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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

Lajosmizse Város Önkormányzata a TOP-5.2.1-15 számú, „A társadalmi együttműködés erősítését 

szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívás keretén belül pályázati támogatásban 

részesül „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex 

programok Lajosmizsén”című projektjével. 

A projekt átfogó célja az akcióterületen élő népesség társadalomba történő integrálása, 

valamint élethelyzetének, egészségügyi helyzetének javítása. 

A projekt során megvalósítani kívánt műszaki-szakmai eredmények a következők: 

 Képzések a foglalkoztatás elősegítésének céljából, szakma megszerzésével a 

munkaerőpiacon való elhelyezkedés javítása 20 fő esetében. 

 Képzések a foglalkoztatás elősegítésének céljából, általános iskolai tanulmányok 

befejezésével a munkaerőpiacon való elhelyezkedés javítása 30 fő esetében. 

 A projekt egészét tekintve a cél, 500 fő hátrányos helyzetű személy részvétele a 

megvalósításra kerülő tevékenységeken, valamint a szociális városrehabilitációs 

tevékenységek által lehatárolt területen lakók közül 211 fő hátrányos helyzetben lévő 

személy részesüljön a keletkező szolgáltatásokból, fejlesztésekből. 

Az alábbi tevékenységek és céljaik képezik részét a projektnek:  

Tevékenység neve Tevékenység célja 

Alkotóműhely Személyiségfejlesztés és társadalomba való 

beilleszkedés elősegítése 

Sport- és szabadidőtábor Személyiségfejlesztés és társadalomba való 

beilleszkedés elősegítése 

SZET – Szülői Eredményességi Tréning Családi kapcsolatok, azon belül is a szülő-

gyermek kapcsolatok alakulását segíti elő 

Folyamatos szociális munka megteremtése A folytonos támogatói oldal megszerzése 

Képzések a foglalkoztatás elősegítésére A célcsoport munkaerőpiacra való 

kilépésének elősegítése 

Pszichodráma A gyermekek fejlődésének segítése 

FET – Fiatalok Eredményességi Tréningje A hátrányos helyzetben lévő gyermekek 

integrációjának segítése 

Egészségügyi programok Az akcióterületen élők egészségügyi 

helyzetének felmérése és javítása, az 

egészséges életmód ismertetése 
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Tevékenység neve Tevékenység célja 

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása A hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javítása és az ügyintézés elősegítése a 

lakosok számára 

Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását 

elősegítő program 

Az akcióterület lakosságának 

szemléletformálása a bűnmegelőzéssel és 

közbiztonsággal kapcsolatban 

Forrás: Lajosmizse „TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok” Projekt-előkészítő tanulmány alapján saját szerkesztés 

A projekt teljes költsége 60 000 000 Ft, amely 100%-ban a támogatási konstrukció keretében 

igényelt támogatás, önrészt és egyéb területekről származó forrást nem tartalmaz. A részletes 

pénzügyi terv a 3. fejezetben található. 
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 2. HELYZETELEMZÉS 

Szerkezetileg  Lajosmizse  sakktáblás,  mértanilag  kialakított  hálós  utcaszerkezetű település, 

fésűs, földszintes beépítési móddal. A  település  belterületének  nagy  részét  kertvárosias és  

falusias  lakóterületek  alkotják.  A kertvárosias lakóterületek a Dózsa György úttól északra, a 

belterületi rész keleti sávjában és a Bartók  Béla  utca  mentén  találhatók  leginkább.  A  falusias  

lakóterületek  a  főúttól  délre helyezkednek el, kivéve a sportpálya és a Dózsa György út közötti 

Petőfi, Jókai, Kazinczy és Madách  utcák  mentét.  A  falusias  beépítésű telkeken  a  lakóház  

mellett  gazdasági  és  egyéb kiszolgáló épületek, hozzáépítések helyezkednek el. 

Lajosmizse város területe 16.465 ha, amelyből a belterületi rész 501 ha (3,04 %), a külterület 15.880 

ha (96,4 %), zártkert 84 ha (0,5 %).  A  településen  jellemző a  külterületi  lakott  helyek  magas  

száma.  A település lakásállományának 35 %-a külterületen található 

A Központi Statisztikai Hivatal a 2011. évi népszámlálási adatokra támaszkodva Lajosmizse 

területén egy szegregátumot jelölt meg ahol a szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők arány az aktív 

korúakon belül) értéke az érintett területen 35 % feletti és a területen élő népesség száma eléri az 

50 főt.  

Továbbá másik két terület is megadásra került, ahol a szegregációs mutató értéke az érintett 

területen 30 % feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt, ezeket a területeket 

szegregációval veszélyeztett területnek hívjuk. 

Az egyik szegregációval veszélyeztetett terület a korábban említett szegregált terület egy 

lakótömbbel történő kiegészítése vagyis a Damjanich u.-Bajcsy-Zsilinszky u.-Telepi út-Alsóbene 

tanya-Beneszél u.- Dankó P. utca által határolt terület. 

A másik szegregációval veszélyeztetett terület az ún. Méntelek külterület egésze, mely két fő 

területre osztható a Kláber-telep tanyacsoport és az egyéb Méntelek tanyacsoport. 
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Szegregált terület 
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A terület településszerkezeti elhelyezkedése és megközelíthetősége 

Damjanich u.-Szív u.-Orgona u.- Bajcsy-Zsilinszky u.-Telepi út- Alsóbene tanya- Beneszél u.- Dankó P. 

utcák által határolt terület. 

A szegregátum kialakulásához és fennmaradásához vezető okok 

A Lajosmizse Helytörténeti és Kulturális Egyesület „Romák a (Cigány)városban” címmel 

szervezett kiállítást és készített katalógust a helyi romák életének, családjainak, munkájuknak, 

mindennapi életük történetének bemutatására. A lajosmizseiek a szegregátumot Cigányvárosnak 

nevezik. A katalógusból megtudhatjuk, hogy már az 1880. évi térképen fel van tüntetve a 

Cigányváros, Lajosmizse dél-keleti csücskében, mely a mai napig elkülönült városrész. Lajosmizse 

1877-ben vált önálló településsé, 1893-as országos statisztika szerint, amikor Lajosmizse összlakossága 

7561 fő volt, a cigányságé 127 fő. Az 1941-es népszámláláskor mindössze 97 romát írtak össze. De 

egyik népszámlálás sem tüntette fel a cigány nyelvhasználatát, mint kisebbségi nyelvet, amiből 

lehetett volna tudni, hányan beszélték azt. Ma már csak pár tucat ember vallotta magát romának. 

Jelenleg a város összlakossága mintegy 9-10 százaléka roma, akik nagy része a Cigányváros lakója. 

Az első romák- a romungrók- még a jászsági gazdacsaládok nyomdokain érkeztek meg 

Lajosmizsére. Közülük is két nagy csoport telepedett meg: muzsikusok és a vályogverők. De voltak 

elszórtan lovárik, akik lókereskedéssel, lópatkolással foglalkoztak. Számos neves muzsikus született 

Lajosmizsén. Lajosmizse külterületi része hatalmas, egészen az 1970-es évekig a lakosság zöme ott 

élt. A tanyákhoz a vályogot, a vert falakhoz a sarat a roma sármunkások készítették. Később a 

vályogvetésre, a házalásra és a régi foglalkozásokra már jóformán senkinek nem volt szüksége. A 

helyi roma társadalom szétbomlott, azáltal keveseknek sikerült kiemelkedni ebből a közegből és a 

többség lesüllyedt. A szegregáció erősödő tendenciát mutat. 

A népesség demográfiai és szociális helyzete 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 66 %. A 

foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 52,6%. Magas a roma lakosság aránya. 

Lakókörnyezet minősége 

Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 58,1 %. Az egyszobás lakások aránya 34,3 %. Az 

infrastruktúra csak részben áll rendelkezésre. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 

aránya a lakott lakásokon belül 55,2 %, ami nagyon magas a települési adathoz viszonyítva ami 15,7 

%.  

Fotók 
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Jövőkép 

Cél a szegregátum rehabilitáció útján történő integrálása a TOP-4.3.1-15 kódszámú, Leromlott városi 

területek rehabilitációja című pályázatból és a  „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 

helyi szintű komplex programok” című, TOP-5.2.1-15 kódszámú pályázati forrásból. 

 

1. Szegregációval veszélyeztett terület 

 

 

Forrás: KSH 
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A terület településszerkezeti elhelyezkedése és megközelíthetősége 

Damjanich u.-Bajcsy-Zsilinszky u.-Telepi út-Alsóbene tanya-Beneszél u.- Dankó P. utca által határolt 

terület, mely lefedi a szegregátum területét és további egy lakótömbbel egészül ki az ÉNY-i részen. 

A szegregációval veszélyeztetett terület kialakulásához és fennmaradásához vezető okok 

Tekintettel arra, hogy a terület jórészt megegyezik  a szegregátummal, így az ott ismertetett okok 

jellemzőek erre a területre is.  

A népesség demográfiai és szociális helyzete 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 64,4%. A 

foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 49,6 %. Magas a roma lakosság aránya. 

Lakókörnyezet minősége 

Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 56,3%. Az egyszobás lakások aránya 33,6 %. Az 

infrastruktúra részben rendelkezésre áll.  

Fotók 

 

Jövőkép 

Cél a szegregátum rehabilitáció útján történő integrálása a TOP-4.3.1-15 kódszámú, Leromlott városi 

területek rehabilitációja című pályázatból és a  „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 

helyi szintű komplex programok” című, TOP-5.2.1-15 kódszámú pályázati forrásból. 
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1. Szegregációval veszélyeztett terület 

 

 

A terület településszerkezeti elhelyezkedése és megközelíthetősége 

Méntelek (Külterület) - a település dél-keleti csücskében fent piros szaggatott vonallal jelölt terület. 

A szegregátum kialakulásához és fennmaradásához vezető okok 

A területen található az ún. Kláber-telep, ami egykor szőlőbirtok volt. A birtokhoz épült a munkások 

számára körülbelül 20-30 ház. Már eredetileg is a szegény munkások lakták, amely később tovább 

aprózódott. Az elmúlt negyven évben a telekstruktúra nem  változott, de azóta is szegény résznek 

számít a környék. A szegregáció gyengülő tendenciát mutat. 

A népesség demográfiai és szociális helyzete 

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 48,8 %. A 

foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 50%.  

Lakókörnyezet minősége 

Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 52.2 %. Az egyszobás lakások aránya 13,3 %. 

  

Fotók 
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Jövőkép 

Cél a szegregátum rehabilitáció útján történő integrálása de nem a jelen pályázati konstrukció 

keretében. 
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  3. A CÉLTERÜLETEK ELEMZÉSE 

3.1. AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE 

A település nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával, annak elkészítését a 

projekt keretében vállalja. Az akcióterület kijelölése egyértelműen a településen lévő egyetlen 

szegregált terület teljes területére, valamint a belterületen található szegregációval veszélyeztett 

területre és a kialakítandó közösségi ház ingatlanára terjed ki.  

 

Forrás:www.google.hu/maps (saját szerkesztés) 

3.2. JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA 

A 2.2. pontban kijelölt akcióterület megfelel a felhívásban szereplő kritériumnak, mely három 

területből áll: 
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1. szegregált terület 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 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. 

Lajosmizse esetén ez a mutató: 55,3 % 

2. szegregációval veszélyeztett terület 

A szegregációs mutató értéke az érintett területen 30 % feletti és a területen élő 

népesség száma eléri az 50 főt. 

Lajosmizse esetén ez a mutató: 53,4 % 

3. közösségi funkciót biztosító ingatlan (Bajcsy-Zsilinszky u. 49.) és a hozzávezető közterület  

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, ami nem lakott. 

3.3. CÉLOK 

A helyzetelemzés és igényfelmérés eredményeként az alábbi célok kerültek meghatározásra: 

Átfogó cél és specifikus célok 

Átfogó cél:  

A helyi sajátosságok figyelembevételével az akcióterületen mélyszegénységben élők társadalmi 

integrációja, a marginalizált közösség1 csökkentése  
Specifikus célok: 

Az alacsony iskolázottságú célcsoport képzésének és foglalkoztatásának elősegítése 

Hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása 

Egészségséges életmód elősegítése 

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

Bűnmegelőzéssel kapcsolatos szemlélet javítása 

3.4. MEGELŐZŐ FELZÁRKÓZTATÓ ÉS TELEPÜLÉS-REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK 

BEMUTATÁSA 

                                                      

1 Marginalizált közösségek: marginalizált közösségek alatt azokat a térben elkülönülten és koncentráltan, 

egy tömbben élő hátrányos helyzetű személyeket értjük, akik többszörösen ki vannak kitéve a társadalmi 

kirekesztődés mechanizmusának. A kirekesztődésük érvényesül a lakóhelyi elkülönülésben, a lakóhelynek az 

átlagosnál lényegesen rosszabb infrastrukturális és környezeti adottságaiban, a munkaerőpiacról való 

szisztematikus kiszorulásban, a minőségi közszolgáltatásokhoz (oktatás, szociális ellátások, egészségügy, 

foglalkoztatás, közlekedés) és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés akadályoztatottságában, a 

társadalmi kapcsolataik beszűkülésében. Forrás: Útmutató A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló 

helyi szintű komplex programok c. felhívás Közösségi Beavatkozási Terv készítéséhez 
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Az alábbi fejezetben az elmúlt évek során megvalósult vagy a jelenleg folyamatban lévő 

társadalmi-integrációs és település-rehabilitációs tevékenységek kerülnek bemutatásra. A 

megkezdett folyamatok folytatása miatt szükséges ezen tevékenységek bemutatása. 

Projekt neve:  
A LAJOSMIZSEI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT PREVENCIÓS CÉLÚ 

GYERMEKVÉDELMI PROGRAMJAI 2009-2010-BEN 

Projekt célja: 

A hátrányos helyzetben lévő gyermekek lemorzsolódásának 

megállítása, integrációjuk elősegítése. Családon belüli összetartás 

elősegítése, gyermekneveléssel kapcsolatos megfelelő módszerek 

elsajátítása. 

Projekt időtartama: 2009. 01. 01 – 2010. 12. 31 

Projekt tevékenységei: 

1) Pszichodráma: A gyermek-játékdráma egy olyan feltáró 

és gyógyító, dinamikus pszichoterápiás módszer, ahol 

általában közel azonos életkorú gyermekek (3-8 

fő)játszanak két felnőtt vezetővel. A foglalkozások két 

képzett szakember vezetésével, heti 2x2 óra 

gyakorisággal, 12 hónapon át tartottak. 

2) Önismereti, személyiségfejlesztő csoport fiatalok részére 

(Alkotóműhely, Nyári tábor): Kézműves és más gyakorlati 

haszonnal járó foglalkozások, melyeknek köszönhetően a 

családok közvetlenül láthatták a munka 

eredményességét (pl.: virágültetés, faültetés, idősek és 

mozgássérültek segítése). A készségek, kifejezés 

gazdagításával árnyaltabb önkifejezés és egymás 

meghallgatásának, biztatásának gyakorlása valósult 

meg a foglalkozások alkalmával. A programok kéthavi 

ciklusokban, heti 2x2 órában, 17 hónapon keresztül 

valósultak meg. 

3) Kommunikációs-konfliktuskezelési tréning fiatalok 

részére: A program célja a családon belüli kommunikácó 

működési ismeretének átadása előadások útján. A 

gyakorlati részek alkalmával pedig az előadásokon 

megszerzett tudást a résztvevők kompetenciává 

alakították. A foglalkozások heti 2x2 órában, 15 hónapon 

keresztül valósultak meg. 

4) Kommunikációs tréning szülőknek: A tréning fő célja a 

kommunikációs készségek fejlesztése, a konfliktuskezelés 

agressziómentes módszereinek megtanítását és a 

családon belüli helyes kommunikáció elősegítését 

helyezte középpontba. A foglalkozások heti 1x2 órában 6 

héten keresztül valósultak meg a projekt keretében, 2 

tréning alkalmával. 

Támogatás forrása: 
TÁMOP-5.2.5/08/1/A - Gyermekek és fiatalok integrációs 

programjai 

Támogatás összege (Ft): 19 997 204 Ft 

Támogatás mértéke (%): 100 
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Forrás: A Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós célú gyermekvédelmi programjai 2009-2010-ben. 

Szükségletfelmérés alapján saját szerkesztés 

3.5. A TELEPÜLÉSEN A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ EDDIGI INTÉZMÉNYI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BEMUTATÁSA 

A településen összesen 53 db civil szervezet működik, különböző tevékenységekkel és aktivitással 

az alábbiak szerint: 

Településfejlesztés, közcélú 

tevékenységek 
Lajosmizséért Közalapítvány 

Kultúra, művészet, hagyomány 

Életfa Hagyományőrző egyesület 

Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület 

Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület 

Lajosmizsei Kultúrápoló Alapítvány 

Pusztatemplom Alapítvány 

Táltos Birtok Alapítvány 

Nevelés-oktatás, szabadidő 

CSIRI Ifjúsági és Szabadidős Egyesület 

Gyermekekért Plusz Alapítvány 

Lajosmizsei Babaház Alapítvány 

Micimackó Kuckója Oktatási Alapítvány 

Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 

Családsegítés, ifjúság 

Család a Családokért Lajosmizse Alapítvány 

Együtt a Fiatalokért Alapítvány 

Szociális 

Kéznyújtás Alapítvány 

ŐSZIKÉK Nyugdíjas Klub Egyesület 

Törődés-Lajosmizse Alapítvány 

Egészségügy 

Coronita Alapítvány 

Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány 

Sport 

Almavirágy Horgász Egyesület 

Aranyhomok Vadásztársaság 

Bács-Kiskun Megyei Vadászok Vadászíjász Egyesülete 

Buffalo Bill Western Lovas Egyesület 
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Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület 

Fonte Paradiso Kispályás Labdarúgó Egyesület 

Lajosmizse N-18. Postagalamb Sportegyesület 

Lajosmizse Női Kézilabda Klub 

Lajosmizsei Asztalitenisz Club 

Lajosmizsei Lovas Club 

Lajosmizsei Sakk Kör 

Lajosmizsei Sport Club 

Lajosmizsei Utánpótlásnevelő Kézilabda Club 

Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club 

Mizse Kézilabda Club 

Mizsei Lovastanya Sport Egyesület 

Mizse- Véd Thai Boksz Sportegyesület 

Közbiztonság 

Lajosmizsei Polgárőr Egyesület 

Városi Tűzoltó Egyesület Lajosmizse 

Gazdasági 

Lajosmizsei Gazdakör 

Lajosmizsei Iparosok és Kereskedők Egyesülete 

Lajosmizsei Kereskedők- és Vendéglátósok Egyesülete 

Magyar Meggytermelők Szövetsége 

Kisebbségi Romano Chachipe Lajosmizse Egyesület 

 

Legfontosabb civil szervezet jelen projekt tekintetében a Romano Chachipe Lajosmizse 

Egyesület, melynek a vezetője egyben a Lajosmizsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője. 

Az egyesület 2010 óta működik. Vezetője a támogató csoport tagja aki aktívan részt vett a 

projekt tervezés során, azzal, hogy az akcióterületen lévő összes háztartást megkereste és 

felmérte a képzésre vonatkozó igényt. Továbbá a sport tevékenységgel foglalkozó civil 

szervezetek működése jelentős még az akcióterületen, elsősorban a gyermekek a célcsoportok. 

Az akcióterületen intézményi együttműködés a Lajosmizse Város Önkormányzata és a 

Lajosmizsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kiemelkedő, amit bizonyít jelen projektötlet 

összeállításában történő sikeres feladatmegosztás is. A  társadalmi integráció érdekében 

korábban Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 

Gyermekjóléti és Szociális Intézménye a TÁMOP-5.2.5-08/1 kódszámú pályázat keretében több 

éves szakmai programot valósított meg részben az akcióterületen élő emberek megsegítésére. 
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A projekt céljai között szerepelt a hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik integrációs 

esélyeinek növelése.  

Ennek érdekében négyféle szakmai programot valósítottak meg: 

-pszichodráma 

-alkotóműhely 

-konfliktuskezelési tréning 

-szülői kommunikációs tréning 

Továbbá Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkája is elsődlegesen a célcsoport támogatására irányul, 

hiszen klienseik döntő többsége a szegregált terüelten élők közül kerül ki. 

3.6. AZ AKCIÓTERÜLET TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, VALAMINT MŰSZAKI-

FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁLIS JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA, PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA 

DEMOGRÁFIAI HELYZET 

A Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálás adatait tekintve az akcióterület 

lakónépességének száma 402 fő, Lajosmizse lakosságának a 3,64 %-a. Az itt élők közül a 

0-14 évesek aránya 25,4 % , vagyis 102 fő 

15-59 évesek aránya 65,7 %, vagyis 264 fő 

60 éven felettiek aránya 9,0 %, vagyis 36 fő. 

A település egészéhez viszonyítva az idősek aránya rendkívül alacsony. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 

belül a szegregátumban 79,9 % (211 fő), a településen 15-59 év közötti legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők 12 %-a él a szegregátumban. Rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (15-59 évesek) 64,4 %. 

Lakónépesség változása Lajosmizse területén 1991-2014 év között az alábbiak szerint alakult: 
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Forrás: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (saját szerkesztés) 

A fenti diagramból látható, hogy a város lakossága az elmúlt években dinamikusan nőtt. Az 

igényfelmérés során kiderült, hogy az akcióterület tényleges népessége eltér a Központi 

Statisztikai Hivatal adataitól. Ténylegesen magasabb a lakosság létszáma az akcióterületen. 

Továbbá az ott élők többségénél elmondható, hogy a bejelentett lakcím és a tényleges között 

eltérés van. A változásokat nem vezettetik át, mely általában a hivatalos ügyintézések 

alkalmával okoz problémát.Az akcióterületen nem jellemző az elvándorlás, inkább területen 

belül történnek a költözések. Összességében elmondható, hogy az akcióterület népessége 

növekedő tendenciát mutat. 

A családi állapot bemutatására az alábbi arány mondható el az önkormányzat tájékoztatása 

alapján. 

Családi állapot Arány az akcióterület lakosságán belül 

Egyedülálló 20 % 

Élettársi kapcsolat 35 % 

Házas 23 % 

Elvált 9 % 

Özvegy 13 % 

 

A fentieket erősíti meg a támogató csoport tagjai által elmondottak, mely szerint az élettársi 

kapcsolat a legjellemzőbb az akcióterületen, ezt követően a hagyományos értékrenddel 

rendelkező házasoknak a legnagyobb az arányuk. A legkevesebb arány az elváltak csoportja, 

mely két részből következik. Az egyik, hogy az élettársi kapcsolat gyakoribb jelenség a 

házassággal szemben, így válás is kevesebb. Másodszor a házasok esetén -a hagyományos 
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értékrend szerint -  kevésbé preferált a válás intézménye. A legnagyobb igény a házasságra a 

kiskorúak esetén lép fel, hiszen a házasság megkötésével cselekvőképessé válik, és válás esetén 

sem veszíti el azt. 

A településen átlagosan két gyermeket vállalnak, az akcióterületen jellemzőbb a három 

gyermek, de több helyen 4-5 gyermek is van a családban. Az első gyermek vállalása az 

akcióterületen az átlagostól hamarabb, némely esetben már 16 évesen történik. 

A 2011. évi népszámlási adatok alapján 403 fő vallotta magát romának, akiknek többsége az 

akcióterületen él. 

A település belterületi népsűrűsége 1544 fő/km², az akcióterület népsűrűsége 1914 fő/km². 

 

 

GAZDASÁGI HELYZET 

2 A  térség  természeti  adottságaiból  adódóan  Lajosmizsén  jellemző  gazdálkodási  

tevékenység  a  szántóföldi  növénytermesztés,  a kertgazdálkodás, a  szőlő- és 

gyümölcstermesztés,  jelen  van az állattenyésztés. A földterület 87,61 %-aművelés alatt áll a 

2014-es földhivatali adatok szerint. Az ipari tevékenységek körében megtalálhatók nehézipari-, 

könnyűipari-, élelmiszer- és építőipari cégek. A településen az elmúlt tíz évben az országos 

trendeknek megfelelően gyorsan nőtt a kereskedelem, a vendéglátás és a szolgáltatások 

szerepe.  Lajosmizse  ilyen  szempontból  mikro-körzetközponti  szerepet  tölt  be.  Kecskemétet  

követően  a  legnagyobb  vállalkozási sűrűség a kistérségben Lajosmizsén található. A  működő  

vállalkozások  tevékenysége  széleskörű,  a  korábban  meghatározó  mezőgazdasági  jelleg  

csökkent  az  ipari  termelés  és  a szolgáltatások javára. Megtalálható a nehézipari-(Gép és 

Daru Rakodástechnikai Kft.), könnyűipari- (Mizsepack és Folplaszt Kft-k), élelmiszer-(Magyarvíz, 

Házisweets Kft, Mizsetáp Kft, Olívia Kft és a Benexfood Kft-k) és építőipari cégek (GOMÉP és SZIL-

BAU Kft-k). A  kiskereskedelmi  egységek  száma  190,  melyből  62  vendéglátó-ipari  egység.  A  

turizmus  szempontjából  két meghatározó  régi vállalkozás működik, a Tanyacsárda, Gerébi 

Kúria és a pár éves múlttal rendelkező Liza Aqua és Conference Hotel, mely egyaránt ismert a 

hazai és a külföldi látogatók előtt. A  10  legnagyobb  iparűzési  adót  befizető  vállalkozás 

iparűzési  adójának  összege  162.257  e  Ft  (2013.  évi bevallás  alapján).  Ez  az adóösszeg az 

összes iparűzési adó 44%-a, az önkormányzat összes bevételének 9,51%-a,  az adókból származó 

bevételek  38,8%-a. 

Az akcióterületen nincs jelentősebb működő vállalkozás. A terület részben, kb. 2/5 arányban 

belterületen és 3/5 arányban külterületen fekszik. A településrendezési tervben meghatározottak 

alapján  az akcióterület övezeti besorolása kertvárosias és falusias lakóterület. 

                                                      

2 Lajosmizse Város Gazdasági Programja 2015-2020 
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A falusias jellegből adódóan a mezőgazdasági tevékenység a jellemző, melyet zömében 

őstermelőként folytatnak. 

TÁRSADALMI HELYZET  

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 

belül az akcióterületen 79,9 %, ami nagyon magas arány a település 25 % arányhoz képest.Míg 

az akcióterületen a település alig 3,6 %-a él, addig a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya az aktív korúakon belül a település lakosságának a 12, 6 %-a akcióterületen 

él. A felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában a településen 10,2 %, 

míg az akcióterületen 0,4 %, ami 25-szörös különbség. 

Az akcióterületen található az önkormányzat összes szociális bérlakása, melyet a lakásokról és 

helyiségekről szóló Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete határoz meg 

az alábbiak szerint. 

 

Sorszám Önkormányzati lakás címe 

(6050 Lajosmizse…) 

Önkormányzati 

lakás kategóriája 

Komfortfokozat Mérete 

(m2) 

Lakók 

száma 

(fő) 

1. Telepi út 35/A. 1. számú 

lakás 

Szociális bérlakás Komfort nélküli 23,3 2 

2. Telepi út 35/A. 2. számú 

lakás 

Szociális bérlakás Komfort nélküli 16,6 1 

3. Telepi út 35/A. 3. számú 

lakás 

Szociális bérlakás Komfort nélküli 31,2 4 

4. Telepi út 35/A. 4. számú 

lakás 

Szociális bérlakás Komfort nélküli 21,1 

7 

5. Telepi út 35/A. 5. számú 

lakás 

Szociális bérlakás Komfort nélküli 30,2 

6. Telepi út 35/A. 6. számú 

lakás 

Szociális bérlakás Komfort nélküli 37,7 6 

 

A szociális bérlakások lakbére:  

Az egy helyiségből álló lakrész esetében: 1000.- forint/hó.  

A két helyiségből álló lakrész esetében: 2000.- forint/hó. 

A lakók pályáztatás útján vehetik igénybe a lakásokat, azonban a fizetési hajlandóság 

nagymértékben eltér a kívánatostól, lakbért nem fizetnek. 
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MUNKAERŐ-PIACI, FOGLALKOZTATÁSI HELYZET 

Az akcióterületen élő tartós munkanélküliek aránya 2,5-szerese a településen élőkének. A 

munkanélküliségi ráta is ennek megfelelően alakul. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási 

csoportokban foglalkoztatottak aránya is kétszer akkora az akcióterületen, mint a település 

egész adata. A foglalkoztatottak aránya pedig elmarad -majdnem fele- az akcióterületen élők 

esetén. A fenti mutatók támasztják alá leginkább, hogy a foglalkoztatási helyzet rendkívül rossz 

az akcióterület élők körében. 

 

Forrás: KSH (saját szerkesztés) 

 

JÖVEDELMI HELYZET 

Figyelembe véve, hogy az akcióterületen élők a települési lakosságnak csak a 3,6 %-át teszik ki, 

a segélyezési rendszerből magas arányban részesülnek. 

Rendszeres szociális segélyben a település összigénybevétel 66,6 %-át az akcióterületen élők 

veszik igénybe. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál a fenti arány márcsak 14,2 %. 

Lakásfenntartási támogatás esetén az arány 11,4 %, rendszeres szociális segélynél pedig 19 %. 

A segélyezettek aránya az alábbiak szerint alakul. 
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Forrás: Lajosmizse Város Önkormányzata (saját szerkesztés) 

Az alábbi táblázatból kiugróan magasan eltérő arány a rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon belül, mely az akcióterületen 64,4 %, vagyis a lakosság 

2/3-a nem rendelkezik munkajövedelemmel. 

A foglalkoztatott nélküli háztartások arányánál már nem jelenik meg ilyen nagy arány, mely az 

idénymunkának köszönhető. Az akcióterülen élők körében jellemző a napszámos munka  

vállalása, ami szezonális jellege okán nem nyújt folyamatos megélhetési lehetőséget. 

 

Forrás: KSH (saját szerkesztés) 

 

 



TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 „SZEGREGÁLT TERÜLETEN ÉLŐK TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT ERŐSÍTŐ HELYI 

SZINTŰ KOMPLEX PROGRAMOK LAJOSMIZSÉN” 

25 

KÖZBIZTONSÁG HELYZETE 

A 2010 és 2014 év között készült Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló 

beszámolók alapján elmondható, hogy a városban évről évre hasonló számú bűneset keletkezik. 

Lajosmizse város illetékességi területén bűncselekmény elkövetése 2012. évben 659, 2013. évben 

287 és 2014. évben 339 esetben vált ismertté. 2014. évben is a lopások száma volt domináns (166 

darab). Az alkalmi fém és fa lopások a jellemzőek. Ezek szinte minden esetben a külterületi 

lakatlan, illetve hobby jelleggel használt tanyák sérelmére történtek, mely során a 

lakóépületekben, a tanya udvarán található fém tárgyakat, használati eszközöket, 

kerítéselemeket tulajdonítottak el az elkövetők.  

A regisztrált bűncselekmények 1000 főre jutó bontásban Lajosmizse vonatkozásában a 2014. 

évben 30.30 Ez összehasonlítva a környező települések 1000 főre eső bűncselekmény számával 

közepesnek számít. Őrkény 41.77, Dabas 20.53, Nagykőrös 29.10, Kunszentmiklós 27.07. 

Kecskemét 37.09 

Az akcióterületre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre. 

 

LAKÁSHELYZET 

Az akcióterületen a Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálási adatai alapján 128 db 

lakás van, a településen 4813 db. Átlagosan egy lakásban az akcióterületen 3,1 fő lakik, a 

településen 2.2 fő. 

Az akcióterületen rendkívül magas az egyszobás lakások arány a lakott lakásokon belül, a 

komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül továbbá az 

alacsony komfort fokozatú lakások aránya. Ezek a mutatók mind alátámasztják, hogy az 

akcióterületen a lakosság mélyszegénységben él. 

 

Forrás: KSH (saját szerkesztés) 
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Összességében elmondható, hogy a szegregátum lakásállománya leromlott állapotú, a 

környezet sem vonzó. Ennek köszönhető, hogy ezen a városrészen a legalacsonyabb az ingatlan 

ár, mely tovább gyűrűzi a terület szlömösödését, hiszen az alacsony jövedelemmel rendelkezők 

ezen a részen képesek csak ingatlant vásárolni.  

Az ingatlanok magánkézben vannak, azonban jellemző az egymást közötti adás-vétel, amit 

hivatalosan nem jegyeztettnek be a földhivatali nyilvántartásba. Így sokszor előfordul, hogy nem 

a tényleges tulajdonos lakja az adott ingatlant hanem más. Az önkormányzati tulajdonban lévő 

hat darab szociális bérlakás egyike másika is „cserélt már gazdát” az ott lakók elmondása 

szerint. Egymás között ún. zsebpapíron megállapodnak az ingatlan adás-vételéről. 

 

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ KÖZCÉLÚ LÉTESÍTMÉNYEK JELENLÉTE 

Az akcióterületen nincs közintézmény, a korábban említettek szerint kizárólag lakófunkció 

található meg. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az akcióterületen létesüljön egy közösségi 

ház. A célcsoport részéről többször felmerült az igény erre vonatkozóan. A  TOP-4.3.1-15 

kódszámú, Leromlott városi területek rehabilitációja című pályázati konstrukció keretében 

Lajosmizse Város Önkormányzata a Bajcsy-Zsilinszky u. 49. szám alatti önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlant kívánja felújítani éa közösségi céllal a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 

használatra átadni. A tapasztalatok szerint a célcsoport szívesebben venne részt előadásokon, 

képzéseken, fórumokon ha a lakóhelyéhez közelebb lévő intézményben kerülnének azok 

megtartásra. Ennek okán a jelenlegi ún. soft pályázat és az infrastruktúrális pályázat teljes 

mértékű összehangolása szükséges a sikeres megvalósítás érdekében. Az épület felújítását 

követően, az akcióterületen többségében romák által lakott részen biztosítva lenne számukra 

egy közösségi tér. Ugyanakkor az integráció érdekében bizonyos program a település más 

területén kerül megtartásra (pl: Egészségnap a település Egészségházában). 

Az akcióterületen lévő hat darab önkormányzati szociális bérlakás teljes körű felújítása szükséges, 

környezetrendezéssel együtt. 

Fontos megemlíteni az infrastruktúra részleges hiányát a területen, ami vonatkozik a vezetékes 

ivóvízhálózatra, szennyvízhálózatra, gázellátásra és a közvilágításra egyaránt. A közszolgáltatók 

a hálózatfejlesztések alkalmával ezt a területet nem preferálták, hiszen a célcsoport egyes tagjai 

a meglévő közszolgáltatásokat sem veszik igénybe vagy ha igénybe is veszik akkor magas 

díjhátralékot keletkeztetnek. 

A kötelező közszolgáltatások közé tartozik a rendszeres hulladékelszállítás igénybevétele is, ami 

biztosított a terüelten, de a lakók a  közszolgáltatótól nem vásárolták meg a hulladékgyűjtő 

edényzetet. Ennek eredményeként az akcióterület rendkívül szemetes. Többen a hulladékot 

elássák telken belül.  
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AZ AKCIÓTERÜLETEN BELÜLI ÉS AZ AKCIÓTERÜLETET FELTÁRÓ MEGLÉVŐ KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT 

HELYZETE 

Az akcióterület kiterjed belterületre és külterületre egyaránt. Az akcióterület külterületi részen 

nincs szilárd burkolat, ami nem helyi sajátosság. A belterületi részen is kevés a megfelelő 

minőségű szilárd burkolat, bizonyos útszakaszok föld utak az akcióterületen. 

Az akcióterület könnyen elérhető a településszerkezetéből (sakktáblás alaprajz) adódóan. 

Közlekedés szabályozás nem indokolt. Az utak szélessége megfelelő a kétirányú forgalom 

lebonyolítására a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően. Parkolóhellyel kapcsolatos gondok nem 

léptek fel, tekintve, hogy a szegregátum nem városközponti területen, hanem kertvárosi és 

falusias övezeti besorolású területen helyezkedik el. 

3.7. A BEAVATKOZÁSI HELYSZÍNEK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI KÖRNYEZETI, VALAMINT 

MŰSZAKI-FIZIKAI, INFRASTRUKTURÁLIS JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA, A 

KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 

A jelen projekthez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazó TOP-4.3.1-15-BK1-2016-

00003 jelű „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak 

felújítása és közösségi ház létrehozása” c. projektnek nem része integrált lakókörnyezetbe 

történő költöztetés, így az alfejezet esetünkben nem releváns. 
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4. AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA 

4.1. AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAI 

A tervezett beavatkozások tartalma nem változott a PET-ben foglaltakhoz képest, időbeli 

ütemezésük pontosításra került. 

Tevékenység neve Alkotóműhely 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

3.1.1.A) a) 

Tevékenység célja 
A személyiség érésének, fejlesztésének és a szociális beilleszkedésnek 

elősegítése 

Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élő fiatalok 

Tevékenység szakmai leírása  

Alkotóműhely feladata a célcsoport identitásának erősítése, a helyi 

roma lakosság történetének kutatása korhű dokumentumok, fotók, 

eszközök, viseletek… megismerésével, az összegyűjtött anyagból 

kiállítás szervezése.  Feladata továbbá a célcsoport 

hagyományainak, kulturális szokásainak, ünnepeinek felelevenítése, 

továbbá hangsúly helyezése az egyéni érdeklődésre (pl: zene, tánc, 

sport) és a készségek, önkifejezési módok tárházának növelésére 

(rajzolás, festés, kézművesség). Egy-egy témakör köré kézműves 

foglalkozásokat tervezünk a kézügyesség és kreativitás fejlesztésére. 

Az elkészült alkotásokat a gyermekek hazavihetik, addig pedig az 

Alkotóműhelyt díszítik. Az alkotásokból kiállítást szervezünk, ahová a 

résztvevők családját, hozzátartozóit, barátait, pedagógusait hívjuk 

meg. Programunkkal a családokon belül fejleszteni kívánjuk a pozitív 

visszajelzések eszközeit, módjait, hogy a szülőknek alkalmuk legyen 

látni gyermekük különböző munkáit, alkotásait és részesülhessenek a 

tágabb közösség elismerésében, ezáltal ők is megtanulják 

gyermekeiket bíztatni, méltányolni. Törekszünk a csoporton belüli és 

kívüli gyerekek kapcsolatának gazdagítására.  

A csoport működése során foglalkozik a konfliktuskezeléssel trénerek, 

cooterapeuták közreműködésével. Gyakoroljuk az árnyaltabb 

önkifejezést, egymás meghallgatását, bíztatását. A játékokban a 

csoport készségei szerint versengő és visszafogott agressziót igénylő 

játékokat válogatunk, annyit, hogy az a csoport és vezetői számára 

kezelhetőek maradjanak és a felmerült szabályok, ütközések, 

törekvések megbeszélhetőek legyenek.  

 

A pozitív minták és viselkedési módok elsajátítását kortárs csoportok 

bevonása támogatja.  
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A pályaválasztást szakmák bemutatói és üzemlátogatások segítik. 

Segítséget nyújt a tanulási nehézségekkel kúzdő gyermekek számára 

az iskolai felkészülásben, házi feladatok elkészítésében. 

A csoportos foglalkozásoka 2 tanéven át tervezzük, amelyek 

illeszkednek a tanév rendjéhez, 10-10 hónapon át, általában heti 1 

alkalommal, alkalmanként 2 órás foglalkozásokat tartva. 

 

A programok  4 fő témakör köré szerveződnek: 

1. Helytörténet. A helyi roma lakossággal összefüggő társadalmi, 

gazdasági, kulturális…témakörök kutatása, korhű dokumentumok, 

fotók gyűjtése, amelyből  kiviláglik történetük, történelmük. A kutatási 

anyagból kiállítás rendezése. 

2.  Roma kultúra: feladata a célcsoport hagyományainak, 

viseletének, kulturális szokásainak, ünnepeinek felelevenítése, vagy új 

szokások teremtése. Továbbá hangsúly helyezése az egyéni 

érdeklődésre pl: zene, tánc, ének…tanulásra, a tehetség 

mentorálására, az egyéni ösztönzésre, motiválásra. Az 

elsajátított/megszerzett tudás vagy produkció bemutatása a család 

és a tágabb közösség számára. 

3. Szakmák, mesterségek, művészet. Feladata: a régi, hagyományos 

és új szakmák megismerése, pályaválasztást segítő cég-és 

intézménylátogatások. 

 Önkifejezési módok gyarapítása a kézművesség és a művészetek 

segítségével (rajzolás,festés, agyagozás, kézi munkák, egyéni alkotás 

öröme). Az elkészült művekből kiállítás rendezése. 

4. Szociális beilleszkedést segítő tréningek. Hogyan viselkedjünk 

utcán, közösségben? Veszteség nélküli konfliktus kezelések. Deviáns 

magatartások és elhárítási stratégiák. Egyéni célok, jövőkép. 

Mintaadó, kortárscsoport bevonása. 

- a programunkat 1 fő, a téma szerinti trénerrel/foglalkoztató 

szakemberrel, 1 fő pedagógussal (tanulási nehézségekkel küszködő 

gyermekek számára segítség nyújtása) és 1 fő technikai (helyiség 

biztosítása, takarítás, fűtés, szórólapok, plakátok elhelyezése, 

lakosság értesítése, kézbesítési,  értesítési…) feladatokat ellátóval 

valósítjuk meg. Utóbbit a szegregált területről, az ottani lakosság által 

is elfogadott személyek közül kívánunk bevonni. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 
igényfelmérés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége  2020. június 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 
3.657.600.- 
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Tevékenység neve Sport- és szabadidő tábor 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

3.1.1.A) b) 

Tevékenység célja 
A személyiség érésének, fejlesztésének és a szociális beilleszkedésnek 

elősegítése 

Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élő fiatalok 

Tevékenység szakmai leírása  

A tábor 5-5 napos intervallumban, 2 turnusban, legfeljebb 20-20 fős 

csoportonként, reggel 8 órától 16 óráig tart. Délelőttönként 

sportfoglalkozásokat tervezünk pedagógus, edző képesítéssel 

rendelkező szakember közreműködésével, aki egyúttal ellátja a 

táborvezető feladatait is. Délután kerékpározás, kirándulás, fürdés és 

más szabadidős tevékenységek, 3 fő kísérő, 

programszervező/szociális munkás jelenlétével. Az étkezésekre 

reggelit, ebédet, uzsonnát biztosítunk, bőséges folyadék pótlással. A 

tábor a településen belül kerül megrendezésre így szállásköltséggel 

és utazási költséggel nem számolunk, az érintettek hazajárnak nap 

végén. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 
igényfelmérés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. július 

Megvalósítás tervezett vége  2020. július 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 
2.742.000.- 

 

Tevékenység neve SZET – Szülői Eredményességi Tréning 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

3.1.1.A) b) 

Tevékenység célja A szülő-gyermek közötti kapcsolat minőségi megerősítése 

Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élő szülők 

Tevékenység szakmai leírása  A képzés Gordon tréning módszerekkel dolgozik, amely a résztvevők 

aktív tanulására épül. Négy elemből áll: 
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I. A szerkezet – tréneri magyarázatok (rövid elméletek) 

II. Aktív részvétel – páros, ill. kiscsoportos beszélgetések, 

szituáció-feldolgozások, kulcsélmények keresése, munkafüzeti 

feladatok. 

III. A folyamat – csoportviták, kétszemélyes beszélgetések, friss 

tapasztalatok a tanultak kapcsán. 

IV. Alkalmazás – egyéni és csoportmunka a tanult készségek 

begyakorlására; akciótervek készítése, otthoni gyakorlás. 

 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 
igényfelmérés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. október 

Megvalósítás tervezett vége  2019. október 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 
2.308.000.- 

 

Tevékenység neve Folyamatos szociális munka megteremtése 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

3.1.1.B) a)-d) 

Tevékenység célja Folyamatos támogatói oldal megteremtése  

Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élő 

Tevékenység szakmai leírása  

A tevékenység keretében összesen nyolc fő (melyből egy fő a 

szakmai vezető és további egy fő az asszisztensi feladatok ellátására) 

szociális munkás kerül bevonásra.Ezzel megvalósul a projekt szakmai 

vezetésének biztosítása.Továbbá a projektben résztvevő szociális 

munkát végzők és más szakmai közreműködők (egészségügyi 

szakalkalmazottak és a pszicho-dráma) kötelező szupervíziója is 

megvalósul. A szupervízió  elősegíti az intervenciós lehetőségek 

tudatosítását és támogatja a kapcsolatok, munkaköri rendszerek 

hatékony együttműködését. Segít leküzdeni a hivatásgyakorlás 

útjában álló akadályokat a résztvevők aktív közreműködésével. 

Ehhez felhasználja a lélektan, lelki gondozás, kommunikáció, 

szervezetfejlesztés elméleti és gyakorlati tapasztalatait. 

Személyiségfejlesztő módszer. A konkrét esetek feldolgozása fejleszti 

a reflexiós képességeket. A szociális munkások feladata továbbá az 
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egyéni fejlesztési terv előkészítése, melynek összhangban kell lennie 

az infrastruktúrális fejlesztéssel. Figyelembe véve az önkormányzati 

bérlakások felújításakor a gyermekek iskolai tevékenységét. A 

projektmegvalósítás teljes időtartamára tervezett a folyamatos 

szociális munka. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 
kötelező elem a projekt sikeres megvalósítása érdekében 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. december 

Megvalósítás tervezett vége  2020. augusztus 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 
15.336.000.- 

 

Tevékenység neve Képzések a foglalkoztatás elősegítésére 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

3.1.1.C) a) 

Tevékenység célja Önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése 

Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élő aktívkorú kényszeres munkanélküliek 

Tevékenység szakmai leírása  

Akik nem rendelkeznek az általános iskola 7-8.osztályával, számukra, 

egyéni fejlesztési terv függvényében, indítunk képzést a 8 általános 

iskolai képzettség megszerzése céljából. Cél, a bevont személyek 

közül minimum 30 fő szerezze is meg a végzettséget. A megszerzett 

képzettségekre alapozva, a szociális munkások tevékenységébe 

beépülő mentorálás segítségével egyénenként, az egyéni fejlesztési 

tervbe is beillesztve képzési programokba (pl: építő- és 

anyagmozgatógép- kezelő, agrárkamarai képzések min. 10-10 fő és 

más, a térségben lévő oktatási intézmények ingyenes képzési 

programjaiba egyéni kompetencia, készség, érdeklődési kör 

figyelembevételével) juttatjuk a csoport résztvevőjét és a képzésre 

képes/affinitással rendelkező lakosságot. Majd ugyancsak a mentori 

és szociális munka módszereivel, eszközeivel, segítjük az 

állásinterjúkra felkészülését, munkába állását. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 
igényfelmérés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége  2020. június 
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Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 
7.390.000.- 

 

Tevékenység neve Pszichodráma 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

3.1.1.D) b) 

Tevékenység célja Gyermekek fejlesztése a szociális beilleszkedés érdekében 

Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élő 8-10 évesek 

Tevékenység szakmai leírása  

A gyermekpszichodráma olyan módszer, amely a gyermek 

spontaneitását, kreativitását támogatva a szabad játékban egy 

szimbolikus teret biztosít a gyermek számára, ahol egyéni érzéseit, 

tehetségét, értékeit segít kibontakozni és megerősíteni. A módszer 

alapvetően a gyermeki játék varázslatos öngyógyító erejét használja 

fel. A gyermek a játékban megjeleníti, „kijátssza” azokat az érzéseit, 

problémáit, amelyek számára lelki feszültséget okoznak. Itt nincs rossz 

teljesítmény, nincs rossz megoldás. A gyermek megtalálja a játékban 

a saját megoldását, amelyet majd a mindennapi életben is 

használni tud. Élményt élménnyel gyógyít, a gyerekek katarzist élnek 

meg. 4-8 közel azonos életkorú gyermek játszik együtt általában 2 

vezetővel, heti rendszerességgel 50-90 percben. 

A csoportfoglalkozások egy bevezető fázissal kezdődnek: különböző 

gyakorlatok, pl. bizalom játékok, rajzolás, festés – minden csoport 

kialakítja a saját rítusát. Ezután következik a közös mesealkotás. A 

gyerekek maguk választanak szerepeket, azt játsszanak, és úgy 

játsszanak, amit és ahogyan szeretnének. A játékban a gyerekek 

közös cselekvésfolyamatot alakítanak ki, amely során szerepeiket 

összehangolják. Ez csak kreatív együttműködésben valósulhat meg. 

Ezért a pszichodramatikus játék a szociális érési folyamatot is 

elősegíti. A gyerekek a közös élményben megélik a szociális együvé 

tartozás, az alkalmazkodás, kölcsönösség érzését. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 
igényfelmérés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége  2020. június 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 
1.892.000.- 
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Tevékenység neve FET – Fiatalok Eredményességi Tréningje 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

3.1.1.D) b) 

Tevékenység célja 

A hátrányos szociális és kulturális helyzetű gyermekek 

lemorzsolódásának megakadályozása, a fiatalok integrációs 

esélyeinek növelése 

Tevékenység célcsoportja 

Akcióterületen élő 11-12 évesek, 5-6.osztályosok 

Akcióterületen élő 13-14 évesek, 7-8. osztályosok 

Akcióterületen élő 15-18 évesek, középiskolások 

Tevékenység szakmai leírása  

A tréning a gyermekek és fiatalok aktív közreműködésére épül, 

ennek alapja a bizalom teli, oldott légkör megteremtése A rövid 

instruktori magyarázatokat helyzetgyakorlatok követik, 

szerepjátékokkal, és a kapcsolati készségek élő modellálásával. Az 

egyes foglalkozásokon a gyermekek és fiatalok kiscsoportos (3-4 fő) 

és páros munkát is végeznek, hogy begyakorolják a megtanult 

készségeket. A tréningen tanultakat munkafüzet segíti tömör, 

szemléletes feladatokkal. Nehéz, gyakran előforduló konfliktus 

helyzeteket film részletek bemutatásával, és közös megbeszéléssel 

dolgozunk fel. Fontos és lényeges a tréningen használt egyszerű és 

szemléletes nyelvezet használata, mellyel elkerüljük a tannyelvi 

diszkriminációt. A szegényes szókincsű, nyelvi fejlődésben elmaradott 

gyermekeket jól segíti a trénerek gyógypedagógiai végzettsége is. 

Egy-egy csoport létszáma 15 fő. Egy-egy tréning megvalósítása 8 

alkalommal történik. A foglalkozásokat iskolai idő után, hetente 

egyszer, lehetőleg azonos napon, azonos időben tervezzük. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 
igényfelmérés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. október 

Megvalósítás tervezett vége  2019. november 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 
1.872.000.- 
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Tevékenység neve Egészségügyi programok 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

3.1.1.E) a), b) 

Tevékenység célja Egészségügyi feltételek javítása 

Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élők 

Tevékenység szakmai leírása  

Egészségügyi Hét szervezése, melynek bázisát az egészségügyi 

szűrések, vizsgálatok, állapotfelmérések adják.  Az egyes szűréseket 

előzetes bejelentkeztetéssel végeznék, elsősorban a lajosmizsei 

Egészségházban működő egészségügyi szolgáltatók, 

térítésmentesen. A női egészségvédelemben hangsúlyt kapna a 

nőgyógyászati rákszűrés és a mammográfiai mellrákszűrés. A 

férfiaknak szóló szűréseknél a psa és a hozzá kapcsolódó urológiai 

rákszűrés érdemel kiemelt figyelmet. Mindenkinél fontos – többek 

között – a tüdőszűrés, a fogászati, szemészeti, bőrgyógyászati 

rákszűrés. Az Egészségponton vérnyomás-, koleszterin-, vércukor-, 

magasság-, testsúlymérés és testtömeg index számítás történik. A 

gyermekeknek szóló szűrések az egyes korcsoportok szerint 

alakulnak. A terhes-gondozásban kiemelt figyelmet fordítunk a 

kismamák egészséges életvitelére, az egészséges magzati fejlődés és 

a jó esélyekkel születés érdekében. Tervezünk Egészség-Expot. A 

kiállításon többek közt termelői mézet, sajtot, cukormentes lekvárt, 

szörpöket, gyümölcsleveket, ivólét, kézműves szappant, 

gyógynövényeket lehetne vásárolni, hangsúlyt helyezve a házilag 

készített ételek, tartósítószer mentes, ízfokozó mentes ételek 

egészségvédő szerepére. A tervezett előadások, szakmai fórumok 

ugyancsak az egészség megőrzésének fontosságát, az egészséges 

életmód (alkohol, drog, cigarettamentes élet) jelentőségét emelik ki. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a környezet-tisztaság igényének a 

felkeltésére, a közterületek, önkormányzati területek hulladék 

mentesítésére, az összegyűjtött hulladék elszállítására, utcafigyelők 

hálózatának megszervezésére az infrastruktúrális beruházás 

figyelembevételével. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 
igényfelmérés és a helyzetelemzés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. szeptember 

Megvalósítás tervezett vége  2020. szeptember 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 
6.256.400.- 
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Tevékenység neve Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

3.1.1.F) a), b) 

Tevékenység célja 

Az akcióterületen élők számára a mindennapi szolgáltatások (hivatali 

ügyintézés, jogi tanácsadás, stb.) elérhetőbbé és megérthetőbbé 

tétele. 

Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élők 

Tevékenység szakmai leírása  

Hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés 

elősegítése továbbá jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, 

adóbevallások elkészítése, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról 

történő megállapodások elősegítése és más, a célcsoport egyes 

tagjainak különböző élethelyzetében előforduló hivatalos 

levelezésének segítése. E programrészt jogász-szociális munkás 

végzettséggel rendelkezővel történő megbízási szerződés kötés 

révén biztosítjuk, a projekt egész ideje alatt, minimum heti 10 óra 

kikötésével. E szakember részt vesz a szociális munkában is, a projekt 

egész ideje alatt. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 
igényfelmérés és a helyzetelemzés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2017. december 

Megvalósítás tervezett vége  2020. augusztus 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 
2.286.000.- 

 

Tevékenység neve Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő program 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye 

Illeszkedés a felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

3.1.1.G) a) 

Tevékenység célja 
Szemléletformáló programok a rendőrség felkészült szakembereinek 

bevonásával 

Tevékenység célcsoportja Akcióterületen élők 

Tevékenység szakmai leírása  
A prevenciós feladatok közül az oktatás, felkészítés területén tudnak 
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a hivatásos állomány tagjai segítséget nyújtani a fiatalkorú 

személyeknek abban, hogy mind az áldozattá, mind az elkövetővé 

válást el tudják kerülni. Újszerű oktatói szemléletmóddal és 

tematikával, az élménypedagógia, drámapedagógia eszközeivel 

fejleszthetőek a képességek, a készségszintű alkalmazás a 

bűnmegelőzésben.Fontos eleme lehet a rendőri feladatok 

bemutatása- Rendőrségi nap-, amely közvetlen elérést biztosít a 

rendőrség felé, növelve ezzel a rendvédelmi szervbe vetett bizalmat. 

Megtapasztalhatják a résztvevők, hogy a rendőr amellett, hogy a 

rend- és közbiztonság érdekében végzett feladatai szabályzókhoz 

kötöttek, e mellett alkalmasak arra, ha bárkinek segítségre van 

szüksége, azt a rendőrség állományához  tartozó szakemberektől 

megkapja. Bűnmegelőzési szakemberként tapasztalják, a szegregált 

környezetben élő családoknál felmerül, hogy a szülői gondoskodás 

sok esetben hiányos. A szülői kompetencia fejlesztése 

elengedhetetlen ezeknél a családoknál, hiszen a gyermeket 

önállóan nem, csak családjával közösen lehet fejleszteni, segíteni. 

Olyan "Szülők iskolája" foglalkozások megtartása szükséges, amely 

nem feltétlen frontális, előadás jelleggel bír, hanem aktívan fejleszti 

azokat a szülői kompetenciákat, amelyek a gyermek neveléséhez, a 

gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges. Új fogalomként 

kulcskompetenciának is nevezhetjük a szülőkkel való törődés új 

szemléletű formáját. Több alkalomból álló tréning, továbbképzés 

megtartása szakemberek részére. A folyamatosan változó jogi 

szabályozások, az eltérő hatósági kompetenciák gyakran okoznak 

nehézséget abban, hogy egy helyzet megoldásában megtalálja az 

egyes szakember azt a társszervet, ahol további segítségre 

számíthat. A tréning folyamán biztosított az önképzés, láthatóvá válik 

a bűncselekmények, jogellenes magatartások megelőzése, 

kialakulása, a kezelés lehetőségei. A nevelési és oktatási 

intézményekben ugrásszerűen megnőtt az utóbbi időben -sokszor a 

pedagógus kompetenciáján túlmenő- deviáns viselkedési forma. A 

pedagógusképzés újszerű formája segítséget nyújt a felmerülő 

problémák kezelésében. Az időskorúak sérelmére elkövetett- 

legtöbbször trükkös módszerrel- bűncselekmények csökkenése az 

utóbbi években nem tapasztalható. A védekezésre kevésbé 

alkalmas időskori állapotot az elkövetők igyekeznek kihasználni. A 

több alkalomból álló foglalkozás-sorozat segít felismerni a veszélyes 

helyzeteket, és képessé teszi a jó reakció elsajátítására. 

Megismerkednek azokkal a bűncselekményekkel, amelyeket 

napjainkban leginkább időskorúak sérelmére követnek el. A 

foglalkozás során filmen megjelenő eseteket dolgoznak fel, a 

drámapedagógia eszközeivel megtanulva a tevékeny önsegítés 

lehetőségét. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 
igényfelmérés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. október 

Megvalósítás tervezett vége  2020. október 
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Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 
1.360.000.- 

 

4.2. A TELEPÜLÉSREHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYÁZAT TARTALMA 

 

Tevékenység neve 
6 db szociális bérlakás felújítása a hozzá kapcsolódó ingatlan 

rendezésével 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Tevékenység tervezett helyszíne 

 
Lajosmizse, Telepi utca 35/A 

Illeszkedés a TOP-4.3.1-15 

Leromlott városi területek 

rehabilitációja felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

3.1.1. A) b) 

Tevékenység szakmai leírása  

 6 db szociális bérlakás felújítása, mely a tanulmányterv szerint az 

alábbiakat tartalmazza: 

Alapozás: Az  épület  alapozására  vonatkozó  utólagos  

megerősítések  alapozását  a  tartószerkezeti szakvéleményben 

megfogalmazottak alapján kell elkészíteni.  

Aljzatok: Az épület jelenlegi aljzata lakás céljára nem felel meg, a 

tisztíthatóság és higiénikus környezet nem biztosítható.  Az aljzatokon 

mindenütt kiegyenlítő réteget kell készíteni és a felületüket tisztán 

tarthatóan kell kialakítani. Költségtakarékos megoldásként a belső 

terek kiegyenlített aljzatára  mosható  felületű  beton  festék  

felhordását  javasoljuk,  mely  a  rongálást  nem  teszi lehetővé, de a 

jelenlegi padozatoknál jelentősen higiénikusabb környezetet biztosít. 

Külső falazatok: Az épület falazatai vízszigeteléssel  rendelkeznek,  de 

a szigetelés a talajszinttel azonos síkon van, ezért a csapóeső a külső 

falazatokat átnedvesíti. A hosszanti oldal külső falazatainak és 

nyílászáróinak  esetleges  kialakítása  és  változó  anyaghasználata,  

a  falfelületek  nagyfokú egyenetlensége nem teszi lehetővé a 

szakszerűen kialakítható utólagos falszigetelést, ezért a hossz 

oldalakon a külső falazatok elbontását javasoljuk. A bontás előtt a 

teherhordó szerkezet megerősítése szükséges oly módon, hogy a G 

jelű vasbeton gerendák alatt a jelenlegi külső fal belső  síkján  

utólagos  alátámasztást  alakítanak  ki,  falazott  vagy  acél  

pillérekkel,  a tartószerkezeti  szakvéleményben  foglaltaknak  

megfelelően,  a  pillérek  alapozásával .  A falazatok kizárólag a 
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megfelelően teherhordó pillérek elkészülte után – tartószerkezeti 

kiviteli terv alapján – kezdhető meg. Az épület tetőszerkezetéről 

lefolyó csapadékvizet ereszcsatornákban össze kell gyűjteni és az 

épület lábazati falától elvezetni. Az épület körül járda nem található, 

így a csapadékvíz épülete szerkeretektől való elvezetését meg kell 

oldani, épület körüli járda építése javasolt. 

Belső falazatok:Mivel a falazatok az épületen belül is nedvesek, azok 

vízszigetelése szükséges. A helyiségekben a teljes falfelületen le kel 

verni a vakolatokat, és új vakolt falfelületeket kell készíteni. 

Födémszerkezet: Az  épület  meglévő  födémszerkezetét  

változatlanul  hagyjuk.  A  végfalakon  jól  lázható,  hogy eredetileg 

lejtésben kialakított lapostető volt az épületen. A fölötte összeállított 

szakszerűtlen tetőszerkezet  elbontása  után  a  meglévő  vasbeton  

födémen  10  cm  hőszigetelést  kell elhelyezni, melyre mechanikai 

rögzítéssel bitumenes csapadékvíz szigetelést kell elhelyezni. A födém  

belső  oldalán  függesztett  gipszkarton  álmennyezetet  kell  

kialakítani  15  cm hőszigeteléssel.  

Tetőszerkezet: A jelenlegi tetőszerkezetet láthatóan megrogyott, 

tetőfelületei mutatják,  hogy azt megőrizni és  új  fedéssel  ellátni  

nem  lehet.  Az  utólagosan  ráépített  tetőszerkezet  teljes  

elbontását javasoljuk.  A  meglévő  –  azbesztet  is  tartalmazó  –  

palafedést  leszedése  után  veszélyes hulladékként kell deponálni és 

arra alkalmas helyen az ártalmatlanítást el kell végeztetni. A 

visszaállított lapostető ereszvonalaiban a csapadékvizet 

ereszcsatornákban összegyűjtve az épületszerkezetektől el kell 

vezetni. 

Nyílászárók: Az épületen lévő összes nyílászáró cseréjét javasoljuk. A 

külső nyílászárók az újonnan épített falazatba  kerülnek  beépítésre,  

műanyag  tokszerkezettel  és  hőszigetelő  üvegezéssel,  a homlokzati 

hőszigetelés síkjában elhelyezve. A külső ajtók a megfelelő 

bevilágítás biztosítása érdekében félig üvegezettek legyenek, a külső 

oldalon széles, hézagos deszkázattal kialakított tömör spalettával.  

Hőszigetelés: Az épület teljes külső homlokzatán min.  15 cm 

hőszigetelést kell kialakítani, melyet a talajszint alatt  min.  20  cm-rel 

kell indítani és a legfelső párkányig futtatni.  A  gázbeton falazó 

elemek külső  síkján  olyan  hőszigetelést  kell  alkalmazni,  mely  a  

falazat  páradiffúzióját  nem akadályozza.  A nyílászárókat a 

hőszigetelés síkjában kell elhelyezni, így a kávába nem kell a 

hőszigeteléssel  befordulni.  Az  épület  lábazati  falait  külső  síkjukon  

a  talajszinttől  30  cm-res magasságig  függőlegesen  felhajtott  

vízszigeteléssel  kell  ellátni,  mivel  a  falazatok  vízszintes 

szigetelésének síkja a talajszinttel közel azonos síkon van. 

Közművek: Az épületben jelenleg semmilyen közmű nincs bevezetve.  

A tervezett felújítás során minden lakóegységbe a vizet be kell 

vezetni az alaprajzi vázlaton feltüntetett helyen egy-egy falikutat 
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kialakítva. Jelenleg sem az épületben, sem a telken illemhely nincs. A 

megbízó kérésére a lakók életvitelét figyelembe véve 

lakóegységenként egy-egy udvari illemhelyek kialakítását terveztük. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 
Igényfelmérés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. július 

Megvalósítás tervezett vége  2018. december 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 
bruttó 35 890 200 Ft 

 

Tevékenység neve Közösségi ház kialakítása 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Tevékenység tervezett helyszíne 

 
Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. 

Illeszkedés a TOP-4.3.1-15 

Leromlott városi területek 

rehabilitációja felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

3.1.2. A) 

Tevékenység szakmai leírása  

Közösségi ház kialakítása, mely a tanulmányterv szerint az alábbiakat 

tartalmazza: 

Az épület jelenleg két bejárattal rendelkezik, melyet sem 

nagyságrendje sem pedig alaprajzi kialakítása  nem  indokol,  ezért  

az  egyik  –  közvetlenül  közterületre  néző  bejáratot  és  a 

közterületen  kialakított  előlépcsőt  megszüntettük.  Az  oldalkertben  

lévő  bejárathoz akadálymentes rámpát és lépcsőt kell építeni, 1,20 

cm szabad szélességgel, kétoldali korláttal és min. 10 cm-es 

legurulást gátló perem kialakításával. A jelenlegi bejárat a 

későbbiekben csak személyforgalom lebonyolítására szolgálna. A 

Bajza utca felől terveztük a gépkocsival történő megközelítést. Egy új 

bejárat nyitásával a telken belül két parkolóhely alakítható ki a 

tervezett alaprajzi  kialakítás  szerint,  melyből  az  egyik  

akadálymentes.  Ebből  a  parkolóból  vezet  az akadálymentes 

rámpa a bejárati szintre. Az akadálymentes megközelítés érdekében 

a bejárati ajtót, valamint az összes belső ajtót ki kell cserélni, hogy a 

megfelelő min. 90 cm-es szabad nyílásméret biztosítható legyen. Az 

51 cm szélességű belső falakban a nyílászárókat falközépen kell 

elhelyezni, oly módon, hogy egyik irányból se kerüljön a falsíktól 30 

cm-nél mélyebbre.Az épület előterét kiszélesítettük a belső 

válaszfalak elbontásával és az előtér két végén került kialakításra a 

női és férfi WC, melyek közül a női, akadálymentes kialakítással 

rendelkezik. A közösségi  helyiségekbe  vezető  nyílászárók  a  
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meglévő  falnyílások  helyén  beépíthetők, amennyiben olyan típus 

kerül beépítésre mely a 90 cm-es szabad nyílásméretet biztosítani 

tudja.  A  belső  nyílászárók  küszöb  nélkül,  a  bejárati  ajtó  2  cm-nél  

kisebb  szintkülönbségű akadálymentes küszöbbel kell kivitelezni. Az  

akadálymentesítésen  kívül  a  korszerűsítés  az  épület  külső  oldali  

hőszigetelését  és  a falazatok utólagos talajnedvesség elleni 

szigetelését is tartalmazza. Alapozás:Jelenleg az  épületen  az 

alapozás  elégtelenségére,  vagy  megsüllyedésére  utaló  

repedéseket szemrevételezéssel nem tapasztaltunk, az alapozás 

megerősítése a helyszíni bejárás alapján nem szükséges. 

Aljzatok: A helyiségek beton aljzattal rendelkeznek, a rajta 

elhelyezett PVC burkolat cseréjét javasoljuk a  közösségi  terekben.  

Az  épület  bejáratánál  kialakított  előtérben  szintén  új  PVC  

burkolat fektetését, a tervezett vizes helyiségekben pedig új kerámia 

lap burkolatot javaslunk. A vizes helyiségek falazatain minimum 1,50 

m magasságig csempe burkolatot kell készíteni. 

Teherhordó falazatok: Az épület teherhordó falazatai a 

tartószerkezeti szakvéleményben foglaltak alapján a tervezett 

felújítás  és  a  szükséges  állékonyság  paramétereinek  megfelelnek,  

az  előzetes  vizsgálatok alapján megerősítést nem igényelnek. A 

falazatok lábazati részein az épületen körben talajból származó 

nedvesedések és  só kivirágzás  nyomai látszanak. Mivel a vályog 

falazat megfelelő vízszigeteléssel  nem  rendelkezik,  a  szigetelés  

utólagos  kialakításáról  a  tartó  falaknál gondoskodni kell. Az 

utólagos szigetelés megoldására a következő javaslatot tesszük:A  

tartószerkezeti  szakvélemény  alapján  valószínűsíthető,  hogy  a  

szerkezeti  falak  tégla lábazattal rendelkeznek, ezért a szigetelést a 

tégla lábazatok feletti falátvágással javasoljuk kialakítani. 

Amennyiben a kivitelezés során kiderül, hogy a kialakítandó 

szigetelés síkja alatt is található vályogtégla, azt szakaszos 

aláfalazással fagyálló kerámia téglára kell cserélni. A  falazatokat  az 

épület külső síkján 15 cm homlokzati szigeteléssel kell ellátni. 

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a vályog falazatra kizárólag olyan 

hőszigetelést lehet felhelyezni, amely a falazat páradiffúzióját nem 

gátolja. A falazatok hőszigetelése előtt a meglévő vakolat leverése 

nem szükséges. 

Födémszerkezet.A  padlástérben  a  fa  födémre  felhordott  

sártapasztást  teljes  egészében  el  kell  távolítani, megmérve  annak  

vastagságát  és  súlyát,  mivel  a  födémre  a  jelenlegi  terhelésnél  

nagyobb terhet  helyezni nem lehet.  A sártapasztás eltávolítása 

után minden egyes födémgerendát meg kell  vizsgálni,  hogy  azt  

beázás  vagy  gomba  illetve  rovar  rágcsálók  miatti  károsodás  

érte-e. Amennyiben  nem,  a  jelenlegi  födémen  maximum  a  

leszedett  sártapasztással  azonos  súlyú hőszigetelés  helyezhető el.  

A  hőszigetelés  felső  síkján  a páradiffúziót megakadályozó réteg 

nem készíthető.Amennyiben a födémgerendák közül bármelyiket a 

károsodás mértéke alapján cserélni vagy megerősíteni szükséges, 
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abban az esetben építési engedélyt kell a további munkákhoz kérni. 

Tetőszerkezet: Az  épület jelenlegi tetőszerkezete a rajta lévő 

terhelést bírja  –  bár  a szarufákat helyenként megerősítették  –  de  

a tetőszerkezet állékonysága biztosítottnak látszik. A tető felületéről a 

jelenlegi rombuszpala fedést el kell távolítani és a veszélyes 

hulladékokra vonatkozó előírások betartásával  deponálni  és  

megsemmisíttetni.  A  tetőszerkezetre  kizárólag  olyan  fedés 

helyezhető el, mely a szerkezetnek a jelenlegi fedésnél nagyobb 

terhelést nem ad át. Ezért az új fedés kialakításánál javasoljuk a 

kavics szórással kialakított felületű cserepes lemez fedést. Az  új  

fedés  kialakításánál  figyelemmel  kell  lenni  arra,  hogy  a  fedélszék  

eresz  és  a  gerinc csomópontjai úgy legyenek kialakítva, hogy 

azokon keresztül átszellőzzön a padlástér. A meglévő rossz  állapotú  

kémény testeket a födém magasságáig vissza kell bontani, ügyelve 

arra,  hogy  a  fa  födémre  ne  dőlhessen  rá,  mert  annak  

szerkezetét  roncsolhatja,  nagyobb erőhatására rongálódhat. A  

cserepes  lemez  fogadására  a  meglévő  szaruzatra  erősített  

pallókkal  új  tetősíkot  lehet képezni, melyre a cserepes lemez 

egyenletesen fektethető és szakszerűen kialakítva  a szaruzat 

teherbírását is növeli. 

Hőszigetelés: Az épület teljes homlokzati felületén 15 cm 

vastagságban olyan hőszigetelést kell elhelyezni, mely a vályog 

falazatok páradiffúzióját nem gátolja. A hőszigetelés alatt a 

vakolatot nem kell eltávolítani. A hőszigetelést kizárólag mechanikai 

rögzítéssel lehet a falazatokra erősíteni, a gyártó  utasításait  

messzemenőkig  betartva.  A  nyílások  káváiba  nem  kell  a  

hőszigetelést befordítani abban az esetben, ha a nyílászárók a 

hőszigetelés síkjában kerülnek beépítésre. Mivel  a  nyílászárók  

méretének  csökkentése  jelen  esetben  nem  kívánatos,  ezért  a  

kávába beforduló hőszigetelés alkalmazását nem javasoljuk.A 

födémen, a padlástérben  elhelyezett hőszigetelésnek szintén 

biztosítani kell a szerkezetek páradiffúzióját, különben a fa födémben 

feldúsuló pára a szerkezet károsodásához vezethet. A hőszigetelést a 

padlástérben sem szabad a felső síkján párazáró réteggel fedni.A  

homlokzati  hőszigetelést  az  épület  körüli  járda  szintjéről  kell  

indítani,  a  lábazaton  a vizesedésnek ellenálló szigetelő anyaggal. 

Mivel a padlószint a környező talajszinttől több  mint 30 cm 

magasságban van, a hőszigetelést a talajszint alá vezetni nem 

szükséges. 

Nyílászárók: Az épület külső és belső nyílászáróit egyaránt cserélni 

kell. A tervezett nyílászárók műanyag szerkezetűek, a homlokzaton 

hőszigetelő üvegezéssel és hőhídmentes tokszerkezettel. A Bajza 

utcára néző homlokzati nyílászárókat a kisebbik közösségi 

helyiségben található pallótokos –feltehetően  eredeti  –  osztott 

üvegezésű nyílászáróval azonos megjelenésű nyílászárókra kell 

cserélni. A homlokzati nyílászárókat mindenütt a hőszigetelés 

síkjában kell elhelyezni.  A  bejárati  ajtó  és  az  összes  belső  
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nyílászáró  beépítésénél  ügyelni  kell,  hogy  az akadálymentesség  

követelményeinek megfelelő, minimum 90  cm  szabad  

nyílásszélességgel rendelkező nyílászárót kell beépíteni, 2 cm-nél 

kisebb küszöbmagassággal. Közművek: Az  épület  jelenleg  víz  és  

szennyvíz  bekötéssel  rendelkezik,  fűtése  gázüzemű  parapet 

konvektoros  kialakítású,  a  helyiségek  elektromos  csatlakozókkal,  

világítással  rendelkeznek, melyet a tervezett átalakítás során nem 

kívánunk megváltoztatni. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 
Igényfelmérés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. július 

Megvalósítás tervezett vége  2018. december 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 
bruttó 27 863 800 Ft 

 

Tevékenység neve Környezetrendezés közterületen 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Lajosmizse Város Önkormányzata 

Tevékenység tervezett helyszíne 

 

Lajosmizse, Közösségi ház két oldalán a járda építés: 1265, 1378 hrsz  

Orgona utcai fejlesztés: 1362, 1321, 1199 hrsz 

Beneszél utcai fejlesztés: 1212 hrsz 

Szív utcai fejlesztés: 1355 hrsz 

Damjanich utcai fejlesztés: 1292 hrsz 

Illeszkedés a TOP-4.3.1-15 

Leromlott városi területek 

rehabilitációja felhívásban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

3.1.2. D) 

Tevékenység szakmai leírása  

járdaépítés: a járdaépítésnél 6 cm vastag 10x20-as szürke térkővel és 

alá a szükséges vastagságú ágyazattal kell számolni. A járda külső 

széléhez 5 cm széles  kerti szegély szükséges. Járdaépítés (62 m2) a 

közösségi ház két oldalán. 

makadámút: tükörkészítés után 15 cm Z56/100 zúzottkő, 8 cm 

NZ32/56 zúzottkő, 2 cm homok és NZ4/11 kiékelő zuzalék. 

Makadámút (4200 m2) építése az Orgona utcában, Beneszél 

utcában, Szív utcában, Damjanich utcában 

Környezetrendezés a Damjanich utcai kiteresedésnél, mely tartalmaz 

fásítást, minőségi utcabútorok kihelyezését. 
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Tevékenység iránti igény 

bemutatása, indokoltsága 
Igényfelmérés alapján 

Megvalósítás tervezett kezdete 2018. július 

Megvalósítás tervezett vége  2018. december 

Tevékenység megvalósításának 

becsült költsége (Ft) 

Járdaépítés (62 m2) 623.264.- Ft 

Makadámút (4200 m2) 19.076.736.- Ft 

Környezetrendezés (1920 m2) 1.727.000.- Ft 

 

4.3 TERVEZETT SZOCIÁLIS MUNKA BEMUTATÁSA (AMENNYIBEN RELEVÁNS) 

Mivel jelen projekt akcióterülete egy az egyben megegyezik egy, a KSH által lehatárolt 

szegregált területtel és a TOP-4.3.1-15 felhívás keretében megvalósítandó, ERFA által támogatott 

infrastrukturális fejlesztésekhez is kapcsolódik, a Felhívás 3.2 A projekt műszaki-szakmai 

tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások c. alfejezet 17. pontja értelmében a 

projekt teljes időtartamára, 36 hónapra terveztük a szociális munkát oly módon, hogy valóban 6 

hónappal előzze meg a kapcsolódó „hard” projekt beruházásainak kezdetét. 

A folyamatos szociális munka biztosítása a konzorciumvezető Lajosmizse Város Önkormányzata 

tevékenységeként valósul meg. Mivel azonban Lajosmizse Város Önkormányzatának meglévő 

humánerőforrás-állománya erre nem alkalmas (a megfelelő végzettség hiányában vagy a 

folyamatosan fennálló leterheltség miatt), a feladatok ellátására olyan természetes személyeket 

alkalmazott megbízási szerződéses jogviszonyban, akik rendelkeznek a 15/1998. (IV.30.) NM 

rendelet 2. melléklet II. részében a családsegítői intézményi munkakörnél felsorolt képesítések 

valamelyikével és kellő tapasztalattal rendelkeznek az érintett területen. A projektbe 6 fő szociális 

munkás és 1 fő szociális asszisztens bevonása, elszámolása tervezett. 

A szegregátum lakossága a Helyi Vizuál Regiszter rendszer adatai, a Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája munkatársának adatszolgáltatása alapján 542 fő, így a 

Felhívás 3.2. 12. alpontja a szegregátum 16-54 éves korú lakónépessége legalább 60%-ában 

határozza meg a készítendő egyéni fejlesztési tervek számát. A megvalósítás során csak olyan 

személyek kerülnek bevonásra az egyéni fejlesztési tervek készítésébe, akik a projekt 

megvalósításának időtartama alatt érike el legalább 16. vagy legfeljebb 54. életévüket. A 

projekt keretében egyéni fejlesztési tervek készítésébe és felülvizsgálatába bevont célcsoport-

tagok száma: 118 fő. 

Szociális munkás neve 
A Felhívásban elvártaknak megfelelő 

végzettsége 

Józsáné dr. Kiss Irén 

Jogász/szociális menedzser/igazgatás-

szervező, Közigazgatási szakvizsga, 

Szociális szakvizsga 
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Szociális munkás neve 
A Felhívásban elvártaknak megfelelő 

végzettsége 

Vály Bettina Igazgatás-szervező 

Meleg Sándor 
Szociális munkás/Dietetikus, 

Közigazgatási alapvizsga 

Dr. Faragó Viktor 
Jogász/szociális munkás, Szociális 

szakvizsga 

Dr. Kun Zsoltné Szociális munkás 

Keliger Dóra Szociológus/etnográfus 

Papp Andrea Szociális munkás 

Bognár Szilvia Pedagógus 

Baranyi-Rostásné Csorba Mónika 
8 általános isk. végzettség, varró 

szakma 

Az egyéni fejlesztési tervek készítésekor és felülvizsgálatakor használt dokumentációt a szociális 

munkások és a projektmenedzsment együtt dolgozták ki, alapjául a 

https://www.palyazat.gov.hu/ weboldalon elérhető, EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” felhívás mellékletét képező egyéni 

fejlesztési terv sablon szolgált. A végleges, szociális munkások által használt sablon jelen 

dokumentum mellékletei között található. A szociális munkások otthonaikban keresik fel a 

célcsoporttagokat, legalább 3 havonkénti gyakorisággal. 

A Felhívás 3.2 10. pontja értelmében a szociális munkások számára kötelező az Emberi Erőforrás-

fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében megvalósuló módszertani képzésen történő 

részvétel. A módszertani képzés lebonyolítására jelen projekt megvalósításának kezdete óta 

még nem került sor, de a szociális munkások megbízási szerződésük értelmében vállalták, hogy 

részt vesznek a későbbiekben esetlegesen lebonyolításra kerülő, EFOP keretében megvalósuló 

módszertani képzésen. 

 

4.4 SZINERGIA VIZSGÁLAT 

A szinergiavizsgálat során a jelen projekt és a kapcsolódó TOP-4.3.1-15 felhívás keretei között 

megvalósítani kívánt pályázat egymást kölcsönösen erősítő fejlesztéseire koncentrálunk.  

A szinergia vizsgálat bemutatása egy hatásmátrix készítésével kerül bemutatásra. A hatásmátrix 

kitöltésekor az egyes cellákba egy ötfokozatú skála értékei kerülnek, amelyek az adott 

tevékenységek közötti közvetlen hatás erősségét, illetve pozitív és negatív voltát fejezik ki. 

https://www.palyazat.gov.hu/
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A hatásmátrix-vizsgálat során az alábbi tevékenységek kerültek figyelembevételre (az „S”jelzésű 

„soft” tevékenységeket a jelen pályázat során tervezzük, míg a „B” jelzésű beruházásiakat a TOP-

4.3.1 pályázatban): 

S1 Alkotóműhely 

S2 Sport- és szabadidőtábor 

S3 SZET – Szülői Eredményességi Tréning 

S4 Folyamatos szociális munka megteremtése 

S5 Képzések a foglalkoztatás elősegítésére 

S6 Pszichodráma 

S7 FET – Fiatalok Eredményességi Tréningje 

S8 Egészségügyi programok 

S9 Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

S10 Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő program 

B1 
6 db szociális bérlakás felújítása a hozzá kapcsolódó ingatlan 

rendezésével 

B2 Közösségi ház kialakítása 

B3 Környezetrendezés közterületen 

 

Érték „A” és „B” tevékenység viszonya 

-2 Az „A” tevékenység jelentősen lerontja „B” hatékonyságát 

-1 Az „A”  tevékenység kis mértékben, de rontja „B” hatékonyságát 

0 „A” semmiféle hatással nincs „B”-re 

1 Az „A”  tevékenység kis mértékben javítja „B” hatékonyságát 

2 Az „A” tevékenység jelentősen javítja „B” hatékonyságát 

 

A szinergiavizsgálat eredményeinek értékelésekor az egyes tevékenységek alapvetően négy 

csoportba sorolhatók: 

 Meghatározó típusú tevékenységek: nagy hatást gyakorolnak más tevékenységekre, de 

a rájuk gyakorolt hatás kicsi. Jelenlétük kiemelten fontos a rendszerben, hiszen a 

tovagyűrűző hatások kiindulópontjai. 

 Közvetítő típusú tevékenységek: Átlag fölötti hatással vannak más tevékenységekre, és 

őket is jelentős hatások érik. Ezen tevékenységek a szinergiahatások generálói és 
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haszonélvezői is, így mint a közvetlen és közvetett hatások érvényesülésének 

csomópontjai definiálhatók. 

 Eredmény típusú tevékenységek: Kis hatást fejtenek ki, ugyanakkor a hatások 

fogadásában jelentősek. A szinergiahatásoknak köszönhetően ezek a tevékenységek 

nagyobb hatást érnek el.  

 Kiszűrhető típusú tevékenységek: Olyan tevékenységek, melyek nem gyakorolnak és 

nem fogadnak számottevő hatást. Ebből adódóan a rendszeren belül izoláltak, és a 

szinergikus hatás szempontjából szerepük elhanyagolható. A kiszűrhető típusú 

tevékenységek csoportja a közvetlen és a közvetett hatások tekintetében a legnagyobb 

csoport.  

 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 B1 B2 B3  

S1  1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

S2 0  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

S3 1 0  2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 

S4 0 0 1  1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

S5 0 0 1 0  0 0 0 1 2 0 1 0 5 

S6 2 0 0 1 0  2 0 0 0 0 0 0 5 

S7 1 0 0 1 1 1  0 0 2 0 0 0 6 

S8 0 2 1 1 0 1 1  0 0 0 0 0 6 

S9 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

S10 0 0 1 1 0 0 1 0 0  1 1 1 6 

B1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  0 1 3 

B2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 

B3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  2 

 5 3 4 6 4 4 7 0 2 8 3 4 3  

 

A hatásmátrix vizsgálata alapján elmondható, hogy a Folyamatos szociális munka 

megteremtése (S4) a leginkább meghatározó típusú projektelem, tovagyűrűző hatása miatt 

jelenléte kiemelkedő fontosságú a projekt többi elemének tekintetében. Legfontosabb közvetítő 

típusú tevékenység a FET – Fiatalok Eredményességi Tréningje (S7), amely a szinergiahatások 

generálója és fogadója is egyben, így a hatások érvényesüléseinek egyik csomópontjaként is 

tekinthetünk rá. Az Alkotóműhely (S1) és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (S9) 

projektelemek az eredmény típusú tevékenységek közé tartoznak, mert bár kevésbé fejtenek ki 

hatást a többi tevékenységre, viszont jelentősek e hatások fogadásában, így nagyobb hatást 
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válthatnak ki a projekt során. A vizsgálat alapján a kiszűrhető tevékenységek közé tartozik 

például a Sport- és szabadidőtábor (S2). Ezek a tevékenységek általában izoláltan helyezkednek 

el a projekten belül, mert nem fejtenek ki és nem is fogadnak jelentősebb hatásokat a többi 

projektelemtől, így elhanyagolható a szerepük a szinergikus hatás tekintetében. 

 

4.5 BEVONANDÓ PARTNEREK A MEGVALÓSÍTÁS ÉS FENNTARTHATÓ ÜZEMELTETÉS 

ÉRDEKÉBEN 

1. táblázat: Konzorciumvezető bemutatása 

Partner neve:  LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

A partner gazdálkodási/jogi formája: 321 Helyi önkormányzat 

A partner által végzett tevékenységek 

teljes összege (Ft) 
10 090 000 

Igényelt támogatás összege (Ft) 60 000 000 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő 

összege (Ft) 
Nem releváns 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 
 

Partner szerepe a tervezésben: 

A Konzorciumvezető költségvetésében tervezett az előkészítés. 

Lajosmizse Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei 

Területfejlesztési Nonprofit Kft.-t bízta meg vállalkozási szerződés 

keretében a Projekt-előkészítő Tanulmány és jelen Közösségi 

Beavatkozási Terv elkészítésével, de a dokumentumok 

elkészítésében maga is aktívan közreműködik adatszolgáltatással 

és az intézmények közötti együttműködések szervezésével. 

Partner szerepe a végrehajtásban: 

A Konzorciumvezető alkalmazásában áll a projektmenedzser, és 

szintén Lajosmizse Város Önkormányzata valósítja meg a kötelező 

tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat is. Az 

önkormányzat hozta létre a Támogató Csoportot, és szervezi 

annak tevékenységét a projektmegvalósítás alatt végig. 

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

A Konzorciumvezető felel az általa megvalósított tevékenységek 

fenntartásáért és üzemeltetésért a Felhívás 3.6. Fenntartási 

kötelezettség c. pontjának megfelelően. 
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2. táblázat: Konzorciumi partner bemutatása 

Partner neve:  
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, 

GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 

A partner gazdálkodási/jogi formája: 322 Helyi önkormányzati költsévetési szerv 

A partner által végzett tevékenységek 

teljes összege (Ft) 
49 910 000 

Igényelt támogatás összege (Ft) 60 000 000 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő 

összege (Ft) 
Nem releváns 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye valósítja meg a projekt önállóan 

támogatható, választható és önállóan nem támogatható, 

kötelezően megvalósítandó tevékenységét. 

Partner szerepe a tervezésben: 

A projektelemek megtervezése is a konzorciumi partner feladatát 

képezik, aki a Támogató Csoport tagjaként is hozzájárult jelen 

projekt tevékenységeinek előkészítéséhez. 

Partner szerepe a végrehajtásban: 

Jelen tanulmány „4.1 Az akcióterület beavatkozásai” c. 

alfejezetében bemutatott tevékenységeket a Konzorciumi 

partner valósítja meg. A tevékenységek lebonyolítása szolgáltatók 

bevonásával tervezett.  

Partner szerepe a 

fenntartásban/üzemeltetésben: 

A Konzorciumvezető felel az általa megvalósított tevékenységek 

fenntartásáért és üzemeltetésért a Felhívás 3.6. Fenntartási 

kötelezettség c. pontjának megfelelően. 

 

Jelen TOP-5.2.1-15 számú projekt elemeit Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 

Gyermekjóléti és Szociális Intézménye valósítja meg. 

A projekt megvalósítása érdekében támogató csoportot szükséges létrehozni és működtetni, a 

projektben érdekelt, ahhoz kapcsolódni szándékozó szervezetek részvételével. A támogató 

csoport – melyet az önkormányzat hoz létre – a szociális célú településrehabilitáció szociális 

céljainak megvalósulását biztosítja. Feladata, hogy kidolgozza a településrehabilitációs projekt 

szociális tartalmát, valamint az, hogy biztosítsa a projekt társadalmi bevonását. Tagjai biztosítják, 

hogy a projektfejlesztés során felmerülő javaslatok közül a megvalósítható, az akcióterület 

tekintetében releváns kerüljön megvalósításra. Mobilizálják az érintett csoportokat, 

meghatározzák a fejlesztési szükségleteket az akcióterületen, hozzájárulnak a projekt 

tartalmának véglegesítéséhez és a megvalósításához, valamint az elért eredmények 

fenntarthatóságának garanciáját jelentik. 

A Támogató Csoport tagjai a következők: 

 Lajosmizse Város Önkormányzata 
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 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 

 Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Művelődési Háza és Könyvtára 

 „Meserét” Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 

 Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

 Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 

 Lajosmizsei Rendőrörs 

4.6. A PROJEKT VÁRHATÓ HATÁSAI 

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSOK 

Jelen projekt esetén mind az akcióterületre, mind a város egészére gyakorolt társadalmi és 

gazdasági hatás részben az egyes egyének élethelyzetének javulásából és esélyegyenlőségük 

javításából ered. Ezek összesítve kihatnak az akcióterület, illetve Lajosmizse és térsége 

társadalmi-gazdasági viszonyaira is. 

 Társadalmi-gazdasági szempontból az egyik legfontosabb eleme jelen projektnek a 

folyamatos szociális munka megteremtése, mind az akcióterület, mind a város 

tekintetében. A folyamatos szociális munka keretében egyéni fejlesztési tervek készülnek 

el az akcióterület 118 lakosára, melyet háromhavonta felülvizsgálnak. A fejlesztési tervek 

elősegítik az érintett lakosok társadalomba történő beilleszkedését, valamint 

megkönnyítik munkaerő-piacon történő boldogulásukat egyaránt. 

 További nélkülözhetetlen gazdasági és társadalmi szerepe van a foglalkoztatást 

elősegítő projektelemnek, mely összekapcsolódik az egyéni fejlesztési tervekkel is, hiszen 

ezek alapján biztosít képzési lehetőséget az általános iskolai 8 osztály befejezésére. A 

későbbiekben a 8 osztályra alapozva képzési programokba (építő- és 

anyagmozgatógép- kezelő, agrárkamarai képzések min. 10-10 fő és más a térségben 

lévő oktatási intézmények ingyenes képzési programjaiba) kerülhetnek, akik affinitást 

éreznek erre. Ennek következtében mind az akcióterület, mind a település és 

környezetének munkaerő-piaci helyzete javuló tendenciát vesz fel, mely alapjaiban 

kedvezőbb gazdasági környezetet teremt. 

 A fiatalok eredményességét célzó program lényege elsősorban a hátrányos helyzetben 

lévő gyermekek lemorzsolódásának megakadályozása, integrációs esélyeinek növelése. 

Társadalmi szempontból sikerességének hatása megkérdőjelezhetetlen, mivel segíti a 

hátrányos helyzetű gyermekek társadalomba történő beilleszkedését tréningek, 

foglalkozások alkalmazásával, amely kihatással lehet életükre a továbbiakban. 

 Az egészségügyi programok megléte szintén kiemelkedő a projekt társadalmi hatásait 

tekintve. Az egészségügyi szűrések, vizsgálatok és állapotfelmérések adják a projektelem 

keretében az akcióterületen élő lakosság egészségének alapfeltételeit. Az egészséges 

életmód, életvitel (alkohol-, drog-. cigarettamentes élet) pedig kiemelkedő fontosságú a 

társadalmi hatások tekintetében. 
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ESÉLYEGYENLŐSÉGI HATÁS 

Jelen projekt keretében számos olyan közösségfejlesztési célú projektelem kerül megvalósításra, 

melynek célja az akcióterületen belüli társadalmi kohézió erősítése. Az együttműködőbb, 

összetartóbb közösség hozzájárul az egyes egyének életesélyeinek javulásához is azáltal, hogy a 

közösség tagjai nyitottabbak, érzékenyebbek egymás problémái iránt, nagyobb segítőkészséget 

mutatnak. Ezek a közösségi programok, mivel a Felhívás lehetővé teszi a résztvevők 25%-a 

arányában a nem akcióterületi lakosság bevonását is, akár a csoportközi feszültségek enyhítését 

is szolgálhatják. 

Jelen projekt elemei jelentős részben hozzájárulnak az akcióterületen élő hátrányos helyzetű 

személyek, köztük a fiatalok és gyermekek életesélyeinek javításához, a következők szerint: 

 A folyamatos szociális munka megteremtése keretében 118 fő akcióterületi lakos egyéni 

fejlesztési terve készül el, háromhavonként történő felülvizsgálással. Ezek a fejlesztési 

tervek felfedik az érintettek élethelyzetét, mentális és egészségügyi állapotát is, melyek 

ismeretében intézkedések határozhatók meg számukra. 

 Az általános iskola befejezését szolgáló képzés, valamint az ezen felüli szakképzések 

egyenlő esélyt biztosítanak a résztvevők számára a munkaerő-piacon és a társadalmi 

beilleszkedés terén egyaránt. 

 A pszichodráma az akcióterület 8-10 éves gyermekei számára teremti meg az 

esélyegyenlőség lehetőségét. Olyan módszerrel dolgozik, amely a gyermekek 

spontaneitását, kreativitását támogatja játékok keretében egy szimbólikus térben, ahol 

egyéni érzéseket, tehetséget, értékeket segít kibontakoztatni, megerősíteni. A hátrányos 

helyzetben lévő, akcióterületen élő gyermekek számára ez a tevékenység megteremti a 

közösségi életük, társadalomba történő tagozódásuk alapjait, így mindenképpen 

hasznos az esélyegyenlőségi hatások tekintetében. 

 Lényeges eleme a projektnek a szolgáltatásokhoz (hatósági szolgáltatások, ügyintézés 

segítése, jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadáa) való hozzáférés javítása. 

Esélyegyenlőségi szempontból lényeges, hogy a szegregátumban élők is könnyen hozzá 

tudjanak férni (akár fizikailag, akár a kommunikációs problémák áthidalásával) ezekhez 

a szolgáltatásokhoz, ezzel is növelve az esélyegyenlőséget. 

 A bűnmegelőzésre törekvő programok keretében oktatás és felkészítés formájában 

kapnak segítséget az akcióterület lakosai hogy mind az elkövetővé, mind az áldoattá 

válást el tudják kerülni. Ezzel vélhetően mérséklődik a bűncselekmény-elkövetések száma 

az akcióterületen és a város területén egyaránt. 
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4.7. KOCKÁZATOK ELEMZÉSE 

3. táblázat: Kockázatok 

Kockázat típusa Kockázat megnevezése 
Valószínűség 

(1-7) 
Hatás (1-7) A kockázat kezelésének módja 

Projekttevékenység, amire a 

kockázat vonatkozik 

Műszaki 
Rendezvények időjárás miatt 

való eltolódása 
5 2 

Megfelelő időbeli ütemezés, 

„pótnapok” 
Jelen projekt valamennyi programja 

Társadalmi 
Túljelentkezés miatti 

elégedetlenség 
3 5 

A nyilvánosság megfelelő tájékoztatása 

és folyamatos kapcsolattartás 
Jelen projekt valamennyi programja 

Társadalmi 

A célcsoport 

érdektelensége miatt a 

programokon résztvevők 

alacsony száma 

3 5 
A nyilvánosság megfelelő tájékoztatása 

és folyamatos kapcsolattartás 
Jelen projekt valamennyi programja 

Társadalmi 
Lakossági ellenállás egyes 

projektelemek kapcsán 
2 4 

A nyilvánosság megfelelő tájékoztatása, 

partnerségi tervezés és folyamatos 

kapcsolattartás 

Jelen projekt és a kapcsolódó 

infrastrukturális projekt minden 

tevékenysége 

Társadalmi 

Nem áll rendelkezésre 

megfelelően képzett 

humánerőforrás 

5 7 

Szakemberek bevonása a 

konzorciumon kívülről, esetleg más 

településekről 

Jelen projekt és a kapcsolódó 

infrastrukturális projekt minden 

tevékenysége 

Pénzügyi-gazdasági, 

fenntarthatósági 

A tervezett kapacitások, 

erőforrások és a szükséges 

időráfordítás hibás felmérése 

3 6 

A kapacitások és itdőbeli ütemezés 

rugalmas és gördülő tervezése, 

tapasztalt projektmenedzsmer 

alkalmazása  

Jelen projekt és a kapcsolódó 

infrastrukturális projekt minden 

tevékenysége 
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Kockázat típusa Kockázat megnevezése 
Valószínűség 

(1-7) 
Hatás (1-7) A kockázat kezelésének módja 

Projekttevékenység, amire a 

kockázat vonatkozik 

Pénzügyi-gazdasági, 

fenntarthatósági 

Alapanyagok, eszközök és 

szolgáltatások árának 

kedvezőtlen alakulása 

6 5 

Körültekintő számítások; Körültekintő 

szerződések; Jó partneri kapcsolat 

kialakítása. 

Jelen projekt és a kapcsolódó 

infrastrukturális projekt minden 

tevékenysége 

Pénzügyi-gazdasági, 

fenntarthatósági 

ÁFA-, és vagy adóemelés; 

járulékemelés 
2 5 

A beszerzési eljárásokban a verseny 

árcsökkentő hatásának kihasználása, 

lehetőség szerint átcsoportosítás 

kezdeményezése a költségvetésben 

Jelen projekt és a kapcsolódó 

infrastrukturális projekt minden 

tevékenysége 

Pénzügyi-gazdasági, 

fenntarthatósági 

Működési költségekből 

származó többlet kiadás, a 

projektfenntartás 

forráshiánya 

2 3 

Pontos, óvatos tervezés, azonnali 

intézkedés a Konzorciumvezető részéről 

a forráshiány önerőből történő 

rendezésére 

Jelen projekt esetében kevésbé 

jellemző, inkább a kapcsolódó 

infrastrukturális projekt tevékenységei 

esetén merül fel 

Jogi Jogszabályi változások 2 4 
A vonatkozó előírások betartása; a 

tevékenységek felülvizsgálata 

Jelen projekt és a kapcsolódó 

infrastrukturális projekt minden 

tevékenysége 

Intézményi 

Nem megfelelő 

kommunikáció a 

konzorciumon belül vagy a 

partnerek és más bevont 

szereplők között 

1 3 

Koordinációs feladatok ellátására 

képes, tapasztalt projektmenedzser 

alkalmazása, jelentéstételi kötelezettség 

irányának tisztázása. 

Jelen projekt minden tevékenysége 

Intézményi 

A projekttel kapcsolatos 

ügyintézés nehézségei, 

elhúzódása, hibái 

2 4 

Az ütemezésnél a határidők pontos 

kalkulációja, folyamatos kapcsolattartás 

az Irányító Hatósággal/Közreműködő 

Szervezettel, tapasztalt 

projektmenedzser alkalmazása 

Jelen projekt és a kapcsolódó 

infrastrukturális projekt minden 

tevékenysége 

Megjegyzés: 1 – leggyengébb, 7 - legerősebb 
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4. táblázat: Válságkezelési terv 

Felmerülő kérdések/problémák 
Valószínűség 

(1-7) 
Hatás (1-7) Kezelésének módja 

A korábban kiválasztott lakos mégsem hajlandó az 

integrált lakókörnyezetbe költözésre. 
1 3 

A visszalépés okainak feltárása, esetleg a probléma orvoslása. Az érintett lakos 

költözésre való felkészítésének folytatása. Legvégső esetben a költözésre 

kiválasztott személyek cseréje, mely maga után vonja az újonnan kiválasztott 

lakosok felkészítésének betervezését is a projektbe. 

A felújítással érintett lakás lakója nem tolerálja a kivitelezési 

munkálatokat. 
2 4 

A probléma egyéni okainak feltárása, amennyiben lehetséges, a probléma 

orvoslása a Kedvezményezettek által. Amennyiben a probléma nem 

megoldható a projekt keretében, a lakóval szemben a bérleti szerződés 

vonatkozó pontjának érvényesítése, végső esetben a lakó cseréje. 

Valamelyik képzési programelembe vagy az egyéni 

fejlesztési tervek készítésébe bevont személy annak 

befejezése előtt kilépni szándékozik a programból. 

5 2 

A probléma egyéni okainak feltárása, amennyiben lehetséges, a probléma 

orvoslása a Kedvezményezettek által. Amennyiben a probléma nem 

orvosolható, az érintett személy helyett mást szükséges bevonni az adott 

programba. 

Valamely projektelem során személyi összeférhetetlenség, 

konfliktus alakul ki a résztvevő személyek között 
4 2 A szakmai megvalósítók teljes körű felkészítése konfliktuskezeléssel kapcsolatban 

Megjegyzés: 1 – leggyengébb, 7 - legerősebb 
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5. táblázat: A tevékenységek ütemezése 

  Már 

rendelke

zésre áll 

2017 2018 2019 2020 

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

ELŐKÉSZÍTÉS 

Projekt-előkészítő 

Tanulmány 

                 

Közösségi Beavatkozási 

Terv 

                 

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégia  

                 

MEGVALÓSÍTÁS 

Sport- és 

szabadidőtábor 

                 

SZET – Szülői 

Eredményességi Tréning 

                 

Folyamatos szociális 

munka megteremtése 

                 

Képzések a 

foglalkoztatás 

elősegítésére 

                 

Pszichodráma                  

FET – Fiatalok 

Eredményességi 

Tréningje 
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  Már 

rendelke

zésre áll 

2017 2018 2019 2020 

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

Egészségügyi 

programok 

                 

Szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés javítása 

                 

Bűnmegelőzést, a 

közbiztonság javítását 

elősegítő program 

                 

KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ 

Alkotóműhely                  

KAPCSOLÓDÓ ÉS KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság biztosítása 

                 

Projektmenedzsment                  
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4.8. A PROJEKT ELKÉSZÍTÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA SORÁN LEZAJLOTT PARTNERSÉGI 

EGYEZTETÉSEK 

A TOP-5.2.1-15 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi programok” felhívása 

keretében társadalmi felzárkóztatást célzó fejlesztéseket kíván megvalósítani. Ennek érdekében a 

fejlesztés előkészítésébe és tervezésébe is bevonta a helyi lakosságot, kérdőív formájában mérve 

fel az igényeket és szükségleteket. A kérdőíves igényfelmérés a TOP-5.2.1-15 Projekt-előkészítő 

Tanulmányhoz készült. A felmérés során fény derült a célcsoport jelenlegi képzettségi szintjére, 

munkaerőpiaci helyzetére, lakhatási körülményeire, valamint kinyilváníthatták saját 

véleményüket a megvalósítandó projektelemekkel kapcsolatban. A kérdőíves felmérést összesen 

150 fő akcióterületi lakos töltötte ki.  

A lakosság további, projektbe történő bevonása érdekében elkészült egy, az egyéni képzési 

igényeket vizsgáló felmérés, melynek során 144 fő került megkeresésre. A felmérés a Lajosmizsei 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével zajlott, célja a projekt során tervezett 

képzések elősegítése, az erre vonatkozó igények felmérése volt. Az általános iskolai 8. osztályt 

elvégző, de szakmával nem rendelkező személyek közül a legtöbben a mezőgazdasági képzést, 

gazdaképzést; a targoncavezető és a hegesztő képzést jelölték meg, mint elvégezni kívánt 

képzést. A kitöltött helyzetfelmérésekhez igazodva jelen TOP-5.2.1-15 számú projekt képzések a 

foglalkoztatás elősegítésére nevezetű eleme tartalmaz mezőgazdasági irányú és 

anyagmozgatógép kezelői képzést egyaránt. 

4.9. FELHÍVÁSBAN MEGHATÁROZOTT HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉRVÉNYRE JUTÁSA 

A Felhívás értelmében „az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje 

köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a 

projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló 

vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából 

jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során 

megszüntetni. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, 

csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.” A kedvezményezettek ezen feltételek 

betartását vállalják, mind a tevékenységek előkészítése, mind a megvalósítása ezeket szem előtt 

tartva történik. 
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KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK 

A Felhívás nem határozott meg környezetvédelmi szempontot a kedvezményezettek számára a 

már fentebb idézett jogszabályi megfelelésen kívül3. Ezzel együtt a Kedvezményezett törekszik 

arra, hogy a projekt megvalósítás során a környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartva 

járjon el, az alábbiak szerint: 

 A rendezvények során időszakos területhasználat történik. Csak a szükséges méretű terület 

kerül igénybevételre, melyet a rendezvény után az eredeti állapot visszaállítása követ, 

beleértve a hulladékmentesítést. 

 A pojektmenedzsment és a szakmai megvalósítók törekednek a gépkocsi-használat 

racionalizálására, a célcsoport utaztatásával járó programok esetében tömegközlekedés 

használata tervezett. 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZEMPONTOK 

Az Általános Útmutató Felhívásokhoz c. dokumentum határozza meg a projektek kötelezően 

alkalmazandó esélyegyenlőséggel kapcsolatos elemeit: 

Szempont Kedvezményezetti vállalás 

A projekt szemlélete, illetőleg annak 

tevékenységei nem ütközhetnek az egyenlő 

bánásmód és esélyegyenlőség 

jogszabályban rögzített alapelveivel (vagyis 

nem térhetnek el „Az egyenlő bánásmódról 

és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvényben foglaltaktól”) 

A konzorcium tagjai vállalják a feltételnek való 

megfelelést. 

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános 

eseményeken, a kedvezményezett 

kommunikációjában és viselkedésében 

esélytudatosságot kell kifejezni: a 

kommunikáció nem közvetíthet szegregációt, 

A konzorcium tagjai vállalják a feltételnek való 

megfelelést. 

                                                      

3 Az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum értelmében: 

Nem kötelező környezetvédelmi horizontális követelmény érvényesítése a szervezési, stratégiai, jogalkotási, 

kapacitásfejlesztési tevékenységek tekintetében, amelyek az Alapok beavatkozási kategóriáira vonatkozó 

nómenklatúra szerinti alábbi dimenzió-kategóriákba tartoznak:  

v. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása  

vi. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és bárminemű megkülönböztetés elleni 

fellépés 

vii. Az oktatásba, a képzésbe és a szakképzésbe történő beruházás a készségek és az egész életen át 

tartó tanulás céljából 

viii. A közhatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatás 

ix. Technikai segítségnyújtás: előkészítés, végrehajtás, monitoring, ellenőrzés, értékelés, tanulmányok, 

tájékoztatás, kommunikáció 
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Szempont Kedvezményezetti vállalás 

illetőleg a csoportokra vonatkozó meglévő 

előítéletek csökkentésére kell irányulnia 

(vagyis nem térhetnek el Az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvényben foglaltaktól). Ennek a szabálynak 

a megszegése a projekt azonnali 

felfüggesztését eredményezheti. 

Ha a támogatást igénylő 

 települési önkormányzat, 

 ötven főnél több személyt 

foglalkoztató költségvetési szerv, 

 többségi állami tulajdonban álló jogi 

személy, 

az igénylőnek igazolnia kell a helyi 

esélyegyenlőségi program meglétét, Az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

§. (6) bekezdésének megfelelően. 

Lajosmizse Város Önkormányzata rendelkezik Helyi 

Esélyegyenlőségi Programmal (HEP). A támogatási 

kérelemhez csatolt HEP-et az önkormányzat 2015-

ben vizsgálta felül. A dokumentum az alábbi linken 

érhető el: 

http://www.lajosmizse.hu/hu/content/helyi-

es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9gi-

program-%C3%A1ttekintett-2017-m%C3%A1jus 

A dokumentumban nevesítve szerepel mind jelen 

projekt, mind a kapcsolódó infrastrukturális 

beruházás például a 3.5 Telepek, szegregátumok 

helyzete, jellemzői fejezetben.  

HEP illeszkedése jelen projekthez: 

A HEP szociális, gyermekjóléti, és képzési 

szolgáltatások bővítésének célját szolgálja a projekt 

folyamatos szociális munkája, a gyermekeket célzó 

programelemek, valamint a közösségi programok, 

nyári táborok, Roma Hagyományőrző Klub. A 

hátrányos helyzetnek generációkon keresztül való 

átörökítése, valamint az egészségügyi állapotromlás 

elleni küzdelem részei a projektben az egészségügyi 

szűrések, előadások tartása egészség témakörben. 

A pályázat részeként fontos az egyedül élő idős 

emberek közösségi életbe történő bevonása, mely a 

HEP egyik fontos célkitűzése is egyben. A HEP-ben is 

szereplő, egyre inkább növekvő kábítószer-használat 

visszaszorítását szolgálja a drogprevenció előtérbe 

helyezése sport és szabadidős programokkal, a 

bűnmegelőzésre hangsúlyt fektető 

programelemekkel. 

http://www.lajosmizse.hu/hu/content/helyi-es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9gi-program-%C3%A1ttekintett-2017-m%C3%A1jus
http://www.lajosmizse.hu/hu/content/helyi-es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9gi-program-%C3%A1ttekintett-2017-m%C3%A1jus
http://www.lajosmizse.hu/hu/content/helyi-es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9gi-program-%C3%A1ttekintett-2017-m%C3%A1jus
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Szempont Kedvezményezetti vállalás 

A 2007. évi XCII. törvény4 9. §. értelmében a 

közszolgáltatások, közösségi funkciókat ellátó 

terek és szolgáltatások (így „épületek, utak, 

közlekedés és más bel- és kültéri 

létesítmények, iskolák, lakóházak, 

egészségügyi létesítmények és munkahelyek, 

információ, kommunikáció és egyéb 

szolgáltatások, köztük az elektronikus 

szolgáltatások és segélyhívó szolgáltatások”) 

fejlesztése során az egyenlő esélyű hozzáférés 

követelményét be kell tartani. Ennek részeként 

a fejlesztéseket az egyetemes tervezés 

alapelvét figyelembe véve és projektarányos 

komplex akadálymentesítést elvégezve kell 

végrehajtani. Közösségi célú funkciókat ellátó, 

és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy 

állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló 

épület/épületrész / közlekedési útvonal 

építése/ felújítása során a kötelezően 

elvégzendő projektarányos komplex 

akadálymentesítést foglalkozási rehabilitációs 

humán és műszaki szaktanácsadó, és/vagy 

rehabilitációs környezettervező 

szakmérnök/szakértő, illetve a helyi 

esélyegyenlőségi érdekképviseleti szervezet 

bevonásával kell megtervezni. 

Jelen projekt esetében nem, csak a kapcsolódó 

infrastrukturális beruházás esetében releváns. 

 

Az Általános Útmutató a Felhíváshoz c. dokumentum meghatároz kötelezően választandó 

esélyegyenlőségi intézkedéseket is. Ezzel kapcsolatban lefekteti a következőt: mivel jelen projekt 

célja, tevékenységei kimondottan egy, a társadalmibefogadással összefüggő területre 

irányulnak, egy vagy több társadalmi kirekesztéssel veszélyeztetett csoport esetében, így az 

esélyegyenlőségi intézkedések tervezése és végrehajtása biztosított a projektben. 

Jelen projekt esetében az alábbi projektelemek szolgálnak a kirekesztés és az iskolai 

lemorzsolódás ellen és segítik az esélyegyenlőség megteremtését: 

 Alkotóműhely 

 Folyamatos szociális munka megteremtése 

 Képzések a foglalkoztatás elősegítésére 

                                                      

4  2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 
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 Pszichodráma 

 FET – Fiatalok eredményességi tréningje 
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5. PÉNZÜGYI TERV 
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Konzorciumi tag Lajosmizse Város 

Önkormányzata 

Lajosmizse Város 

Önkormányzata 

Egészségügyi, 

Gyermekjóléti és 

Szociális Intézménye 

ÖSSZESEN 

A projekt költsége (Ft) 10 090 000 49 910 000 60 000 000 

Megítélt támogatás (Ft) 10 090 000 49 910 000 60 000 000 

Támogatási intenzitás (%) 100 100 100 

A projekt megvalósításához 

szükséges önerő (Ft) 

0 0 0 

Igényelhető előleg (Ft) 9 590 000 48 446 000 58 036 000 

Igényelhető előleg mértéke 

(%) 

95.04 97.06 96.73 

 

TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 „LEROMLOTT VÁROSI TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA KERETÉBEN LAJOSMIZSE 

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSAINAK FELÚJÍTÁSA ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ LÉTREHOZÁSA” 

Konzorciumi tag Lajosmizse Város 

Önkormányzata 

Bács-Kiskun Megyei 

Területfejlesztési 

Nonprofit Kft. 

ÖSSZESEN 

A projekt költsége (Ft) 96 700 000 3 300 000 100 000 000 

Megítélt támogatás (Ft) 96 700 000 3 300 000 100 000 000 

Támogatási intenzitás (%) 100 100 100 

A projekt megvalósításához 

szükséges önerő (Ft) 

0 0 0 

Igényelhető előleg (Ft) 96 700 000 1 650 000 98 350 000 

Igényelhető előleg mértéke 

(%) 

100 50 98,35 
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Megnevezés   Összesen  2016 2017 2018 2019 2020 

Előzetes tanulmányok elkészítése        

 Projektelőkészítés költségei        

Eszközbeszerzés        

 Beruházáshoz kapcsolódó költségek        

Nyilvánosság        

Marketing, kommunikációs szolgáltatások 

költségei  

      

Egyéb szolgáltatás        

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

      

Szakmai megvalósításban közreműködő 

munkatársak költségei  

      

Projektmenedzsment költség        

 Képzési költség        

 Eredményességi tréningek        

Célcsoport támogatásának költségei        

Tartalék        

Projekt elszámolható költségei összesen        

Projekt nem elszámolható költségei összesen        

Projekt teljes költsége        
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6. MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE – A MENEDZSMENT SZERVEZET 

BEMUTATÁSA 

Jelen projekt esetében a konzorciumvezető Lajosmizse Város Önkormányzata, a konzorciumi 

partner pedig Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézménye. 

A projektmenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységeket mindkét konzorciumi tag 

vonatkozásában Lajosmizse Város Önkormányzata látja el. A csapat a projektmenedzserből, a 

szakmai vezetőből és a pénzügyi vezetőből áll össze, akik megbízási szerződéses jogviszonyban 

állnak az önkormányzattal a projekt kezdetétől. A projektmenedzsment munkáját a 

projektmenedzser irányítja, a projekt szervezési kérdéseiért felel, míg a pénzügyi kérdésekben a 

pénzügyi vezető az illetékes. A zavartalan szakmai munkát egy fő szakmai vezető biztosítja. 

Jelen projekt és a kapcsolódó TOP-4.3.1-15 felhívásra benyújtandó projekt esetében a 

projektmenedzsment szervezetéből csak a szakmai vezető személye közös. 

 

A tervezett projekt előkészítésében és megvalósításában a partnerségben résztvevők 3 

különböző csoportját különíthetjük el, ezt szemlélteti a fenti szervezeti ábra is. Ezek csoportok a 

bevonásuk mértéke szerint hierarchikus sorrendbe állíthatók, sőt mint ahogyan az ábrán is látszik, 

halmaz-részhalmaz viszonyban állnak egymással. 

A legtágabb csoportot az úgy nevezett érintettek adják, ők megjelenhetnek például 

szolgáltatóként, megbízottként valamely tevékenység kapcsán. De ide sorolhatjuk akár a 
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célcsoportot is, az ő bevonásukra is sor fog kerülni, a tervezett fejlesztéseket elfogadtató 

programokkal. 

A projekt előkészítésébe és megvalósításába a felhívás értelmében kötelező bevonni a 

Támogató Csoportot is. Az ő bevonásuk már az érintetteknél magasabb fokú. 

A legbelső csoportot a konzorcium két tagja alkotja, akik a támogatásból tervezett 

tevékenységeket megvalósítják a projekt költségvetése terhére. A konzorcium vezetője 

Lajosmizse Város Önkormányzata. A felhívás értelmében elvárás egy legalább három éves 

oktatási, egészségügyi vagy szociális területen szerzett tapasztalattal rendelkező konzorciumi tag 

bevonása a projektbe. Ennek a feltételnek maximálisan eleget tesz a konzorcium másik tagja, 

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye , amely 

megközelítőleg két évtizedes munkája során az egészségügy, a gyermekvédelem és szociális 

tevékenységek területén szerzett tapasztalatot. 

A projekt megvalósításában résztvevő, valamely konzorciumi tag alkalmazásában álló 

személyeknek szintén három csoportja különíthető el. A konzorciumvezető által foglalkoztatott a 

projektmenedzser, aki a projektet koordinálja; a pénzügyi vezető, aki a projekt pénzügyeiért 

felelős, valamint a szakmai vezető, aki a szakmai munka zavartalan lefolyásáért felel. A 

konzorciumi partner alkalmazásában állnak jelen projekt esetén a szociális munkások, akiket a 

szakmai vezető koordinál a projekt során. 

A konzorciumi tagok közötti kapcsolattartás a projektmenedzseren keresztül történik, ennek 

módját a projektmenedzsment SZMSZ-e tartalmazza. A jelen tanulmány mellékletét képező 

önéletrajz is alátámasztja, hogy a projektmenedzser rendelkezik a projekt eredményes 

lebonyolításához szükséges kompetenciákkal és végzettséggel. 
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Projektmenedzsmentben 

résztvevő neve 

Munkáltató Projektben betöltött szerep Képzettség Szakmai tapasztalat 

Horváth Sándor Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Projektmenedzser Hulladékgazdálkodási 

technológus, 

Környezetgazdálkodási 

agrármérnök 

Pályázati referens 

Gulyás Attiláné Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi vezető Gazdálkodási szakos 

közgazdász 

Adóügyi ügyintéző, 

Adócsoport vezető, 

Pénzügyi csoportvezető 

Pénzügyi referens 

Dodonka Csaba Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Szakmai vezető Felsőfokú külkereskedelmi 

ügyintéző, 

Környezetgazdálkodási 

agrármérnök 

Ügyintéző 

Pályázati referens 
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7. MELLÉKLETEK  

7.1 ÁTTEKINTŐ TÉRKÉPVÁZLATOK 

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉPVÁZLAT AZ AKCIÓTERÜLET ÉS A SZEGREGÁTUM/VESZÉLYEZTETETT TERÜLET 

ELHELYEZKEDÉSÉRŐL A TELEPÜLÉSEN BELÜL 

 

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉPVÁZLAT A A KORÁBBI FEJLESZTÉSI HELYSZÍNEK ELHELYEZKEDÉSÉRŐL 

 

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉPVÁZLAT AZ AKCIÓTERÜLETEN ELHELYEZKEDŐ FUNKCIÓKRÓL 

Az akcióterületen nincs közintézmény, kizárólag lakófunkció található meg. 

7.2 CIVIL SZERVEZETEKKEL, LAKOSSÁGGAL, GAZDASÁGI SZEREPLŐKKEL, EGYÉB 

INTÉZMÉNYEKKEL FOLYTATOTT EGYEZTETÉSEK DOKUMENTUMAI 
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7.3 RENDEZVÉNYNAPTÁR 

Hónap Rendezvények megnevezése 

2017. év 

Október 10.24. Lakossági fórum (környezetrendezés, szemétszállítás) 

10.24-25. Pályázati felkészítő képzés 

November 11.03. Pályázati felkészítő képzés 

December 12.01. Pályázati projektmenedzsmenti megbeszélés konzorciumi tag 

részvételével 

12.01. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál. Projekt indulásról szóló tájékoztatás a leendő támogatói 

csoport tagjainak meghívásával. 

12.14. Támogató csoport alakuló ülése. 

2018. év 

Január 01.19. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál. 

01.19. Szakmai tapasztalatok és jó gyakorlatok bemutatása a szegregált 

területeken. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Pécs) meghívásával. 

01.31. Felújítandó önkormányzati szociális bérlakások lakóinak személyes 

tájékoztatása 

Február 02.14.  Képzési és foglalkoztatási konzultáció (képző intézmények, 

projektgazdák, foglalkoztatók meghívásával) 

02.19. Lakossági fórum (környezetrendezés, szemétszállítás) 

02.23. Gyermekvédelmi konferencia – TOP 5.2.1. és TOP 4.3.1. projektek 

megvalósításának bemutatása. 

Március 03.23. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. 

03.21. Lakossági fórum (programok) 

Április 04.20 Föld napja – környezettisztasági nap 

Május 05.18. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. 

05.25. Lakossági fórum (TOP 4.3.1) - önkormányzattal egyeztetendő 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Június Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 
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Hónap Rendezvények megnevezése 

Július 07.02-06. Sport és szabadidő tábor 

07.09-13. Sport és szabadidő tábor 

07.20. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Augusztus Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Szeptember 09.07. Lakossági fórum (őszi programok) 

09.10-14. Egészségügyi hét – Egészség expo 

09.21. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. 

Alkotóműhely 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

 

Október 10.01-05. Bűnmegelőzési program – Idősképzés  

Alkotóműhely 

SZET (1 hét) 

FET 1. turnus 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

November 11.23. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. 

Alkotóműhely 

FET 1. turnus 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

December 12.13. Luca-napi gyermekkarácsonyi ünnepség 

Alkotóműhely 

Alkotóműhely nyílt nap 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 
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Hónap Rendezvények megnevezése 

2019. év 

Január 01.18. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. 

Alkotóműhely 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Bűnmegelőzési program – Szülői kompetencia fejlesztés 

Február 02.22. Gyermekvédelmi konferencia – TOP 5.2.1. és TOP 4.3.1. projektek 

megvalósításának (tervek, eredmények) bemutatása. 

Alkotóműhely 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Bűnmegelőzési program – Ovizsaru 

Március 03.22. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. 

Alkotóműhely 

Pszichodráma 

Lakossági fórum (TOP 431) 

FET 2. turnus 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Bűnmegelőzési program – Serdülők képzése 

Április 04.19. Föld napja – környezettisztasági nap 

Alkotóműhely 

FET 2. turnus 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Bűnmegelőzési program – Pedagógus képzés 

Május 05.17. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. 

Alkotóműhely 

Alkotóműhely kiállítás 

Pszichodráma 
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Hónap Rendezvények megnevezése 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Bűnmegelőzési program – Szakember képzése 

Június Alkotóműhely 

Alkotóműhely évzáró rendezvény 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Július 07.02-06. Sport és szabadidő tábor 

07.09-13. Sport és szabadidő tábor 

07.19. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Augusztus Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Szeptember 09.09-13. Egészségügyi hét – Egészség expo  

09.20. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. 

Lakossági fórum (őszi programok) 

Alkotóműhely 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Október 10.01-05. Bűnmegelőzési program – Idősképzés  

Alkotóműhely 

SZET (1 hét) 

FET 3. turnus 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

November 11.22. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. 

Alkotóműhely 

FET 3. turnus 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 
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Hónap Rendezvények megnevezése 

December 12.13. Luca-napi gyermekkarácsonyi ünnepség 

Alkotóműhely 

Alkotóműhely nyílt nap 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

2020. év 

Január 01.17. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. 

Alkotóműhely 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Bűnmegelőzési program – Szülői kompetencia fejlesztés 

Február 02.21. Gyermekvédelmi konferencia – TOP 5.2.1. és TOP 4.3.1. projektek 

megvalósításának (tervek, eredmények) bemutatása. 

Alkotóműhely 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Bűnmegelőzési program – Ovizsaru 

Március 03.20. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. 

Alkotóműhely 

Lakossági fórum 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Bűnmegelőzési program – Serdülők képzése 

Április 04.24. Föld napja – környezettisztasági nap 

Alkotóműhely 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Bűnmegelőzési program – Pedagógus képzés 

Május 05.22. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. 



TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 „SZEGREGÁLT TERÜLETEN ÉLŐK TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT ERŐSÍTŐ HELYI 

SZINTŰ KOMPLEX PROGRAMOK LAJOSMIZSÉN” 

73 

Hónap Rendezvények megnevezése 

Alkotóműhely 

Alkotóműhely kiállítás 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Bűnmegelőzési program – Szakember képzés 

Június Alkotóműhely 

Alkotóműhely évzáró rendezvény 

Pszichodráma 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Július 07.02-06. Sport és szabadidő tábor 

07.09-13. Sport és szabadidő tábor 

07.24. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Augusztus Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Szeptember 09.10-14. Egészségügyi hét – Egészség expo  

09.18. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

Október 10.01-05. Bűnmegelőzési program – Idősképzés 

Lakossági fórum 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

November 11.20. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmaközi megbeszélése a 

konzorciumi tagnál, a támogatói csoport tagjainak meghívásával. Projekt záró 

rendezvény. 

Mentálhigiénés, családterápiás foglalkozás 

 

7.4 SZOCIÁLIS MUNKÁSOK VÉGZETTSÉGÉT ALÁTÁMASZTÓ DOKUMETNUMOK 
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7.5 TÁMOGATÓ CSOPORT DOKUMENTÁCIÓJA 

MEGHÍVOTTAK KÖRE ÉS A MEGHÍVÁS IGAZOLÁSA 

 

ALAKULÓ ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE 
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A MENEDZSMENTBEN RÉSZTVEVŐK ÖNÉLETRAJZA 
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