi vezető havi megbízási díja bruttó 30 000.- Ft. A 

projektmenedzser megbízási díját terhelő munkáltatói járulékok havi összege 7 020.- Ft, a 

pénzügyi vezetőé havi 5 265.- Ft. A járulékcsökkentés miatt fennmaradt összeg a projekt 

első évében nem kerül átcsoportosításra, a későbbi évek béremelésének fedezetére kerül 

majd felhasználásra.  

Megnevezés Havi összeg  Teljes 

összeg 

Később 

felhasználandó 

Összesen 

Projektmenedzser 

megbízási díj  

40 000 42 hó 1 680 000   

Pénzügyi vezető 

megbízási díj  

30 000 42 hó 1 260 000   

Projektmenedzser 

munkáltató 

járulék 

7 020 42 hó 294 840 198 450  

Pénzügyi vezető 

munkáltatói 

járulék 

5 265 42 hó 221 130  

Összesen   3 455 970 198 450 3 654 420 

 

 

5.3 Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei - 51 

903 880.- Ft 

Bicske Város Önkormányzatánál a szakmai vezető megbízási díja a projekt teljes, 42 

hónapja tekintetében havi bruttó 100 000 Ft, a munkáltatói járulékának költsége havi 

17 550.- Ft.  

Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál a szakmai asszisztens megbízási díja 

2018. márciustól 36 hónapon keresztül havi bruttó 50 000.- Ft, munkáltatói járuléka havi 

8 775.- Ft. A Kerecsendi Kiss Márton Emlékházban megvalósuló közösség- és 

képességfejlesztő foglalkozásokat vezető 6 fő szakemberek megbízási díja 2018. júliustól 

havi 30 000.- Ft, munkáltatói járulékuk egyenként havi 5 265.- Ft.  
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Kapcsolódás: pályázati felhívás 3.1.1. A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű 

társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából; a) közösségfejlesztést célzó 

programok 

 

Az Egyesített Családsegítő- és Gondozási Központnál 2018. márciustól munkaviszonyban 

alkalmazott 2 fő roma segítő munkabére egyenként havi bruttó 120 000.- Ft, munkáltatói 

járulékuk költsége egyenként havi 23 400.- Ft. Az akcióterületi folyamatos, jelenlét típusú 

szociális munkát legalább 6 fő szakember biztosítja a célcsoporttagok számára, melyből 4 fő 

költsége kerül elszámolásra a projekt 40 hónapja alatt, összesen havonta bruttó 500 000 Ft 

értékben. A szociális munkások munkáltatói járulékára havonta 97 500 Ft-tal számolunk.   

 A szakmai megvalósítók - kiemelten a szociális munkások - utazási, kiküldetési költségére 

átlagosan havi 20 000 Ft-ot terveztünk 40 hónap vonatkozásában. A tétel elszámolható saját 

gépjármű használatára, NAV üzemanyagár és 9 Ft kopási költség elszámolásával és 

tömegközlekedés igénybevételére is. 

Kapcsolódás: pályázati felhívás 3.1.1. B) Folyamatos szociális munka megteremtése 

 

A konzorciumi partnereknél a Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok soron az éves 

járulékváltozások miatt fennmaradt összeget a későbbi évek bér jellegű kiadások és 

munkáltatói járulékok változásainak kompenzálására tartjuk készenlétben.  

 

Megnevezés Havi 

összeg 

 Teljes 

összeg 

Később 

felhasználandó 

Összesen 

Szakmai vezető 

megbízási díja 

100 000 42 hó 4 200 000   

Szakmai vezető 

munkáltatói 

járuléka 

17 550 42 hó 737 100 396 900  

Szakmai 

asszisztens 

megbízási díja 

50 000 36 hó 1 800 000   

Szakmai 

asszisztens 

munkáltatói 

járuléka 

8 775 36 hó 315 900 121 500  

Foglalkozásvezetők 

megbízási díja 

30 000 X 6 

fő= 180 000 

32 hó 5 760 000   

Foglalkozásvezetők 

munkáltatói 

járuléka 

5 265 X 6 

fő= 31 590 

32 hó 1 010 880 388 800  
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Roma segítők 

munkabére 

120 000 X 

2 fő= 240 

000 

36 hó 8 640 000   

Roma segítők 

munkáltatói 

járuléka 

23 400 X 2 

fő= 46 800 

36 hó  1 684 800 648 000  

Szociális munkások 

munkabére, 

megbízási díja 

500 000 40 hó 20 000 000   

Szociális munkások 

munkáltatói 

járuléka 

97 500 40 hó 3 900 000 1 500 000  

Utazási, kiküldetési 

költség 

20 000 40 hó 800 000   

Összesen     51 903 880 

 

5.4 A szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei – 58 525 720 Ft 

 Egyéb szakértői szolgáltatások – 25 844 720 Ft 

Bicske Város Önkormányzatának költségtervében szerepel: 

Vállalkozói szerződéssel 2 fő esettanácsadó feladatellátása, akik a célcsoport speciális 

problémáinak – pl. a lakásmobilizációs tevékenység során jelentkező nehézségek - adekvát 

kezelése érdekében kerülnek bevonásra a szociális munkások jelzése alapján. Egy 

esettanácsadóhoz legalább 10 eset tartozik. 10 eset x 2 fő X bruttó 124 300 Ft, 

mindösszesen bruttó 2 486 000 Ft. 

Kapcsolódás: pályázati felhívás 3.1.1. B Folyamatos szociális munka megteremtését 

kiegészítő tevékenység 

 

Program- és szolgáltatásszervezés tanácsadás, kockázatkezelés menedzsment vállalkozói 

díj elszámolásával, összesen 12 alkalommal bruttó 211 310 Ft-os költséggel, mindösszesen 

bruttó 2 535 720 Ft.  

Kapcsolódás: pályázati felhívás 3.1.1. A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű 

társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából, továbbá 3.1.1 F) 

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. 

 

A projekt monitoring rendszerének kialakítása, monitorozása és a dokumentációs rendszer 

kialakításának költsége a projekt 42 hónapja alatt összesen bruttó 2 000 000 Ft-ban került 

meghatározásra. 
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Kapcsolódás: elsődlegesen a pályázati felhívás 3.1.1. F) pontjához - Szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása és B pontjához - Folyamatos szociális munka megteremtése, de a többi 

programelemhez is. 

 

Étrend tanácsadás összesen 50 órában, mozgás tanácsadás és sportprogramok 

szervezése, megvalósítása összesen 50 órában, bruttó 10 000 Ft-os egységáron, 

mindösszesen bruttó 1 000 000 Ft értékben. Egészségügyi szűrőprogramok szervezése, 

lebonyolítása legalább 4 alkalommal, alkalmanként bruttó 150 000 Ft-os költséggel 

számolva, összesen bruttó 600 000 Ft.  

Kapcsolódás: pályázati felhívás 3.1.1. E) Törekvés az egészség fejlesztésére: 

 

0-7 éves gyerekek neuro- és szenzomotoros vizsgálata, képességfelmérése a fejlesztési 

szükségletek meghatározása érdekében bruttó 1 250 000 Ft-os kerettel legalább 50 gyermek 

felmérése történik meg. Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapított fejlesztési igénynek 

megfelelő fejlesztések bruttó 1 500 000 Ft keretösszegben valósulnak meg a célcsoportba 

tartozó 7 év alatti gyermekek körében. 

Kapcsolódás: pályázati felhívás 3.1.1. D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és 

formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére: 

 

A szakmai szakértő elsődleges feladata a szakmai vezető munkájának támogatása, a 

szakmai feladatok megvalósítási tervének véleményezése és a konzorciumi partnerek, 

valamint a Támogató Csoport feladatainak a projekt céljaival összhangban történő 

ellátásához szakértői tanácsadás biztosítása. A szakmai szakértő vállalkozói szerződés 

keretében 36 hónapon keresztül látja el feladatait havi bruttó 190 500 Ft díj ellenében, mely 

összesen bruttó 6 858 000 Ft költséget jelent. 

Kapcsolódás: a szakmai vezető feladatainak ellátását támogatja 

 

A célcsoport részére nyújtott jogi tanácsadás 190 órában bruttó 10 000 Ft óradíj ellenében, 

mindösszesen bruttó 1 900 000 Ft értékben. 

Kapcsolódás: pályázati felhívás 3.1.1. F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, azon 

belül is b) jogi tanácsadás. 

 

Képzésre való fejlesztő felkészítés, kompetenciafejlesztés a felnőtt célcsoport számára 

csoportfoglalkozás keretében, 4 csoport esetében kb 10-15 fő/ csoport létszámmal. 1 csoport 

felkészítése 8 órában valósul meg, költsége bruttó 75 000 Ft. A négy csoport összesen 300 

000 Ft. 

Kapcsolódás: pályázati felhívás 3.1.1 D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és 

formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére: 
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A humán szakemberek kiégésének megelőzésére rendszeres időközönként szupervízió 

valósul meg összesen a projekt időtartama alatt 100 órában 12 000 Ft-os óradíjért, ami 

összesen 1 200 000 Ft költséget jelent. 

Kapcsolódás: pályázati felhívás 3.1.1 B) Folyamatos szociális munka megteremtése, azon 

belül is: d) szociális munkások szupervíziója. 

 

Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatához tartozó költségtételek:   

Fiatalok áldozattá, illetve bűnelkövetővé válását megelőző program 4 alkalommal valósul 

meg a projekt során, 1 program költségét bruttó 250 000 Ft összegben terveztük, ami így 

összesen 1 000 000 Ft költséget jelent.  

Kapcsolódás: pályázati felhívás 3.1.1 G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő 

programok  

Drogprevenciós foglalkozások megvalósítása 50 órában 12 700 Ft óradíjjal számolva, 

mindösszesen 635 000 Ft értékben.  

Szenvedélybetegségek kezelése csoportfoglalkozás és egyéni tanácsadás összesen kb. 50 

órában, bruttó 10 000 Ft/óra díjjal számolva, összesen bruttó 500 000 Ft. 

Mentálhigiénés csoportfoglalkozások szakember vezetésével 4 csoportban 25-25 órában, 1 

csoport 7-10 fő a felnőtt célcsoport köréből. 1 foglalkozássorozat bruttó 250 000 Ft 

költséggel került tervezésre, ami mindösszesen 1 000 000 Ft költséget jelent.  

Kapcsolódás: pályázati felhívás 3.1.1. E) Törekvés az egészség fejlesztésére: 

 

Kapcsolat Központhoz tartozó költségtételek:  

Személyiségfejlesztő csoportfoglalkozás pszichológus vagy coach vezetésével 6 csoportban. 

Egy csoport 6 alkalommal találkozik 3-3- órára. Az óradíj 10 000 Ftt, tehát 6 csoport X 6 

alkalom X 3 óra X 10 000 Ft = 1 080 000 Ft. 

Kapcsolódás: pályázati felhívás 3.1.1. A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű 

társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából és E) Törekvés az egészség 

fejlesztésére: 

 

 Egyéb szolgáltatás költségei – 2 596 000 Ft 

A könyvelés és bérszámfejtés költsége Bicske Város Önkormányzatánál a projekt teljes 

hosszára havi átlagosan bruttó 22 000 Ft-ban, (összesen 924 000 Ft), a Roma 

Önkormányzatnál a projekt 40 hónapjában havi bruttó 21 300 Ft költségkerettel (összesen 

852 000 Ft), a Kapcsolat Központnál a projekt 40 hónapjában havi bruttó 20 500 Ft 

(összesen 820 000 Ft) költségkerettel került tervezésre.  

 

 Képzéshez kapcsolódó költségek – 25 600 000 Ft 
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A betanított képzésekhez kapcsolódó anyagköltség költségkerete bruttó 1 000 000 Ft, mely 

20-30 fő képzéséhez kapcsolódik.  

A célcsoport számára a képzések idejére járó megélhetési támogatás vagy keresetpótló 

juttatás, illetve utalványok költsége összesen 22 000 000 Ft.  

A megvalósuló szakmai foglalkozásokhoz, képzésekhez és egyéb programokhoz szükséges 

irodaszer, papír, patron költsége összesen 600 000 Ft keretösszegben került tervezésre a 

főpályázó és a konzorciumi partnerek között megosztva három rész 200 000 Ft összegben. 

A Kerecsendi Kiss Márton Emlékházban megvalósuló foglalkozásokhoz, képzési elemekhez 

és egyéb programokhoz szükséges fogyóeszközök, kreatív anyagok költsége összesen 

bruttó 1 000 000 Ft összegben a konzorciumi partnerek között megosztva 500 000 - 500 000 

Ft értékben. 

A Kerecsendi Kiss Márton Emlékházban megvalósuló foglalkozásokhoz, a képzésekhez és a 

csoportos felnőtt foglalkozásokhoz, egyéb programokhoz kapcsolódó ellátás (üdítő, tea, 

kávé, ropogtatnivaló, pogácsa, szendvics, stb.) költsége összesen a projekt teljes 

időtartamára bruttó 1 000 000 Ft keretösszegben került tervezésre, melynek beszerzéséről 

fele-fele arányban gondoskodnak a konzorciumi partnerek. 

 

 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei – 185 000 Ft 

Bicske Város Önkormányzatánál szerepelnek a kötelező nyilvánosság biztosításának 

költségei: Új weboldal 120 000Ft vagy aloldal 60 000Ft, Tájékoztatási tábla „C” 10 000 Ft, 

Fotódokumentáció 50 000 Ft, Térképtér feltöltése 5 000 Ft, Összesen: bruttó 185 000 Ft. 

Kapcsolódás: pályázati felhívás 3.1.3. a) nyilvánosság biztosítása.  

 

 Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei – 4 300 000 Ft 

Bicske Város Önkormányzatánál tervezett tevékenységek: 

Lakossági tájékoztató füzet a projekt céljairól, eredményeiről, a humán szolgáltatások 

rendszeréről összesen bruttó 3 500 000 Ft összegben. A tétel tartalmazza a kiadvány 

szerkesztési, nyomtatási és terjesztési költségét is. 

Kapcsolódás: pályázati felhívás 3.1.2. b) a programokhoz, eseményekhez kapcsolódó 

tudásmegosztó, kommunikációs platformok (nyomtatott és online felületek) kialakítása és 

fenntartása a megvalósítás alatt. 

 

Lakossági fórum szervezése, megvalósítása összesen 4 alkalommal, alkalmanként bruttó 

200 000 Ft költséggel, összesen bruttó 800 000 Ft. 

Kapcsolódás: pályázati felhívás 3.1.3 c) lakossági fórumok szervezése.  
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5.5 Célcsoport támogatásának költségei – 20 754 400 Ft 

 

A célcsoport támogatásához kapcsolódó költségeket teljes egészében a konzorciumvezető, 

Bicske Város Önkormányzata kezeli.  

 Célcsoport által igénybevett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei – 16 074 400 Ft 

A projekt törzsidőszakában 2018. márciustól 36 hónapig 2 fő felsősokú végzettséggel és 

releváns szakmai tapasztalattal rendelkező foglalkoztatási tanácsadó foglalkozik a 

célcsoporttagokkal vállalkozói szerződés keretében egyenként havi bruttó 186 450 Ft díj 

ellenében, mely összesen 13 424 400 Ft költséget jelent.  

A célcsoport munkavállalási képességeinek és készségeinek felmérése kb. 60-70 fő 

tekintetében valósul meg bruttó 700 000 Ft-os keretösszeggel számolva. 

Munkavállalási motivációt erősítő csoportfoglalkozás sorozat 4 csoportban valósul meg, 

csoportonként bruttó 200 000 Ft összegben tervezve, összesen bruttó 800 000 Ft 

összegben. 

Álláskeresési technikák átadása csoportfoglalkozás-sorozat 4 csoportban valósul meg, 

csoportonként bruttó 200 000 Ft költséggel tervezve, összesen bruttó 800 000 Ft összegben. 

A célcsoport foglalkoztatását akadályozó és előmozdító tényezők feltárása kb. 60-70 fő 

vonatkozásában valósul meg bruttó 350 000 Ft-os keretösszeggel számolva. 

Kapcsolódás: A költségvetésben a célcsoport által igénybevett munkaerő-piaci 

szolgáltatások költségei között tervezett tevékenységek a foglalkoztatás elősegítésére 

szolgáló törekvés megvalósulását segítik elő, a pályázati felhívás 3.1.1. C pontja szerint a 

munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok az önálló jövedelemszerzésre való 

képesség kialakítására, fejlesztésére irányulnak. 

 

 Célcsoport képzési költségei – 3 680 000 Ft 

Az infrastrukturális beruházásához kapcsolódóan a célcsoport részére OKJ-s és betanított 

képzés(ek) valósulnak meg összesen 3 200 000 Ft keretösszegben, kb. 50-60 fő 

részvételével. 

A szeretet-nyelvek képzés megvalósítása 4 csoportban, 120 000 Ft/csoport költséggel 

tervezve. Egy képzés 12 óra időtartamú és 7-10 fő részvételével valósul meg. A képzések 

összesen 480 000 Ft költséget jelentenek.  

Kapcsolódás: A költségvetésben a célcsoport képzési költségei között tervezett 

tevékenységek a formális oktatáson kívüli fejlesztésre való törekvés megvalósulását segíti 

elő, a pályázati felhívás 3.1.1.D pontja szerint a felzárkózást segítő kiegészítő oktatási és 

készségfejlesztési programokkal. A Szeretet-nyelvek képzés ezen túl, speciális tartalmából 

fakadóan a 3.1.1. E) Törekvés az egészség fejlesztésére pont szempontjából is kiemelkedő 

jelentőségű. 
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 Célcsoport útiköltsége – 1 000 000 Ft 

A célcsoport képzéshez, foglalkoztatáshoz és egyéb programokhoz kapcsolódó útiköltségére 

1 000 000 Ft keretösszeget tervezünk felhasználni a projekt teljes időtartama alatt. 

Kapcsolódás: A célcsoport útiköltsége elsősorban a pályázati felhívás 3.1.1 C. és D. 

pontjában megjelölt tevékenységekhez kapcsolódik. 

 

5.6 Beruházáshoz kapcsolódó költségek – 7 515 000 Ft 

 Immateriális javak beszerzése – 3 015 000 Ft 

A konzorciumvezetőnél szolgáltatáskereső modul beszerzésére és kialakítására kerül sor az 

igénybevevő ügyfelek, célcsoporttagok számára. A szolgáltatáskereső a szolgáltatáselérést 

és az ügyfelek tájékoztatását támogatja. Kialakítása összesen bruttó 3 015 000 Ft 

összegben történik. 

Kapcsolódás: Az immateriális javak beszerzésének költsége a pályázati felhívás 3.1.1. F 

pontjában szereplő, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása tevékenységhez 

kapcsolódik, azon belül is a közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs 

segítéséhez járul hozzá.  

 

 Eszközbeszerzés költségei – 4 500 000 Ft 

A Kapcsolat Központnál valósul meg a szakmai megvalósítók munkájához szükséges 

eszközök beszerzése: 6 db laptop, 1 db nyomtató, 7 db telefon, 1 db fényképezőgép 

összesen bruttó 3 000 000 Ft keretösszegben. Ezen eszközök beszerzése a pályázati 

felhívás 3.1.1 B. pontja alapján a szociális munkások jelenlét típusú munkájához 

kapcsolódik: a 6 db laptop a 6 fő szociális munkásnak a célcsoport saját környezetében 

végzett dokumentáció elvégzéséhez, 1 db nyomtató – a szociális munkások 

tevékenységéhez, 7 db mobiltelefon a szakmai megvalósítók munkájához, 1 db 

fényképezőgép a célcsoport programokon való részvételének dokumentálásához. 

A fejlesztő munkához, szabadidős foglalkozáshoz szükséges eszközök beszerzésére a 

Roma Önkormányzat számára bruttó 500 000 Ft-os, a Kapcsolat Központ számára bruttó 1 

000 000 Ft-os keretösszeggel történik. 

Kapcsolódás: Az eszközbeszerzések a pályázati felhívás 3.1.2 a) pontja szerint a fentebb 

felsorolt programok megvalósításához szükségesek.  

 

5.7 Adók, közterhek - 1 350 000 Ft 

Bicske Város Önkormányzatánál tervezett a célcsoport számára a képzések, foglalkozások 

idejére tervezett juttatásokhoz kapcsolódó járulékok költsége, mely kb 5 000 000 Ft 

adóköteles kifizetéssel számolva összesen maximum 1 350 000 Ft. 
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6. MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE 

 

A menedzsment szervezet bemutatása: 

A konzorciumvezető és főpályázó az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - 

Kapcsolat Központot és Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát kérte fel 

konzorciumi együttműködésre. A stratégiai tervezésben a konzorciumi tagok 

menedzsmentért felelős, vezető beosztású szakemberei vettek részt, a beavatkozások, 

konkrét programelemek előkészítése és tervezése széleskörű egyeztetés eredménye. A 

kapcsolattartás online, illetve telefonos egyeztetés útján, továbbá szakmai találkozók 

alkalmával és a Támogató Csoport üléseinek keretében valósul meg. Az információáramlást 

a konzorciumi tagok vezetőinek projektmenedzsment tevékenysége mellett szakmai 

asszisztens alkalmazása is támogatja. 

A konzorciumvezető részéről a megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül vesznek részt: 

projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető. 

A projektmenedzser megbízási szerződéssel látja el feladatait a projekt teljes időtartama 

alatt. Feladata a megvalósítás felügyelete, koordinálása, a szakmai és pénzügyi 

beszámolók, elszámolások elkészítése a pénzügyi munkatárssal együttműködve. A 

projektmenedzser feladata, hogy a pályázati felhívásnak, a benyújtott projektjavaslatnak és a 

vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést támogassa a projektmegvalósítás során. 

 

Projektmenedzsment szervezet tagjainak bemutatása: 

Kanyik Csaba szakmai vezető 

Képzettség: szociálpolitikus 

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével): 

Projektmenedzser - Fogyatékos gyermeket nevelő szülők munkaerő-piaci visszatérését 

segítő projekt 47 millió Ft (TÁMOP),  

Projektmenedzser - Fogyatékossággal összefüggő információk es képzések eljuttatása a 

kistérségekbe 68 millió Ft (TÁMOP),  

Szakmai vezető - Idősek otthona korszerűsítése 280 millió Ft (TIOP),  

Vezető szakértő - Szociális szolgáltatások modernizációja 3 projektben: Mezőcsát, 

Batonyterenye, Sárospatak, egyenként 8-45 millió Ft. 

 

Fábián Róbert projektmenedzser 

Képzettség: településmérnök 

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével): 

Projektmenedzser: orvosi rendelők és lakások építése, 170 M Ft, Polgárdi 2006.,  
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Projektmenedzser: gazdasági-ipari terület kialakítása, 150 M Ft, Polgárdi 2009. (KDOP), 

Projektmenedzser: Polgármesteri Hivatal felújítása, 200 M Ft, Polgárdi 2010. (KDOP), 

Projektmenedzser: Helyi termékpiac építése, 35 M Ft, Polgárdi 2011. (LEADER), 

Projektmenedzser: Kerékpárprogram Polgárdiban, 10 M Ft, 2013 (KEOP),  

Projektmenedzser: csapadékvíz-elvezető rendszer építése, 130 M Ft, Polgárdi 2013. 

(KDOP), 

Kapcsolattartó: ivóvízminőség javítás, 73 M Ft, Polgárdi 2013. (KEOP),  

Projektmenedzser: kamerarendszer építése, 9 M Ft, Polgárdi 2014. (LEADER),  

Projektasszisztens: épületek energetikai korszerűsítése, 190 M Ft, Bicske 2015 (KEOP), 

Projektmenedzser: tanuszoda energetikai fejlesztése, 189 M Ft, Bicske 2015 (KEOP). 

 

 

Molnár Enikő pénzügyi vezető 

Képzettség: mérlegképes könyvelő, költségvetési ellenőr, személyügyi szervező 

Munkatapasztalat: 18 év 

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével): 

Projektasszisztens: városrehabilitációs pályázat, 198 M Ft, Bicske, 2014 (KDOP)  

Szakmai megvalósító: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0006, Bicske 2014 (ÁROP)  

Projektasszisztens: épületek energetikai korszerűsítése, 190 M Ft, Bicske 2015 (KEOP) 

Projektmenedzser: tanuszoda energetikai fejlesztése,189 M Ft, Bicske 2015 (KEOP) 

 

A konzorciumi tagok részéről a vállalt feladatok megvalósításáért az intézmény, illetve 

szervezet vezetői felelősek és látják el a projektmenedzsment feladatait. 

 

A konzorciumi tagok részéről a projektmenedzsment feladatait ellátó vezetők: 

Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Németh Tibor elnök;  

Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ - Szabó Ágnes 

intézményvezető. 

 

A projektmenedzsment szervezet helye az információáramlásban 
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A konzorciumi tagok a KBT 4.1. és 4.5. fejezeteiben meghatározott programelemek 

megvalósításáért felelnek. A szakmai egyeztetések elsődleges közege a Támogató csoport 

ülése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Fábián Róbert-projektmenedzser 

Molnár Enikő- pénzügyi vezető 

Kanyik Csaba-szakmai vezető 

 

 

 

 

BICSKE VÁROS ROMA NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

Németh Tibor projektmenedzser 

KAPCSOLAT KÖZPONT 

Szabó Ágnes projektmenedzser 

MENEDZSMENT SZERVEZET 

szakmai szakértő 

tanácsadók 

 szociális munkások 

 roma segítők  szakmai asszisztens 

 helyi intézmények, 

szervezetek, egyéb 

közreműködők 

  MEGVALÓSÍTÓK 

foglalkozás-

vezetők 
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MELLÉKLETEK  
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET – ÁTTEKINTŐ TÉRKÉPVÁZLAT AZ AKCIÓTERÜLET ÉS A SZEGREGÁTUM/VESZÉLYEZTETETT 
TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE A TELEPÜLÉSEN BELÜL  
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET – LAKOSSÁGI FELMÉRÉS DOKUMENTÁCIÓJA  
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET - SZOCIÁLIS MUNKÁSOK VÉGZETTSÉGÉT 
ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOK 

 

3.1 VARSÁNYI MIRTILL MÁRIA 
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3.2 SZABÓ KRISZTINA 
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3.3 PAPIK TÍMEA 
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3.4 BALLA-ZICS ERZSÉBET 
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3.5 OVANESZJÁN-ZSIGMOND ZSÓFIA 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET - TÁMOGATÓ CSOPORT DOKUMENTÁCIÓJA  

4.1 TCS ALAKULÓ ÜLÉS MEGHÍVÓ 
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4.2 TCS ALAKULÓ ÜLÉS 2017. 09. 18. EMLÉKEZTETŐ JEGYZŐKÖNYV ÉS JELENLÉTI ÍV 
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4.3 TCS ÜLÉS 2017. 12. 11.  EMLÉKEZTETŐ ÉS JELENLÉTI ÍV 
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4.4 TCS ÜLÉS 2018. 02. 20. EMLÉKEZTETŐ ÉS JELENLÉTI ÍV 
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4.5 TCS ÜLÉS 2018. 03. 13. EMLÉKEZTETŐ ÉS JELENLÉTI ÍV 
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4.6 TCS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 
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5. SZÁMÚ  MELLÉKLET - PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZET 
BEMUTATÁSA  

 

A projekt menedzsment szervezete a konzorciumvezetőnél található. Amennyiben a TOP-

4.2.1 infrastrukturális beruházásokat támogató projekt benyújtásra kerülhet és támogatásban 

részesül, úgy a projekt menedzsment szervezete azonos lesz jelen, szoft programokat 

támogató projektével.  

A projektmenedzser irányítja az operatív munkát, tervezi meg és koordinálja a projekt 

lépéseit és osztja ki az ütemezésnek megfelelő feladatokat. A projektmenedzser a teljes 

projektszervezetet irányítja, a konzorciumi partnerek projektben résztvevő munkavállalói és 

egyéb jogviszonyban álló szakemberei is beszámolási kötelezettséggel tartoznak neki. A 

projektmenedzser tartja a kapcsolatot a konzorciumi és a Közreműködő Szervezet között, 

tájékoztatást nyújt a projekt jelenlegi állapotáról és előrehaladásáról, ezért elengedhetetlen, 

hogy projekt minden kulcsszereplője folyamatosan információt adjon a feladatai 

elvégzéséről.  

A pénzügyi vezető feladata a projekt pénzügyi teljesüléséhez szükséges tervezés, a projekt 

önálló pénzügyi rendszerének kialakítása, működtetése, kapcsolattartás a projektgazdával 

valamint az irányító hatóság pénzügyi teljesülést ellenőrző osztályával. A projekt 

költségvetését állandóan nyomon követi, a kifizetéseket nyilvántartja és ezek alapján a 

projekt időszakos kifizetési kérelmeit elkészíti.  Közreműködik a változás bejelentési 

kérelmek, szerződésmódosítási kérelmek összeállításában, különös tekintettek a változások 

pénzügyi vonatkozásaira. A pénzügyi vezető a konzorciumvezetővel áll munkavégzésre 

irányuló jogviszonyban, de nem csak a főpályázó, hanem a konzorciumi partnerek 

vonatkozásában is felelős a projekt költségvetésének megfelelő pénzügyi teljesítés 

nyomonkövetéséért. Ennek érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a konzorciumi 

partnerek pénzügyi és könyvelési feladatokkal megbízott munkatársával. 

A projekt kulcsfontosságú szereplője a szakmai vezető, aki a programelemek szakmai 

megvalósításáért felelős. A szakmai vezető szintén a konzorciumvezetőhöz tartozik, 

feladatait munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján látja el. Elvégzi a szakmai 

indikátorok teljesüléséhez szükséges tevékenységekkel kapcsolatos tervezést és 

információáramoltatást a szakmai munkatársak és a projektmenedzser között.  
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A projektmenedzsment és a szakmai megvalósításban résztvevő személyek – függetlenül 

attól, hogy munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban állnak, vagy vállalkozói szerződéssel 

látják el feladataikat – kapcsolattartása dokumentált formában háromféle módon történik: a 

havi rendszerességgel tartott projektmegbeszéléseken, a Támogató Csoport ülésein és az 

elektronikusan (e-mailben, aláírt szkennelt formában) megküldött havi vagy egyéb, a 

munkaköri leírásban, feladatmeghatározásban szereplő rendszerességű szakmai 

beszámolókon keresztül. További kapcsolattartás telefonon és szükség esetén személyes 

kiscsoportos megbeszéléseken történik, melyet a projektmenedzser és a szakmai vezető 

jogosult összehívni.  

 

5.1 PROJEKTMENEDZSER – FÁBIÁN RÓBERT 

 
 

SZEMÉLYI ADATOK Fábián Róbert  
 

 8154 Polgárdi, Erkel F. u. 2/c.  

+36 (20) 457-17-98     

fabian.robert@bicske.hu  

P
ro

je
kt

m
en

ed
zs

er
 é

s 
P

én
zü

gy
i v

ez
et

ő
 

Szakmai vezető 

Szakmai szakértő 

Foglalkoztatási tanácsadó 2 
fő 

Program- és 
szolgáltatásszervezési 

tanácsadó 

Projekmonitoring 

Esettanácsadó 2 fő 

Szakmai asszisztens Foglalkozásvezetők 6 fő 

Szociális munkás 6 fő Roma segítő 3 fő 
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Születési dátum 1974.11.12.  

 

 

SZAKMAI TAPASZTALAT   

 

 

 

 

TANULMÁNYOK 
  

 

 

BETÖLTENI KÍVÁNT 
MUNKAKÖR 

projektmenedzser 

2015-folyamatos Műszaki Irodavezető 

Bicskei Polgármesteri Hivatal  

Műszaki iroda vezetése  

 építéshatósági ügyek 

 pályázatkezelési feladatok 

 településüzemeltetési ügyek 

 közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok 

  

2000-2015 Műszaki osztályvezető 

Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala  

Műszaki osztály vezetése 

 építéshatósági ügyek 

 főépítészi feladatok 

 településüzemeltetési ügyek 

 pályázatkezelés 

 közbeszerzési feladatok 

1999-2000 Építésvezető 

Alba-Lux Kft  

 nyílászárók gyártásához és beépítéséhez szükséges mérnöki feladatok ellátása 

 gyártás, beépítés szervezése, minőségbiztosítása 

 

 

1998-1999 Technológus 

EGÚT-Egri Útépítő Rt.  

 útépítési anyagok beépítés előtti és beépítést követő minőségellenőrzése 

 elkészült útpályaszerkezetek minőségellenőrzése 

 

2000-2015 Továbbképzések  

Fejér Megyei Kormányhivatal és szerződött partnerei  

jogi, közgazdaságtani, közbeszerzési és projektmenedzseri képzések 

1994-1998 Településmérnök  

Széchenyi István Műszaki Főiskola  

Mély- és magasépítés, jog, közgazdaságtan, környezetvédelem, települési ismeretek 
településtervezés, településszociológia, önkormányzati ismeretek) 
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1989-1994 Útépítési és fenntartási technikus 
Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola 
 
útépítés és fenntartás 

 
 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK 
  

 

 

 

 
 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK 
  

 

 

5.2 PÉNZÜGYI VEZETŐ – MOLNÁR ENIKŐ 

 
 

SZEMÉLYI ADATOK Molnár Enikő 
 

 8087 Alcsútdoboz, Szabadság út 1/8 

+36 (20) 452-68-15 

molnar.eniko.penzugy@bicske.hu  

Születési dátum 1962.04.14. 

 

Anyanyelve Magyar 

  

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS 

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

Angol B1 B1 B1 B1 B1 

 
Angol középfokú, szóbeli nyelvvizsga 

 

Kommunikációs készségek Vezetői munkám alatt szerzett jó kommunikációs készség 

 

Járművezetői engedélyek  B kategória 

Számítógép-felhasználói 
készségek 

Microsoft Office, ÉTDR, CAD 

Referenciák projektmenedzser: orvosi rendelők és lakások építése, 170 M Ft, Polgárdi 2006. 

projektmenedzser: gazdasági-ipari terület kialakítása, 150 M Ft, Polgárdi 2009. (KDOP) 

projektmenedzser: Polgármesteri Hivatal felújítása, 200 M Ft, Polgárdi 2010. (KDOP) 

projektmenedzser: Helyi termékpiac építése, 35 M Ft, Polgárdi 2011. (LEADER) 

projektmenedzser: Kerékpárprogram Polgárdiban, 10 M Ft, 2013 (KEOP) 

projektmenedzser: csapadékvíz-elvezető rendszer építése, 130 M Ft, Polgárdi 2013. (KDOP) 

kapcsolattartó: ivóvízminőség javítás, 73 M Ft, Polgárdi 2013. (KEOP) 

projektmenedzser: kamerarendszer építése, 9 M Ft, Polgárdi 2014. (LEADER) 

projektasszisztens: épületek energetikai korszerűsítése, 190 M Ft, Bicske 2015 (KEOP) 

projektmenedzser: tanuszoda energetikai fejlesztése, 189 M Ft, Bicske 2015 (KEOP) 

 

BETÖLTENI KÍVÁNT 
MUNKAKÖR 

pénzügyi vezető 
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SZAKMAI TAPASZTALAT 
  

 

 

 

 

TANULMÁNYOK 
  

 

 

1989-1994 Képzések 

2015-folyamatos Pénzügyi és Költségvetési Irodavezető 

Bicskei Polgármesteri Hivatal  

Pénzügyi és Költségvetési iroda vezetése  

 tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása  

 költségvetési szerv működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok 
felelős irányítása 

 pályázatkezelési feladatok 

 bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó 
előírások érvényesítése 

 
  

2011-2014 Költségvetési Ügyintéző,  Pénzügyi és Költségvetési iroda vezető helyettes  

 

Bicskei Polgármesteri Hivatal 

 

 tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása  

 költségvetési szerv működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok 
felelős irányítása 

 pályázatkezelési feladatok 

 bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó 
előírások érvényesítése 

2009-2011 Gazdasági vezető 

Budapest, VIII. kerület Önkormányzat, Józsefvárosi Szoc. Intézmények Gazdasági Hivatala 

 tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 
ellátása  

 az intézmény működtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon 
használatával kapcsolatos feladatok ellátása 

 

1998-1999 Gazdasági vezető 

Budapest Főváros Önk. Utógondozó Otthona 

 útépítési anyagok beépítés előtti és beépítést követő minőségellenőrzése 

 elkészült útpályaszerkezetek minőségellenőrzése 

 

1997-2000 Humánszervező  

Pécsi Tudományegyetem  

 

2001-2003 Költségvetési ellenőr  

Budapesti Közgazdaságtudományi Államigazgatási Egyetem 

Államigazgatási kar 
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Perfekt Pénzügyminisztérium Szakképesítési Igazgatósága 
 
mérlegképes könyvvelő – államháztartási  

 
 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK 
  

 

 

 

 
 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK 
  

 

 

 

5.3 SZAKMAI VEZETŐ – KANYIK CSABA 

  
 

  

  

  

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) KANYIK CSABA  

Cím(ek) 1213 BUDAPEST DAMJANICH U.112 

Telefonszám(ok) +36-1-951-4343 

Fax(ok)  Mobil: +36/30/9826-521 

E-mail(ek) kanyik.csaba@freemail.hu 
  

Állampolgárság magyar 
  

Születési dátum 1967 12.01. 
  

Anyanyelve Magyar 

  

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS 

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

      

 
 

 

Kommunikációs készségek Vezetői munkám alatt szerzett jó kommunikációs készség 

 

Járművezetői engedélyek  B kategória 

Számítógép-felhasználói 
készségek 

Microsoft Office,  

Referenciák Projektasszisztens: városrehabilitációs pályázat, 198 M Ft, Bicske, 2014 (KDOP) 

szakmai megvalósító: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0006, Bicske 2014 (ÁROP) 

projektasszisztens: épületek energetikai korszerűsítése, 190 M Ft, Bicske 2015 (KEOP) 

projektmenedzser: tanuszoda energetikai fejlesztése, 189 M Ft, Bicske 2015 (KEOP) 
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Neme férfi 
  

Betölteni kívánt 
munkakör / 

foglalkozási terület 

Szakmai vezető 

  

Szakmai tapasztalat 
Időtartam 

Foglalkozás / beosztás 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

A munkáltató neve és 

címe 

Tevékenység típusa, 

ágazat 

 
2013-szeptember 15 - 
 
 irodavezető 
 
 projekt és fejlesztési iroda vezetése 
 
 
  Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ  
 
   szociális , egészségügyi  

  

Időtartam 2004 auguszus 01-2013 szeptember 14 
 

Foglalkozás / beosztás Igazgató 
 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

Intézményvezetés 
 

A munkáltató neve és címe Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthon Letenye 
 

Tevékenység típusa, 
ágazat 

Szociális 
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Időtartam 
 

Fogalakozás, beosztás 
Főbb tevékenységek és 

faladatkörök 
A munkáltató neve és címe 

Tevékenység típusa 
 
 
 

Időtartam 
 

Fogalakozás, beosztás 
Főbb tevékenységek és 

faladatkörök 
A munkáltató neve és címe 

Tevékenység típusa 
 
 

 
Időtartam 

Fogalakozás, beosztás 
Főbb tevékenységek és 

faladatkörök 
A munkáltató neve és címe 

Tevékenység típusa 
 

 
Időtartam 

 
Fogalakozás, beosztás 

Főbb tevékenységek és 
faladatkörök 

A munkáltató neve és címe 
Tevékenység típusa 
 
 
 

Időtartam 
 

Fogalakozás, beosztás 
Főbb tevékenységek és 

faladatkörök 
A munkáltató neve és címe 

Tevékenység típusa 
 
 

Időtartam 
 

Fogalakozás, beosztás 
Főbb tevékenységek és 

faladatkörök 
A munkáltató neve és címe 

Tevékenység típusa 
 
 

Időtartam 
 

Fogalakozás, beosztás 
Főbb tevékenységek és 

faladatkörök 
A munkáltató neve és címe 

Tevékenység típusa 
 

Időtartam 
 

2003-2005  

Programvezető 

Pályázati monitoring 

Országos Egészség Fejlesztési Intézet monitorozási osztály  

Egészségügy 

 

 

2002-2003  

Támogató Szolgálat vezető 

Szolgálat vezetés 

Fogyatékosokat Támogató Szolgálat 

 mellékállású munkaviszony  

szociális 
 

2000 -2003 

A fogyatékosságokkal kapcsolatos kutatások vezetője 

kutatásirányítás 

 Egészség Fejlesztési Kutató Intézet  

Egészségügy 

 
e 

1999-2000 

Programvezető 

Vezetői feladatok a fogyatékos gyermekek szülei számára indított 

munkaerő-piaci reintegrációs 

 Magyarországi Krízis Intervenciós Központ Egyesület  

Foglalkoztatás 

 

1998-1999  

Szociális alprogram vezető, 

Szociális alprogram irányítása 

Ezermester Egyesület Tranzitfoglalkoztatási program szociális 

munkás  

Foglalkoztatás 

 

1996- 2009 

Az autistákat fejlesztő speciális csoport 

Iskolai fejlesztő csoport irányítása 

Általános Művelődési Központ Csepel  

megbízási szerződéssel, nem főállású munkaviszony oktatás 

 

1990-1994  

Pedagógiai asszisztens  

serdülő és iskolai csoport pedagógiai asszisztensi feladatok 

Autizmus Kutató Csoport  

Oktatás 

 

1986-1990  és 1994 -1998 

Gyermekfelügyelő  

Iskolai gyermekfelügyelet 

Mészáros Jenő Gyógyítva Nevelő Általános Iskola  

 oktatás 
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Tanulmányok  

  

 
  

Időtartam 2003 

Végzettség / képesítés Szakvizsga a Fogyatékosok szociális ellátása és Rehabilitációja 
témacsoportból 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

Fogyatékosügy 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

 
 
 

ELTE Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék  

 

2000  

Szociálpolitikus  

ELTE Bölcsészettudományi Kar Budapest  

 

 1997  

Szociális Munkás 

Wesley János Lelkészképző Főiskola Kihelyezett Szociális Munkás 

Képző Tagozat Budapest  

1995 

 Szociális asszisztens 

 Wesley János Lelkészképző Főiskola Kihelyezett Szociális Munkás 

Képző Tagozat Budapest  
 

  

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek) magyar 
  

Egyéb nyelv(ek) Angol alapfok 

Önértékelés  

Európai szint (*)  

Nyelv  Szövegértés Beszéd Írás 

Nyelv  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos 
beszéd 

 

Társas készségek és 
kompetenciák 

   Komplex átlátás képessége 

 Terhelhetőség 

 Figyelem az emberi kapcsolatokban. 

 Problémacentrikus gondolkodás 

 Csoportvezetési gyakorlat 
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Szervezési készségek és 
kompetenciák  Jó szervezőkészség 

 Projekt managment ismeretek 

 Program monitoring ismeretek 

 Vezetői tapasztalat 

 Tréneri ismeretek 

 Stratégiai tervezés 

 Team munka  

 

  

Műszaki készségek és 
kompetenciák 

Alapdolgok megjavítása a háztartásban 

  

Számítógép-felhasználói 
készségek és 
kompetenciák 

 PC felhasználó szintű ismerete 

 
  

Művészi készségek és 
kompetenciák 

Doromb hangszer 

  

Egyéb készségek és 
kompetenciák 

 

  

 

Járművezetői 
engedély(ek) 

B kat. jogosítvány 
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Kiegészítő 
információk Egyéb szakirányú tevékenységek: 

Pécs város szociális ellátórendszerének átvilágítása, koncepcionális 
elképzelések megfogalmazása 

Szombathely város szociális ellátórendszerének átvilágítása, fejlesztési 
koncepció megalkotása 

Monitoring rendszer megalkotása a KOSZISZ számára 

Stratégiai tervezés KOSZISZ ágazati szinten, valamint intézményi szinten 

Zalaegerszeg és kistérsége számára szociális szolgáltatásszervezési 
koncepció, valamint stratégia elkészítése  

Zala Megyei Önkormányzat külsős bizottsági tag Egészségügyi és Szociális 
bizottság 

Fidesz csepeli önkormányzati frakciójának szakértője szociális terület 

Óraadó oktató Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szociálpolitika téma 

Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Országos 
hálózati koordinátor Támogató Szolgáltatás, Gondozási központok felügyelete 

Vizsgaelnök Támogató Szolgálati képzésekben, melyek a szolgálatok 
munkatársai számára kötelezően előírtak 

Az ESZA KHT-val szerződéses viszony keretében TÁMOP, TIOP GOP 
programok előbíráló szakértője  

Program manager HEFOP pályázat keretében megvalósult programban 

Tréneri feladatok HEFOP 2.2.1 programban 

HEFOP 2.2.1. program vezető szakértője egy civil szervezet megbízásából 

Zalaegerszeg és Térsége Kistérségi Társulás szociális 

szolgáltatásszervezési koncepció kidolgozása 2006 

Zala Megyei Önkormányzat Szociális Ágazati Stratégiájának 

kidolgozását segítő munkacsoport vezetője, intézményi stratégiák 

kidolgozásában vezető szakértő 2004-2005 

Magyar Kolping Szövetség  hálózati koordinátor  szociális szakmai területen 
2004- 

Az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium Fogyatékosügyi 
Főosztálya megbízásából a pályázati monitoring csoport munkáját 
koordináltam, melyet a Magyarországi Krízis Intervenciós Központ Egyesület 
végzett. 2001,2002,2003, évi programok monitorozása 

1998-2002Szociális és Családügyi Minisztérium Rehabilitációs 

Főosztálya, a Társadalmi kapcsolatok osztálya, valamint a 

Társadalompolitikai Helyettes Államtitkárság számára Szakértői 

tevékenység 

2000-2004 A Fogyatékos Gyermekek és Tanulók felzárkóztatásáért 
Közalapítvány Felügyelő Bizottsági Tagja 

2001-2003 Az SzCsM, majd később az EszCsM által indított   
Fogyatékosokat Támogató Szolgálatok modellkísérleti program vezető 
szakértője 

2003A Zala megyei Önkormányzat felkérésére a szociális és gyermekvédelmi 
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