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Előterjesztés 

 

„Bicske szegregált lakóterületek rehabilitációja” elnevezésű 

pályázat benyújtásáról 

 
1. előterjesztés száma: 20 /2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hatos Ágnes 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Fábián Róbert 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet - határozati javaslat 

 2.melléklet – részletes szakmai program  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

             - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya „a lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését 

célzó komplex projektek” címmel pályázati felhívást jelentetett meg a városi jogállású helyi 

önkormányzatok részére, a leromlott városi területek rehabilitációjának és az ott élő lakosság 

felzárkózásának megvalósítása érdekében. Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi 

hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, 

antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki, amelyeket a TOP-5.2.1 intézkedés 

finanszíroz. 

 

Az előzetes egyeztetések és a kiírás alapján az alábbi pályázat benyújtására van lehetőség:  

Leromlott városi területek rehabilitációja 

 

Pályázat 

kódszáma 

Projekt címe Igényelt összeg Benyújtás ideje 

2018 

TOP - 4.3.1 Bicske szegregált lakóterületek 

rehabilitációja 

255-260 millió Ft április 2. 

 

A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy az infrastrukturális beruházások mellé kötelező a TOP 

5.2.1 konstrukcióban szereplő intézkedések megvalósítása – melyre önkormányzatunk a TOP 5.2.1-

15-FE1-00002. sz. pályázat keretében támogatást kapott. 

 

A pályázat benyújtásának előkészítését a Bicskei Polgármesteri Hivatal megkezdte.  

 

Bicske szegregált lakóterületek rehabilitációja  

 

1. Lakófunkciót erősítő tevékenységek:  

• új szociális bérlakás építése (szegregátumon kívül!) 



• a leromlott állagú bérlakások megszüntetése (bontás)  

• a meglevő szociális bérlakások korszerűsítése, energiahatékonyság javítással egybekötve  

- homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje;  

- tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése;  

- fűtési rendszerek felújítása, kialakítása a belső vezetékrendszerek (víz, csatorna, 

elektromos, gáz) kiépítése és/vagy cseréje;  

- belső falak festése, burkolása;  

- burkolatok cseréje;  

- beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése;  

- bútorzat beszerzése 

 

2. egyéb kapcsolódó fejlesztések (a szegregátum területén): 

• átmeneti szociális blokk kialakítása, a funkció biztosításához szükséges eszközbeszerzés 

• illegális hulladéklerakó felszámolása 

• buszöblök és buszvárók kialakítása  

• önkormányzati közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása  

• korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása 

 

A fenti benyújtandó (TOP-4.2.1) és a már elnyert (TOP-5.2.1) pályázat célkitűzéseinek megvalósulása 

esetén a telepszerű körülmények között élők életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetűek 

alapvető szociális készségeinek erősítése (lehetővé téve foglalkoztathatóságuk későbbi fejlesztését és 

majdan munkaerőpiaci részvételüket) és az önszerveződésre, stratégiai jövőformálásra képes helyi és 

térségi közösségek kialakítása történik meg. 

 

 Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a fenti TOP pályázat benyújtásáról hozza meg döntését. 

 

Bicske, 2018. március 23. 

  

 

 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

  



 

1. melléklet a 20/2018. számú előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 
Tárgy: „Bicske szegregált lakóterületek rehabilitációja” elnevezésű pályázat benyújtásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.3.1 kódszámú felhívás keretében 

a Bicske szegregált lakóterületek rehabilitációja című pályázatot benyújtja, 

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához, megvalósításához 

szükséges jognyilatkozatok és kötelezettségvállalások megtételére, 

3. a pályázat előkészítési költségeinek fedezeteként 6.500.000,- Ft-ot biztosít a 2018. évi 

költségvetés 31. sz. melléklet II/17. pontjában megjelölt 50.000.000,- Ft keretösszeg terhére. 

 

Határidő:  2018. április 2. 

Felelős:  polgármester 

  



2. melléklet a 20/2018. számú előterjesztéshez 

 

 

Bicske szegregált lakóterületek rehabilitációja – szakmai program:  

 

A projekt akcióterülete a Bihari utca és környezete városrészben elhelyezkedő úgynevezett Péró 

területe, mely szegregált településrészeket tartalmaz a KHS 2011-es népszámlálási adatai alapján.  

A lehatárolás a 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs mutató 

alapján történik. A lehatárolás során a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök 

kiválasztása történt meg, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató határértékének 

megfelelnek.  

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)  

A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a KSH a Vörösmarty u. - Bihari u. - Losonczi u. – Jegenyefa 

u. - Akácfa u. - Bihari u. - Szondy u. - Szent I. út - vasútvonal + Törökverő u., Dankó P. u. mindkét 

oldala, Akácfa u. mindkét oldala a Jegenye u.-tól a Bihar u.-ig terjedő tömböket szegregációval 

veszélyeztetett területként határolta le, mely az önálló mutatókkal szegregátumnak is megfelelő két 

területet is tartalmazza.  

 

A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak 

bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.  

Célunk, hogy a területek rehabilitációjával élhetőbb lakókörnyezetet teremtsünk, így az akcióterülettel 

kapcsolatos jövőkép tehát az, hogy az infrastrukturális beruházások rehabilitáló hatására integrálódik 

a településszövetbe.  

Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, 

foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok 

egészítik ki, amelyeket a TOP-5.2.1 intézkedés (ESZA) finanszíroz.  

 

A tervezett infrastrukturális beruházások:   

1. Lakófunkciót erősítő tevékenységek:  

➢ A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása érdekében 13 db 

önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás korszerűsítése – Dankó u.-ban 10 db, a 

Vörösmarty u.-ban 3 db (homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást 

eredményező cseréje; tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése; fűtési rendszerek 

felújítása, vagy cseréje; burkolatok cseréje; beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai 

mosogató és szerelvények cseréje)  

➢ A projekt keretében 3 felkészített család kiköltöztetésére alkalmas szociális bérlakás 

építése a település integrált lakókörnyezetében, a szegregátumban a lakhatásra nem 

alkalmas lakóépületek megszüntetésével, amelynek célja az akcióterület 

népességszámának csökkentése és ezáltal az integráció erősítése. (A beavatkozási helyszín 

esetében a támogatási kérelem benyújtásakor még nem ismert az építendő lakások pontos 

helyszíne.) 

➢ Önkormányzati tulajdonú lakóépületek, lakások megszüntetése: 3 db lakás bontása a 

Vörösmarty utcában (a lakófunkció teljes megszüntetése) 

➢ bútorzat, valamint műszaki cikkek beszerzése  

2. Átmeneti céllal szociális blokk kialakítása, a funkció biztosításához szükséges eszközbeszerzés 

(Bihari u-ban létesítendő műfüves pálya mellett) 

3. Az akcióterületen található illegális hulladéklerakó felszámolása  



4. Egyéb kapcsolódó fejlesztések: 

➢ a szegregátumban önkormányzati közúthálózat felújítása (Losonczy utca rossz állapotban 

lévő szakasza kb. 700-800 m-es hosszban) 

➢ buszöblök és buszvárók kialakítása (a Bihari utca elején és végén egy-egy darab buszöböl 

és váró kiépítése) 

➢ önkormányzati tulajdonú korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása (napelemes 

közvilágítási kandeláberek telepítése a szegregátum közterületein) 

 

Az infrastrukturális tevékenységek megkezdhetőségének feltétele a TOP-5.2.1 intézkedésének 

keretében támogatható ESZA típusú tevékenységek előzetes elindítása. 


