
HŐS UTCA ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

URBANOVSZKY ZSUZSANNA



MIÉRT PONT A HŐS UTCA?
Gondolatok 2014-ből

▸ 300  stigmatizált család akik nehéz körülmények között élnek
▸ Mert itt nem volt semmi
▸ Gyermekjogok érvényesülésének hiánya
▸ Egy hely amitől mindenki fél
▸ Gyerekek bandáznak, agresszívek egymással
▸ Jelen van a szerhasználat, lakásmaffia
▸ Folyamatos kilakoltatások
▸ Önkormányzat tehetetlensége 50% magán-50% 

önkormányzati tulajdonú lakás
▸ Szegregátum



SZEGREGÁTUMOK KŐBÁNYÁN



KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS VAGY 
KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS?

• KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS!
• Közösségfejlesztésünkkel célunk, hogy a gyerekes családok 

közös érdekeire alapozva, többnyire a gyerekek 
szükségleteiből kiindulva, a helyi közösségi kapcsolatok 
revitalizálásával és fejlesztésével tegyük képessé a felnőtt korú 
lakosságot, illetve más segítő szervezetek bevonásával tegyük 
elérhetővé a szükséges szolgáltatásokat

• A lakók közösséggé kovácsolása, a közösség cselekvésre való 
képességtétele, a lakók társadalmi kirekesztésének és 
hátrányainak csökkentése

• Az aktivizált lakosság bízzon a kiépült segítő hálóban, képessé 
váljon megfogalmazni a felmerülő problémákat, s azt képes 
legyen közvetíteni az őket körülvevő védőhálónak



IVS ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS 
TERV



„Nyitottabb Hős utcát”-NCA 
pályázat



ELMÚLT IDŐSZAK 
FONTOSABB ESEMÉNYEI

• 2015 IVS-Antiszegregációs terv véleményezése
• 2015. nyarától közösségi beszélgetések
• 2016. januári közösségi beszélgetések során megjelent a lakhatás kérdése, 

ezért márciusában levél az önkormányzatnak
• 2016. tavaszán közösségi beszélgetésekbe bekapcsolódik az AVM, majd 

tüntetés a polgármesteri hivatal előtt
• 2016-tól részvétel a helyi KEF munkájában, folyamatos jelzés a problémákról
• 2017. tavaszán a takarítás megszüntetése
• 2017 tavaszán B. épület felállványozása, magántulajdonosokra kiterhelték a 

34 millio forintot, ez háztartásonként 100-150 ezer ft.
• 2017. nyarán részt vettünk a Társasház Közgyűlésén
• 2017. nyarán szemétszállítás és szerhasználat kérdése kerül a fő fókuszba
• 2017. őszén a szenvedélybeteg ellátókat egy asztalhoz ültettük
• 2017. szeptemberétől elkezdtünk esetkezelni önkéntes szociális munkás 

bevonásával



KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉSEK 
TAPASZTALATAI

• Telepfelszámolás, lakhatás bizonytalansága, tájékoztatás hiánya
• Lakók félelme, nem mernek megszólalni ebben a kiszolgáltatott 

helyzetben
• A lakók egyértelmű kérése volt, hogy aki nem ide való azt a rendőrség 

távolítsa el, nincs bérleti szerződése, önkényes stb.
• A lakók sokallják a felállványozásra a 34 millió forintot/nem volt 

választásuk a magántulajdonosoknak
• Legyenek tisztázva a felújításokkal járó kiadások. Miért kell az A 

épületnek beleszállnia a B épület felállványozásába?
• Miért van a két épület közös kasszán?
• Mire fizetik a lakók a bérleti díjat/közös költséget, ha nincs takarítás?
• Miért nem hajtja be a társasház az adósságokat?
• Gázcsonkok szabadon vannak, villanyhálózat elavult
• Semmit nem költ a Társasház a házra 



MAGÁNTULAJDONOSI 
SZERKEZET



MAGÁNTULAJDONOSOK 
KÖZÖSKÖLTSÉG TARTOZÁSA

2016-ban 151 millió Ft a közös költség tartozás
+ 80 millió Ft a társasház közüzemi tartozása



ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK

2017. Őszi gyors pillanatfelvétel Főbb megállapítások
2017-ben 1 család kapott Hős utcai 

lakást
2016-2017-ben 3 család bérleti 

szerződésének hosszabbítását/új 
lakás  kérelmét utasították el

2016-2017 során 15 család kapott 
máshol lakhatást- ebből 7 család még 
a Hős utcában él-

• 2 család kapott a Bihari úton kapott 
lakást

• 7 család kapott a Pongrác lakótelepen
• 4 család a Tárna utcába
• 4 család a Szállás- Maglódi-Monori 

utcába



FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK
• LAKHASTÁSI VÁLSÁG IDEJÉN LAKÓINGATLANOK CSÖKKENTÉSE
• SZOCIÁLIS /GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYI ELLÁTÓRENDSZER 

BŐVÍTÉSE HELYETT KÖZÖSSÉGI LAKHATÁST
• MEDDIG BÍRJUK ÖNKÉNTESEKKEL
• SZEGREGÁLT LAKÓTERÜLETEK HELYETT INTEGRÁLT 

TELEPÜLÉSRÉSZEKBE VALÓ SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS BIZTOSÍTÁSA
• MI LEHET AZ EGYESÜLET SZEREPE A TELEPFELSZÁMOLÁS 

SORÁN



AMIBEN BIZTOSAK 
VAGYUNK
• LAKÓK NAGY RÉSZE SZABADULNA A HŐS UTCÁBÓL AZ ELVISELHETETLEN 

ÁLLAPOTOK MIATT
• TOVÁBBRA IS NYITOTTAK VAGYUNK AZ ÖNKORMÁNYZAT MEGKERESÉSÉRE, 

PARTNEREK KÍVÁNUNK LENNI 
• PÁRBESZÉDRE VAN SZÜKSÉG
• PARTNERSÉGEKRE VAN SZÜKSÉG, SEGÍTŐ HÁLÓZAT BŐVÍTÉSÉRE
• EGYESÜLET „ANYAGI FÜGGETLENSÉGÉNEK” MEGTARTÁSA
• KÖZÖSSÉGI TÉR FENNTARTÁSA, GYEREKPROGRAMOK FOLYTATÁSA
• KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉSEK FOLYTATÁSA A LAKOSSÁG KÖRÉBEN
• KRÍZIS ALAP LÉTREHOZÁSA LAKÓK SZÁMÁRA
• EGYÉNI ESETKEZELÉSEK FONTOSSÁGA EZÁLTAL SZOCIÁLIS MUNKA, SEGÍTŐ 

MUNKA MEGERŐSÍTÉSE 
• ÖNKÉNTES JOGÁSZOK BEVONÁSA
• UTCAI MEGKERESŐ SZOLGÁLAT, ALACSONYKÜSZÖBŰ SZOLGÁLAT 

MEGERŐSÍTÉSÉRE VALÓ FIGYELEMFEHÍVÁS



Köszönöm a 
figyelmet!

konturegyesulet@gmail.com
http://konturegyesulet.weebly.com/
https://www.facebook.com/KonturEgyesulet
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