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1 Szinergia-elemzés 

Az MNP III négyféle beavatkozás típusának (lakófunkciót erősítő, városi funkciót erősítő, 
közösségi funkciót erősítő és gazdasági funkciót erősítő) egymásra épülésével olyan 
integrált városrehabilitáció bontakozik ki az akcióterületen, amely folytatja az elmúlt fél 
évtizedben megkezdett szociális orientáltságú megújítást, egyben lehetőséget teremt nem 
csak az akcióterület, hanem az egész városrész és környezetének jövőbeli tartós 
átalakulása számára. A projektelemek egymásra hatásának tekintetében területi és ágazati 
szinergia formálódik ki.  

A beavatkozások területi elhelyezkedésében érvényesül a területi koncentráció elve. A 
korábbi és a jelenlegi beruházások a Mátyás térből kiindulva az MNP III során a Teleki tér 
irányába helyezik a megújítás súlypontját. A környezetmegújítást célzó beruházási 
tevékenységek és az ehhez kapcsolódó szociális és bűnmegelőzési beavatkozások kiinduló 
közterületek mentén valósulnak meg, új lendületet adva a városközpont karakteressé 
válásának. 

A legfontosabb szinergia az önmagukban kismértékű beruházásoknak tekinthető 
fejlesztések között abban nyilvánul meg, hogy az egyedi projektelemek egymással 
összeadódva fejtik ki azt a hatást, amelynek eredményeként egy kiterjedt, szociális 
célokat előtérbe helyező városmegújítás valósul meg. Az elmúlt évek fejlesztései lépésről-
lépésre megteremtették a fizikai, társadalmi és gazdasági előfeltételeit annak, hogy a 
jelen projektjavaslat sikerrel megvalósulhasson. 

A területi szinergia az elmúlt évek (MNP I., MNP II. és kiegészítő beavatkozások) 
fejlesztései és a pályázati beavatkozások önmagukban nem működhetnek hatékonyan a 
többi elem fejlesztése nélkül. Az egyes beavatkozások feltételezik a többi beavatkozás 
meglétét. A lakó, a városi, a közösségi és a gazdasági funkciójú beruházásokkal abban az 
esetben érhetők el a kitűzött célok, ha ezeket szerves egységnek tekintjük, amelyek 
funkcionálisan kiegészítik egymást, együttesen egészet alkotnak. 

Az ágazatközi szinergiák kiaknázásának lehetősége abból adódik, hogy viszonylag kis 
területi egységen belül, egymáshoz több ponton kapcsolódva jelennek meg a 
projektelemek. A lakóépületek felújítása az ott élők bevonásával nem valósítható meg a 
kiegészítő szoft elemek, közösségfejlesztési beavatkozások nélkül, és fordítva. A Teleki tér 
és a kapcsolódó közterületek átalakítása nem képzelhető el a tervezett szociális programok 
nélkül. 

A sok kisebb beavatkozással az önkormányzat célja éppen az, hogy az akcióterületen a 
lehető legtöbb ingatlanelemre kiterjessze a rehabilitációt, ezáltal jobban elérhetővé 
válnak kisközösségek, akiknek a városrehabilitációba történő bevonásával a támogatást a 
leghatékonyabban használhatja fel, a projekt révén a legtöbb szinergikus hatást érheti el.  



 

 

6 

2 Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható 
üzemeltetés érdekében 

 
A Józsefvárosi Önkormányzat a program által fejlesztés alá vont létesítmények (bérházak, 
közterületek, közösségi intézmények) tulajdonosa és fenntartója. A projektgazda és az 
integrált projektmenedzser szervezet kapcsolatát szerződés biztosítja. A projektgazda és a 
projektmenedzser szervezet közösen lépnek kapcsolatba a bevont partnerekkel. 

A projektgazda és Rév8 együttműködő szervezetekkel valósítja meg a programot. A bevont 
partnerszervezetek egy része az MNPI. és II. megvalósítása során kialakult együttműködés 
kedvező tapasztalataira építve kerültek újból kiválasztásra.  

A szervezetek feladatorientáltan, az MNPIII. keretében megvalósítható feladatok alapján 
lettek megkeresve, kiválasztva az MNPIII. céljait teljesítő, saját projektjeik integrálását 
követően. További a céljainkkal egyetértő partnerek bevonására is nyitott a program.  

Első lépésben egyéni partneri megbeszélések folytak Rév8 és az egyes partnerszervezetek 
között, törekedve a társadalmi – gazdasági - környezeti céljainkkal harmonizáló 
interdiszciplináris és szektorokon átívelő partnerség kialakítására. 

Az együttműködés első hivatalos formája egy keret megállapodás, melyben partnerek 
megerősítik, hogy az MNPIII. keretében vállat feladatok megvalósításában, a kijelölt célok 
elérése érdekében készek az együttműködésre. 

Ezt követően a projektgazda és Rév8 feladat-ellátási szerződést köt. Majd Rév8 a 
projektgazda nevében eljárva egyedi megállapodásokat köt minden egyes 
partnerszervezettel, a vállalt feladatokról és az ehhez tartozó kötelezettségekről. 

 

1. ábra A partner szervezetek és feladataik összefoglaló táblázata 

Szervezet neve Feladat megnevezése 

A projektben feladata 
mely szakaszokra 

vonatkozik: 
végrehajtás, fenntartás 

Projektgazda 

Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat A teljes MNPIII. lebonyolítása végrehajtás, fenntartás 

Projektmenedzsment szervezet 

Rév8 Zrt. A teljes MNPIII. lebonyolítása végrehajtás, fenntartás 

Konzorciumi partnerek (Társasházak) 

Bauer Sándor utca 19. 
Társasház Társasház felújítási alprogram végrehajtás, fenntartás 
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Lujza utca 18. Társasház Társasház felújítási alprogram végrehajtás, fenntartás 

Mátyás tér 5. Társasház Társasház felújítási alprogram végrehajtás, fenntartás 

Mátyás tér 9. Társasház Társasház felújítási alprogram végrehajtás, fenntartás 

Mátyás tér 12. Társasház Társasház felújítási alprogram végrehajtás, fenntartás 

Mátyás tér 13 Társasház Társasház felújítási alprogram végrehajtás, fenntartás 

Mátyás tér 16. Társasház Társasház felújítási alprogram végrehajtás, fenntartás 

Szerdahelyi utca 11. 
Társasház Társasház felújítási alprogram végrehajtás, fenntartás 

Teleki tér 3. Társasház Társasház felújítási alprogram végrehajtás, fenntartás 

Teleki tér 4. Társasház Társasház felújítási alprogram végrehajtás, fenntartás 

Teleki tér 5. Társasház Társasház felújítási alprogram végrehajtás, fenntartás 

Teleki tér 6. Társasház Társasház felújítási alprogram végrehajtás, fenntartás 

Közigazgatási szervezet, közintézmény 

BRFK A negyedben dolgozó szomszédsági 
rendőr végrehajtásában való részvétel  végrehajtás, fenntartás 

Losonczi Téri Általános 
Iskola 

Az antiszociális családok segítő 
programjának végrehajtásában való 
részvétel 

végrehajtás, fenntartás 

Lakatos Menyhért 
Józsefvárosi Általános 
Művelődési Központ 

Az antiszociális családok segítő 
programjának végrehajtásában való 
részvétel 

végrehajtás, fenntartás 

Koszorú Napközi Otthonos 
Óvoda 

Az antiszociális családok segítő 
programjának végrehajtásában való 
részvétel  

végrehajtás, fenntartás 

Józsefvárosi Családsegítő 
és Gyermekvédelmi 
Központ 

Az antiszociális családok segítő 
programjának kialakításában és 
végrehajtásban való részvétel  

végrehajtás, fenntartás 

Józsefvárosi Közösségi 
Házak Nkft. 

Az antiszociális családok segítő 
programjának kialakításában és 
végrehajtásában részvétel  

végrehajtás, fenntartás 

Közép-magyarországi 
Regionális Munkaügyi 
Központ 

A Képzési Program keretében 
szaktanácsadói feladatok a szakképzési 
programok kialakításában és 
lebonyolításában 

végrehajtás, fenntartás 

Non-profit szervezet 

„Együtt van kiút” 
Alapítvány 

Hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok, szenvedélybetegek alacsony 
küszöbű ellátása 

végrehajtás, fenntartás 
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Kapocs Ifjúsági Önsegítő 
Szolgálat 

Közösségi rendezvényeken való aktív 
közreműködés, ifjúságvédelmi 
feladatok ellátása  

Végrehajtás, fenntartás 

 Muro Phral-Testvérem 
Cigány Magyar Társadalmi 
Kulturális Egyesület 

A Közösségfejlesztési programban való 
részvétel, közösségi rendezvények 
szervezése  

Végrehajtás, fenntartás 

Magdolna Negyedi 
Szomszédsági Tanács 

A Közösségfejlesztési programban való 
részvétel, közösségi rendezvények 
szervezése 

Végrehajtás, fenntartás 

Magyar Emberi Jogvédő 
Központ Alapítvány 

Hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok, szenvedélybetegek alacsony 
küszöbű ellátása 

Végrehajtás, fenntartás 

 Nap Klub Alapítvány 

A Közösségfejlesztési programokban 
való aktív közreműködés, az Épület-
felújítási Program keretében 
közösségfejlesztési feladatok ellátása  

Végrehajtás, fenntartás 

 

 

3 Konzorciumi partnerek bemutatása 

1. Táblázat Konzorciumi partnerek legfontosabb adatai 

Partner neve: Bauer Sándor utca 19. Társasház 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Társasház 

A partner által végzett tevékenységek teljes 
összege (Ft) 

85,786,106 Ft 
 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 
szerződés aláírása)? 

Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 
(Ft) 

85,786,106 Ft 
 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) - 

Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan 
vesz részt a projektben? 

Társasház felújítás 

Partner szerepe a tervezésben: Társasház közgyűlési határozatban megnevezi a 
felújítási munkálatokat, elkötelezi magát a 
projektben való részvételre és együttműködésre 
határozza le magát a sikeres megvalósulás 
érdekében a projektgazdával, 
projektmenedzsment szervezettel, valamint az 
irányító és közreműködő hatósággal. Továbbá 
lebonyolítja a tervezést. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A végrehajtás során szorosan együttműködik a 
projektszervezetekkel, a kivitelezőkkel, segíti a 
mielőbbi projektmegvalósulást.  
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Partner szerepe a 
fenntartásban/üzemeltetésben:  

A felújítások során bekövetkező változások 
elősegítik az épület gazdaságosabb 
fenntartását, költséghatékonyabb 
üzemeltetését. A lakók vállalják az 
állagmegóvást és erejükhöz mérten 
hozzájárulnak az élhetőbb környezet 
fenntartásához. 

Partner neve: Lujza utca 18. Társasház 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Társasház 

A partner által végzett tevékenységek teljes 
összege (Ft) 

102,817,648 Ft 
 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 
szerződés aláírása)? 

Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 
(Ft) 

102,817,648 Ft 
 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) - 

Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan 
vesz részt a projektben? 

Társasház felújítás 

Partner szerepe a tervezésben: Társasház közgyűlési határozatban megnevezi a 
felújítási munkálatokat, elkötelezi magát a 
projektben való részvételre és együttműködésre 
határozza le magát a sikeres megvalósulás 
érdekében a projektgazdával, 
projektmenedzsment szervezettel, valamint az 
irányító és közreműködő hatósággal. Továbbá 
lebonyolítja a tervezést. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A végrehajtás során szorosan együttműködik a 
projektszervezetekkel, a kivitelezőkkel, segíti a 
mielőbbi projektmegvalósulást.  

Partner szerepe a 
fenntartásban/üzemeltetésben:  

A felújítások során bekövetkező változások 
elősegítik az épület gazdaságosabb 
fenntartását, költséghatékonyabb 
üzemeltetését. A lakók vállalják az 
állagmegóvást és erejükhöz mérten 
hozzájárulnak az élhetőbb környezet 
fenntartásához. 

  

Partner neve: Mátyás tér 5. Társasház 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Társasház 

A partner által végzett tevékenységek teljes 
összege (Ft) 

16,455,171 Ft 
 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 
szerződés aláírása)? 

Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 
(Ft) 

16,455,171 Ft 
 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)  

Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan 
vesz részt a projektben? 

Társasház felújítás 

Partner szerepe a tervezésben: Társasház közgyűlési határozatban megnevezi a 
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felújítási munkálatokat, elkötelezi magát a 
projektben való részvételre és együttműködésre 
határozza le magát a sikeres megvalósulás 
érdekében a projektgazdával, 
projektmenedzsment szervezettel, valamint az 
irányító és közreműködő hatósággal. Továbbá 
lebonyolítja a tervezést. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A végrehajtás során szorosan együttműködik a 
projektszervezetekkel, a kivitelezőkkel, segíti a 
mielőbbi projektmegvalósulást.  

Partner szerepe a 
fenntartásban/üzemeltetésben:  

A felújítások során bekövetkező változások 
elősegítik az épület gazdaságosabb 
fenntartását, költséghatékonyabb 
üzemeltetését. A lakók vállalják az 
állagmegóvást és erejükhöz mérten 
hozzájárulnak az élhetőbb környezet 
fenntartásához. 

  

Partner neve: Mátyás tér 9. Társasház 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Társasház 

A partner által végzett tevékenységek teljes 
összege (Ft) 

46,226,083 Ft 
 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 
szerződés aláírása)? 

Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 
(Ft) 

46,226,083 Ft 
 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)  

Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan 
vesz részt a projektben? 

Társasház felújítás 

Partner szerepe a tervezésben: Társasház közgyűlési határozatban megnevezi a 
felújítási munkálatokat, elkötelezi magát a 
projektben való részvételre és együttműködésre 
határozza le magát a sikeres megvalósulás 
érdekében a projektgazdával, 
projektmenedzsment szervezettel, valamint az 
irányító és közreműködő hatósággal. Továbbá 
lebonyolítja a tervezést. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A végrehajtás során szorosan együttműködik a 
projektszervezetekkel, a kivitelezőkkel, segíti a 
mielőbbi projektmegvalósulást.  

Partner szerepe a 
fenntartásban/üzemeltetésben:  

A felújítások során bekövetkező változások 
elősegítik az épület gazdaságosabb 
fenntartását, költséghatékonyabb 
üzemeltetését. A lakók vállalják az 
állagmegóvást és erejükhöz mérten 
hozzájárulnak az élhetőbb környezet 
fenntartásához. 

  

Partner neve: Mátyás tér 12. Társasház 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Társasház 

A partner által végzett tevékenységek teljes 27,562,425 Ft 
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összege (Ft)  

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 
szerződés aláírása)? 
 

Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 
(Ft) 

27,562,425 Ft 
 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)  

Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan 
vesz részt a projektben? 

Társasház felújítás 

Partner szerepe a tervezésben: Társasház közgyűlési határozatban megnevezi a 
felújítási munkálatokat, elkötelezi magát a 
projektben való részvételre és együttműködésre 
határozza le magát a sikeres megvalósulás 
érdekében a projektgazdával, 
projektmenedzsment szervezettel, valamint az 
irányító és közreműködő hatósággal. Továbbá 
lebonyolítja a tervezést. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A végrehajtás során szorosan együttműködik a 
projektszervezetekkel, a kivitelezőkkel, segíti a 
mielőbbi projektmegvalósulást.  

Partner szerepe a 
fenntartásban/üzemeltetésben:  

A felújítások során bekövetkező változások 
elősegítik az épület gazdaságosabb 
fenntartását, költséghatékonyabb 
üzemeltetését. A lakók vállalják az 
állagmegóvást és erejükhöz mérten 
hozzájárulnak az élhetőbb környezet 
fenntartásához. 

  

Partner neve: Mátyás tér 13 Társasház 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Társasház 

A partner által végzett tevékenységek teljes 
összege (Ft) 

40,974,308 Ft 
 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 
szerződés aláírása)? 

Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 
(Ft) 

40,974,308 Ft 
 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)  

Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan 
vesz részt a projektben? 

Társasház felújítás 

Partner szerepe a tervezésben: Társasház közgyűlési határozatban megnevezi a 
felújítási munkálatokat, elkötelezi magát a 
projektben való részvételre és együttműködésre 
határozza le magát a sikeres megvalósulás 
érdekében a projektgazdával, 
projektmenedzsment szervezettel, valamint az 
irányító és közreműködő hatósággal. Továbbá 
lebonyolítja a tervezést. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A végrehajtás során szorosan együttműködik a 
projektszervezetekkel, a kivitelezőkkel, segíti a 
mielőbbi projektmegvalósulást.  
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Partner szerepe a 
fenntartásban/üzemeltetésben:  

A felújítások során bekövetkező változások 
elősegítik az épület gazdaságosabb 
fenntartását, költséghatékonyabb 
üzemeltetését. A lakók vállalják az 
állagmegóvást és erejükhöz mérten 
hozzájárulnak az élhetőbb környezet 
fenntartásához. 

Partner neve: Mátyás tér 16. Társasház 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Társasház 

A partner által végzett tevékenységek teljes 
összege (Ft) 

25,230,936 Ft 
 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 
szerződés aláírása)? 

Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 
(Ft) 

25,230,936 Ft 
 

Biztosít-e önerőt?  Nem - 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)  

Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan 
vesz részt a projektben? 

Társasház felújítás 

Partner szerepe a tervezésben: Társasház közgyűlési határozatban megnevezi a 
felújítási munkálatokat, elkötelezi magát a 
projektben való részvételre és együttműködésre 
határozza le magát a sikeres megvalósulás 
érdekében a projektgazdával, 
projektmenedzsment szervezettel, valamint az 
irányító és közreműködő hatósággal. Továbbá 
lebonyolítja a tervezést. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A végrehajtás során szorosan együttműködik a 
projektszervezetekkel, a kivitelezőkkel, segíti a 
mielőbbi projektmegvalósulást.  

Partner szerepe a 
fenntartásban/üzemeltetésben:  

A felújítások során bekövetkező változások 
elősegítik az épület gazdaságosabb 
fenntartását, költséghatékonyabb 
üzemeltetését. A lakók vállalják az 
állagmegóvást és erejükhöz mérten 
hozzájárulnak az élhetőbb környezet 
fenntartásához. 

  

Partner neve: Szerdahelyi utca 11. Társasház 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Társasház 

A partner által végzett tevékenységek teljes 
összege (Ft) 

27,928,073 Ft 
 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 
szerződés aláírása)? 

Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 
(Ft) 

27,928,073 Ft 
 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)  

Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan 
vesz részt a projektben? 

Társasház felújítás 
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Partner szerepe a tervezésben: Társasház közgyűlési határozatban megnevezi a 
felújítási munkálatokat, elkötelezi magát a 
projektben való részvételre és együttműködésre 
határozza le magát a sikeres megvalósulás 
érdekében a projektgazdával, 
projektmenedzsment szervezettel, valamint az 
irányító és közreműködő hatósággal. Továbbá 
lebonyolítja a tervezést. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A végrehajtás során szorosan együttműködik a 
projektszervezetekkel, a kivitelezőkkel, segíti a 
mielőbbi projektmegvalósulást.  

Partner szerepe a 
fenntartásban/üzemeltetésben:  

A felújítások során bekövetkező változások 
elősegítik az épület gazdaságosabb 
fenntartását, költséghatékonyabb 
üzemeltetését. A lakók vállalják az 
állagmegóvást és erejükhöz mérten 
hozzájárulnak az élhetőbb környezet 
fenntartásához. 

  

Partner neve: Teleki tér 3. Társasház 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Társasház 

A partner által végzett tevékenységek teljes 
összege (Ft) 

17,999,550 Ft 
 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 
szerződés aláírása)? 

Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 
(Ft) 

17,999,550 Ft 
 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)  

Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan 
vesz részt a projektben? 

Társasház felújítás 

Partner szerepe a tervezésben: Társasház közgyűlési határozatban megnevezi a 
felújítási munkálatokat, elkötelezi magát a 
projektben való részvételre és együttműködésre 
határozza le magát a sikeres megvalósulás 
érdekében a projektgazdával, 
projektmenedzsment szervezettel, valamint az 
irányító és közreműködő hatósággal. Továbbá 
lebonyolítja a tervezést. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A végrehajtás során szorosan együttműködik a 
projektszervezetekkel, a kivitelezőkkel, segíti a 
mielőbbi projektmegvalósulást.  

Partner szerepe a 
fenntartásban/üzemeltetésben:  

A felújítások során bekövetkező változások 
elősegítik az épület gazdaságosabb 
fenntartását, költséghatékonyabb 
üzemeltetését. A lakók vállalják az 
állagmegóvást és erejükhöz mérten 
hozzájárulnak az élhetőbb környezet 
fenntartásához. 

  

Partner neve: Teleki tér 4. Társasház 
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A partner gazdálkodási/jogi formája: Társasház 

A partner által végzett tevékenységek teljes 
összege (Ft) 

24,881,236 Ft 
 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 
szerződés aláírása)? 

Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 
(Ft) 

24,881,236 Ft 
 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)  

Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan 
vesz részt a projektben? 

Társasház felújítás 

Partner szerepe a tervezésben: Társasház közgyűlési határozatban megnevezi a 
felújítási munkálatokat, elkötelezi magát a 
projektben való részvételre és együttműködésre 
határozza le magát a sikeres megvalósulás 
érdekében a projektgazdával, 
projektmenedzsment szervezettel, valamint az 
irányító és közreműködő hatósággal. Továbbá 
lebonyolítja a tervezést. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A végrehajtás során szorosan együttműködik a 
projektszervezetekkel, a kivitelezőkkel, segíti a 
mielőbbi projektmegvalósulást.  

Partner szerepe a 
fenntartásban/üzemeltetésben:  

A felújítások során bekövetkező változások 
elősegítik az épület gazdaságosabb 
fenntartását, költséghatékonyabb 
üzemeltetését. A lakók vállalják az 
állagmegóvást és erejükhöz mérten 
hozzájárulnak az élhetőbb környezet 
fenntartásához. 

  

Partner neve: Teleki László tér 5. Társasház 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Társasház 

A partner által végzett tevékenységek teljes 
összege (Ft) 

55,835,634 Ft 
 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 
szerződés aláírása)? 

Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 
(Ft) 

55,835,634 Ft 
 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)  

Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan 
vesz részt a projektben? 

Társasház felújítás 

Partner szerepe a tervezésben: Társasház közgyűlési határozatban megnevezi a 
felújítási munkálatokat, elkötelezi magát a 
projektben való részvételre és együttműködésre 
határozza le magát a sikeres megvalósulás 
érdekében a projektgazdával, 
projektmenedzsment szervezettel, valamint az 
irányító és közreműködő hatósággal. Továbbá 
lebonyolítja a tervezést. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A végrehajtás során szorosan együttműködik a 
projektszervezetekkel, a kivitelezőkkel, segíti a 



 

 

15 

mielőbbi projektmegvalósulást.  

Partner szerepe a 
fenntartásban/üzemeltetésben:  

A felújítások során bekövetkező változások 
elősegítik az épület gazdaságosabb 
fenntartását, költséghatékonyabb 
üzemeltetését. A lakók vállalják az 
állagmegóvást és erejükhöz mérten 
hozzájárulnak az élhetőbb környezet 
fenntartásához. 

Partner neve: Teleki tér 6. Társasház 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Társasház 

A partner által végzett tevékenységek teljes 
összege (Ft) 

40,910,839 Ft 
 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 
szerződés aláírása)? 

Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 
(Ft) 

40,910,839 Ft 
 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)  

Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan 
vesz részt a projektben? 

Társasház felújítás 

Partner szerepe a tervezésben: Társasház közgyűlési határozatban megnevezi a 
felújítási munkálatokat, elkötelezi magát a 
projektben való részvételre és együttműködésre 
határozza le magát a sikeres megvalósulás 
érdekében a projektgazdával, 
projektmenedzsment szervezettel, valamint az 
irányító és közreműködő hatósággal. Továbbá 
lebonyolítja a tervezést. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A végrehajtás során szorosan együttműködik a 
projektszervezetekkel, a kivitelezőkkel, segíti a 
mielőbbi projektmegvalósulást.  

Partner szerepe a 
fenntartásban/üzemeltetésben:  

A felújítások során bekövetkező változások 
elősegítik az épület gazdaságosabb 
fenntartását, költséghatékonyabb 
üzemeltetését. A lakók vállalják az 
állagmegóvást és erejükhöz mérten 
hozzájárulnak az élhetőbb környezet 
fenntartásához. 

  

Partner neve: Teleki tér 7. Társasház 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Társasház 

A partner által végzett tevékenységek teljes 
összege (Ft) 

19,893,739 Ft 
 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 
szerződés aláírása)? 

Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 
(Ft) 

19,893,739 Ft 
 

Biztosít-e önerőt? Nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)  

Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan 
vesz részt a projektben? 

Társasház felújítás 
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Partner szerepe a tervezésben: Társasház közgyűlési határozatban megnevezi a 
felújítási munkálatokat, elkötelezi magát a 
projektben való részvételre és együttműködésre 
határozza le magát a sikeres megvalósulás 
érdekében a projektgazdával, 
projektmenedzsment szervezettel, valamint az 
irányító és közreműködő hatósággal. Továbbá 
lebonyolítja a tervezést. 

Partner szerepe a végrehajtásban: A végrehajtás során szorosan együttműködik a 
projektszervezetekkel, a kivitelezőkkel, segíti a 
mielőbbi projektmegvalósulást.  

Partner szerepe a 
fenntartásban/üzemeltetésben:  

A felújítások során bekövetkező változások 
elősegítik az épület gazdaságosabb 
fenntartását, költséghatékonyabb 
üzemeltetését. A lakók vállalják az 
állagmegóvást és erejükhöz mérten 
hozzájárulnak az élhetőbb környezet 
fenntartásához. 

 

 

4 Támogatói csoport létrehozása, tevékenysége 

A szociális városrehabilitációs program tervezése és megvalósítása során alapkövetelmény, 
hogy a támogatható tevékenységek összeállításába és a megvalósításhoz kapcsolódó 
egyeztetésekbe bevonásra kerüljenek a helyi viszonyokat leginkább ismerő, releváns 
szervezetek, valamint a lakosság. Az MNP III. program társadalmasítása érdekében 2012. 
szeptember 25-én létrejött a projekt támogatói csoportja (HTCS) melyben, az 
önkormányzat mellett részt vesznek, intézmények, civil szervezetek.  

A résztvevők: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat; Józsefvárosi 
Családsegítő és Gyermekvédelmi Központ; Józsefvárosi Közösségi Házak Nkft.; Kapocs 
Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány; Koszorú Napközi Otthonos Óvoda; Lakatos Menyhért 
Józsefvárosi Általános Művelődési Központ; Losonczi Téri Általános Iskola; Magdolna 
Negyedi Szomszédsági Tanács; Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány; Muro Phral – 
Testvérem Cigány - Magyar Társadalmi és Kulturális Egyesület. 

A HTCS létrehozásával az együttműködő partnerek célja, hogy a Magdolna Negyed Program 
III. szociális célú városrehabilitációs projektjavaslat megvalósítása esetén a program 
szociális céljainak megvalósulását biztosítsák. A HTCS tagjainak célja, hogy a projekt 
előkészítése és megvalósítása során a kialakított céloknak megfelelően a tevékenységeket 
a helyi igényeknek és szükségleteknek leginkább megfelelően alakítsák. Az együttműködő 
partnerek feladata, hogy az elkészítési, megvalósítási és fenntartási folyamatot 
nyomonkövesse, szakmai támogatást biztosítson a projekt fejlesztési időszakban az 
akcióterületi terv tartalmának véglegesítéséhez és megvalósításához, mobilizálja az 
érintett csoportok részvételét a városrész megújításában, jelezze az akcióterületen 
felmerülő igényeket, és támogassák a projekt által elért eredmények fenntarthatóságát. A 
támogatói csoportnak fontos szerepe van a célcsoport elérésében, megszólításában, és a 
projekt egyes elemeinek kommunikációjában, az eredmények elterjesztésében. A HTCS 
visszacsatolói fórumként is működik, a célcsoport szükségleteit, igényeit beépíti a 
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programokba. Emellett a támogatói csoport feladata a döntéshozók és intézményi 
szereplők mobilizálása is. A HTCS együttműködő partnerei szakmai tanácsokkal segítik a 
projekt költségvetésében elkülönített Program Alap keretében, a helyi társadalmi akciókat 
támogató közvetett támogatások felhasználását. A HTCS együttműködő partnerei vállalják, 
hogy szakmailag átfedésben álló részprogramokat összehangoltan, az együttműködés 
jegyében hajtják végre. A személyi feltételeket együttműködő partnerek közösen 
biztosítják. A HTCS egy együttműködő fórum, amelynek keretében együttműködő 
partnerek legalább havonta egy alkalommal szakmai konzultációs ülést tartanak, ahol a 
partnerszervezetek delegáltak útján képviseltetik magukat. Együttműködő partnerek az 
ülések időpontját minden évben közös megegyezéssel kialakított ütemterv szerint 
határozzák meg. 

 

5 Jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok 

 
A szükséges ingatlanok megszerzésével kapcsolatos feladatok 
 

Az MNP III esetében nem releváns 

 

Terület-előkészítési feladatok 
 

A beavatkozással érintett ingatlanelemeken nincs olyan magas-és mély építmény, amely 
elbontása, áthelyezése szükséges lenne a tervezett beavatkozások megvalósításához. 

Az akcióterületen belüli út- és közműhálózat felújításával, illetve fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok 
 
A Magdolna Negyed Központ területén fekvő úthálózat felújítása tervszerűen folyik. Az 
elmúlt 5 éven belül felújításra került a fővárosi önkormányzat által, a tömegközlekedés 
által érintett útvonalak, úgy mint Nagyfuvaros utca, Mátyás tér délkeleti ív, Szerdahelyi 
utca és Karácsony Sándor utca. 

A Magdolna Negyed Program II projekt keretében megvalósult a Mátyás tér északnyugati 
ívének, az Erdélyi utca Homok utcáig terjedő, illetve a Tavaszmező utca Koszorú utcáig 
terjedő részének felújítása, és a közszféra kiegészítő közterületi fejlesztése keretében 
valósul meg a Tavaszmező utca Horváth Mihály térig terjedő szakaszának megújítása. 

Felújításra váró utcaszakaszok: Teleki tér és piac környéke, FIDO, Bauer Sándor utca és a 
Magdolna utca. A Magdolna Negyed Program III keretében a Józsefvárosi Önkormányzat a 
térbeli összefüggések alapján a már megújított közterületekhez szorosan kapcsolódó, 
szomszédos közterületek felújítását tűzte ki célul. A Teleki téri közterületek felújításával 
a korábbi Mátyás térből kiinduló közterület-fejlesztés szerves folytatásaként a Népszínház 
utca irányában összefüggő megújult közterület-hálózat születik.  

A projekt keretében újítja meg az önkormányzat a Kálvária teret.  
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Az akcióterületet feltáró út- és közműhálózat felújításával, illetve fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok 
 
A Magdolna negyedet feltáró utcák (Népszínház utca, Fiumei út, Baross utca) fővárosi 
önkormányzat kezelésében állnak. Mindhárom útszakasz az elmúlt 5 évben volt teljes 
körűen felújítva, az út- és a közműhálózat megfelelő kapacitású és állapotú, a városrész 
megközelíthetősége jó. 

 
Zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
 
A Magdolna Negyed Központ területén található zöldfelületek közül az MNP I-II keretében 
került sor a Mátyás téri park és kapcsolódó fasorok megújítására. Az akcióterület további  
jelentős zöldterületeit újítja meg: a Dobozi és Fiumei út közötti területet (FIDO), a Teleki 
teret, és Kálvária teret, jelen pályázati projekt keretében az önkormányzat.  

 
Kármentesítési tevékenység 
 
Az MNP III esetében nem releváns 

 
Önkormányzati tulajdonú lakóépületek rehabilitációja 
 
A Magdolna negyed területén mintegy 60 darab 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület 
található, ezek közül a Magdolna Negyed Program III keretében 28 lakóépület felújítására 
kerül sor. A helyi önkormányzati épületállomány fennmaradó része esetében az ingatlanok 
egy része gazdaságosan nem felújítható (súlyos műszaki problémák, alacsony lakásszám, 
stb.), másik részét az önkormányzat középtávon elidegeníteni kívánja. 

 
Építési, telekalakítási feladatok 
 
Az akcióterület és a városrész területén olyan mértékű ingatlanfejlesztés megvalósítását 
nem tervezi az önkormányzat, ahol telekalakítási feladatokra lesz szükség. 

 
 

6 Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a 
közszféra fejlesztései nyomán 

 
A magánszféra az alábbiakat kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán: 

Kiskereskedelmi üzletterület létrehozása a Teleki téri piac területén 
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2. Táblázat Kiskereskedelmi fejlesztés a negyedben 

Projekt neve Projekt rövid 
leírása 

Projekt 
helyszíne 

Projekt 
gazda 

Előkészí-
tettség 

Megvalósítás lehetséges 
kezdete és vége 

Kiskereskedelmi 
fejlesztés 

Kiskereskedelmi 
üzletterület 
létrehozása 

Teleki 
téri piac 

Lidl 
Magyarország 
Kft. 

Közbeszerzés
, kivitelezés 

2012.III.n.év 2014.III.n.év 

 

 
 

7 Kapcsolódó fejlesztések - a pályázaton kívül a 
közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az 
akcióterületen 

3. Táblázat Megvalósítás alatt lévő projekt 

Projekt neve: Teleki téri piac rekonstrukciója 

Projekt rövid leírás: Új építésű kiskereskedelmi létesítményben 
1160m2 alapterület üzlethelyiség, 1380m2 
alapterület fedett piactér 

Projekt helyszíne: Teleki tér 

Projekt gazda: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 

Előkészítettség: Közbeszerzés 

Tervezett összköltség: Bruttó 700 millió forint 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége: 2013. I. n.év - 2013. III. n.év 
 
4. Táblázat Megvalósítás alatt lévő projekt 

Projekt neve: Karácsony Sándor utca 1. foghíjtelek, jelenleg 
ideiglenes piac területének hasznosítása 

Projekt rövid leírás: Korszerű, hagyományos zsibárus jellegű 
piacterület 

Projekt helyszíne: Teleki tér 

Projekt gazda: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 

Előkészítettség: koncepció 

Tervezett összköltség: n.a. 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége: 2014.I.n.év - 2014. IV.n.év 
 
 
 
 

8 A tervezett fejlesztések várható hatásai 

8.1 Társadalmi-gazdasági hatások 
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Általános megállapítások 

Jelen pályázat projektjavaslatában tervezett beavatkozások hatására javul a társadalmi 
kohézió, működő mikroközösségek jönnek létre, majd a szomszédsági tanács 
megalakításával egyre több embert lehet bevonni a rehabilitációs folyamatba. 

A felzárkóztató programok megteremtik a lehetőségét annak, hogy a halmozottan 
hátrányos helyzetű, többségében roma tanulók, az általános iskolából kikerülve eséllyel  
vegyenek részt a piacképes tudást, és szakképzést biztosító oktatási rendszerben. 

A projekt eredményeként célul tűztük ki, hogy az általánost végzett tanulók közül a 
gimnáziumba és szakközépiskolába minél többen kerüljenek. A speciális, kreativitáson 
alapuló oktatás révén elérhető, hogy 10-12 éves korra a hátrányos helyzetű tanulók átlagos 
tudásszintre kerüljenek a kulcskompetenciák tekintetében.  A Kesztyűgyár közösségi ház 
programjai azonos hozzáférést biztosítanak a roma tanulók számára az egyedi 
képzésekhez, kulturális programokhoz. Az interkulturális programok elősegítik a különböző 
kultúrájú és szociális hátterű fiatalok közötti kommunikációt, a másság elfogadását. A 
közösségi házban és a közösségi célú sport- és szabadidőudvaron a 10-18 éves korosztály 
számára biztosítható az egész napos tevékenység, amelynek eredményeként csökken az 
utcán kallódó fiatalok száma. 

A munkaképes lakosság részére szervezett képzési programok résztvevői a piacképes tudás, 
szakképesítés megszerzését követően képessé válik a tudásának megfelelő munka 
megszerzéséhez. Az információs és tanácsadó szolgáltatások folyamatosan segítséget 
nyújtanak a foglalkoztatási kérdésekben, ezzel segítve, az állást keresőket az 
elhelyezkedésben, az alkalmi munkából élők közül egyre többen találhatnak rendszeres 
jövedelmet biztosító állást. 

A közbiztonsági program eredményeként elérhető, hogy az itt lakókban élő félelem, 
kiszolgáltatottság csökkenjen, mérséklődjön a közterületi deviáns viselkedés, valamint a 
fiatalkorúak bűnelkövetővé válása, csökkeni fog az antiszociális viselkedők száma, a 
közvetlen lakókörnyezet biztonságossá válik. 

A Magdolna Negyed Program III keretében megvalósuló fizikai beruházások – a jobb 
lakáskörülmények, a rendezettebb, biztonságosabb lakókörnyezet kialakítása – és „szellemi 
beruházások” - oktatási, képzési, foglalkoztatási lehetőségek, szabadidős tevékenységek – 
megvalósítása és működtetése lehetőséget nyújt a városrészben élők emberek, családok 
tagjainak egyéni sorsuk kedvező irányban történő alakulására és saját maguk általi 
alakítására. 

A programok lehetőséget nyújtanak a környezet alakításának egyéni és közösségi formáira. 
Ennek hatására a negyedben élő, különböző státuszú csoportok tagjai közötti társadalmi 
kapcsolat kialakulása, erősödése, az ott élők és a negyed jövője szempontjából 
kulcsfontosságú „hídszerű kötések” kialakulására, szaporodására is esély van. A hátrányos 
helyzetű csoportok, ill. az underclass és a középosztály tagjai közötti társadalmi szakadék 
csökkenésének valószínűsége nő. S így lassan megváltozhat a lakók jelentős részére 
jellemző „innen menekülni kell” mentalitás az „érdemes maradni” gondolkodásmód 
irányába.  
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A képzési és foglalkoztatási programok eredményeként az újra elhelyezkedők számával nő 
a gazdaságilag aktív lakosság száma. A javuló környezeti és társadalmi feltételek között 
javulnak a helyi gazdasági környezet feltételei, átalakul a kiskereskedelmi szolgáltatások 
funkciója, színvonala, bővülnek a helyben foglalkoztatás lehetőségei, ezáltal lassan és 
kismértékben, de nő a helyi lakosság vásárlóereje, ami további kedvező gazdasági 
folyamatokat generál. 

A vonzóbb települési környezet kedvező hatást gyakorol a helyi, és összességében a 
kerületi ingatlanpiacra. A lassú, a szociális bérlakás állomány minőségi átalakulásával 
egyensúlyban történő újlakás építés eredményeként az újonnan beköltözők által 
számolhatunk gentrifikációs hatással, és a magasabb társadalmi osztályok bővülésével 
szintén várható a helyi vásárlóerő növekedése, a helyi gazdaság élénkítése, valamint a 
szolgáltatások bővülése, minőségi átalakulása hosszú távon. 

Társadalmi hatások  

1) A fejlesztés hatása a népességszámra 

Az akcióterület megújítása hozzájárul egy élhetőbb városrész kialakulásához. A vonzóbb, 
jobb minőségű települési környezet, a biztonságosabb, erősebb kohézióval rendelkező helyi 
társadalom hatására a település migrációs egyenlege várhatóan javul, köszönhetően az 
elköltözők számának csökkenésének, a lassan növekvő bevándorlásnak. A fejlesztés javítja 
a városrész demográfiai mutatóit. 

2) A pozitív környezeti hatások társadalmi vetületei 

A negyed megújítása számottevő pozitív környezeti változásokat eredményez. Ennek 
következtében élhetőbbé, és ezáltal vonzóbbá válik. Javul a városrész megítélése, ezáltal 
középtávon várható, hogy valamelyest kedvezően változik a helyi ingatlanpiac helyzete, 
ennek következtében a területen megjelennek a magasabb hozzáadott értéket termelő 
vállalkozások. 

Megújul és közösségi gondoskodásba kerül a Teleki tér egy része és a Kálvária tér, megújul 
az egész Teleki tér. Biztonságos csomópont is kialakul a Teleki téren a megújuló piac 
mellett. A projektek eredményeként megújulnak a zöldfelületek, ezáltal egy vizuálisan is 
vonzóbb városközpont alakul ki, ami emeli a terület státuszát. 

A környezeti beruházások már az első szakaszban javítják az itt élők életminőségét, és 
csökkentik az egészségügyi kockázatokat. A gondozott, rendezett közterületek pozitív 
hatást gyakorolnak a társadalom környezettudatosságára is. 

3) A városkép-javítás társadalmi vetületei 

Az akcióterület és környezete számos értékes épülettel rendelkezik, azonban napjainkban 
műszaki állapotuknak köszönhetően meglehetősen leromlott városképet sugároznak. A 
városmegújítás célja, hogy a jellegadó épületek felújításra kerüljenek. A városkép vegyes, 
hiszen a foghíjtelkeken egyre több új épület jelenik meg. 

A projekt egyik fő célja az akcióterület arculatának gazdagítása, egységesítése, egyedi, 
karakteres hangulatot árasztó belvárosi épületegyüttes létrehozása, amely növeli a 
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városkép értékét, a helyiek büszkeségét, összetartozás érzését. A projekt a negyed két 
„fő” terére koncentrálja a társasházak megújítását ezzel is fokozva a terek összhatását. 

4) Az akcióterületi projekt kulturális hatásai 

A városrehabilitációs beavatkozások kulturális szempontú pozitív hatása annak az 
eredménye, hogy a fejlesztés megerősíti, sőt tovább gazdagítja a városrész kulturális 
funkcióit. A Kesztyűgyár multifunkcionális intézmény kialakítása kedvező kulturális 
hatással jár az akcióterület, a kerület egészére, erősíti a meglévő funkciókat, színesíti a 
kulturális kínálatot. Az akcióterület kiváló lehetőségekkel rendelkezik arra vonatkozóan, 
hogy ott az eddiginél több kulturális rendezvényt, kisebb fesztiválokat, egyéb szabadidős 
programokat tarthassanak. 

5) A felelősségérzet növekedése 

A projektek végrehajtása során kialakuló rendezett közösségi terek növelik a helybeli 
lakás- és üzlettulajdonosok ingatlanaikkal kapcsolatos felelősségérzetét. A városfejlesztés 
egyik várható pozitív hatása a tulajdonosi kör szemléletének átalakulása lesz. Az 
akcióterület és környezete jelenleg az átlagnál alacsonyabb státuszú városrész, a megítélés 
tartós megváltoztatása Józsefváros egésze szempontjából alapvető fontosságú. 

A városrész lépésről-lépésre történő megújítása nyomán várható, hogy a helyi társadalmi-
gazdasági szféra a megfelelő ösztönző erők eredményeként maga is megújítási 
tevékenységbe fog. A korábbinál gondozottabb környezetben fekvő, ám elhanyagolt 
ingatlan bérlőjét, tulajdonosát ugyanis a közösségi véleményalkotás is arra sarkallja, hogy 
változtasson a tulajdonában álló épület állagán. Megállapíthatjuk, hogy a szociális 
városrehabilitációs beavatkozások is összességének kisugárzó, de a funkcióbővítő 
fejlesztéseknél alacsonyabb mértékű multiplikátor hatása aránylag kisebb befektetéssel is 
nagy eredményeket hoz. 

6) A közbiztonság javulása 

A városrehabilitációs projekt szociális és bűnmegelőzési elemei, és a projektjavaslat egyéb 
elemeinek fent nevesített, kedvező társadalmi hatásai hosszú távon hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy az akcióterület, valamint környezetének közbiztonsága javuljon. 

7) A civil társadalom erősödése 

Az akcióterületi projekt egyik legerősebb pontja a köz- és a civil szféra közti 
együttműködés fokozása. A civil szolgáltató központ által megteremtett infrastruktúra, a 
civil alap által nyújtott támogatás mellett, az önkormányzat más eszközökkel is törekszik 
arra, hogy biztosítsa a civil szféra szereplőinek bevonását a város jövőjének alakításába. A 
köz- és a civil szféra közötti folyamatos, s a mostaninál intenzívebb párbeszéd, 
elengedhetetlen a település harmonikus fejlődése, továbbá városi funkciói teljességének 
kialakítása számára. 

Gazdasági hatások 

1. A kiskereskedelmi szektor erősödése 
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Számos kutatás által bizonyított tény, hogy egy városrész megújítása, a gondozott, ápolt 
közterületek, a központi közösségi funkciók fejlesztése vonzza a magasabb presztízsű 
kiskereskedelmi üzletek megjelenését. A Magdolna negyed esetében a kiskereskedelmi 
szektor lényegi átalakulását nem is elsősorban a prosperitás jegyeit magán viselő 
épületkomplexumok megjelenése ösztönzi majd (hiszen ez nem része a szociális 
városrehabilitációnak), hanem a terület kiváló elhelyezkedése. 

Az akcióterületen a városrehabilitációs projekt eredményeként megújított közterületek, az 
új épületek, üzlethelyiségek, a megépülő kerékpárút és a javuló közbiztonság együttesen, 
a kiskereskedelmi szektor megélénküléséhez vezet. 

A városrehabilitációs program közvetlenül nem hoz létre kiskereskedelmi üzleteket, viszont 
a megújuló épületekhez kapcsolódóan üzletportálok fejlesztésére is sor kerül. Az elmúlt 
években megállt a korábbi kedvezőtlen tendencia, és a városrész egyes területein 
látszanak a kiskereskedelmi kínálat bővülésének lehetőségei. A projekt fontos feladata, 
hogy a létrehozott funkciókkal kapcsolódjon az átalakuló társadalmi-gazdasági 
környezethez. 

Várható, hogy a városrészben, és különösen a Magdolna Negyed Program III keretében a 
Teleki térhez kapcsolódó fejlesztések hatására újabb kiskereskedelmi üzletek nyílnak. 
Emellett bővülnek és erősödnek a már meglévő, a helyiek által kedvelt üzletek is. 

2. A vállalkozások számának növelése, bevételük fokozása 

Az akcióterület megújulásának velejárója a városrész lassú felértékelődése, ami a helyi 
sajátosságok miatt csak rendkívül korlátozott mértékben vonzhat újabb vállalkozásokat a 
területre. A funkcióiban megerősödő városnegyed látogatottsága bizonyára emelkedik 
(funkcióiban megerősödő Teleki téri piac, Kesztyűgyár programjai, főiskola bővülése, stb.).  

A városrehabilitáció hatására az önkormányzati tulajdonú helyiségek hiánya miatt a projekt 
eredményeként várhatóan több üzlethelyiséget tud az önkormányzat bérbe adni, 
esetenként értékesíteni, amelyből közvetlen önkormányzati többletbevétel keletkezhet. 
Azonban a megerősödő vállalkozói szektor által fizetett adók közvetetten növelik az 
önkormányzat bevételeit. A megújuló közterületek ideiglenes használatából egyes 
rendezvények kapcsán mutatkozik közvetlen bevétel. 

3. Önkormányzati bevételek 

A vállalkozások számának és a kiskereskedelmi forgalomnak a növekedése, a helyi gazdaság 
fellendülése, a terület alkalmazotti létszámának növekedése elsősorban a projekt 
közvetett hatásaként jelentkezik. Az akcióterület megújításának következtében újabb, az 
eddiginél szélesebb és magasabb igényeket kielégítő vállalkozások is megjelenne. 

 

8.2 Esélyegyenlőségi hatások 
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Az akcióterületi fejlesztés legfontosabb küldetése a város társadalmi-kulturális és 
gazdasági életének újjászervezése, a belső társadalmi-gazdasági kapcsolatok újraszövése, 
annak érdekében, hogy erősödjön a helyi társadalmi kohézió. 

A pályázat keretében végrehajtásra kerülő városrehabilitációs beavatkozások többsége a 
helyi társadalmi, kulturális élet javítására, valamint a közösségi területek megújítására 
irányul. A Magdolna Negyed Program III segíti, támogatja a társadalmi, kulturális 
integrációt, segíti az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségét a legkülönbözőbb 
társadalmi csoportok számára. Az alábbiakban megvizsgáljuk az egyes esélyegyenlőségi 
alapelvek érvényesülését. 

Térbeli kiszorításhoz és integrációhoz való viszony 

Az akcióterület köszönhetően a Magdolna Negyed Program korábbi ütemeinek, megelőző 
beavatkozásainak, napjainkban is a kerületen belül az alacsonyabb presztízzsel rendelkező 
városrészek közé tartozik. Az akcióterületi beavatkozások a városrész lassú 
felértékelődését okozzák, ám nem indukálnak jelentős és radikális térbeli társadalmi 
folyamatokat. A városrehabilitációs beavatkozások bővítik a közösségi funkciókat, amelyek 
megerősítik a negyed integráló karakterét, a legkülönbözőbb társadalmi csoportok 
befogadását, és kedvező kisugárzást fejtenek ki a szomszédos városrészek irányába is. 

A beavatkozások helyi gazdaságfejlesztő hatása közvetlenül (munkahelyteremtés), és 
közvetetten (növekvő önkormányzati bevételek) hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez (Kesztyűgyár, civil irodák, Program Alap, képzések, információs és 
tanácsadó pontok, stb.), növekvő esélyt teremt a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
felzárkóztatására. A minimális lakossági mozgás nem eredményezi a szegregálódott 
területek kiterjedését, sőt az említett komplex folyamatoknak köszönhetően, a 
szomszédos alacsonyabb presztízsű városrészek felzárkóztatásához teremti meg a 
feltételeket. 

A fizikai infrastruktúra és a szociális ellátások hozzáférhetősége 

A fejlesztési projektek a hátrányos helyzetűek, a rászorultak szolgáltatásokhoz való 
hozzáférését, és a kerékpárosok közlekedési helyzetét javítják, azaz hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az akcióterület számukra is megfelelő közösségi teret jelentsen. 

A projektelemek eredményeként a hátrányos helyzetűek, az idősek, a nagycsaládosok 
számára jó néhány szolgáltatás könnyebben megközelíthető lesz, mint korábban. A 
Kesztyűgyárban a közszféra szolgáltatásainak koncentráltsága miatt az ügyintézés 
könnyebbé válik. 

Az akcióterület megújítása során a közterület-rehabilitáció során a járdaszegélyek 
kialakításánál, a kerékpárutak tervezésénél fokozottan ügyelünk az akadálymentesítésre. 
Fontos, hogy a járdák akadálymentesítése ne csak a mozgássérültek, hanem egyben a 
vakok és gyengén látók érdekeinek figyelembe vételével történjék. 

A környék forgalmi rendjének átalakításával, a kerékpárutak megépítésével, a projekt 
preferálja a fenntartható közlekedési formákat. Az intézmények és kereskedelmi egységek 
az akadálymentesítés eredményeként a tolószékes mozgássérülteken kívül, a kerékpárral 
és babakocsival érkezők számára is könnyen megközelíthetők lesznek. 
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Közösségi és képzési programok 

A pályázat keretében tervezett szoft elemek tartalmazzák a közösség(fejlesztés)i célzatú 
tevékenységeket, amelyek célzottan egyes hátrányos helyzetű csoportok számára kerültek 
kialakításra (munkanélküliek, alulképzettek, stb.). A fenti alapelvek, és egyben az 
esélyegyenlőségi kritériumok teljesülését a következő mérési pontokon keresztül mutatjuk 
be. 

A tervezett tevékenységek miként szolgálják az esélyegyenlőséget, értve ez alatt pl. a 
hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatását, társadalmi beilleszkedését, a fogyatékkal 
élők közlekedését, napi életvitelét? 
 
A képzési és foglalkoztatási szoft elemek között szerepelnek azok a beavatkozások, 
amelyek közvetetten megteremtik azokat a feltételeket, amelyek révén jelentősen 
javulnak a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási és ezen keresztül beilleszkedési 
esélyei. 

A közterületek átfogó fejlesztése, akadálymentesítése, minőségi kialakítása javítja a 
fogyatékkal élők, az idősek és a kisgyermekesek napi életvitelét. A szolgáltatások 
koncentráltsága miatt radikálisan csökken az ügyintézésre fordítandó idő, ami jelentősen 
javítja a mozgássérültek helyzetét, napi életvitelükben könnyebbséget okoz. 

A tervezett beavatkozások megvalósításában hátrányos helyzetű (munkanélküliek, roma 
lakosság) csoportok is részt vesznek foglalkoztatás, vagy társadalmi munka útján (pl. 
közhasznú foglalkoztatással)? 
 
A projekt közvetlenül nem tartalmaz közhasznú foglalkoztatási elemet, viszont a pályázat 
keretében kiterjedt közterületi rehabilitáció valósul meg. A közösségi terek minőségének 
fenntartása a projekt elemi érdeke. Ennek keretében a közterületek fenntartását, 
üzemeltetését végző közterület-fenntartó szervezeten keresztül kiegészítő, közhasznú 
foglalkoztatási program valósul meg. 

A képzési és foglalkoztatási projektelemek célja, hogy a munkanélküliek számára 
piacképes tudást adó, és lehetőség szerint a képzésen részt vevők alkalmazását biztosító 
szakképzések, tanfolyamok valósuljanak meg, amelyeken keresztül javulnak a 
foglalkoztatási lehetőségek. 

Infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg? 
 
A Magdolna Negyed Program III projektjavaslat esetében nem releváns. 

A projekt olyan szolgáltatást, képzéseket, akciókat és/vagy szolgáltatáson belüli speciális 
elemet tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoport igényére 
tekintettel került kialakításra. 
 
Jelen projektjavaslat szociális alprogramja több olyan beavatkozást tartalmaz, amely egy 
konkrétan meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoport igényére való tekintettel 
került kialakításra: a szenvedélybetegek, a hajléktalanok, és a krízisben lévő gyermekes 
családok képezik a beavatkozások célcsoportját. 
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános események, kommunikációjukban és viselkedésükben 
esélytudatosságot fejeznek ki: nem közvetítenek szegregációt, csökkentik az egyes 
társadalmi csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 
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Az önkormányzat a Magdolna Negyed Program III projekten keresztül is azt az üzenetet 
közvetíti a legkülönbözőbb társadalmi csoportjai számára, hogy a város hosszú távú 
fejlődése érdekében a társadalmi szolidaritás, egymás elfogadása, a tolerancia és az 
egyéni felelősség érzésének fokozása mindenkitől szükséges feltétel ahhoz, hogy a kitűzött 
célok Józsefváros számára elérhetővé váljanak. Ez a koncepció maximális 
esélytudatosságát, a meglévő előítéletek megszüntetését fejezi ki. 

A beavatkozás eredményeként létrejött munkahelyek keretében lehetőség szerint 
részmunkaidős, ill. távmunkában történő foglalkoztatás is megvalósul (részmunkaidős 
foglalkoztatottak száma vagy távmunkában foglalkoztatottak száma) 
. 
A Magdolna Negyed Program III projektjavaslat esetében nem releváns. 

 

8.3 Környezeti hatások 

A Magdolna Negyed Program III környezetmegújítást célzó lakóépület-felújítási és 
közterület-fejlesztési beavatkozásinak eredményeként jelentősen emelkedik a települési 
környezet minősége, javulnak a lakhatási körülmények, 11 önkormányzati bérházban javul 
az energiamérleg, csökken a lakóház fenntartására fordított működési kiadás, egészséges 
lakókörnyezet alakul ki. Az energiahatékonysági fejlesztésekhez társuló egyedi felújítások 
során megvalósul a bérlők munkában és későbbiekben, a működtetésben való közvetlen 
részvétele annak érdekében, hogy felelősséget vállaljanak a saját környezetük 
fenntartásában. 

A közösség megerősödésével csökken a lakóházakban a rongálások, az együttélési 
összeütközések száma. A közterületi hálózat megújításával (Teleki tér - Dobozi utca és 
Fiumei út közötti zöldterület) erősödik a kapcsolat Józsefváros - és Budapest - 
központjához és egyben oldódik a Magdolna-negyed elszigeteltsége. Az intézményeket - 
LMÁIG, a Kesztyűgyár Közösségi Ház, a Budapesti Műszaki Főiskola, Teleki téri piac - is 
összekötő forgalomcsillapított utcák és a megújuló Dobozi utcai zöldterület együttesen a 
különböző kultúrájú, és korosztályú, elsősorban fiatal generációk számára hoz létre 
találkozó helyet. 

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 110. §-a (7) bekezdésének c), i), l) és s) pontjában kapott 
felhatalmazása alapján „a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról” szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározottak 
szerint jelen városregenerációs program nem tartalmaz olyan beavatkozást, mely 
környezeti hatásvizsgálat elkészítését tenné szükségessé. 
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5. Táblázat Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi kötelező indikátorok 
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9 Kockázatok elemzése 

9.1 A kockázatok korai felismerésének szükségessége 

A Józsefváros szívében fekvő akcióterület megújítására irányuló integrált 
városrehabilitációs program tervezése és megvalósítása során jelentkezhetnek olyan 
tényezők, amelyek a fejlesztés célját veszélyeztetik. 

A kockázatok egyrészt lehetnek az akcióterület, illetve a projektgazda, a döntéshozó 
szervezet adottságaiból fakadó belső kockázatok. Ezeken kívül léteznek a városfejlődési 
folyamatok természetéből (pl. a városi közlekedés jövőbeni jellege), vagy a projekt 
megvalósítására hatást gyakorló szervezetek adottságaiból, döntéseiből, lépéseiből 
következő külső kockázatok is. 

Az utóbbiak a projektgazda kompetenciáján kívül esnek, ezek esetében inkább csak a 
hatások mérséklése tervezhető. Az immanens kockázatok ezzel szemben, a problémák 
időben történő diagnosztizálása esetén jórészt kiküszöbölhetők és a projekt végrehajtását 
veszélyeztető kedvezőtlen folyamatok ilyen módon megszüntethetők. 

A koncepció-tervezés fázisában a belső kockázatok nagyobb része már láthatóvá válik, míg 
a külső kockázatok inkább csak a projektgenerálási fázisban vagy a kivitelezés után 
jelentkeznek. Az alábbiakban kifejtett kockázatok között sorrendiség nem állapítható meg, 
mindegyik kezelése magas szintű odafigyelést igényel, mert bármelyik kockázat 
bekövetkezése meghiúsítja az egész projekt lényegét és értelmét. 

 

9.2 Külső kockázatok 

6. Táblázat Külső kockázatok összefoglaló táblázata 

Kockázat 
megnevezése 

Valószínűség 
(1-7)* 

Hatás 
(1-7)* 

A kockázat 
kezelésének módja 

Tevékenység, amire a 
kockázat vonatkozik 

Jogi kockázatok     

Jogszabályi előírások 
változása 

1 3 Egyeztetések a 
fenntartókkal, regionális és 
országos döntéshozókkal, 
az érintett szaktárcákkal. 
 

Teljes projekt 

A szerződés 
előkészítésekor a 
jogszabályoknak való 
formai és tartalmi 
megfelelőség sérülhet. 
 

1 2 A szerződések aláírás előtti 
átvizsgálására jogi szakértő 
alkalmazása. 

Teljes projekt 

Társadalmi kockázatok 
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Az érintett társadalmi 
környezet, célcsoportok 
ellenállása 

1 2 A projekt a célcsoport 
igényeinek figyelembe 
vételével került 
kialakításra, és a 
célcsoportok érdekeit 
szolgálja. A helyzetelemzés 
a hálózat-koordinációs 
stratégia és intézkedési 
terv évente felülvizsgálatra 
kerül. 

Teljes projekt 

Nem a helyi lakosság 
érdekét szolgáló 
városfejlesztés jön létre 

2 5 Lakossági, civil fórumok a 
tervezés, kivitelezés során; 
Támogatói Csoport aktív 
részvétele a projekt teles 
megvalósítása alatt. 

Teljes projekt 

Pénzügyi-gazdasági 
fenntarthatósági 
kockázatok 

  
 

 

Gazdasági környezet 
változása 

2 3 Kockázat elviselése, 
intézkedést nem igényel. 

Teljes projekt 

Nemzetgazdasági 
tendenciák, változó 
makrogazdasági 
környezeti hatás 

2 3 Pénzügyi tervben kalkulálni 
kell a külső gazdasági 
hatásokkal, le kell 
szűkíteni a kivitelezés, a 
tervezés, a közbeszerzések 
idejét 

Teljes projekt 

Intézményi kockázatok     

Közbeszerzési szabályok 
átalakításának hatásai 

2 1 Nincs jelentősebb hatása a 
projektre, az átalakítás 
után az új szabályok 
szerint történik a 
közbeszerzés 

Teljes projekt 

Közigazgatási átalakítás 
hatásai 

2 1 Nincs jelentősebb hatása a 
projektre, bekövetkezése 
esetén a kockázat 
elviselése 

Teljes projekt 

Szakmai műszaki, 
környezeti kockázatok     

Forgalom változás 
(növekedés) 

3 3 forgalmi rend változás 
vizsgálati és engedélyezési 
tanulmánytervet készíttet; 
új parkolóhelyek 
teremtése,  kerékpáros 
közlekedés ösztönzése  

Teljes projekt 

Szakmapolitikai környezet 
változása 

2 5 Információkérés, 
egyeztetés a fenntartókkal, 
regionális és országos 
döntéshozókkal, az érintett 
szaktárcákkal. 

Teljes projekt 
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9.3 Belső kockázatok 

7. Táblázat Belső kockázatok összefoglaló táblázata 

Kockázat 
megnevezése 

Valószínűség 
(1-7)* 

Hatás 
(1-7)* 

A kockázat 
kezelésének módja 

Tevékenység, amire a 
kockázat vonatkozik 

Jogi kockázatok     

A megadott határidőre a 
szerződések aláírása, 
ahhoz a belső határidők 
betartása nem történik 
meg. 

1 2 A tevékenységek 
körültekintő ütemezése. 

Teljes projekt 

Társadalmi kockázatok     

Társadalmi ellenállás a 
változó támogatási 
rendszerrel szemben 

1 2 Megfelelő színvonalú, jól 
alátámasztott és indokolt 
szakmai anyag születik a 
Rév8 Zrt. szakmai 
felügyelete alatt. 
Társadalmi konzultáció 
szervezése, a tervek 
bemutatása, visszajelzések 
összegyűjtése, megvitatása 
és beépítése a végleges 
verzióba. 
 

Társadalmi, közösségi, 
szociális és 
bűnmegelőzési alprogram 

Alacsony érdeklődés 1 2 Folyamatos hirdetés 
plakátokon, szórólapokon, 
interneten, újságokban és 
az együttműködő 
szervezeteken keresztül 

Teljes projekt 

Alacsony érdeklődés 
 

1 3 Iskolákkal, szolgáltató 
intézményekkel, civil és 
non-profit szervezetekkel 
kapcsolatfelvétel, iskolai 
és nyitott műhelyes 
toborzás, szórólapok, 
hirdetések 

Társadalmi, közösségi, 
szociális és 
bűnmegelőzési alprogram;  
Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Alacsony érdeklődés 1 2 Toborzás, hirdetés szociális 
szolgáltatóknál, non-profit 
partnereknél, fizetés adása 
a munkáért 

Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Befogadókészség hiánya 
kerületi gazdasági 
szereplők körében 

1 2 Szociális szakember 
(mentor) alkalmazása,  
gazdasági szereplők 
informálása, közvetítés, 
konfliktus kezelés 
 

Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Kevés jelentkező a 
munkalehetőségre 

1 3 Munkalehetőség 
meghirdetése munkaügyi 
központokban, valamint a 
szociális szolgáltatókon, 
intézményi hálózaton 
keresztül 

Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Kevés mosodai ügyfél 1 2 Ingyenesség, kulturált 
körülmények, szolgáltatás 
hirdetése (szórólap, 
szociális szolgáltatók és 
partnereken keresztül) 
 

Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 
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Kevés munkaadó 3 4 Online hirdetések, 
folyamatos kapcsolattartás 
munkaügyi központon 
keresztül 

Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Kevés álláslehetőség 3 4 Munkaügyi központ 
folyamatos gyűjtése, 
naprakész információk 

Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Munkalehetőség által 
elvárt készségek, 
képzettségek hiánya 

2 3 Képzési és kompetencia 
fejlesztő projektekkel 
szinergia 

Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Alacsony társadalmi 
elfogadottság 

1 2 A non-profit szervezetek, 
lakossági 
érdekképviseletek 
bevonása a stratégia 
kidolgozásába, társadalmi 
konzultáció, információs 
tevékenységek 

Bűnmegelőzési stratégia, 
cselekvési terv 

Verbális és fizikai 
agresszió, 
konfliktushelyzetek 

1 3 Tapasztalt megvalósítók 
kiválasztása 

Társadalmi, közösségi, 
szociális és 
bűnmegelőzési alprogram; 
Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Alacsony érdeklődés 1 3 A környéken sok a fiatal, 
nem valószínű, de 
hirdetés, szociális 
szolgáltatói és egyéb 
intézményrendszerben 
propagálás 

Társadalmi, közösségi, 
szociális és 
bűnmegelőzési alprogram; 
Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Sporteszközök 
eltulajdonítása 

1 2 Kölcsönzési rendszer, 
testre szabott kölcsönzési 
rend kialakítása 

FiDo / a Fiumei út és a 
Dobozi utca közötti 
zöldterület rehabilitációja 
Kálvária tér közterület 
rehabilitáció 

Rongálások 3 4 Kamera rendszer, 
napközben szociális 
munkások, éjjel kivilágítás 

FiDo / a Fiumei út és a 
Dobozi utca közötti 
zöldterület rehabilitációja 
Kálvária tér közterület 
rehabilitáció 

Pénzügyi-gazdasági 
fenntarthatósági 
kockázatok 

   
 

Ütemtervben csúszás 2 4 Megfelelő projekt-
menedzsment kiválasztása, 
szervezetfejlesztés, 
minőségbiztosítás, 
folyamatszabályozás, 
folyamatos monitoring. 

Teljes projekt 

Nem a kívánt mértékű a 
kapott állami támogatás 

2 5 A projekt tervezése a 
rendelkezésre álló 
forrásoknak megfelelően 
történt.  

Teljes projekt 

Cash-flow és likviditási 
zavarok a fejlesztés 
megvalósítása folyamán. 

1 5 Megfelelő pénzügyi 
tervezés. 

Teljes projekt 

A projekt pénzügyi 
ütemezésének felborulása 

1 4 Pontos ütemezéssel, 
tervezéssel, felelősség 
vállalással, a támogatási 
szerződés feltételeinek 
való megfeleléssel a 
kockázat minimálisra 
csökkenthető. 

Teljes projekt 
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Az intézménynek nem 
állnak rendelkezésre 
megfelelő pénzügyi 
eszközök a fejlesztések 
üzemeltetésére 

1 5 Megfelelő pénzügyi 
tervezés. 

Közterületek fejlesztése 
alprogram, Társadalmi, 
közösségi, szociális és 
bűnmegelőzési alprogram;  
Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

A folyamat valamennyi 
tevékenységét érinti a 
belső átfutási idő 
hosszúsága, amely 
elnyúlása késlelteti a 
megvalósítás folyamatát. 

3 2 Projektmenedzsment 
szervezet alkalmazás, akik 
ezzel a projekttel 
foglalkoznak. 

Teljes projekt 

Tervezett üzemeltetői 
struktúra változása 

1 3 A tervezett üzemeltetői 
struktúra nem fog változni. 

Közterületek fejlesztése 
alprogram, Társadalmi, 
közösségi, szociális és 
bűnmegelőzési alprogram;  
Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Intézményi kockázatok     

A politikai és a gazdasági 
érdekek diszharmóniája 

3 6 A tervezési-megvalósítási 
folyamat megfelelő 
átláthatósága, 
nyilvánossága és 
szakmailag magas 
színvonala, az előnyök 
tudatosítása. 

Teljes projekt 

A közbeszerzési 
dokumentációban 
meghatározott értékelési 
feltételek nem 
összeegyeztethetők a 
Kbt. előírásaival 

1 3 Nagy tapasztalatú 
közbeszerzési tanácsadó 
alkalmazása a 
közbeszerzések 
lefolytatása során. 

Épületfelújítás alprogram, 
Közterületek fejlesztése 
alprogram, Társadalmi, 
közösségi, szociális és 
bűnmegelőzési alprogram;  
Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

A külső szolgáltatók által 
beadott ajánlatok 
egyértelműen nem 
összevethetők egymással 
tartalmukban vagy 
pénzügyi konstrukcióban. 

2 2 Pontos követelmények 
meghatározása a 
közbeszerzési felhívásban. 

Épületfelújítás alprogram, 
Közterületek fejlesztése 
alprogram, Társadalmi, 
közösségi, szociális és 
bűnmegelőzési alprogram;  
Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

A közbeszerzési 
dokumentáció nem 
tartalmaz kellően 
részletes leírást a 
beszerzés tárgyáról. 

1 2 Pontos követelmények 
meghatározása a 
közbeszerzési felhívásban. 

Épületfelújítás alprogram, 
Közterületek fejlesztése 
alprogram, Társadalmi, 
közösségi, szociális és 
bűnmegelőzési alprogram;  
Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Közbeszerzés 3 4 Már a projektfejlesztés 
időszakában meg kell 
indítani az eljárásokat, 
megfelelő, alapos 
előkészítő munkát 
követően. 

Épületfelújítás alprogram, 
Közterületek fejlesztése 
alprogram, Társadalmi, 
közösségi, szociális és 
bűnmegelőzési alprogram;  
Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Projektvezetési 
tapasztalat hiánya 

1 4 A projektvezető 
feladatainak 
megvalósításához 
tapasztalattal rendelkező 
projektvezető alkalmazását 
biztosítjuk. 

Épületfelújítás alprogram, 
Közterületek fejlesztése 
alprogram, Társadalmi, 
közösségi, szociális és 
bűnmegelőzési alprogram;  
Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 
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Megfelelő szakértői 
háttér hiánya 

1 4 A szakértők kiválasztása 
során kiemelt szempont a 
megfelelő referenciák 
rendelkezésre állása, a 
hasonló projektekben 
végzett tevékenységek 
köre és a szakmai 
tapasztalat. 
A szakértők díjazása, 
egyéb formájú motivációja 
és megbízások jogi 
garanciái biztosítják a 
folyamatos rendelkezésre 
állást. 

Épületfelújítás alprogram, 
Közterületek fejlesztése 
alprogram, Társadalmi, 
közösségi, szociális és 
bűnmegelőzési alprogram;  
Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

A menedzsmentben 
felmerülő problémák 

2 6 A legalkalmasabb emberek 
kiválasztása, monitoring, 
szervezeti rend rögzítése. 

Teljes projekt 

A kiegészítő 
beavatkozások (a 
kerékpárút-hálózat többi 
elemének megvalósulása, 
piac átépítése, 
megvalósulása a 
beláthatatlan jövőbe 
tolódhat 

3 6 Különös alapossággal kell 
eljárni a résztvevő 
partnerekkel kötendő 
szerződésben a nem várt 
költségnövelő beruházások 
esetében, a potenciális 
veszélyforrásokat fel kell 
tárni. és a beruházókkal 
meg kell vitatni azokat. 

Épületfelújítás alprogram, 
Közterületek fejlesztése 
alprogram 

Szakmai műszaki, 
környezeti kockázatok 

    

Nem megfelelő 
mintavételezés a 
felmérés során 

1 2 Megfelelő referenciákkal, 
szakmai háttérrel 
rendelkező 
közvéleménykutató cég 
megbízása 

Társadalmi, közösségi, 
szociális és 
bűnmegelőzési alprogram 

Nem megfelelő színvonalú 
szakmai anyagok 

1 3 Megfelelő szakmai 
referenciákkal rendelkező 
beszállítók kiválasztása, 
csak elfogadott tartalmú 
teljesítés esetén fogadható 
be számla, és történhet 
kifizetés 

Társadalmi, közösségi, 
szociális és 
bűnmegelőzési alprogram 

Oktatói gárda 
kompetenciája 

1 2 A siker főként az 
oktatógárdán múlik, a 
kockázat kezelése az 
oktatók kiválasztásán, 
szakmai felügyeletén és 
képzésén keresztül történik 

Társadalmi, közösségi, 
szociális és 
bűnmegelőzési alprogram; 
Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram  

Nem megfelelő tematika 2 3 Előzetesen kidolgozott, 
ellenőrzött, jóváhagyott 
tematika, folyamatos 
szakmai felügyelet 

Társadalmi, közösségi, 
szociális és bűnmegelőzé-
si alprogram; Gazdasági, 
foglalkoztatási alprogram, 

Tanárok képessége a 
tehetségek felismerésére 

1 2 Elkerülendő, hogy csak a jó 
tanulókat küldjék a 
műhelyfoglalkozásokra 
workshopokat rendezünk, 
ahol szakemberek képzik a 
pedagógusokat a 
tehetségek azonosítására 

Társadalmi, közösségi, 
szociális és 
bűnmegelőzési alprogram;  
Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Tehetségek 
lemorzsolódása 

1 2 A kockázat kezelése 
érdekében a projekt két 
félállású iskolai szociális 
munkás végzettségű 
szakembert alkalmaz 

Társadalmi, közösségi, 
szociális és bűnmegelőzé-
si alprogram; Gazdasági, 
foglalkoztatási alprogram 
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Nem megfelelő színvonalú 
mentorálás 

1 2 Mentorok kiválasztási 
folyamata, folyamatos 
szakmai felügyelet 

Társadalmi, közösségi, 
szociális és bűnmegelőzé-
si alprogram; Gazdasági, 
foglalkoztatási alprogram 

Szerződés lejárata előtti 
megszűnés 
(együttműködés hiánya 
miatt, segítő javaslatára) 

1 4 Család átirányítása ahhoz a 
szervezethez, 
intézményekhez, akik 
várhatóan adekvát 
segítséget tudnak nyújtani 

Társadalmi, közösségi, 
szociális és 
bűnmegelőzési alprogram;  
 

Közös munka elakadása 1 2 Küldő szervezettel  
esetkonferencia 
megrendezése, és a 
további lehetőségek 
tisztázása  

Intenzív családmegtartó 
szolgáltatások, 
Családfejlesztési 
szolgáltatás 

Téves szolgáltatás 
kiválasztásának 
elkerülése 

1 2 Családdal, küldővel 
tisztázni kell, hogy, miért 
nem erre a szolgáltatásra 
van elsősorban szüksége a 
családnak, és más adekvát 
szervezethez küldés 
megszervezése. 

Intenzív családmegtartó 
szolgáltatások, 
Családfejlesztési 
szolgáltatás 

A segítő túlzott 
involválódása  

1 3 A családdal végzett munka 
folyamatos szupervízió 
mellett kell hogy 
történjen. 

Intenzív családmegtartó 
szolgáltatások,  

Nem megfelelő színvonalú 
előadások 

1 3 Kiválasztási kritériumok, 
folyamatos szakmai 
felügyelet 

Társadalmi, közösségi, 
szociális és bűnmegelőzé-
si alprogram; Gazdasági, 
foglalkoztatási alprogram 

Nem megfelelően 
lebonyolított 
rendezvények 

1 2 Megvalósító körültekintő 
kiválasztása, megvalósítás 
folyamatos szakmai 
felügyelet 

Épületfelújítás alprogram, 
Közterületek fejlesztése 
alprogram, Társadalmi, 
közösségi, szociális és 
bűnmegelőzési alprogram;  
Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Nem piacképes szakmák 
kiválasztása 

1 2 Szakmai felügyelet, 
együttműködés a 
munkaügyi 
kirendeltségekkel 

Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Nem a kerületi 
sajátosságokhoz igazodó 
stratégia 

2 3 Szakterületet jól ismerő 
szakértők bevonása, helyi 
sajátosságokat ismerő 
szakember bevonása 

Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Veszteséges működés 2 4 Beindítás és a működés 
költségeit fedezi a projekt, 
a fogyóeszközökre 
szponzorok keresése, 
fenntarthatósági időszak 
alatt 

Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Nem megfelelő színvonalú 
tanácsadás 

1 2 Rendszeres megbeszélések 
a szolgáltatók és a 
szakemberek között, 
konzulensek képzése, 
szakmai felügyelet 

Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 

Együttműködési, 
adatszolgáltatási 
problémák a munkaügyi 
hivatalokkal 
 

1 3 Együttműködési 
megállapodás 

Gazdasági, foglalkoztatási 
alprogram 
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Rendőrségi 
munkaszervezési ütközés 

1 2 Együttműködés a rendőrség 
vezetésével 

Szomszédsági rendőr 
program 

Kevés jelentkező 1 2 Múltbeli tapasztalatok 
alapján elmondható, hogy 
a rendőrségi állomány 
szívesen vesz részt ilyen 
jellegű projektben 

Szomszédsági rendőr 
program 

Nem megfelelő stratégiai 
célok 

1 2 Korábbi szakmai anyagok 
rendelkezésre állnak, 
szakmai felügyelet a 
projektelemek felett 

Bűnmegelőzési stratégia, 
cselekvési terv 

Alacsony elérés 1 3 A kerület gócpontjai jól 
ismertek, a mozgó 
információs pontok 
segítségével folyamatosan 
le lehet fedni őket, így 
biztosított a megfelelő 
elérés 
 

Szenvedélybetegségeket, 
bűnelkövetést, áldozattá 
válást célzó prevenció, 
Közterületi 
ártalomcsökkentő 
szolgáltatások 

Nem megfelelő színvonalú 
információ szolgáltatás 

1 3 Szakmai felügyelet, 
konzultáció és információ 
szolgáltatás a megvalósítók 
részére 

Szenvedélybetegségeket, 
bűnelkövetést, áldozattá 
válást célzó prevenció, 
Közterületi 
ártalomcsökkentő 
szolgáltatások 

Verbális és fizikai 
agresszió, 
konfliktushelyzetek 

1 2 A szolgáltatás végzése 
párban történik, egyénileg 
nem megengedett, szakmai 
tapasztalat elvárása 

Szenvedélybetegségeket, 
bűnelkövetést, áldozattá 
válást célzó prevenció, 
Közterületi 
ártalomcsökkentő 
szolgáltatások 

Nem megfelelő színvonalú 
munkavégzés 

1 2 Képzés, szupervízió, 
szakmai felügyelet 

Szenvedélybetegségeket, 
bűnelkövetést, áldozattá 
válást célzó prevenció, 
Közterületi 
ártalomcsökkentő 
szolgáltatások 

Verbális és fizikai 
agresszió, 
konfliktushelyzetek 

1 2 Tapasztalt szociális 
munkások, szupervízió, 
szakmai koordináció és 
felügyelet 

Társadalmi, közösségi, 
szociális és 
bűnmegelőzési alprogram; 

Park rekonstrukció 
elhúzódása 

1 2 Folyamatos egyeztetés a 
felújítást végzőkkel, a 
projekt szempontjából 
fontos munkálatok 
priorizálása 
 

Épületfelújítás alprogram, 
Közterületek fejlesztése 
alprogram, 

Alacsony lakóközösségi 
kooperáció 

1 2 Informálás, személyes 
tájékoztatás, szakmai 
felügyelet és koordináció 
 

Épületfelújítás alprogram, 
Közterületek fejlesztése 
alprogram, 

A kivitelezést módosító 
műszaki, régészeti, 
műemlékvédelem-jellegű 
problémák 
 

2 4 Teljes feltáró munka az 
előkészületek során, és 
kiváló kapcsolatok az 
illetékes hatóságokkal, a 
gyakorlati kivitelezéskor. 
 

Épületfelújítás alprogram, 
Közterületek fejlesztése 
alprogram 

Tervezési pontatlanságok 
kiküszöbölése érdekében 

1 3 Tervek többszöri 
egyeztetése 

Épületfelújítás alprogram, 
Közterületek fejlesztése 
alprogram 
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Magvalósítás időbeni 
csúszása elkerülésére 

1 3 A projekt tervezése során 
az egyes tevékenységekre 
maximális időigény 
kalkulálása, az optimális 
megvalósításhoz 
időtartalék képzése 

Épületfelújítás alprogram, 
Közterületek fejlesztése 
alprogram 

Kivitelezési 
balesetveszély 

1 2 Az építési terület 
megfelelő lezárása, több 
helyen figyelemfelhívő 
tábla kihelyezése  

Épületfelújítás alprogram, 
Közterületek fejlesztése 
alprogram 

Kivitelező késedelmes 
teljesítése 

1 2 A megkötött szerződésben 
szigorú kötbérezési 
feltételek szabása, a 
beszerzések alapos 
megtervezése, illetve a 
szállítói szerződésekben 
szigorú garanciavállalás  
megszabása. 

Épületfelújítás alprogram, 
Közterületek fejlesztése 
alprogram 

 
 
 

10 A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve 

8. Táblázat A projekt tevékenységeinek ütemezése 

  Már 
rendel
kezésr
e áll 

2012 2013 2014 2015 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Előkészítés                                   
IVS                                   
ATT                                   
Műszaki tervek                                   
Tanulmányok, felmérések                                   
Közbeszerzés                                   
Végrehajtás 
 

  
                                

Projekt egészének 
megvalósításához kapcsolódó 
szolgáltatások 

  

                                
Projektmenedzsment                                   
Lakófunkciót erősítő 
tevékenységek  
 

  

                                
Önkormányzati tulajdonban lévő 
bérházak felújítása 

  
                                

Társasházi tulajdonban lévő 
lakóépületek felújítása  

  
                                

Városi funkciót erősítő 
tevékenységek 
 

  

                                
Teleki László tér I. / a 
Népszínház utca és Fiumei út 
közötti zöldterület 
rehabilitációja 
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Teleki László tér II. / a piac 
csatlakozó közterületeinek 
megújítása 

  

                                
Teleki László tér III. / Teleki tér 
13 – 25 sz. előtti szakasz 
felújítása  

  

                                
FiDo / a Fiumei út és a Dobozi 
utca közötti zöldterület 
rehabilitációja 

  

                                
Kálvária tér közterület 
rehabilitáció 

  
                                

Bauer Sándor utca megújítása                                   
Magdolna utca Dobozi u. – 
Dankó u. közötti szakaszának 
felújítása 

  

                                
Térfigyelő kamerarendszer 
bővítése, fejlesztése 

  
                                

Közösségi funkció 
 

  
                                

Kesztyűgyár Közösségi Ház 
közösségi tereinek bővítése, 
korszerűsítése (ERFA) 
(közösségi funkciót szolgáló 
tevékenység) 
 
 
 

  

                                
Önállóan nem támogatható 
kötelezően megvalósítandó 
és választható 
tevékenységek 
 

  

                                
Társadalmi akciók 
megszervezése (lomtalanítás, 
parkok takarítása) 

  

                                
Helyi környezettudatosság 
elősegítése (zöld udvarok 
kialakítása) 

  

                                
Lakossági tájékoztatás, 
tanácsadás - az előkészítéstől az 
utógondozásig (valamint 
háztartásgazdálkodási tréning és 
közös képviselők képzése) 

  

                                
A vagyonkezelő munkatársak 
szociális, kommunikációs 
képzése 

  

                                
A Kesztyűgyár Közösségi Ház 
programjai (ESZA) 

  
                                

Szenvedélybetegségeket, 
bűnelkövetést, áldozattá válást 
célzó prevenció 

  

                                
Szomszédsági rendőr program 
(ESZA) 

  
                                

Bűnmegelőzési stratégia, 
cselekvési terv (viktimizációs 
survey, antiszociális 
teammunka) 

  

                                
99-es busz kísérleti projekt                                   
Közterületi ártalomcsökkentő 
szolgáltatások 

  
                                

Intenzív családmegtartó 
szolgáltatások 

  
                                

Családfejlesztési szolgáltatás                                   
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Tehetséggondozás                                   
Kábítószerfüggők gyógyulásának 
támogatása (szenvedélybetegek 
rehabilitációs intézménye) 

  

                                
Közösségfejlesztés - A Fiumei 
út és Dobozi utca közötti 
területek FiDo megújításához 
kapcsolódó szociális program, 
FiDo sportnapok 

  

                                
Képzések, szakképzések                                   
Készségfejlesztő képzések                                   
10 osztályos felzárkóztató 
képzés 

  
                                

Álláskereső Klubok, Álláskereső 
tréning és teadélután 

  
                                

Álláskereső Klub, Tanácsadás 
megváltozott munkaképességűek 
részére  

  

                                
Álláskereső tréning, „Pályám 
felé”, "Üdv a klubban" 

  

                                
Állásbörze                                   
Munkába állást segítő klubok 
 

  
                                

Karrierút fejlesztés és 
tanácsadás, diákmunka 
mentorálás 
 
 

  

                                
Szociális mosoda                                   
Társadalomból kirekesztett nők 
foglalkoztatása és 
rehabilitációja 

  

                                
Önállóan nem támogatható 
kötelezően megvalósítandó 
és választható 
tevékenységek (ERFA) 
 

  

                                
Városmarketing akciók, 
fórumok,  

  
                                

Kulturális programok                                   
 

 

11 Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során 
lezajlott partnerségi egyeztetések 

Az MNP III. projekt jellege, valamint hatékony megvalósítása miatt a lebonyolító 
szervezet(ek)nek sokrétű kommunikációs tevékenységet kell ellátniuk. A komplex projekt 
széleskörű partnerség keretében valósul meg. A megvalósításban résztvevő, vagy 
potenciálisan bevonható, jól körülhatárolható érdekcsoportok azonos szintű tagjai között 
kialakuló kapcsolat jelentősen segíti a program elfogadottságát, a kommunikáció feltárja a 
lehetséges érdek azonosságokat, illetve felhívja a figyelmet az akadályokra, kockázatokra. 
Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során a partnerségi egyeztetéseket az 
alábbi eszközök felhasználásával bonyolítottuk/bonyolítjuk le: 
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11.1 Az MNP II. megvalósítása illetve az MNIII előkészítése 

során létrehozott formális, rendszeres időszakonként 

összeülő szervezetek 

Szomszédsági tanács: A Magdolna-negyed Szomszédsági Tanács az a civil szervezet, amely 
a negyedben élő és/vagy dolgozó, a városrész arculatának, életének alakulásába beleszólni 
kívánó, azért tenni akaró embereket, szervezeteket tömöríti. A Tanács megalakításának és 
működésének célja, hogy a városrész regenerációs folyamat lakossági civil szervezeteként 
partnerként működjön együtt a rehabilitációs folyamat lebonyolításával megbízott 
szervezettel.  

Biztonságos Magdolna-negyedért Szakmai Munkacsoport: A Józsefvárosi Önkormányzat és a 
BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság együttműködésének keretében alakult meg. Az 
önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a rendőrség szakembereiből áll, mindazokból, 
akik közvetlenül vagy közvetve érintettek a helyi közbiztonság, a bűnmegelőzés 
problémakörében. 2010. március 18–án a Biztonságos Magdolna-negyedért Szakmai 
Munkacsoport tagjai számára bemutatásra kerültek az MNP III. keretében tervezett 
bűnmegelőzési és szociális programok. 2010. március 25-én egyeztetés zajlott Plánk Róbert 
rendőr ezredessel, a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjével a MNP 
III. tervezett programjairól. 

 

11.2 Az MNP III előkészítése illetve megvalósítása az során 

esetenként megszervezett rendezvények 

Különböző témájú fórumok:  

a)  szponzori fórum – a céljaink iránt elkötelezett elsősorban helyi lehetséges 
támogatók bevonása és folyamatos tájékoztatása  

b)  lakossági fórum – a helyi lakossági találkozók, lakosság-, és érdekcsoportonként 
egyeztetések. 

2012. október 1-én és 2-án is közvetlenül a Józsefvárosi Önkormányzat, a pályázat 
benyújtására vonatkozó szándéka kinyilvánításáról szóló határozatának elfogadása 
után került sor, az MNP program folytatásával foglalkozó lakossági fórumra. A 
rendezvényen a Rév8 munkatársai az MNP III. tervezett beavatkozást ismertették, 
és a közterületi programok tervezésének lakossági igényfelmérése is lezajlott. Az 
egyik rendezvény a Kesztyűgyárban volt, ahol 2 térképen foglalta össze a közel 30 
jelenlévő az ötleteiket, másnap a Kálvária téri rendezvényen résztvevő a több mint 
húsz résztvevő is hasonló módon rögzítették igényeiket. 

d)  helyi befektetői fórum – közvetlenül a területen élő vagy a terület iránt 
elkötelezett érdekelt befektetők fóruma, a vonzó befektetői környezet 
kialakításához szükséges információk cseréje, a program iránti elköteleződés 
biztosítása. 
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e)  szakmai fórum – az integrált megközelítést biztosító különféle ágazatok szakmai 
képviselőivel való folyamatos fórum, melybe bevonásra kerülnek független szakmai 
szervezetek képviselői, felsőoktatási és kutatóintézeti szakemberek  . 

f) Lakógyűlések: az együttműködő házakban megtartott megbeszélések, ahol a lakók 
mellett Rév8 szociális és műszaki végzettségű munkatársai, és civil partnerek, 
szükség esetén moderátorok vesznek részt. 

g) Konferenciák: a nyitott program a megvalósítás ideje alatt is törekszik a széles 
szakmai bázis megteremtésére, a javaslatok, új elemek beépítésére, melynek egyik 
legjobb eszköze a workshop szerű konferenciák megrendezése, ahol mód van a 
tapasztalatok cseréjére, tudástranszferre, az aktuális nehézségek megtárgyalására, 
a jó gyakorlat („good practice”) átadására. Évente egy ilyen rendezvény 
megtartására kerül sor, melyre az érdeklődők mellett meghívjuk, az Európai Uniós 
szakembereket és szakpolitikusokat, a Kormányt, a Régió, és a Fővárosi 
Önkormányzat szakembereit és képviselőit, és a legkülönbözőbb szektorokból 
érkező partnerszervezeteket, hogy együtt kerüljenek kiértékelésre az eredmények. 

Közösségi rendezvények: 

Közösségi ház: kulturális, sport és családi rendezvények, találkozók. A Mátyás tér 15. 
alatti, évek óta üresen álló kesztyűgyár átalakításával született meg egy olyan komplexum, 
amely helyet tud biztosítani alternatív kulturális és oktatási programoknak, közösségi 
helyet biztosít a környéken élő lakóknak, fiataloknak. 

a) Családsegítés és tanácsadás megerősítése  

b) Fiatalok sajátos problémáit kezelő szervezetek megerősítése 

c) A kirekesztettség csökkentése a nyitott programok segítségével 

d) városrehabilitációs menedzsment iroda 

A program keretében számos kiemelkedő közösségi rendezvényre került sor. Társadalmi 
vitafórumokon kívül, kiemelkedő eseményei az immár hagyományossá váló, a Mátyás téren 
megtartott Magdolna Napok.  Megrendezésre került itt a Józsefvárosi Egészségnap, a 
Magdolna Karácsony, közös Gyermeknapi rendezvényekre is sor került. 

Egyéb kommunikációs eszközök: 

Honlap: Az Önkormányzat honlapján tervezett tájékoztató felület, ahol az érdeklődők, 
illetve minden a programban érdekelt szervezet egyrészt hasznos információkhoz juthat, 
másrészt maga is fontos információkat adhat a program számára.  

Közterületi információs táblák: az MNPII keretében a negyed 5 jellegzetes 
csomópontjában, a Mátyás téren, a Dankó utcában, a Teleki tér és Fiumei út 
találkozásánál, a Karácsony Sándor utcában, a Kálvária téren vasbeton-szerkezetű óriás 
információs táblákat, ún. Magdolna Információs Táblákat (MIT) helyeztünk el. Az 
információs táblára rendszeres frissítéssel kerülnek fel a Magdolna-negyed közösségi 
eseményeinek programjai, közérdekű információi, a program egyes eredményei, stb. 

Szórólapok, plakátok: a helyi lakosok közvetlen tájékoztatása érdekében, rendezvényre 
való felhívás céljából az adott rendezvényt megelőzően legalább 3 nappal, illetve valamely 
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aktuális információ közzététele céljából (pl.: közterületi munkálatok megkezdéséről; 
képzésekre való jelentkezés lehetőségéről és határidejéről) postaládák útján terjesztünk 
szórólapokat, illetve plakátokat.  

Rövid hírek: a program hatékony kommunikációja érdekében elengedhetetlenül fontos a 
partnerségi viszony kialakítása a helyi újsággal(és egyéb médiával). A kerületben 
megjelenő újságok hasábjain havi rendszerességgel jelennek meg az MNP rövidhírei, 
egységes, könnyen azonosítható formában folyamatosan hírt adva a program 
előrehaladásáról és elsősorban a program keretében megrendezésre kerülő eseményekről. 

Sajtótájékoztatók: a program eredményeiről, előrehaladásáról félévente, szükség esetén 
negyedévente, lehetőség szerint nemzetközivé bővíthető sajtótájékoztatót tartunk. 

Sajtófigyelés: a programról megjelenő sajtóanyagok nyomon követése, gyűjtése a 
kommunikációs tevékenység gyors és rugalmas visszacsatolási lehetőségeken alapuló 
mechanizmusa érdekében. 

Projekttáblák: minden a program által érintett épület, közterület esetében egy fém 
(emlék)tábla mutatja majd, hogy a projekt az MNPIII keretében, az Európai Unió 
támogatásával készült. A táblán feltüntetjük az átadás, elkészülés dátumát, és a 
megvalósításban résztvevő partnereket. 

 

12 Pénzügyi terv 
 

9. táblázat Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve 

 

Az akció megvalósításának pénzügyi tábláit mellékeljük! 
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10. Táblázat Beruházási költségek 

Beruházási költségek Összes elszámolható költség 

Előkészítési költségen belül terület- és ingatlanvásárlás költsége 0 

Projekt előkészítés 121,130,000 

Projekt előkészítésen belül IVS költsége 2,540,000 

Projekt előkészítésen belül ATT költsége 6,350,000 

Projekt menedzsment költségek városfejlesztő társaság esetében 154,000,000 

Műszaki ellenőr költsége 43,063,788 

Külön könyvvizsgálat 3,000,000 

Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége 4,000,000 

Nyilvánosság biztosításának költsége 6,000,000 

Tervellenőr költsége 3,996,188 

Tervezői művezetés 14,327,694 

Tartalék 83,582,330 

Gazdasági tevékenység  0 

Lakóépület-megújítás lakótelepi akcióterület esetén 1,820,000,000 

Közcélokat szolgáló sport- és szabadidős létesítmények valamint azok kiszolgáló épületei 67,109,405 

Közműfejlesztések 0 

Közterület rehabilitáció 899,990,000 

Közszféra funkcióba tartozó tevékenységek 0 
Komplex terület előkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, közművek felújítása, felosztása, 
kiépítése, rekultiváció, műszaki beavatkozás, kármentesítés 0 

Tárgyi eszköz beszerzése 11,940,091 

Önállóan nem támogatható "soft" tevékenységek  608,950,504 

Összes elszámolható költség 3,849,980,000 
Építési kötlségek 2,870,681,735 
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11. Táblázat Belső korlátok 

Belső korláttal rendelkező tételek Belső 
korlát 

Minimum 
korlát 

Maximum 
korlát 

Jelenlegi 
arány Jelenlegi összeg Megfelelőség 

Előkészítési költségen belül terület- és 
ingatlanvásárlás költsége 10.00% 0.00% 0 0.00% 0 Megfelelő 

Projekt előkészítés 8.00% 0.00% 0 3.15% 121,130,000 Megfelelő 

Projekt előkészítésen belül IVS költsége 100.00% 0.00% 6,350,000 0.07% 2,540,000 Megfelelő 

Projekt előkészítésen belül ATT költsége 100.00% 0.00% 6,350,000 0.16% 6,350,000 Megfelelő 
Projekt menedzsment költségek városfejlesztő 
társaság esetében 4.00% 0.00% 0 4.00% 154,000,000 Megfelelő 

Műszaki ellenőr költsége 1.50% 0.00% 0 1.50% 43,063,788 Megfelelő 

Külön könyvvizsgálat 0.50% 0.00% 4,000,000 0.08% 3,000,000 Megfelelő 

Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége 0.50% 0.00% 4,000,000 0.10% 4,000,000 Megfelelő 

Nyilvánosság biztosításának költsége 1.00% 0.00% 6,000,000 0.16% 6,000,000 Megfelelő 

Tervellenőr költsége 0.50% 0.00% 4,000,000 0.14% 3,996,188 Megfelelő 

Tervezői művezetés 0.50% 0.00% 15,000,000 0.50% 14,327,694 Megfelelő 

Tartalék 5.00% 0.00% 0 2.17% 83,582,330 Megfelelő 

Gazdasági tevékenység  10.00% 0.00% 100,000,000 0.00% 0 Megfelelő 
Lakóépület-megújítás lakótelepi akcióterület 
esetén 0.00% 20.00% 80.00% 47.27% 1,820,000,000 Megfelelő 
Közcélokat szolgáló sport- és szabadidős 
létesítmények valamint azok kiszolgáló épületei 10.00% 0.00% 100,000,000 1.74% 67,109,405 Megfelelő 

Közműfejlesztések 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 Megfelelő 

Közterület rehabilitáció 50.00% 0.00% 0.00% 23.38% 899,990,000 Megfelelő 

Közszféra funkcióba tartozó tevékenységek 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 Megfelelő 
Komplex terület előkészítés: tényfeltárás, 
bontás, ingatlanrendezés, közművek felújítása, 
felosztása, kiépítése, rekultiváció, műszaki 
beavatkozás, kármentesítés 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 Megfelelő 

Tárgyi eszköz beszerzése Az érintett projektelem 10%-a Megfelelő 

Önállóan nem támogatható "soft" tevékenységek  100.00% 8.00% 20.00% 15.82% 608,950,504 Megfelelő 
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12. Táblázat Ellenőrző és pénzügyi elemzés input tábla 

Ellenőrző és pénzügyi 
elemzés input tábla 2013 2014 2015 2016 2017 Részösszeg 

 
 

Projekt előkészítés 130,020,000 0 0 0 0 130,020,000   
Projekt menedzsment 49,500,000 66,000,000 38,500,000 0 0 154,000,000   
Építés, felújítás, bővítés 904,029,405 1,966,652,330 0 0 0 2,870,681,735   
Immateriális javak 
beszerzése 0 0 0 0 0 0  

 

Projektmegvalósításhoz 
igénybe vett szakmai 
szolgáltatások 

168,487,260 210,485,060 95,221,790 0 0 474,194,110 

 

 
Projektmegvalósításhoz 
igénybe vett marketing és 
nyilvánosság 

2,500,000 2,000,000 1,500,000 0 0 6,000,000 
 

 
Projektmegvalósításhoz 
igénybe vett egyéb 
szolgáltatások 

20,817,700 15,323,200 7,702,300 0 0 43,843,200 
 

 
"Szoft" tevékenység 44,733,230 73,866,510 36,924,360 0 0 155,524,100   
Tartalék 0 0 0 0 0 0  

Eszközbeszerzés 10,552,605 3,944,100 1,220,150 0 0 15,716,855 
Ellenőrző 
összegek:  

Összes elszámolható 
költség 1,330,640,201 2,338,271,200 181,068,600 0 0 3,849,980,000 3,849,980,000 

Az ütemezett 
összköltség mege-
gyezik az ellenőrző 
összeggel! 

Nettó nem elszámolható 
költség és a nettó nem 
elszámolható költség 
vissza nem igényelhető 
ÁFA-ja 

0 0 0 0 0 0 0 

Az ütemezett 
összköltség mege-
gyezik az ellenőrző 
összeggel! 

Összes költség 1,330,640,201 2,338,271,200 181,068,600 0 0 3,849,980,000 3,849,980,000 

Az ütemezett 
összköltség mege-
gyezik az ellenőrző 
összeggel! 
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13 Megvalósítás intézményi kerete  

13.1 Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása 

A Rév8 Zrt alapítása 

A Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat 1997-ben határozta el 
együttesen, hogy az önkormányzatoktól szervezetileg független, de általuk ellenőrzött, 
szakmailag magas színvonalon működő társaságot hoznak létre a fejlesztési és 
rehabilitációs feladatok elvégzéséhez szükséges munkálatok irányítására, szervezésére. 
1997. 08. 01-én alakult meg a Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési 
Részvénytársaság - Rév8 Rt, 60 millió forintos alaptőkével. 

A Társaság jelenlegi tulajdonosai a Józsefvárosi Önkormányzat 60.9%-os és a Fővárosi 
Önkormányzat 39.1%-os részesedéssel. A társaság Részvénytársaság formájában működő, 
alapvetően a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából közfeladatok ellátását végző, 
integrált szakmai szervezet. 

A társaság vezetése 1999-ben a kerületi stratégiaváltáshoz illeszkedően alakította ki a 
társaság szervezetét. A szervezet ötvözi magában a közérdekű és a piaci szemléletet. A 
szakmai munka magas minőségét a városfejlesztés összetett tevékenységének megfelelően 
összeállított sokoldalú, kvalifikált szakembergárda biztosítja, építészmérnökök, 
várostervezők, közgazdászok, jogászok, szociológusok és szociális munkások, valamint 
geográfusok egyaránt. 

A társaság munkáját 5 fős igazgatóság irányítja, az igazgatóság tagjai közül 2 főt a 
kerületi, 2 főt a fővárosi önkormányzat választ és tagja még az igazgatóságnak a 
vezérigazgató is. A társaság feletti hatékony önkormányzati kontrollt a 4 fős felügyelő 
bizottság és a könyvvizsgáló biztosítja. 

 

A társaság tevékenységi portfoliója 

1997-ben a társaság megalapításakor a kerületi cél a konkrét épület felújítási munkák 
mielőbbi megindítása volt, és ez az elvárás határozta meg a megalakulást követően Rév8 
tevékenységét is. 1997-1999 között a társaság tevékenységi profilját a műszaki – épület 
felújítás alapú rehabilitáció határozta meg, kiegészítve ingatlanfejlesztési elemekkel. A 
munkaszervezet is ezt az igényt elégítette ki. A kisebb rehabilitációs programok 
előkészítése és az építkezések lebonyolítása tartozott fő tevékenységi köréhez.  

Rév8 belső változásai együtt zajlottak le a józsefvárosi rehabilitáció stratégiájának 
gyökeres módosulásával. A társasággal szembeni eredmény elvárásként az alábbi célok 
teljesülése került meghatározásra: az évtizedek óta tartó társadalmi, gazdasági és 
környezeti állapotromlás megállítása, a negatív örökségek felszámolása, a hosszú távú 
fejlődést biztosító értékek meghatározása, a társadalmi kohézió erősítése és a társadalom 
különböző szereplői közötti bizalom erősítése. 



 

 

46 

A célokra és az elvárt eredményekre tekintettel kerültek az alábbi feladatok 
meghatározásra:   

 legyen erőteljes szereplője a kerületi városrehabilitációs fejlesztési folyamatnak; 

 hozzon létre az egész kerület fejlődésére kiható integrált város-rehabilitációs 
fejlesztéseket, súlyponttal a Középső-Józsefvárosi Rehabilitációs Akcióterületen; 

 kezdje el a kerület lakásállomány összetételét alapvetően átstrukturáló 
beavatkozásokat; 

 tevékenységével vegyen részt hangsúlyosan a társadalmi kapcsolatok építésében a 
kerületi arculatváltás fontos elemeként; 

 jelentős magántőke bevonását tegye lehetővé termékeivel, szolgáltatásaival. 

A társaság ennek megfelelően alakította ki tevékenységi portfolióját: 

 Integrált rehabilitációs projektmenedzsment  

Társaság sikeresen bonyolította le a Futó utcai Partnerségi Programot 2003-2006 között 250 
Mft értékben, Magdolna Negyed Program I-et 2005-2010 között 800Mft értékben, a 
Magdolna Negyed Program II-öt 2009-2012 között 2,0 Milliárd Ft értékben, és az Európa 
Belvárosa – Budapest Programot 2009-2012 között 2,0 Milliárd Ft értékben. Jelenleg a 
Corvin Sétány integrált városrehabilitációs program teljes körű lebonyolításán dolgozik. Egy  
új program fejlesztését kezdte meg: Magdolna Negyed Program III. Ezeket a programokat a 
társaság szakmai kollektívája fejlesztette ki. A fejlesztés során a társaság elvégezte a 
projektek társadalmi és gazdasági megalapozását, a kapcsolódó műszaki és építészeti 
tervek elkészíttetését, a területrendezési és terület előkészítési munkákat. A megvalósítás 
során ajánlatkérőként a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatta, végzi a 
közművesítést, a folyamat integrált szervezését, a szereplők közötti együttműködés 
kialakítását, a lakókkal, a vállalkozókkal, a befektetőkkel történő kapcsolattartást, a 
folyamat pénzügyi hátterének biztosítását, a pénzügyi folyamatok tervezését, és 
kontrollját. 

 Speciális rehabilitációs projektmenedzsment  

A társaság jelenleg egy ingatlanfejlesztési projekten dolgozik. Ez a Teleki téri piac teljes 
rekonstrukciója.  

 Rehabilitációs szakmai tanácsadás, kerületfejlesztés  

A rehabilitációval, városfejlesztéssel összefüggő szakmai koncepciók, stratégiai tervek, 
megvalósíthatósági tanulmányok, pályázatok, városrendezési tervek, rendeletmódosítási 
javaslatok készítése, külföldi szakmai kapcsolattartás. Ennek a tevékenységi portfoliónak a 
keretében Társaságunk több kerületi koncepciót, stratégiát készített el.  

A társaság belső kapcsolati rendszere  

A társaság általános irányítását, az alapító okiratában és SZMSZ-ben megfogalmazott 
keretek között a közgyűlés, és az igazgatóság irányítja. A társaság hosszú távú terveit, és 
éves terveit a társaság vezérigazgatója készíti el. A mindennapi munkáért és a 
munkaszervezet irányításáért a vezérigazgató a felelős.  
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A Társaság jelenlegi szervezeti felépítése 1999-2000-ben került ki alakításra. A 
munkaszervezet vertikális (projektirányítás) és horizontális (szakmai irányítás) tagolású. A 
munkaszervezet felépítése lehetővé teszi a feladatok nagyságához és integráltságához való 
rugalmas alkalmazkodást. A feladatok hatékony végrehajtása érdekében a Társaság igény 
szerint szakértőkkel bővíti létszámát, vagy belső felépítéséhez szervesen kapcsolódó külső 
megbízottakat alkalmaz. 

A Társaság teljes munkájáért, és ezen belül kiemelten a projektek előrehaladásáért a 
vezérigazgató a felelős. A vezérigazgató helyettes az általános helyettesi feladatok mellett 
kiemelten a projektek különféle szakterületeinek összefogását végzi.  

A Társaság fő tevékenységét projektekbe szervezve végzi. Ezek vezetője a projektvezető. 
A projektek egy akció (projekt) területet céloznak. A projektek több egymással összefüggő, 
és egymásra épülő de eltérő szakmai tartalommal bíró részprojektekből állnak, melyek 
együttes elvégzése biztosítja az elvárt eredményeket. A projektvezető feladata az egész 
projekt előrehaladásának és az eltérő tartalmú és ütemtervű részprojektek közötti 
szinkronitás biztosítása. A projektvezető felelőssége a negyedéves és éves pénzügyi / 
ütemtervek szerinti munka, a tervek szerinti erőforrás felhasználás és az erről szóló 
elszámolások készítése is.  

Az egyes szakterületeket képzett szakemberek képviselik, akik az egyes projektekben is 
dolgoznak, de személyesen felelnek szakma szerint. A szakterületek lefedik a 
városrehabilitációhoz szükséges szakmákat – urbanista, építész-tervező, tanár, geográfus, 
szociológus, szociális munkás, közgazdász, építőmérnök-közmű/útépítés, építész-
kivitelezés lebonyolító, közbeszerzési szakreferens. A projektek munkáját segíti és a 
társaság belső ellátásáért felelős a gazdasági vezető és egy asszisztens. 

A társaság belső, feladat ellátási, kapcsolat rendszerét mutatja a szervezeti diagram. A 
kialakított projektrendszer támogatja szervezeti eszközökkel az egyes projektek önálló 
eredményeinek kialakulását illetve az egyes projektek átlátható, elkülönített értékelését 
és elszámolását. A projektek időbeli és energiaráfordítás ütemtervei vizsgálhatók, és az 
egyes változások gyorsan és flexibilisen követhetők a döntésekkel. 

Rév8 a Magdolna Negyed Program III. megvalósítását a II. ütemhez hasonlóan a Kesztyűgyár 
városrehabilitációs irodájában működő külön divízió keretében oldja meg, minden 
bizonnyal alacsonyabb létszámmal. A szervezeti diagramot koherens SZMSZ és belső 
kommunikáció támasztja alá. 

A társaság külső kapcsolati rendszere  

A társaság külső kapcsolati rendszerét a tulajdonosok eredmény elvárásai, az eredmények 
szükséges kapcsolati hálózatok ill. Rév8 belső munkatársainak kutató-fejlesztő aktivitása 
határozza meg. Rév8-al szembeni legfontosabb elvárás a kerület fejlődésének indukálása, 
és minél több partner bevonása a végrehajtásba. Ennek megfelelően kutatja fel belső 
elhatározásból a társaság a lehetséges-partnerképes programokat, dolgozza ki a 
projekteket, pályázatokat, és készíti elő önkormányzati döntésre azokat. 

Az önkormányzat által elfogadott programok végrehajtását végzi Rév8, legtöbbször 
megbízási szerződés alapján. A társaság nem állandó vagyonkezelési szerződéssel, és fix 
önkormányzati finanszírozással, hanem projektenként megkötött követhető, eredmény 
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centrikus egyedi szerződésekkel dolgozik, a Kbt. keretei között. A társaság bevételeinek 
95%-a az önkormányzattól származik. 

A külső kapcsolati diagram az általános feladat végzési rendszert mutatja, de bemutatja a 
tervezett Magdolna Negyed Program III. lebonyolításának rendjét. Rév8 Zrt tapasztalatait 
mint projektmenedzser kívánja kamatoztatni, és az önkormányzat hivatalával, 
intézményeivel, együtt valósítja meg a programot. 

 

2. ábra Szervezeti diagram 

 

Legfontosabb tapasztalatunk, hogy a Magyarországon, de Európában is nagyon sok felé, 
ágazati elven működő önkormányzati rendszer nem alkalmas, akcióterületre fókuszáló, 
integrált beavatkozás végig vitelére. Rév8 integrált munkaszervezetként történő beállítása 
a kapcsolati rendszerbe jó döntés volt. 

A partneri együttműködések létrehozása és a szervezeti bizalom lépésről lépésre történő 
felépítésének sikere az egyik kulcsa a folyamatok eredményeinek. A köztes szervezet – 
Rév8 - hosszú távú építkezése eltér az önkormányzati mező ciklikus érdekeitől is, és 
partnerek nagyon sokféle elvárásaitól is. A befektetői és a lakossági partnerek egyaránt 
hosszú távú négy évnél hosszabb kiszámíthatóságot várják el a rendszertől, és Rév8 ennek 
a gondolkodásnak az egyik első lépése, és ezt megértette valamennyi partnerünk.  

Az integrált megközelítés, amely egész Európában még nem tekint vissza 10 évnél régebbi 
tapasztalatokra, új fajta szervezeti kultúrát igényel. Ennek csírái alakult ki az 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában. Kialakításra került és négy éve működik egy 
integrált feladatkörű kapcsolattartó (interface) iroda. 
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13. Táblázat Rév8 által készített legfontosabb elnyert rehabilitációs pályázatok 

A pályázatok megnevezése A támogatás nyújtója Elnyert támogatás bruttó 
eFt 

Rehabilitációs akcióterületi programok, 
épület felújítás,  

Fővárosi Város-
rehabilitációs keret 550 000 

Corvin Szigony Projekt együttműködési 
megállapodás  

Fővárosi Komplex Város-
rehabilitációs 
Együttműködési 
megállapodás 

2 000 000 

Corvin Szigony Projekt közmű, közterület 
rekonstrukció  
 

Fővárosi Stratégiai Alap 
199 000 

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális 
Városrehabilitáció Modellkísérlet 

Fővárosi Integrált 
Szociális Város-
rehabilitációs modell-
kísérlet 

690 000 

Józsefváros Magdolna-negyed Program II. 
Szociális Városrehabilitáció  

Európai Unió, Magyar 
Kormány, Önkormányzat 2 000 000 

Európa Belvárosa Program  Európai Unió, Magyar 
Kormány, Önkormányzat 2 000 000 

67 db szociális bérlakásépítés a Dankó 
utcában  

Széchenyi terv Magyar 
Kormány 200 000 

40 db szociális bérlakásépítés beszerzése 
a Diószeghy utcában,  

Magyar Kormány 
Belügyminisztérium. 130 000 

Futó utcai Partnerségi Program 
segítségével korszerű közterület 
létrehozása 

Európai Unió, PHARE 
integrált helyi 
fejlesztések, Magyar 
Kormány 

238 000 

Mátyás-tér megújítása Európai Unió, INTERREG 
III.B CADSES. 16 000 

Józsefvárosi Önkormányzat által elnyert 
támogatások összesen 

 5 227 000 

 

14. Táblázat Rév8 által készített legfontosabb koncepciók, stratégiák 

Józsefvárosi Rehabilitációs Stratégia 1998 

Fővárosi Rehabilitációs Program Háttérelemzés  1998-2000 

Józsefvárosi lakáskoncepció 2001 

Corvin Sétány Program (Corvin Szigony Projekt) 2001-2003 

Józsefváros 15 éves kerületfejlesztési Stratégiája 2003-2005 

Józsefvárosi Kisvállalkozási Program 2003 

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitációs Program, 
Magdolna Negyed Program I. 2004-2005 

Futó utcai Gazdaságélénkítő Program 2004-2005 

Európa Belvárosa - Budapest, Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program, 
Budapest belvárosának kiterjesztése, városrehabilitációja” 
Megvalósíthatósági tanulmány 

2007  

Budapest Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia 2008 

Magdolna Negyed Program II. Akcióterületi Terv 2008 
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Európa Belvárosa Józsefváros Program Akcióterületi Terv 2008 

Magdolna Negyed Program III. projektjavaslat 2009 
 

A társaság legfontosabb külföldi együttműködései   

Innovatív lakásmodellek (EU 5. Keretprogram) Neighbourhood Housing Models (EU 5th 
Framework Programme) / 2000-2003 

A NEHOM (azaz Neighbourhood Housing Models) projekt két fázisban valósult meg. Az 1. 
fázisban hat Európai Uniós állam (Norvégia, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, 
Németország, Svédország) 7 kutatócsoportja és két akkor még csak társult tagállam 
(Magyarország, Észtország) egy-egy kutatócsoportja végzett kutatásokat saját hazájában 
azzal a céllal, hogy olyan innovatív lakásprogramokat vizsgáljon, melyek egyszerre 
fejlesztenek egy-egy városrészt és a benne élő közösséget. 

A projekt tapasztalatairól angol nyelvű kézikönyv készült. Rév8 3 konferencián vett részt: 
Norvégia/Bergen, 2002; Nagy-Britannia/London, 2003; Németország/Berlin, 2003; illetve 
2003. októberben bemutattuk a társaság projektjeit a NEHOM Projekt kutatóinak. A NEHOM 
Projekt budapesti konferenciával zárult. 

Városi zöldterületek, mint kulcsok a fenntartható város kialakításához / Urban Green as a 
Key for sustainable cities (GreenKeys), EU INTERREG III.B CADSES /2005-2008  

GreenKeys (Urban Green as a Key for Sustainable Cities) projektben Rév8 a Magyar 
Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetével (MTA FKI) közösen Európai 
Uniós támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az Interreg IIIB CADSES 
(Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space) Program keretében a projekt 
megvalósítására egy nemzetközi együttműködés partnerszervezeteiként. 8 európai ország 
15 városának 20 szervezete vesz részt a projektben. 

Rév8 és MTA FKI feladata a GreenKeys projektben egyrészt a helyi közösség bevonásával 
egy zöldfelület-fejlesztési mintaprojekt megvalósítása – Mátyás tér –, másrészt ezzel 
párhuzamosan a kerület egészére kiterjedő zöldfelületi stratégiai javaslat kidolgozása, 
illetve egy zöldterületi monitoring rendszer kifejlesztése. 

REGENERA / URBACT I. Program része / Urban Regeneration in Europe / 2006-2007 

A REGENERA programban 2006-2007-ben vett részt Rév8, a Magdolna Negyed Programmal, 
mely program bekerült a REGENERA záró dokumentumába mint eset tanulmány, és 
lehetséges példa más országoknak és városoknak. 9 európai ország 14 városa vett részt a 
tudáscsere programban.  

Cross Thematic Working Group / URBACT I. Program része / Adapting Public Services to 
Integrated Approach / 2007 

A CTWG programban 2007-ben vett részt Rév8, a Magdolna Negyed Programmal, mely 
program bekerült a CTWG program záró dokumentumába mint eset tanulmány, és 
lehetséges példa más országoknak és városoknak. 

 

 



 

 

51 

14 Üzemeltetés, működtetés 

14.1 A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások 

működésének rövid leírása és a szervezeti terv 

 

14.1.1. Önkormányzati tulajdonban lévő bérházak felújítása 

A program során 28 önkormányzati tulajdonú bérház kerül kisebb – nagyobb mértékben 
felújításra. A felújítás az alábbi munkanemekre korlátozódik: utcai homlokzat megújítása, 
udvari homlokzat felújítás, lépcsőház felújítása, kapualj felújítása, elektromos hálózat 
megújítása, vízhálózat megújítása, gázhálózat megújítása, kéményfelújítás, függőfolyosó 
átépítés, erkélyfelújítás, tetőátépítés, szigetelés, kapu felújítás, födémcsere/megerősítés, 
födém hőszigetelés, talajvizesedés megszüntetése, lakáscsatolások, kaputelefon rendszer 
kiépítése, vízóra felszerelés, tűzfalak felújítása/szigetelése,  alaptest lemezes védelme, 
közös Wc felújítás, nyílászárók felújítása, vízgyűjtő puffertározók építése,  udvari burkolat 
felújítása, téglaboltozat acéltartóinak megerősítése. 

Józsefváros területén az önkormányzati tulajdonú bérházakat az Önkormányzat 100%-os 
tulajdonában lévő Kisfalu Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. végzi. A tevékenységet a 
Józsefvárosi Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján látja el az alábbiak 
szerint: 

• az Önkormányzat tulajdonosi képviseletének ellátása azokban a társasházakban, 
amelyekben az Önkormányzatnak tulajdona van, 

• az Önkormányzat tulajdonjogával érintett társasházakban az Önkormányzatnak a 
társasházzal szemben fennálló pénzügyi kötelezettségeinek aktualizálása, a teljesítés 
előkészítése az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Ügyosztálya részére, 
valamint a teljesítés ellenőrzése, 

• az Önkormányzat érdekeinek megfelelően az évente erre a célra meghatározott 
költségvetési előirányzat erejéig a társasházakban és önkormányzati tulajdonú 
épületekben vízórák felszerelése, cseréje, a munkálatok átadása, 

• az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek, 100%-ban 
önkormányzati tulajdonú épületek tetőtereinek elidegenítése, 

• az Önkormányzat által korábban értékesített, illetve a jövőben értékesítendő lakások 
és nem lakáscélú helyiségek adásvételi szerződéseinek nyilvántartása és pénzügyi 
bonyolítása, törlesztő részletek beszedése, teljeskörű hátralékkezelés,  

• az Önkormányzat tulajdonában lévő üres telkekkel, 100%-ban önkormányzati tulajdonú 
épületekkel kapcsolatos ingatlanhasznosítási javaslatok kidolgozása, döntéselőkészítés, 
valamint az Önkormányzat által korábban értékesített ingatlanok adásvételi 
szerződéseiben rögzített feltételek teljesítési határidejének követése, pénzügyi 
bonyolítás és teljeskörű hátralékkezelés,  

• az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek értékbecslése, 
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• az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek bérbeadása, a bérleti 
díjak beszedése, pénzügyi kezelése, hátralék behajtása, 

• az Önkormányzat tulajdonában álló lakásbérlemények bérbeadásával, hasznosításával 
kapcsolatos feladatok ellátása, 

• az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásbérlemények bérleti díjának és a kapcsolódó 
külön szolgáltatási díjak beszedése, teljeskörű hátralékkezelés, 

• az Önkormányzat tulajdonában lévő telkek és egyéb dolog bérbeadása és a díjak 
beszedése, teljeskörű hátralékkezelés, 

• Tervezési, és az ehhez kapcsolódó eljárási és bonyolítási feladatok ellátása 

• Felújítási, bontási, egyéb beruházási, fejlesztési feladatok ellátása, bonyolítása, 
közbeszerzési folyamat koordinálása, műszaki ellenőrzés, 

• az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása 
társasházzá alapítás és elidegenítés céljából, a Megbízó egyedi döntése alapján, 
valamint a bérbeadható üres helyiségek felújítása és karbantartása a hasznosításba 
történő bevonás céljából, 

• az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmény – és útfelújítási, valamint ehhez 
kapcsolódó beruházási, továbbá intézmény-karbantartási feladatok ellátása, 

• az Önkormányzat tulajdonában lévő oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti – 
gyermekvédelmi intézmények gyorsszolgálati és karbantartási tevékenységének 
ellátása, 

• az Önkormányzat tulajdonában lévő, önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakáscélú 
helyiségek, üres telkek, egyéb dologbérletek, valamint üzemi épületek, háziorvosi 
rendelők kezelése, üzemeltetése és bérleményellenőrzése, 

• az Önkormányzat tulajdonában lévő, önkormányzati tulajdonú lakóépületek takarítása, 
házfelügyelete, liftügyelet, valamint az üzemi épületek és az üres telkek előtti 
járdatakarítás, 

• az Önkormányzat tulajdonjogában lévő, önkormányzati tulajdonú lakások és nem 
lakáscélú helyiségek, üres telkek, egyéb dologbérletek, valamint üzemi épületek 
házelszámolása, közüzemi számlák kezelése. 

 
A program során felújított bérházak továbbra is a Kisfalu Kft. kezelésében maradnak, az 
Önkormányzat a pályázatban vállalta az épületek elidegenítésének 10 éves tilalmát.  

A felújítások befejeztével a beavatkozások miatt csökkennek a bérlők rezsiköltségei – 
hőszigetelés, gépészeti beavatkozások, vízóra csere. Mind a bérlők, mind az Önkormányzat 
számára csökkenek az üzemelés költségei mind rövid, mind hosszútávon. A fenntartás, 
üzemelés többlet feladatot nem ró sem az Önkormányzatra, sem a Kisfalu Kft-re. 
Többletköltség nem keletkezik, többlet humán erőforrás bevonása nem szükséges.  

Csatoljuk a Kisfalu Kft. szervezeti ábráját: 
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14.1.2. Társasházi tulajdonban lévő lakóépületek felújítása 

A program során 13 társasház kerül kisebb – nagyobb mértékben felújításra. A felújítás az 
alábbi munkanemekre korlátozódik: Utcai homlokzat megújítása, lépcsőház felújítása, 
kapualj felújítása, elektromos hálózat megújítása, vízhálózat megújítása, gázhálózat 
megújítása, kéményfelújítás, függőfolyosó átépítés, erkély felújítás, tetőátépítés, 
szigetelés, kapu felújítás, födém csere. A társasházak konzorciumi partnerként vesznek 
részt a programban. A konzorciumi megállapodásban a Társasházak vállalták az öt éves 
fenntartási időszakot. A felújított társasházakat továbbra is a tulajdonosok által választott 
közös képviseletek üzemeltetik, ami többlet feladattal, többletköltséggel nem jár a 
tulajdonosoknak. Mivel a legtöbb felújítási elem régóta húzódó probléma a házaknál, az 
eddig képzett felújítási alapok megmaradnak, ezeket a házak, tulajdonosi döntés alapján, 
újabb felújításokra fordíthatják vagy beállíthatják tartalékként. A gépészeti, hőszigetelési 
beruházások révén csökkennek a rezsi költségek.   

Közterület rekonstrukció 

Az akcióterületen öt helyen kerül megújításra a közterület.  A kerületben a közterületek 
üzemeltetési, fenntartási feladatait a Józsefvárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában 
lévő Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat látja el az alábbi tevékenységekkel: 

• a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése szerint: a 
helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság 
biztosítása, gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól, melyek az alapító kötelező 
és önként vállalt feladatai. 

• A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) 
Kormányrendelet szerint piac üzemeltetése: a Teleki téri Piacot és Ideiglenes Piacot 
fenntartó Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által kijelölt, a 
piac vezetését, annak működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el, a fenntartó 
nevében eljárni jogosult. 

• Józsefváros közrendjének védelme, közterületei élhetőségének biztosítása, a 
Józsefvárosban hajléktalanná vált emberek rehabilitációja. 

• Takarítja Józsefváros közterületeit, biztosítja a hulladék rendezett elhelyezésének 
feltételeit, megelőzi az illegális hulladék-lerakást. 

• Gondoskodik a terek, parkok magas szintű élhetőségéről, fenntartja a növényzetet, 
gondoskodik az utcabútorok és a szilárd burkolat karbantartásáról. 

• Gondoskodik a kerület kezelésében lévő utak burkolatának karbantartásáról, 
állagmegóvásáról, megújításáról. 

• Megvédi Józsefváros mindennemű vagyonát. 

• Közreműködik Józsefváros polgárai biztonságának megóvásában. 

• Lakhatást és munkát biztosít a Józsefvárosban hajléktalanná vált embereknek. 

• Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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Mellékeljük a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat szervezeti ábráját: 
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A JVSZ keretein belül kerülnek továbbfoglalkoztatásra azok a közfoglalkoztatottak – 10 fő – 
a program során részt vesznek a Közmunkaprogramban. A megújított közterületek 
fenntartását a JVSZ végzi, a közterületeken megépülő egyéb kiszolgáló építményekkel 
együtt.  

A program során az alábbi közterületek kerülnek megújításra 

K1-Teleki László tér közterület rehabilitáció 

A Teleki László tér az akcióterület jelentős összefüggő zöldterülete. Jelenlegi állapotában 
nem tudja betölteni azt a funkciót, amelyet pozíciója és adottságai lehetővé tehetnének. 
A tér hasznosítása szempontjából nem csak az építészeti és kertészeti minőségi javulás az 
elsődleges szempont, hanem egy új városi köztér, vásártér, park szerepkörének 
kialakítása. A teret körbeölelő gyalogos felületek, a tér burkolatainak, zöldfelületeinek 
megújításával a kialakul a lakosságot vonzó pihenőtér. Ezt segíti elő egy-két nagyobb, 
vonzó attrakció – szökőkút, köztéri installáció – megépítése, illetve játszótér, ivókút, 
padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, árnyékolók, kutyafuttató kialakítása. Megújul a 
tér közvilágítása. A téren kiépítésre kerülnek közösségi-kulturális rendezvények, illetve 
időszakos piac megtartására alkalmas terek. 

A Teleki tér Népszínház utcától délre eső része forgalmi rendje átalakításának, illetve a 
hozzá kapcsolódó közterületi rehabilitációnak célja, hogy az új Piac újjáépítendő 
épületéhez méltó környezetet hozzunk létre. A beavatkozások – új gyalogátkelőhelyek 
kialakítása a Szerdahelyi utca – Karácsony Sándor utca csomópontban, illetve meglévők 
bővítése a Népszínház utca – Kun utca – Bauer Sándor utca – Karácsony Sándor utca 
csomópontban -  biztosítja a piac biztonságosabb, jobb megközelíthetőségét. A 
zöldfelületekkel, utcabútorokkal ellátott közterek javítják a lakókörnyezet minőségét. A 
forgalomszervezés révén nyugalmasabbá tett Erdélyi utcán át a megújult Mátyás térhez 
kapcsolódóan folytatódik a negyed „főutcája”, mely a gyalogos elsőbbségű Tavaszmező 
utcán keresztül összefűzi a kerület két jelentős, tradicionális közterét a Horváth Mihály 
teret és a Teleki teret illetve megnyitja a negyedet a belsőbb városrészek felé. 

A Teleki László téren épülő új piac épülete, valamint a megújuló tér várhatóan a környező 
utcákon a parkolás megnövekedését fogja eredményezni. A piac építése során a megfelelő 
számú parkolóhely a Teleki tér északi részén kerül kialakításra.  Jelenleg az utca 
nagyelemes bazalt kockakővel van burkolva, melyen egyirányú forgalom halad át két oldalt 
párhuzamos parkolással.  A tér felöli oldalon a párhuzamos parkolást merőleges irányú 
parkolás váltja fel, ezzel a park területének minimális csökkentésével a szükséges 
parkolóhelyek kialakításra kerülhetnek. A kockakő burkolat helyett aszfalt burkolat kerül 
kiépítésre.  A gyalogos közlekedés biztonságosabbá tételéhez védett gyalogos átkelőhelyet 
kell kialakítani a tér Fiumei út felüli végén. 

A megújult Teleki tér fenntartása többletfeladattal nem jár. A telepített új növényzet 
gyakoribb karbantartása, illetve a vizes berendezések üzemelési költsége némi 
többletköltséggel jár, melyet az Önkormányzat biztosít. 
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K2 – FiDo – a Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja 

A projektelem célja, a közösségi terek szempontjából gyengén ellátott városrészben új 
találkozási, közösségszervezési pont kialakítása, a hasznosítatlan, negatív imázzsal 
rendelkező terület megújítása, a hajléktalansággal összefüggő közterületi, közbiztonsági és 
köztisztasági problémák enyhítése. A lepusztult, funkcióját vesztett „zöldterület” 
rehabilitációja keretében, a negyed területén jelenleg hiányzó, a Mátyás téren nem 
elhelyezhető, sportolásra, a szabadidő eltöltésére alkalmas nyitott használatú sportpályák, 
dühöngők létesülnek, amelyeket a környék kamaszkorú fiataljai vehetnek igénybe. A 
negyedben ez a legideálisabb helyszín, ahol a zaj legkevésbé zavarja a lakókörnyezetet. A 
projekt keretében a használaton kívüli utak, burkolatok helyét parkosítjuk, pótoljuk és 
gazdagítjuk a növényállományt növelve a terület biológiai értékét. Megépül egy nyilvános 
WC-t is magába foglaló, a park funkcióit, a fenntartást kiszolgáló pavilon. Korszerűsítjük és 
bővítjük a közvilágítást. 

A park és a játszótér fenntartásának többletköltségét az Önkormányzat biztosítja, ahogy a 
kiszolgáló pavilon üzemelési és fenntartási költségét is. A kiszolgáló pavilon és a park 
szolgáltatásait, a Önkormányzat részben a JCSGYK szervezetén keresztül gyakorolja, és a  
humánerőforrás többletet az helyi civil szervezetek és önkéntesek bevonásával biztosítja.  

K3 - Kálvária tér közterület rehabilitációja 

A Kálvária teret a fővárosi tulajdonban lévő Baross utca szeli ketté. Ezért és eltérő 
funkciója miatt is szükséges az északi és déli oldallal külön koncepció mentén foglalkozni.  

- Kálvária tér I. / az északi oldal zöldterület rehabilitációja  

A Baross utcától északra helyezkedik el a Dankó utca - Karácsony Sándor utca - Baross utca 
által határolt tér. A téren a parkfunkció mellett üzemel egy üzemanyag töltő állomás és a 
Baross utca mentén nagy forgalmú BKV megállóhely található. A parkon keresztül húzódó 
szerviz úton parkolóhelyek kerültek kialakításra.   A beavatkozások során megújul a 
zöldfelület és az öntöző hálózat, a parkberendezés - padok, hulladékgyűjtők, 
kerékpártárolók, árnyékolók. Ezzel együtt újratervezzük a parkolóhelyek elhelyezését 
növelendő a park intimitását.  A téren megépítésre kerülő épület funkciója kettős. 
Egyrészt infópont – tájékoztatás biztosítása a teret használók számára -, másrészt 
parkfenntartási helyiség - helyet ad a tér egészének felügyeletét biztosító szociális 
munkásoknak.  Az épület tartalmaz vizesblokkot, teakonyhát, irodahelyiséget, valamint 
alkalmas tároló helyiségnek is.  

- Kálvária tér II. / a déli oldal zöldterület rehabilitációja  

A Baross utcától délre elhelyezkedő, Baross utca – Diószeghy Sámuel utca – Illés utca által 
határolt területe nagyobbik felületén jelenleg közepes állapotú növényzet van. A teret 
körbevevő kerítés áttörten határolja le a teret. A közvilágítással ellátott parkban jelenleg 
egy használaton kívüli szökőkút és egy játszótér kapott helyet.  Társadalmi szempontból 
problémát jelent a tér környezete. A térről lassan kiszorulnak az itt lakók a teret 
rendszeresen használó hajléktalanok miatt, emiatt a tér sem pihenő, sem „agora” 
funkcióját jelenleg nem látja el. Megújításra kerülnek a zöldterületek, utcabútok és a 
játszótér, kiépítésre kerül közterületi installáció – szökőkút szobor. A téren helyet kap 
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nyilvános illemhely, melynek energiaellátást megújuló energiaforrás – napelem – biztosítja. 
Felülvizsgálatra kerül a közvilágítás hálózat. 

A park és a játszótér fenntartásának többletköltségét az Önkormányzat biztosítja, ahogy az 
infópont és a nyilvános illemhely üzemelési és fenntartási költségét is. A humánerőforrás 
többletet az Önkormányzat helyi civil szervezet bevonásával biztosítja.  

K4 - Bauer Sándor utca megújítása 

A zöldfelületekkel, utcabútorokkal ellátott közterek javítják a lakókörnyezet minőségét. A 
forgalomszervezés révén nyugalmasabbá tett Bauer Sándor utcán át a megújult Mátyás 
térhez kapcsolódóan folytatódik a negyed „főutcája”, mely a gyalogos elsőbbségű 
Tavaszmező utcán keresztül összefűzi a kerület két jelentős, tradicionális közterét a 
Horváth Mihály teret és a Teleki teret illetve megnyitja a negyedet a belsőbb városrészek 
felé. Könnyebben válik elérhetővé a Teleki téri piac, illetve az akcióterületen kívül 
elhelyezkedő Fiumei úti temető. A parkolóhelyek csökkentésével szélesebb járda kerül 
kialakításra, elősegítve a gyalogos forgalmat. Megújul a közvilágítása.   

A megújult közterület üzemeltetése, fenntartása többletfeladatot nem jelent, 
többletköltséggel nem jár. 

K5 - Magdolna utca Dobozi u. – Dankó u. közötti szakaszának felújítása 

A Magdolna utca és környezete társadalmi szempontból a Magdolna-negyed egyik 
legnehezebb környéke. A közterületi bűnözés az állandó rendőri felügyelet mindennapos 
jelenség ezért a beavatkozás leghangsúlyosabb eleme a közvilágítás hálózat felújítása.  
Indokolt az elöregedett aszfalt burkolat cseréje az utca teljes szélességében, illetve, ahol 
a közműhelyzet megengedi, új fa, esetleg fasor telepítése. a közvilágítás felújítására. 

A megújult közterület üzemeltetése, fenntartása többletfeladatot nem jelent, 
többletköltséggel nem jár. 

K6 - Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése 

A Józsefvárosi Önkormányzat a 90-es évek közepén az országban elsők között kezdve meg a 
közterületi bűncselekmények visszaszorítása érdekében a térfigyelő kamerarendszer 
hálózat kiépítését a kerület teljes területén.  

A rendszer azonban máig nem teljes, és különösen a bűncselekmények tekintetében a 
legfertőzöttebb területeken a BRFK VIII. kerületi kapitányságával folytatott egyeztetések 
során felmerült az eddig le nem fedett utcaszakaszokon a térfigyelő kamera hálózat 
kiterjesztésének igénye. A jelenlegi hálózat analóg.   

A kerület a hálózatot fejleszti, a "Kiemelt projekt felhívás", valamint az "Útmutató az 
Akcióterületi Terv elkészítéséhez" c. dokumentum 2. sz. mellékletében meghatározott 
műszaki tartalomra vonatkozó előírásoknak megfelelően hibrid rendszerre tér át.  Az 
áttéréssel együtt további 10 kamera hely kerül kialakításra, melyekhez 5 mobil kamera 
kerül beszerzésre. 
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A Józsefvárosi Közterület-felügyelet szervezeti ábrája címrendenkénti bontásban 
 

1.   3.   4.   5.  

 

6. 

                    
   

  

Közterület-felügyelet  Kerék-
bilincselés  Kerületőrség  Parkolás-üzemeltetés  Térfigyelő 

               

Igazgató                (Ktv.)  Ker.bilincselők 
(Mt.) 8 fő  Kerületőrök (Mt.) 22 fő  Inform. rendsz. g. 

(Mt.) 1 fő  
Térfigyelő 

informatikus 
(Mt.)   1 fő 

Ált. Igazgató Helyettes 
(Ktv.)     Közt. ell. szolg. (Mt.) 1 fő  

Parkolóóra karb. 
pénz. kaz. ür. (Mt.) 

4 fő 
 

  

Gazdasági vezető  (Ktv.)     Kézbesítő (Mt.)  
1 fő  Pénzszámoló 1 fő  

 

Közt. igazgató h. (Ktv.)     Monitoringos (Mt.) 1 fő  Főellenőr (Mt.) 1 fő  
 

Parkolási igazgató-helyettes 
(Ktv.)     Garázsm. karb. (Mt.) 1 fő  Műszakvezető (Mt.) 

1 fő  
 

Üszi. és kommun. vez. 
(Ktv.)     Pénzügyi ea.    (Mt.) 1 fő  Parkoló ellenőrök 

(Mt.) 10 fő  
 

Személyügyi vez.  (Ktv.)     Park. admin. (Mt.) 2 fő  Könyvelő (Mt.)1fő  
 

Titkárnő (Ktv.) 1 fő       Pénzügyi ea.    (Mt.) 
5 fő  

 

Sz.ü. ü.i. (Ktv.) 1 fő     Park. pénztáros     
(Mt.) 1 fő  

 

Adm. cs.vez. (Ktv.) 1 fő 
 

  

 
 

  Parkolási ü.sz. ea. 
(Mt.) 2 fő   

Közter. gépj. elsz. ü.i. (Ktv.) 
1 fő       Telefonos üsz. ea. 

(Mt.) 1 fő   

Közter. Admin. (Mt.) 2 fő       Jogász.  (Mt.) 1 fő   
 

Szolgálatvezető (Ktv.) 1 fő       Park. admin. (Mt.) 2 
fő  

 

     
Közt.-fel. járőrök (Ktv.) 12 fő  

  
 
   Szem. ü. ü.i.(Mt.) 2 

fő 
 

 

Gépkocsizó járőr (Ktv.) 11 fő         
 

Térfigyelő kf. (Ktv.) 3 fő         
 

Közt. f. diszp. (Ktv.) 1 fő         
 

Ker.bil. és elsz. diszp. (Ktv.) 
2 fő      

 

Ker. bil. csv. (Ktv.) 1 fő 

 
 
 
   

 
  

 

 

  

Ker. bil. és gk. elsz.közt-f. 
(Ktv.) 7fő    

 
  

 

  

 
A józsefvárosi térfigyelő kamerarendszert a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő 
Józsefvárosi Közterület-felügyelet üzemelteti az alábbi feladatok ellátása mellett: 
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• A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez illetve 
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; 

• A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály áltat tiltott tevékenység 
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszűntetése illetve szankcionálása; 

• közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; 

• közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében; 

• közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; 

• közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 
ellenőrzésében; 

• közreműködés állat-egészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában. 

• kerékbilincseléssel és a gépjárművek elszállításával kapcsolatos feladatok ellátása; 

• Józsefvárosi Önkormányzat törzsvagyonába tartozó, az Önkormányzat közigazgatási 
területén fekvő várakozási övezetek parkolás-üzemeltetési rendszerben történő 
kizárólagos üzemeltetése; 

• közterületen működő a közbiztonsági feladatokat elősegítő kamerarendszer 
üzemeltetésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása; 

• társasházak, lakóépületek belső udvarán működő a közbiztonsági feladatokat elősegítő 
kamerarendszer üzemeltetésével, működtetésével, és felügyeletével kapcsolatos 
feladatok ellátása; 

• vagyonvédelmi távfelügyeleti riasztórendszer építése, fejlesztése, bővítése, javítása, 
üzemeltetése, kivonuló szolgálat működtetése. 

A térfigyelő-rendszer üzemeltetését a Közterület-felügyelet által megbízott Secu-Alarm 
Kft. látja el. A rendszer a kerületi rendőrséghez van bekötve, itt található a rendszer 
központja. A meglévő, több mint 100 db kamerából álló rendszerhez csatlakozó többlet 
kamerák üzemeltetése jelent némi többletköltséget, amit a Józsefvárosi Önkormányzat 
biztosít. Többlet humán erőforrást a fejlesztés nem igényel.  

14.2 A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások 

működésének rövid leírása és a szervezeti terv 

14.2.1  A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ fenntartási – 

üzemeltetési feladatai 

A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 100%-ban önkormányzati tulajdonú 
intézmény. Alapító okiratában rögzített feladatai: munkahelyi étkeztetés, időskorúak 
átmeneti ellátása, gyermekek átmeneti otthonába, elhelyezettek ellátása, idősek nappali 
ellátása, fogyatékossággal élők nappali ellátása, bölcsődei ellátás, gyermekjóléti 
szolgáltatás, kórházi szociális munka, utcai lakótelepi szociális munka, iskolai szociális 
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munka, szenvedélybetegek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés. 

Csatoljuk a JCSGYK szervezeti ábráját: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A JCSGYK az alábbi programelemek üzemeltetési és fenntartási feladatait látja el a 
Program során, illetve annak befejezését követően. 

T1/1 - Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takarítása) 

A projektjavaslat épület felújítási és közterület-rehabilitációs beavatkozásai szervesen 
illeszkednek a Fenntarthatóság Helyi Programjának tevékenységei közé, ennek keretében 
valósulnának meg az LA21 keretében 2015 júniusáig a helyi stratégiai csoport által 
összeállított Helyi Fenntarthatósági Stratégiában megfogalmazott társadalmi akciók. A 
JCsGyK közösségfejlesztő munkatársa(i) felkeresik az önkormányzati tulajdonú épületek 
lakóit, illetve a potenciálisan bevonható lakókat, lakossági csoportokat és szervezeteket 
(pl. Négyház Egyesület, Magdolna Negyedi Szomszédsági Tanács, Zöld Fiatalok). A 
részvételi szándék jelzése (szükség esetén szándéknyilatkozat) megtételét követően a 
JCsGyK és a JVSZ munkatársai biztosítják mind az épületen belüli, mind a közterületi 
akciók sikeres lebonyolítását, amelyben a JCsGyK a közösségfejlesztési feladatok, a JVSZ 
pedig a technikai szakmai vezetésről és az eszközellátásáról gondoskodik. A „T1/1/1 
Lakóépületek lomtalanítása” projektben 15 épület vesz részt, a „T1/1/2 Parkok takarítása, 
gondozása” projektben pedig 10 közterületi akció kerül lebonyolításra az MNP3 
megvalósítási időszaka alatt.  

Elsődleges az MNP3 keretében felújítás előtt álló önkormányzati tulajdonú épületek 
bevonása a lomtalanítási projektbe, másodlagos cél az MNP3-ban nem felújítandó, de 
tisztán önkormányzati épületeké, és korlátozott számban társasházak is részesülhetnek e 
projekt nyújtotta kedvezményekből (konténer, szerszámok, zsákok, védőfelszerelés 
biztosítása, közösségfejlesztő közösségi rendezvények). A lomtalanítást 5-5 épületenként 
megszervezett közösségi alkalom előzi majd meg, annak érdekében, hogy a lakók már a 
közös munka megkezdése előtt összekovácsolódhassanak. 
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T1/2 - Helyi környezettudatosság elősegítése - zöld udvarok az önkormányzati 

bérházakban  

A Helyi Fenntarthatósági Stratégia kialakítása során készített felmérések eredményei azt 
mutatják, hogy a városrészben van fogadókészség a környezettudatossággal összefüggő 
tevékenységek iránt, különösen olyanok munkálatok esetében, amelyek a közvetlen 
lakókörnyezetet élhetőbbé teszik. A projekt keretében 10 önkormányzati épület belső 
udvarán valósul meg un. zöld udvar. Az udvarok zöldítése a JCsGyK közösségfejlesztő 
tevékenysége és a JVSZ szakmai segítségnyújtásával az épületekben élő lakók bevonásával, 
azok munkájával valósul meg.  

T1/3 - Lakossági tájékoztatás, tanácsadás - az előkészítéstől az utógondozásig 

(valamint háztartásgazdálkodási tréning és közös képviselők képzése)  

A projektelem keretében az önkormányzat folytatni kívánja a Magdolna Negyed Program 
megelőző két ütemében már bevált sokrétű szociális és műszaki tanácsadási tevékenységét 
elsősorban a projektben részt vevő lakóépületek bérlői részére. Az MNP3 projekt keretében 
összesen 28 önkormányzati bérház kerül felújításra. A felújítások szintje különböző, 
azonban a bérlőkkel való kommunikációt már a munkálatokat megelőzően el kell kezdeni, 
mert a felújítás időszaka alatt életkörülményeik nyilvánvalóan nehezebbek lesznek 
(lesznek lakók, akiknek átmenetileg el kell költözniük). Különösen lényeges ez a 
tevékenység pl. a Nagyfuvaros utca 26. szám alatti lakóépületben, amely legalább egy 
évtizede „krízisháza” a negyednek, egyrészt az épület állaga, másrészt lakóinak 
összetétele miatt (pl. önkényes lakásfoglaló, bűnelkövető, szenvedélybeteg). A felújítandó 
épületekben nemcsak a felújítás, hanem az épületek, lakások üzemeltetésének 
megtanítása is a szociális munkások feladat lesz. A tanácsadás lényeges eleme a 
lakáshasználati tudnivalók írott és piktogramokkal is elmagyarázott, valamint verbális 
átadása. A „krízisházakban” a felújítást követően a lakóközösség kialakításának feladata 
szintén a szociális, közösségfejlesztő szakemberek feladata lesz. 

Háztartásgazdálkodási Klub 

A Háztartásgazdálkodási Klub legfőbb célja a mindennapokban is használható ismereteket 
átadni, amely a nehéz helyzetben lévő családoknak „mankót”, segítséget nyújt a pénzügyi 
helyzetük áttekintésében, átstrukturálásában, a résztvevők takarékosságra és racionalizált 
háztartási gazdálkodásra való ösztönzése. 

Közös képviselők részére tájékoztató jellegű interaktív fórum 

A képzés célja a közös képviselet problémáinak megfogalmazása, beazonosítása, a közös 
nevező megtalálása, az együttműködés gördülékenyebbé tétele 

T4/1 - Közterületi ártalomcsökkentő szolgáltatások 

A projekt célja, hogy megerősítse a negyedben a közösségi alapellátás és az 
alacsonyküszöbű ellátás keretében végzett utcai megkereső munkát. A szociális munkások 
a kerület célterületein gyalog járva keresik fel a nyíltszíni drogszcénákra lehetőséget 
nyújtó területeket, lakóépületeket és teremtenek kapcsolatot a kábítószer fogyasztókkal 
és a veszélyeztetett csoportok tagjaival. A megkereső munka során ártalomcsökkentéssel 
és a kezelés, gondozás lehetőségeivel kapcsolatos információkat nyújtanak a klienseknek. 
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Tevékenységük során szakmai kapcsolatot tartanak a Támasz Gondozóval, a közösségi 
ellátást nyújtó helyi szervezetekkel és félévente írásban beszámolnak tevékenységükről a 
Józsefvárosi Kábítószer Egyeztető Fórumnak (JKEF). E beszámolási kötelezettségük 
keretében elkészítik és folyamatosan frissítik az utcai munka alapján felrajzolható kerületi 
drogtérképet. 

A projekt szakmai koordinátorral rendelkezik, aki nyomon követi a szolgáltatás végzését, 
illetve konzultációt nyújt a szociális munkások számára. 

T4/2 - Intenzív családmegtartó szolgáltatások 

A Józsefvárosi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ önálló szakmai egységeként működő 
Családsegítő Központ speciális szolgáltatásának célja a halmozottan hátrányos helyzetben 
lévő és kiemelten kritikus élethelyzetbe kerülő gyermekes családok intenzív gondozási 
folyamata során megakadályozni a gyermekek családból való kikerülését illetve, olyan 
családi – életviteli – lakhatási körülményeket teremtése, amely az érintett családokat 
hosszú távon megvédi.  

A projekt folytatja és továbbfejleszti a Magdolna Negyed Program II.-ben elkezdett 
tevékenységet, egy fő szociális munkás kizárólag a negyedben élő családok számára végzi 
az Intenzív Családmegtartó Szolgáltatásokat. 

T4/3 - Családfejlesztési szolgáltatás 

6-12 hónapos komplex, vállalásokra alapuló, családközpontú mobilitási projekt, melynek 
célja a család belső kohéziójának erősítése és a családtagok társadalmi kompetenciáinak 
egyénre szabott továbbfejlesztése. A családfejlesztési szolgáltatás a Józsefvárosi 
Gyermekjóléti és Családsegítő Központ speciális szolgáltatása nonprofit szolgáltató 
szervezetekkel együttműködve.  

T4/4 – Tehetséggondozás 

A negyedben élő hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok kibontakozásának elősegítése, 
tehetségtoborzás erősítése, egyéni és kiscsoportos tehetséggondozási szolgáltatások 
fejlesztése tehetségműhelyekkel. 

T5/1 - A Fiumei út és Dobozi utca közötti területek megújításához (FiDo) 

kapcsolódó szociális program 

A Fiumei út és Dobozi utca közötti megújított zöldterületen és az ott kialakított közösségi 
épületben sport, információs és közösségszervező szolgáltatások kialakítása.  

A projektelem célja, hogy az MNP III. pályázat keretében megépített közösségi épületben 
és a megújított sportparkban kialakított találkozási, közösségszervezési ponton ifjúsági 
szociális munkaszolgáltatást nyújtson a környékbeli kamaszoknak, fiataloknak. 

A projekt fő tevékenysége a kerületben csak szűkösen rendelkezésre álló, elsősorban 
kamaszkorú fiatalok által igénybe vehető, sportolásra, a szabadidő eltöltésére alkalmas 
közösségi terek ifjúsági szociális programjának kialakítása. 

 

T5/2 - A Kálvária tér megújításához kapcsolódó szociális program 
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A Kálvária két zöldterületének megújításához kacsolódóan, illetve a megújított 
zöldterületen az ott kialakított közösségi helyeken sport, információs és közösségszervező 
szolgáltatások kialakítása. 

A projektelem célja, hogy az MNP III. pályázat keretében megépített közösségi helyeken és 
a megújított parkokban kialakított közösség szervezési helyeken szociális 
munkaszolgáltatást nyújtson a környékbeli családoknak, kamaszoknak, fiataloknak. Az 
önkormányzat civil partner bevonásával kívánja kialakítani a szolgáltatást, a Kálvária tér 
két pontján, Játszótér és Info pont / Park service. 

G2/1 -  JCsGyK Álláskereső Klub és Tréning 

Az Álláskereső Klub olyan csoportos foglalkozás, melynek célja, hogy az álláskeresők 
szakszerű irányítással és rendszeres tevékenységgel elsajátítsák az álláskeresés módszereit 
annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül megtalálják a számukra 
legmegfelelőbb munkahelyet.  

A szolgáltatás célja az álláskeresésben eredményesen hasznosítható technikák (a meg nem 
hirdetett állások feltárása, önéletrajzírás, telefonálás munkaadónak, felkészülés a 
személyes találkozókra, stb.) megismerése, elsajátítása, gyakorlása, valamint aktív és 
eredményes alkalmazása. 

G2/5 – Köz(össégi)-hely és Mosoda 

Mosodaszolgáltatás és közérdekű szociális információszolgáltatás a Magdolna-negyedben 
lakók számára. Cél a negyedben élő, hátrányos helyzetű egyének és családok mosási-
szárítási problémáinak önfenntartó módon való, hosszú-távú kezelése szociális 
információszolgáltatással kombinálva. 

A Nonprofit Szolgáltatóház telephelyeként a Szerdahelyi utca 13. szám alatt kialakított 
mosodát a negyed lakói közül bárki használhatja, de a szolgáltatás elsősorban azokat a 
hátrányos helyzetű embereket, családokat célozza, akik a lakás vizes, dohos volta, az 
áramszolgáltatás szüneteltetése, mosógépük elromlása, vagy egyéb mosási-szárítási 
problémák miatt ruháik tisztítását máshol nem vagy csak nagy nehézségek árán tudják 
megoldani.  

G2/6 - Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja 

A projekt általános célja a negyedben jelentős számban élő, társadalomból kirekesztett nő 
mentálhigénés gondozása és munkaerőpiacra történő visszavezetése foglalkoztatási 
rehabilitáción keresztül. A társadalom perifériájára került nők (mélyszegénységben élők, 
hajléktalanok, bántalmazottak, prostituáltak, szerhasználók, stb.) számára létesítendő 
közösségi tér létrehozása, amely több funkciót látna el: 

• bármilyen oknál fogva a munkaerőpiacról kiszorult nők számára rehabilitációs 
foglalkoztatás biztosítása, 

• lakossági kertrész művelése, 

• pszicho-szociális rehabilitáció  

• közös főzés, tartósítás, étkezés. 
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Az utóbbi két funkció több mint két éve megvalósul a Kesztyűgyár Közösségi Házban tartott 
Női csoportokon. Ebből és külföldön – Svédországban és Hollandiában, hasonló célcsoporttal 
foglalkozók körében szerzett szakmai tapasztalatok alapján állítottuk össze a projektet. 

Üzemeltetési – fenntartási feladatok: 

A T1/1-3 programelemeket az Önkormányzat fenn kívánja tartani a program megvalósítási 
időszakában létrejövő együttműködésre építve, a Kisfalu Kft. és a helyi lakosság, illetve 
civilek bevonásával. Többletköltség és többlet humánerőforrás igény nem merül fel az 
Önkormányzatnál. 

A T4 programelemeket a JCSGYK beintegrálja saját működésébe, a programelemek 
fenntartása többlet költséget és többlet humánerőforrás bevonást nem igényel.  

A T5, G2 programelemeket az Önkormányzat fenn kívánja tartani a program megvalósítási 
időszakában létrejövő együttműködésre építve a helyi lakosság, illetve civilek bevonásával. 
Többletköltség és többlet humánerőforrás igény nem merül fel az Önkormányzatnál. A 
felmerülő üzemelési költségeket – rezsi – az Önkormányzat vállalja. 

 

14.2.2.  Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. fenntartási – üzemeltetési 

feladatai 

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. fenntartója a Józsefvárosi Önkormányzat és az 
alábbi feladatokat látja el:  

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés  

• Gyermek és ifjúsági programok szervezése (játszóházak, vetélkedők, kirándulások, 
drámafoglalkozás, családi nap, és egyéb programok szervezése, melyben a nevelés, 
oktatás és képességfejlesztés kap szerepet), 

• Tanfolyamok szervezése számítógép kezelő, több féle nyelvoktatás, digitális világkép 
elősegítése stb., - minden olyan tanfolyam megszervezése, amelyben a 
képességfejlesztés kap szerepet), 

• Az iskolarendszeren kívüli oktatás, segítségnyújtás (felzárkóztatás, iskolába segítés, 
korrepetálás, mentor program, álláskereső és információs nap szervezése, melyben az 
ismeretterjesztés és a képességfejlesztés kap szerepet.) 

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

• Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, (tehetségkutató programok, 
tematikus kulturális események, ünnepekre felfűzött foglalkozások) 

• A nemzeti, kisebbségi, világi, és egyházi ünnepek, évfordulók közismertté tétele, 
támogatása. (nemzetközi együttműködés gyakornok program segítségével, amely 
elősegíti a más országból, egyházból, és egyéb helyről érkezőkkel együttműködve a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségét) 

• Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása  
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A JKH Kft. székhelye a Magdolna Negyed területén lévő, Mátyás tér 15. szám alatt működő 
Kesztyűgyár Közösségi Ház. 

Csatoljuk a JKH Kft. szervezeti ábráját: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A JKH Kft. az alábbi programelemek üzemeltetési és fenntartási feladatait látja el a 
Program során, illetve annak befejezését követően. 

T2 - A Kesztyűgyár Közösségi Ház programjai 

A Mátyás tér 15. szám alatt található Kesztyűgyár Közösségi Ház 2008 őszétől indította 
programjait a környékbeli és a budapesti lakosok számára egyaránt. A Józsefvárosi 
Önkormányzat 2010 júniusában alapította meg a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit 
Kft. - azzal a céllal, hogy hosszútávon biztosítsa a Közösségi Ház működését. 

Multifunkcionális intézményként számos tehetséggondozó programnak, művészi 
előadásnak, képzésnek, tanácsadásnak és egy internet kávézónak ad otthont.  

A megvalósuló programok célja a közösségépítés és a helyi identitás erősítése, illetve a 
Magdolna negyed bevonása Budapest kulturális vérkeringésébe. A komplex integrációs 
programok elősegítik a szociális kohéziót.  
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A házban megvalósuló programok egymásra épüléssel elősegítik azt a törekvést, hogy a 
Negyedben élő családok valamennyi tagjának színvonalas szabadidős programokat 
szolgáltassunk. 

A gyermekprogramok kiválasztásában több szempontot is figyelembe veszünk. A szórakozás 
mellett nevelő, oktató jellege is legyen a foglalkozásoknak. A cél az, hogy a hátrányos 
helyzetben élő gyermekek is megérezhessék, hogy ők is képesek valamire, annak ellenére, 
hogy az iskolában, vagy a lakókörnyezetűkben folyamatos kudarcok érik. A hasznos 
szabadidő eltöltése motiváló hatású, a gyermekek érezhetik, hogy hasznos tagjai 
közösségüknek. A korai életkorban történő beavatkozások jóval hatékonyabbak, mint a 
későbbi kompenzáló programok, ezért fontos, hogy már a legkisebbekkel el tudjuk kezdeni 
a foglalkozást. 

A családi programok előnye, hogy a szülő pozitív mintát kaphat, ötletet nyerhet, és az 
egész család együtt, élményekben gazdag időt tölthet el. A házba járó aktív tagok 
segítségével önsegítő csoport szervezhető, ami azért nagyon fontos, mert a laikus 
segítségnyújtás óriási tartalékokkal bír, mely megfelelő koordinációval erős bástyaként 
óvja/óvhatja a gyermekeket. A munkanélküli, legtöbbször valamiféle segélyből, járadékból 
élők, akik iskoláskorú gyermekeket nevelnek, a helyzetükön segítség nélkül nem tudnak 
változtatni, hiszen a család életkörülményei, a szülők egyénisége, és a különböző 
társadalmi helyzetükből adódó korlátok ezt gátolják. A felemelkedéshez, a kitöréshez csak 
a tanuláson, a művelődésen keresztül vezethet az út. 

A felnőttek részére nyújtott, munkakereső és képzési programjaink, elsődleges célja, hogy 
segítsük a negyedben élők elhelyezkedését. A programok magába foglalják az álláskereső 
tréninget és egyéni álláskeresési tanácsadást. A számítógépes ismeretek elsajátítása 
érdekében, számítógép kezelői tanfolyamok szervezésével és lebonyolításával segítjük 
azokat, akik akár a munkakereséshez, elhelyezkedéshez, vagy éppen csak a szabadidő 
eltöltéshez kívánnak igénybe venni számítógépet. Az állásbörzék megrendezésével az 
állásajánlatok feltárása jelenleg is rendszeres tevékenységünk, amellyel a munkaadói 
igényeket folyamatosan követni tudjuk, a munkavállalók számára pedig segítjük az 
elhelyezkedést. 

G1/1 - Képzések, szakképzések 

A program szakmai képzéssel, kapcsolódó szolgáltatásként mentori segítséggel és pszicho-
szociális képzéssel támogatja az álláskeresőket. A cél, piacképes szakmával és a tartós 
munkanélküliségből származó hátrányok leküzdéséhez szükséges tudással ellátni a bevont 
célcsoporttagokat. A célcsoport olyan tartós munkanélküliek, akiknek nincs piacképes 
szakmájuk. A folyamat toborzással és kiválasztással kezdődik. Fontos, hogy olyan 
résztvevőket vonjunk be a programba, akik motiváltak, és ténylegesen van esélyük a 
munkaerő-piaci reintegrációra. Mivel ez egy jelentős erőforrásokat igénybevevő program, a 
jelentkezőket erősen meg kell szűrni. A kiválasztást követően kerülhet sor a közös 
felkészülésre: fontos, hogy a résztvevők megismerjék a folyamatot, és ők is hangot 
adhassanak az elvárásaiknak.  A felkészülést követően háromfajta képzést kínálunk a 
jelentkezőknek: Festő, mázoló, tapétázó; Villanyszerelő; Szociális gondozó, ápoló. Ezek a 
szakmák keresettek a munkaerő-piacon, és valószínűleg a jelentkezők is szívesen 
választják ezeket. Két férfi és egy női szakmát lehet tanulni. 
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G1/2 - Készségfejlesztő képzések 

A számítástechnika felhasználó szintű ismerete ma már elengedhetetlen ahhoz, hogy az 
élet bármely területén érvényesülni tudjon az ember. Ezért, e célt szem előtt tartva 
kezdte meg az alapfokú számítástechnikai ismeretek képzését a JKH Nonprofit Kft. A 
program célcsoportja mindazon személyek, akiknek nincs vagy csupán hiányosak az 
ismereteik az informatika területén, illetve ezen belül is a számítástechnikai ismereteket 
érintve elsősorban. 

G1/3 - 10 osztályos felzárkóztató képzés 

Felzárkóztató képzés az alábbi célcsoportok részére:  

• magántanulók (már 13-14 éves korban magántanulók lesznek, a személyiségzavarral, 
tanulási nehézséggel, sajátos nevelési igényű fiatalok), akik nem látogatják a 
tanintézményt, s vizsgákra sem készülnek. 

• Olyan diákok, akik osztályközösségben nem tudnak teljesíteni, nem tudnak 
beilleszkedni. 

• Felnőttek, akik nem végezték el az általános iskolát 

G2/2 - Karrier piac és állásbörze 

Az Állásbörzék rendszeres kiegészítő programja a munkáltatók számára elérhető 
támogatásokról, a friss törvényi változásokról, vagy egyéb hasznos témákról szóló előadás. 
Ez mind a Kirendeltség, mind a munkáltatók számára hasznos, jó lehetőség a közvetlen 
kommunikációra, a kölcsönös ismerkedésre. A program a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Munkaügyi Központja Baross utcai Kirendeltségével közös szervezésben 
valósulhat meg. Az Állásbörzéken50-60 munkáltató, közel 1000-1200 fő részére ajánlhat 
álláslehetőséget.  

G2/3 - Munkába állást segítő klubok 

A munkába állást segítő klubok heti rendszerességgel megtartott foglalkozások. Olyan 
program, amely az álláskeresést segíti életmód tanácsadással, külön nőknek és férfiaknak. 

G2/4 - Karrierút fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás 

Alacsony végzettségűek foglalkoztatási stratégiái  

A projekt célja az alacsony végzettségű lakosok foglalkoztatásának lehetőségeivel 
kapcsolatos stratégiaalkotás, amely kiterjed az oktatáspolitikai szükségszerűségek 
felvázolására is. 

Diákmunka mentorálás 

Egy olyan komplex szolgáltatás, amely a kerület 16 évet betöltött, nappali tagozatos 
diákjait orientálja a munka világa felé. Célja, hogy a résztvevők irányított körülmények 
között ismerkedhessenek a munkahelyi követelményekkel, a munka örömeivel és 
nehézségeivel. A jelentkezőket egy mentor kíséri végig a munkába állás útján. Hasznos 
hozadéka lehet a programnak, hogy az egyes munkahelyek megismerkednek a résztvevő 
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fiatalok képességeivel, akik esetleg a későbbi munkavállalásuk során jobb pozícióból 
indulnak, ha ezeknél a munkáltatóknál pályáznak. 

Üzemeltetési – fenntartási feladatok: 

A programelemeket az Önkormányzat fenn kívánja tartani a program megvalósítási 
időszaka után, a JKH Nonprofit Kft. (Kesztyűgyár Közösségi Ház) beintegrálja saját 
működésébe, többlet költséget és többlet humánerőforrás bevonást a feladatok ellátása 
nem igényel. 

14.2.3. Kisfalu Kft. fenntartási – üzemeltetési feladatai 

A szervezet az 1-es pontban bemutatásra került. A Társaság az alábbi programelemek 
üzemeltetési és fenntartási feladatait látja el a Program során, illetve annak befejezését 
követően. 

T1/4 - Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, valamint szociális és 

kommunikációs továbbképzése 

A projektelem célja, hogy az MNP III. pályázat keretében megújításra kerülő 
önkormányzati bérházak (É1 program) lakói és az épületekkel dolgozó önkormányzati 
vagyonkezelő társaság munkatársai, a program során megismerjék egymást, és közös 
kommunikációs platformot alakítsanak ki. A felújítás ideje illetve a felújítást követő egy 
évben a T1, T2 program elem keretei között szociális és közösségi munka zajlik a JCsGyK 
közösségfejlesztő munkatársa(i)nak bevonásával. Ebbe a folyamatba illeszkedik be a 
vagyonkezelő társaság munkatársainak szakmai, szociális és kommunikációs képzése, annak 
érdekében, hogy a felújításban résztvevő különböző csoportok a fenntartási időszakban és 
az után is egymásra tudjanak támaszkodni, és a megjelenő kríziseket együtt tudják 
megoldani, így segítve a házak hosszú távú fenntarthatóságát.  

A MNP3 bérházaiban dolgozó munkatársak képzésének célja, hogy a szakmai tudásuk 
erősítése mellett elősegítse a bérlők szociális helyzetének megismerését és a velük való 
sikeres kommunikációt, együttműködést. 

Üzemeltetési – fenntartási feladatok: 

A programelemeket az Önkormányzat fenn kívánja tartani a program megvalósítási 
időszaka után, a feladatokat a Kisfalu Kft. beintegrálja saját működésébe, többlet 
költséget és többlet humánerőforrás bevonást ezek ellátása nem igényel. 

14.2.4. Bűnmegelőzési Program 

T3/1 - Szenvedélybetegségeket, bűnelkövetést, áldozattá válást célzó 

prevenció 

A „Füge” szenvedélybetegség és bűnmegelőzési prevenciós foglalkozások diákoknak, és 
szülőknek, tanítási időben, a kerület 4 általános iskolájában. A programot a „Füge” 
programot kidolgozó INDIT Közalapítvány FÜGE Drogprevenciós csoport szakemberei által 
kiképzett helyi szociális szakemberek hajtják végre. 
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A komplex iskolai egészségfejlesztési és drogmegelőzési program a diákok és a szülők 
felkészítését, oktatását, készségeik fejlesztését végzi. A program a szülőket is 
célcsoportnak tekinti (pl. iskolai szintű szülői értekezlet), célul tűzve ki, hogy a fiatalok 
szülei számára is adekvát ismereteket adjon a szenvedélybetegségekről. Az iskolákban 
zajló program intézményes keretekbe rendezi mind a veszélyeztetett korú serdülőket, 
illetve a velük érdemben foglalkozó pedagógusokat, valamint a szülőket. Mindez azért 
fontos, mert körülhatárolt keretet ad, így komplex, többgenerációs szinten közelíti meg a 
kérdést, kezeli a problémát. A célcsoportok számára ismereteket átadó szakemberek 
képzésének keretében a szakmai program a helyi adottságoknak megfelelően kerül 
kiegészítésre és véglegesítésre. 

T3/2 - Szomszédsági rendőr program 

Problémaorientált közösségi rendészet elvein nyugvó rendszeres rendőrségi járőrözés a 
Magdolna-negyedben, képzések, konzultációk, információs rendezvények. 

T3/3 - Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, 

antiszociális teammunka) 

A Magdolna-negyedre fókuszáló bűnmegelőzési stratégia kidolgozása társadalmi 
konzultációval. A projekt keretében két társadalmi konzultáció kerül megrendezésre, első 
a helyzetelemzési fázisban, második a stratégia bemutatásának fázisban.  

 T3/4 - 99-es busz kísérleti projekt 

A Pesterzsébet Mátyás király térről induló és a Blaha Lujza térre érkező 99-es buszjáraton 
gyakoriak a szabálysértések, bűncselekmények, amelyek közül a lopás, garázdaság, 
rongálás, illetve az antiszociális viselkedés a legjellemzőbb. A projekt célja, hogy egyrészt 
terepkutatás segítségével felderítse mikor, kik utaznak a járaton, részletesen leírja a 
buszon, és a megállókban kialakuló konfliktusokat, az arra adott viselkedési reakciókat, a 
járat biztonságával kapcsolatos véleményeket mind az utazóközönség, mind a buszvezetők, 
bkv-ellenőrök, rendőrség, közterület-felügyelet munkatársai, stb. részéről. Másrészt 
kidolgozza és alkalmazza azokat a konfliktuskezelési, kommunikációs, szociális munka, 
információszolgáltató és kultúra közvetítő elemeket, amelyek csökkentik a buszokon és a 
megállókban tapasztalható szabálysértéseket és bűncselekményeket. 

Üzemeltetés - fenntartás 

A T3 programelemeket az Önkormányzat fenn kívánja tartani a program megvalósítási 
időszakában létrejövő együttműködésre építve, a helyi lakosság, illetve a helyi nonprofit 
szolgáltató szervezetek bevonásával, a működtetés támogatását célzott pályázatok 
segítségével fogja megoldani. Egyéb többletköltség és többlet humánerőforrás igény nem 
merül fel az Önkormányzatnál. 
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15. Táblázat A Projekt beruházásának és működtetésének bemutatása tevékenységek szerint 

 Program Beruházás Üzemeltetés Új üzemeltetési 
igény 

Bevétel a projekt 
ideje alatt 

Fenntartás 
finanszírozója 

Épületfelújítási alprogram projektelemei / ERFA típusú beavatkozások 

É1 Bérházfelújítás Józsefvárosi 
Önkormányzat Kisfalu Kft. Nem releváns Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

É2 Társasház felújítás 
Társasházak, 
Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Társasházak Nem releváns Nem releváns Társasházak 

Közterület megújítás alprogram projektelemei / ERFA típusú beavatkozások 

K1/1 

Teleki László tér I. / a 
Népszínház utca és Fiumei út 
közötti zöldterület 
rehabilitációja 

Józsefvárosi 
Önkormányzat JVSZ, civilek Nem releváns Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

K1/2 
Teleki László tér II. / a piac 
csatlakozó közterületeinek 
megújítása 

Józsefvárosi 
Önkormányzat JVSZ, civilek Nem releváns Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

K1/3 
Teleki László tér III. / Teleki 
tér 13 – 25 sz. előtti szakasz 
felújítása  

Józsefvárosi 
Önkormányzat JVSZ, civilek Nem releváns Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

K2 
FiDo / a Fiumei út és a Dobozi 
utca közötti zöldterület 
rehabilitációja 

Józsefvárosi 
Önkormányzat JVSZ, JCSGYK, civilek Nem releváns Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

K3 Kálvária tér közterület 
rehabilitáció 

Józsefvárosi 
Önkormányzat JVSZ, civilek Nem releváns Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

K4 
Bauer Sándor utca megújítása 
 
 

Józsefvárosi 
Önkormányzat JVSZ Nem releváns Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

K5 
Magdolna utca Dobozi u. – 
Dankó u. közötti szakaszának 
felújítása 

Józsefvárosi 
Önkormányzat JVSZ Nem releváns Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 
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K6 Térfigyelő kamerarendszer 
bővítése, fejlesztése 

Józsefvárosi 
Önkormányzat JKSZ Nem releváns Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

Társadalmi alprogram, a társadalmi megújulás projektelemei / SOFT típusú tevékenységek (közösségi funkciót erősítő beavatkozások) 

T1/1 

Társadalmi akciók szervezése 
(lomtalanítás, parkok 
takarítása) Épületfelújításhoz 
kapcsolódó, a lakosság 
bevonását segítő programok  

Józsefvárosi 
Önkormányzat JCSGYK, Kisfalu Kft. Nem releváns Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat, 

T1/2 

Helyi környezettudatosság 
elősegítése (zöld udvarok 
kialakítása) Épületfelújításhoz 
kapcsolódó, a lakosság 
bevonását segítő programok:  

Józsefvárosi 
Önkormányzat 

JCSGYK, JVSZ, 
Kisfalu Kft. Nem releváns Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat, 

T1/3 

Lakossági tájékoztatás, 
tanácsadás, szociális munka, 
Épületfelújításhoz kapcsolódó, 
a lakosság bevonását segítő 
programok:  

Józsefvárosi 
Önkormányzat JCSGYK, Kisfalu Kft. Nem releváns Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat, 

T1/4 
A vagyonkezelő munkatársak 
szociális, kommunikációs 
képzése 

Józsefvárosi 
Önkormányzat Kisfalu Kft. Nem releváns Nem releváns  

T2 Kesztyűgyár Közösségi Ház 
szolgáltatás-bővítés      

T2/1 A Kesztyűgyár Közösségi Ház 
programjai (ESZA) 

Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Kesztyűgyár 
Közösségi Ház 

A program 
működtetése Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

T2/2 

Kesztyűgyár Közösségi Ház 
közösségi tereinek bővítése, 
korszerűsítése (ERFA) 
(közösségi funkciót szolgáló 
tevékenység) 
 
 
 
 

Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Kesztyűgyár 
Közösségi Ház 

A program 
működtetése Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 
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T3 Bűnmegelőzési programok 
(ESZA)      

T3/1 
Szenvedélybetegségeket, 
bűnelkövetést, áldozattá válást 
célzó prevenció 

Józsefvárosi 
Önkormányzat Oktatási intézmények A program 

működtetése Nem releváns Józsefvárosi 
Önkormányzat 

T3/2 Szomszédsági rendőr program 
(ESZA) 

Józsefvárosi 
Önkormányzat BRFK A program 

működtetése Nem releváns Józsefvárosi 
Önkormányzat 

T3/3 

Bűnmegelőzési stratégia, 
cselekvési terv (viktimizációs 
survey, antiszociális 
teammunka) 

Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Józsefvárosi 
Önkormányzat, BRFK, 
Civilek 

A program 
működtetése Nem releváns 

Józsefvárosi 
Önkormányzat, 
Civilek  

T3/4 99-es busz kísérleti projekt Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Józsefvárosi 
Önkormányzat, BKK, 
BKV, Civilek 

A program 
működtetése Nem releváns 

Józsefvárosi 
Önkormányzat, 
Civilek  

T4 Szociális programok (ESZA)      

T4/1 Közterületi ártalomcsökkentő 
szolgáltatások 

Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Józsefvárosi 
Önkormányzat, 
Civilek 

A program 
működtetése Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

T4/2 Intenzív családmegtartó 
szolgáltatások 

Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Józsefvárosi 
Önkormányzat, 
JCSGYK,  

A program 
működtetése Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

T4/3 Családfejlesztési szolgáltatás Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Józsefvárosi 
Önkormányzat, 
JCSGYK, Civilek 

A program 
működtetése Nem releváns 

Józsefvárosi 
Önkormányzat, 
Civilek  

T4/4 Tehetséggondozás Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Józsefvárosi 
Önkormányzat, 
JCSGYK, Civilek 

A program 
működtetése Nem releváns 

Józsefvárosi 
Önkormányzat, 
Civilek  

T5 Közösségfejlesztés      

T5/1 

Közösségfejlesztés - A Fiumei 
út és Dobozi utca közötti 
területek FiDo megújításához 
kapcsolódó szociális program, 
FiDo sportnapok 
 

Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Józsefvárosi 
Önkormányzat, 
JCSGYK, Civilek 

A program 
működtetése Nem releváns 

Józsefvárosi 
Önkormányzat, 
Civilek  
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T5/2 A Kálvária tér megújításához 
kapcsolódó szociális program 

Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Józsefvárosi 
Önkormányzat, 
Civilek 

A program 
működtetése Nem releváns 

Józsefvárosi 
Önkormányzat, 
Civilek  

Gazdasági alprogram, a gazdaságfejlesztés projektelemei / SOFT típusú tevékenységek (gazdasági funkciót erősítő beavatkozások) 

G1 Képzési programok (ESZA)      

G1/1 Képzések, szakképzések Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Kesztyűgyár 
Közösségi Ház,  

A program 
működtetése Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

G1/2 Készségfejlesztő képzések Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Kesztyűgyár 
Közösségi Ház 

A program 
működtetése Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

G1/3 10 osztályos felzárkóztató 
képzés 

Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Kesztyűgyár 
Közösségi Ház, 

A program 
működtetése Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

G2 Foglalkoztatási programok 
(ESZA)      

G2/1 JCsGyK Álláskereső Klub és 
Tréning      

G2/1/1 Álláskereső Klub Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Kesztyűgyár 
Közösségi Ház,  

A program 
működtetése Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

G2/1/2 Álláskereső tréning, „Pályám 
felé”, "Üdv a klubban" 

Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Kesztyűgyár 
Közösségi Ház, 

A program 
működtetése Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

G2/2 Állásbörze Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Kesztyűgyár 
Közösségi Ház,  

A program 
működtetése Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

G2/3 Munkába állást segítő klubok Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Kesztyűgyár 
Közösségi Ház,  

A program 
működtetése Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

G2/4 
Karrierút fejlesztés és 
tanácsadás, diákmunka 
mentorálás 

Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Kesztyűgyár 
Közösségi Ház,  

A program 
működtetése Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

G2/5 Szociális mosoda Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Józsefvárosi 
Önkormányzat, 
JCSGYK, Civilek 

A program 
működtetése Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 

G2/6 
Társadalomból kirekesztett nők 
foglalkoztatása és 
rehabilitációja 

Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Józsefvárosi 
Önkormányzat, 
JCSGYK, Civilek 

A program 
működtetése Nem releváns Józsefvárosi 

Önkormányzat 
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15 Költség-haszon elemzés 
 

15.1 Üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek 

bemutatása 

A Kiemelt Projektjavaslat esetében az üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek 
vizsgálata 3 funkció/tevékenység esetében releváns. A költségszámítás a Lakófunkció 
keretében a bérházak felújítási munkái, a közösségi funkció esetében a nonprofit 
(szociális) szolgáltató irodák kialakítása, valamint a Városi funkció keretében a közterület-
rehabilitációs munkákat érintik. A felhasznált adatokat a lakóépületek és a nem lakás célú 
helyiségek esetében a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft., a közterületek esetében 
a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat bocsátotta rendelkezésünkre. 

 
Önkormányzati lakóépületek, helyiségek 
 
Üzemeltetés 
 
Az önkormányzati lakóépületek üzemeltetését, karbantartási feladatait a Kisfalu Kft látja 
el. Az üzemeltetési költségek az ingatlanok rendeltetésszerű használatához 
szükséges, működési költségek összessége. Ezek többek között a közmű díjak, szemét 
szállítás, kéményseprés, őrzési (biztonsági) költségek, takarítás, kertrendezés, stb. díjak 
összessége. 

Karbantartás 
Az ingatlan rendeltetésszerű használatának és állagmegóvásának érdekében szükséges 
kiadások. Pl.: kisebb-nagyobb javítási munkák (előre nem látható hibák kiküszöbölése - 
gyorsszolgálati feladatok), előre látható, a rendeltetésszerű használatot akadályozó vagy 
azt ellehetetlenítő hibák elhárítása, biztonsági, kaputelefon rendszerek kiépítése, stb. Az 
alábbi táblázat foglalja össze az épületenkénti üzemeltetési és karbantartási kiadásokat az 
elmúlt három évben. 

 
Bauer S. u.4.     

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 1 669 781 Ft 1 713 055 Ft 2 376 149 Ft 4 089 204 Ft -2 419 423 Ft 
2010. 2 205 018 Ft 1 598 501 Ft 560 151 Ft 2 158 652 Ft 46 366 Ft 
2011. 2 658 145 Ft 1 822 259 Ft 1 030 867 Ft 2 853 126 Ft -194 981 Ft 
  6 532 944 Ft 5 133 815 Ft 3 967 167 Ft 9 100 982 Ft -2 568 038 Ft 
      

Bauer S. u.11. 

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 3 342 308 Ft 2 135 024 Ft 730 890 Ft 2 865 914 Ft 476 394 Ft 
2010. 3 102 448 Ft 2 414 989 Ft 732 576 Ft 3 147 565 Ft -45 117 Ft 
2011. 3 118 728 Ft 2 341 435 Ft 1 173 496 Ft 3 514 931 Ft -396 203 Ft 
  9 563 484 Ft 6 891 448 Ft 2 636 962 Ft 9 528 410 Ft 35 074 Ft 
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Dankó u.7.  

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant.kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 1 412 689 Ft 1 017 921 Ft 646 270 Ft 1 664 191 Ft -251 502 Ft 
2010. 2 061 276 Ft 1 282 609 Ft 286 034 Ft 1 568 643 Ft 492 633 Ft 
2011. 2 373 428 Ft 1 056 252 Ft 118 290 Ft 1 174 542 Ft 1 198 886 Ft 
  5 847 393 Ft 3 356 782 Ft 1 050 594 Ft 4 407 376 Ft 1 440 017 Ft 
      

Dankó u.16. 

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 6 689 087 Ft 9 103 973 Ft 962 510 Ft 10 066 483 Ft -3 377 396 Ft 
2010. 4 389 004 Ft 5 335 267 Ft 920 737 Ft 6 256 004 Ft -1 867 000 Ft 
2011. 2 135 083 Ft 5 815 999 Ft 39 322 Ft 5 855 321 Ft -3 720 238 Ft 
  13 213 174 Ft 20 255 239 Ft 1 922 569 Ft 22 177 808 Ft -8 964 634 Ft 
       

Dankó u. 17.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 3 781 206 Ft 6 176 658 Ft 6 528 453 Ft 12 705 111 Ft -8 923 905 Ft 
2010. 2 404 829 Ft 3 710 570 Ft 1 192 994 Ft 4 903 564 Ft -2 498 735 Ft 
2011. 3 578 509 Ft 5 326 478 Ft 678 735 Ft 6 005 213 Ft -2 426 704 Ft 
  9 764 544 Ft 15 213 706 Ft 8 400 182 Ft 23 613 888 Ft -13 849 344 Ft 
       

Dankó u. 20.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 4 265 457 Ft 3 788 721 Ft 597 846 Ft 4 386 567 Ft -121 110 Ft 
2010. 2 528 599 Ft 3 711 158 Ft 539 869 Ft 4 251 027 Ft -1 722 428 Ft 
2011. 744 264 Ft 3 272 981 Ft 439 036 Ft 3 712 017 Ft -2 967 753 Ft 
  7 538 320 Ft 10 772 860 Ft 1 576 751 Ft 12 349 611 Ft -4 811 291 Ft 
       

Dankó u. 30.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 4 310 429 Ft 2 274 617 Ft 875 933 Ft 3 150 550 Ft 1 159 879 Ft 
2010. 2 597 889 Ft 2 604 916 Ft 598 912 Ft 3 203 828 Ft -605 939 Ft 
2011. 3 194 992 Ft 2 481 864 Ft 474 427 Ft 2 956 291 Ft 238 701 Ft 
  10 103 310 Ft 7 361 397 Ft 1 949 272 Ft 9 310 669 Ft 792 641 Ft 
       

Dobozi u. 17      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 5 782 304 Ft 5 671 437 Ft 2 327 400 Ft 7 998 837 Ft -2 216 533 Ft 
2010. 5 192 533 Ft 3 554 487 Ft 490 936 Ft 4 045 423 Ft 1 147 110 Ft 
2011. 5 584 048 Ft 2 565 124 Ft 4 368 675 Ft 6 933 799 Ft -1 349 751 Ft 
  16 558 885 Ft 11 791 048 Ft 7 187 011 Ft 18 978 059 Ft -2 419 174 Ft 
       

Dobozi u. 19.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 3 420 229 Ft 4 291 038 Ft 909 054 Ft 5 200 092 Ft -1 779 863 Ft 
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2010. 3 808 988 Ft 3 311 584 Ft 656 986 Ft 3 968 570 Ft -159 582 Ft 
2011. 2 616 521 Ft 2 910 473 Ft 521 513 Ft 3 431 986 Ft -815 465 Ft 
  9 845 738 Ft 10 513 095 Ft 2 087 553 Ft 12 600 648 Ft -2 754 910 Ft 
       

Karácsony S. u. 22.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 2 078 209 Ft 1 661 399 Ft 311 147 Ft 1 972 546 Ft 105 663 Ft 
2010. 1 687 933 Ft 2 193 699 Ft 1 037 078 Ft 3 230 777 Ft -1 542 844 Ft 
2011. 2 110 723 Ft 2 129 019 Ft 1 149 216 Ft 3 278 235 Ft -1 167 512 Ft 
  5 876 865 Ft 5 984 117 Ft 2 497 441 Ft 8 481 558 Ft -2 604 693 Ft 
       

Kisfuvaros u. 8.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 2 835 073 Ft 4 686 464 Ft 3 124 091 Ft 7 810 555 Ft -4 975 482 Ft 
2010. 2 786 367 Ft 4 125 516 Ft 10 729 592 Ft 14 855 108 Ft -12 068 741 Ft 
2011. 3 346 547 Ft 2 472 031 Ft 310 698 Ft 2 782 729 Ft 563 818 Ft 
  8 967 987 Ft 11 284 011 Ft 14 164 381 Ft 25 448 392 Ft -16 480 405 Ft 
       

Lujza u. 2/c.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 1 233 681 Ft 1 281 883 Ft 341 310 Ft 1 623 193 Ft -389 512 Ft 
2010. 1 269 696 Ft 1 654 876 Ft 466 255 Ft 2 121 131 Ft -851 435 Ft 
2011. 1 276 949 Ft 1 330 792 Ft 221 905 Ft 1 552 697 Ft -275 748 Ft 
  3 780 326 Ft 4 267 551 Ft 1 029 470 Ft 5 297 021 Ft -1 516 695 Ft 
       

Lujza u. 8.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 2 184 895 Ft 5 146 876 Ft 974 177 Ft 6 121 053 Ft -3 936 158 Ft 
2010. 1 673 210 Ft 4 880 475 Ft 1 534 431 Ft 6 414 906 Ft -4 741 696 Ft 
2011. 3 778 694 Ft 4 464 320 Ft 700 856 Ft 5 165 176 Ft -1 386 482 Ft 
  7 636 799 Ft 14 491 671 Ft 3 209 464 Ft 17 701 135 Ft -10 064 336 Ft 
       

Lujza u. 15.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 1 286 826 Ft 1 722 999 Ft 3 161 261 Ft 4 884 260 Ft -3 597 434 Ft 
2010. 1 816 942 Ft 2 183 361 Ft 1 845 713 Ft 4 029 074 Ft -2 212 132 Ft 
2011. 1 313 433 Ft 1 502 358 Ft 543 490 Ft 2 045 848 Ft -732 415 Ft 
  4 417 201 Ft 5 408 718 Ft 5 550 464 Ft 10 959 182 Ft -6 541 981 Ft 
       

Lujza u. 22.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 3 456 576 Ft 3 280 565 Ft 387 985 Ft 3 668 550 Ft -211 974 Ft 
2010. 3 401 449 Ft 3 329 319 Ft 1 420 746 Ft 4 750 065 Ft -1 348 616 Ft 
2011. 4 132 370 Ft 2 891 133 Ft 604 001 Ft 3 495 134 Ft 637 236 Ft 
  10 990 395 Ft 9 501 017 Ft 2 412 732 Ft 11 913 749 Ft -923 354 Ft 
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Lujza u. 30.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 2 542 396 Ft 1 910 580 Ft 2 449 580 Ft 4 360 160 Ft -1 817 764 Ft 
2010. 2 254 477 Ft 1 766 016 Ft 477 733 Ft 2 243 749 Ft 10 728 Ft 
2011. 2 352 935 Ft 1 651 949 Ft 755 593 Ft 2 407 542 Ft -54 607 Ft 
  7 149 808 Ft 5 328 545 Ft 3 682 906 Ft 9 011 451 Ft -1 861 643 Ft 
      

Lujza u. 34. 

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant.kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 1 367 036 Ft 2 827 630 Ft 286 884 Ft 3 114 514 Ft -1 747 478 Ft 
2010. 910 171 Ft 3 092 596 Ft 1 357 221 Ft 4 449 817 Ft -3 539 646 Ft 
2011. 1 063 020 Ft 2 454 975 Ft 495 881 Ft 2 950 856 Ft -1 887 836 Ft 
  3 340 227 Ft 8 375 201 Ft 2 139 986 Ft 10 515 187 Ft -7 174 960 Ft 
       

Magdolna u. 12.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 9 032 535 Ft 10 996 323 Ft 6 701 182 Ft 17 697 505 Ft -8 664 970 Ft 
2010. 9 331 397 Ft 9 481 101 Ft 4 278 296 Ft 13 759 397 Ft -4 428 000 Ft 
2011. 9 836 848 Ft 12 233 049 Ft 7 041 650 Ft 19 274 699 Ft -9 437 851 Ft 
  28 200 780 Ft 32 710 473 Ft 18 021 128 Ft 50 731 601 Ft -22 530 821 Ft 
       

Magdolna u. 20.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 9 343 958 Ft 9 853 964 Ft 1 885 389 Ft 11 739 353 Ft -2 395 395 Ft 
2010. 9 360 595 Ft 9 471 044 Ft 3 120 194 Ft 12 591 238 Ft -3 230 643 Ft 
2011. 9 650 921 Ft 9 130 662 Ft 978 825 Ft 10 109 487 Ft -458 566 Ft 
  28 355 474 Ft 28 455 670 Ft 5 984 408 Ft 34 440 078 Ft -6 084 604 Ft 
      

Magdolna u. 22. 

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 1 445 995 Ft 3 054 094 Ft 613 291 Ft 3 667 385 Ft -2 221 390 Ft 
2010. 2 419 093 Ft 1 985 026 Ft 400 795 Ft 2 385 821 Ft 33 272 Ft 
2011. 2 474 654 Ft 1 547 484 Ft 594 266 Ft 2 141 750 Ft 332 904 Ft 
  6 339 742 Ft 6 586 604 Ft 1 608 352 Ft 8 194 956 Ft -1 855 214 Ft 
       

Magdolna u.  44.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 4 082 126 Ft 4 310 257 Ft 938 979 Ft 5 249 236 Ft -1 167 110 Ft 
2010. 3 634 001 Ft 4 720 383 Ft 4 096 414 Ft 8 816 797 Ft -5 182 796 Ft 
2011. 3 306 245 Ft 4 018 939 Ft 699 063 Ft 4 718 002 Ft -1 411 757 Ft 
  11 022 372 Ft 13 049 579 Ft 5 734 456 Ft 18 784 035 Ft -7 761 663 Ft 
       

Magdolna u. 47.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 2 530 309 Ft 3 615 017 Ft 6 234 225 Ft 9 849 242 Ft -7 318 933 Ft 
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2010. 3 171 983 Ft 3 052 637 Ft 974 287 Ft 4 026 924 Ft -854 941 Ft 
2011. 3 056 437 Ft 2 433 095 Ft 767 207 Ft 3 200 302 Ft -143 865 Ft 
  8 758 729 Ft 9 100 749 Ft 7 975 719 Ft 17 076 468 Ft -8 317 739 Ft 
       

Nagyfuvaros u. 2/b.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 5 136 340 Ft 3 784 667 Ft 497 371 Ft 4 282 038 Ft 854 302 Ft 
2010. 5 380 070 Ft 3 407 322 Ft 130 270 Ft 3 537 592 Ft 1 842 478 Ft 
2011. 4 232 690 Ft 2 285 166 Ft 1 594 729 Ft 3 879 895 Ft 352 795 Ft 
  14 749 100 Ft 9 477 155 Ft 2 222 370 Ft 11 699 525 Ft 3 049 575 Ft 
       

Nagyfuvaros u. 26.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 8 094 271 Ft 7 831 606 Ft 2 326 818 Ft 10 158 424 Ft -2 064 153 Ft 
2010. 6 597 147 Ft 6 516 847 Ft 3 767 334 Ft 10 284 181 Ft -3 687 034 Ft 
2011. 7 658 008 Ft 5 910 317 Ft 2 708 100 Ft 8 618 417 Ft -960 409 Ft 
  22 349 426 Ft 20 258 770 Ft 8 802 252 Ft 29 061 022 Ft -6 711 596 Ft 
       

Szerdahelyi u. 12.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 3 315 902 Ft 3 218 232 Ft 1 854 287 Ft 5 072 519 Ft -1 756 617 Ft 
2010. 2 862 362 Ft 2 647 339 Ft 427 688 Ft 3 075 027 Ft -212 665 Ft 
2011. 3 517 993 Ft 2 028 424 Ft 397 349 Ft 2 425 773 Ft 1 092 220 Ft 
  9 696 257 Ft 7 893 995 Ft 2 679 324 Ft 10 573 319 Ft -877 062 Ft 
       

Szerdahelyi u. 13.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 2 692 385 Ft 1 932 860 Ft 631 288 Ft 2 564 148 Ft 128 237 Ft 
2010. 2 173 212 Ft 2 121 901 Ft 394 365 Ft 2 516 266 Ft -343 054 Ft 
2011. 1 718 300 Ft 1 287 214 Ft 116 205 Ft 1 403 419 Ft 314 881 Ft 
  6 583 897 Ft 5 341 975 Ft 1 141 858 Ft 6 483 833 Ft 100 064 Ft 
       

Szerdahelyi u. 18.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 3 304 156 Ft 4 877 210 Ft 970 634 Ft 5 847 844 Ft -2 543 688 Ft 
2010. 3 634 037 Ft 5 547 473 Ft 1 951 057 Ft 7 498 530 Ft -3 864 493 Ft 
2011. 3 684 850 Ft 4 531 531 Ft 1 647 947 Ft 6 179 478 Ft -2 494 628 Ft 
  10 623 043 Ft 14 956 214 Ft 4 569 638 Ft 19 525 852 Ft -8 902 809 Ft 
       

Szigetvári u. 4.      

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 5 199 483 Ft 2 616 513 Ft 553 382 Ft 3 169 895 Ft 2 029 588 Ft 
2010. 4 339 985 Ft 4 227 567 Ft 682 465 Ft 4 910 032 Ft -570 047 Ft 
2011. 6 494 721 Ft 4 305 387 Ft 136 112 Ft 4 441 499 Ft 2 053 222 Ft 
  16 034 189 Ft 11 149 467 Ft 1 371 959 Ft 12 521 426 Ft 3 512 763 Ft 
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Számítás: 

 
Az elmúlt három lezárt pénzügyi év adatait alapul véve kalkuláltunk egy átlagos éves 
üzemeltetési és karbantartási értéket minden egyes projektben szereplő önkormányzati 
bérház vonatkozásában, úgy hogy az üzemeltetés és karbantartás arányát – a 3 év 
arányszáma alapján – fixnek vettük. A 28 épület értékei alapján,  

A projekt üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségei tekintetében 2013-tól 
kalkulálunk az adatlap mellékletét képező részletes költségtábla sablont alapul véve. A 
projekt infrastrukturális jellegű beruházásai a tervek szerint 2014-ben megvalósulnak, azaz 
2015-ben már üzemelni fognak. 

Tekintettel arra, hogy a lakóépület felújítások lakottan valósulnak meg, az üzemeltetési 
költségekkel a projekt megvalósítása alatt is számoltunk (2013-2014). A karbantartási és 
pótlási költségek azonban csak a megvalósítást követően, azaz 2015-től jelentkeznek. 

átlag üzemeltetési és karbantartási kltség, karbantartás átlag %- a az össz. kiadásra vetítve , 
5%-os inflációval, a projekt nélkül 

Időszak 
Üzemeltetési 

költség Karbantartási érték Összesen Karbantartási arányszám 
2013 év 3748939  0 5243896  0 
2014 év 3936386  0 5506091  0 
2015 év 4133205 1648190 5781395 0,285 
2016 év 4339865 1730599 6070465 0,285 
2017 év 4556859 1817129 6373988 0,285 
2018 év 4784702 1907986 6692687 0,285 
2019 év 5023937 2003385 7027322 0,285 
2020 év 5275134 2103554 7378688 0,285 
2021 év 5538890 2208732 7747622 0,285 
2022 év 5815835 2319169 8135003 0,285 
2023 év 6106627 2435127 8541754 0,285 
2024 év 6411958 2556883 8968841 0,285 
2025 év 6732556 2684728 9417283 0,285 
2026 év 7069184 2818964 9888147 0,285 
2027 év 7422643 2959912 10382555 0,285 
     
átlag üzemeltetési és karbantartási kltség, karbantartás átlag %- a az össz. kiadásra vetítve , 
5%-os inflációval, a projekt  megvalósulása esetén 

Időszak 
Üzemeltetési 
költség 

Karbantartási 
érték Összesen Karbantartási arányszám 

2013 év 3748939  0 3748939 0,000 
2014 év 3936386  0 3936386 0,000 
2015 év 4133205 164819 4298024 0,038 
2016 év 4339865 173060 4512925 0,038 
2017 év 4556859 181713 4738572 0,038 
2018 év 4784702 190799 4975500 0,038 
2019 év 5023937 200339 5224275 0,038 
2020 év 5275134 210355 5485489 0,038 
2021 év 5538890 220873 5759763 0,038 
2022 év 5815835 231917 6047752 0,038 
2023 év 6106627 243513 6350139 0,038 
2024 év 6411958 255688 6667646 0,038 
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2025 év 6732556 268473 7001028 0,038 
2026 év 7069184 281896 7351080 0,038 
2027 év 7422643 295991 7718634 0,038 
 
A nonprofit szolgáltató irodák kialakítása 2013-ban valósul meg. Projektes esetben 2014-től 
számolunk a karbantartási költségekkel. 

 
Dankó utca 40. 

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 240 994 Ft 349 330 Ft 51 206 Ft 400 535 Ft -159 541 Ft 
2010. 268 322 Ft 309 504 Ft 84 358 Ft 393 862 Ft -125 540 Ft 
2011. 283 289 Ft 335 185 Ft 34 127 Ft 369 313 Ft -86 023 Ft 
  792 606 Ft 994 019 Ft 169 691 Ft 1 163 710 Ft -371 104 Ft 
 
Dobozi utca 23. 

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 309 980 Ft 358 583 Ft 0 Ft 358 583 Ft -48 602 Ft 
2010. 926 969 Ft 358 583 Ft 0 Ft 358 583 Ft 568 386 Ft 
2011. 308 121 Ft 450 557 Ft 131 644 Ft 582 201 Ft -274 080 Ft 
  1 545 070 Ft 1 167 722 Ft 131 644 Ft 1 299 366 Ft 245 704 Ft 
 
Mátyás tér 15. 

Év Bevétel 
Üzemeltetés 
kiadás Karbant. Kiadás Összes kiadás Egyenleg 

2009. 0 Ft 5 859 Ft 0 Ft 5 859 Ft -5 859 Ft 
2010. 0 Ft 974 Ft 0 Ft 974 Ft -974 Ft 
2011. 0 Ft 1 613 Ft 0 Ft 1 613 Ft -1 613 Ft 
  0 Ft 8 446 Ft 0 Ft 8 446 Ft -8 446 Ft 
 
 
átlag üzemeltetési és karbantartási kltség, karbantartás átlag %- a az össz. kiadásra vetítve , 
5%-os inflációval, a projekt nélkül 

 Üzemeltetési költség Karbantartási költség Összesen  

2013 év 241132 33482 274614 0,000 
2014 év 253188 35156 288344 0,122 
2015 év 265848 36914 302761 0,122 
2016 év 279140 38759 317900 0,122 
2017 év 293097 40697 333795 0,122 
2018 év 307752 42732 350484 0,122 
2019 év 323140 44869 368008 0,122 
2020 év 339297 47112 386409 0,122 
2021 év 356262 49468 405729 0,122 
2022 év 374075 51941 426016 0,122 
2023 év 392778 54538 447317 0,122 
2024 év 412417 57265 469682 0,122 
2025 év 433038 60128 493167 0,122 
2026 év 454690 63135 517825 0,122 
2027 év 477425 66291 543716 0,122 
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átlag üzemeltetési és karbantartási kltség, karbantartás átlag %- a az össz. kiadásra vetítve , 5%-os 
inflációval, a projekt  megvalósulása esetén 

  Üzemeltetési költség Karbantartási költség Összesen   
2013 év 241132  0 274614 0,000 
2014 év 253188 3691 256880 0,014 
2015 év 265848 3876 269724 0,014 
2016 év 279140 4070 283210 0,014 
2017 év 293097 4273 297371 0,014 
2018 év 307752 4487 312239 0,014 
2019 év 323140 4711 327851 0,014 
2020 év 339297 4947 344244 0,014 
2021 év 356262 5194 361456 0,014 
2022 év 374075 5454 379529 0,014 
2023 év 392778 5727 398505 0,014 
2024 év 412417 6013 418430 0,014 
2025 év 433038 6313 439352 0,014 
2026 év 454690 6629 461319 0,014 
2027 év 477425 6961 484385 0,014 
 
Közterületek 
 
A Fiumei-Dobozi parkra, a Kálvária térre és a Teleki térre vonatkozó adatok esetében 
hasonlóan az üzemeltetési költségekkel a kivitelezés ideje alatt is kalkuláltunk, a 
karbantartási költségekkel csak 2015-től kezdődően. Az összesített adatokat és a 
költségtételek tartalmát az alábbi táblázat tartalmazza: 

Parkgondozás  nettó ár  bruttó ár 
fűkaszálás benzinköltség  111 614  141 750
fűkaszálás motorolaj költség  11 881  15 089
fűkaszálás szervizelés, javíttatás  60 000  76 200
öntözés 12 alkalom, alkalmanként 25 mm  546 406  693 936
parkfák gondozása  31 496  40 000
   761 397  966 974
Karbantartási költség  nettó ár  bruttó ár 

lombseprű 10 db  10 780  13 691
gereblye 10 db  880  1 118
ágvágó 5 db  9 095  11 551
ágvágó fűrész 5 db  3 143  3 992
240 literes kuka (12 db)  210 000  266 700
munkavédelmi kesztyű (624 pár)  194 688  247 254
lombseprű (12 db)  12 936  16 429
seprű (24 db)  25 872  32 857
lapát (12 db)  19 200  24 384
   486 594  617 974
Pótlási költség  nettó ár  bruttó ár 

pótlás  39 370  50 000
   39 370  50 000
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Pótlási költségek 
 
A közterület rehabilitáció esetében az üzemeltetéshez használandó eszközök esetében 
megállapíthatóak az alábbi pótlási költségek: 

 
Év  Üzemeltetés  Karbantartás  Pótlás 

2013  1 015 323 0  0
2014  1 066 089 0  0
2015  1 119 393 715 383  57 881
2016  1 175 363 751 152  60 775
2017  1 234 131 788 709  63 814
2018  1 295 838 828 145  67 005
2019  1 360 630 869 552  70 355
2020  1 428 661 913 030  73 873
2021  1 500 094 958 681  77 566
2022  1 575 099 1 006 615  81 445
2023  1 653 854 1 056 946  85 517
2024  1 736 547 1 109 793  89 793
2025  1 823 374 1 165 283  94 282
2026  1 914 543 1 223 547  98 997
2027  2 010 270 1 284 725  103 946

 
A szoft programokhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzések értéke 14.507.860 forintot. 
Ennek éves, átlagos pótlási költsége 30ezer forint. 

 

2.1. Az MNP III várható társadalmi haszna 

A projekt társadalmi hasznának számszerűsítése során az ingatlanokkal kapcsolatos 
hasznokat viszonylag könnyebb számszerűsíteni, az emberi tényező esetében sok esetben 
szakértői becslésekre hagyatkoztunk. A társadalmi hasznot a projekt zárásától, 2015-től 
számított 15 évre számoljuk, ahogy az a táblázatokban is fel van tüntetve. 

• A felújított házaknak és lakásoknak átlagosan 18,9%-kal csökken a fenntartási 
energiaköltsége. Az 1300 lakásra vonatkoztatva havi átlagos energiaköltségként 25ezer 
forintot alapul véve, a jelenértékre hozott társadalmi hasznosság: 1,17 milliárd forint.  

• A földszinti vizesedés elleni beavatkozások épület és lakás karbantartási 
költségkiváltási értéke 15 évre vetítve, jelenértékre hozva: 0,75 milliárd forint. A 
számításnál figyelembe vettük, hogy az 1300 érintet lakás kb. harmada földszinti 
elhelyezkedésű, amelyekben legalább két évente szükséges festési, javítási 
munkálatokat elvégezni a vizesed okozta károk miatt (az épületen lévő javítási munkák 
költségét is a lakáshoz rendelve), ami évre lebontva 125ezer forintos költséget jelent 
lakásonként. 

• Az üzlethelyiség fele kiadhatóvá válik az önkormányzat számára. Ennek becsült hozama 
és költségkiváltása 15 éves diszkontált bérleti díjjal (ami egyenértékű az értékesítés 
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várható hozamával) számolva: 0,2 milliárd Ft. 2000 négyzetméter helyiség 
alapterülettel számolva, átlagos 600 forint/nm bérleti díjon kiadva. 

• A fejlesztés folytán értékesíthetővé válik a terület üres telkeinek egy része. A 
körülbelül 10 üres telek felét alapul véve, átlagosan 500nm-es alapterülettel 
kalkulálva, 35ezer forintos négyzetméter ár mellett. Ennek várható hozama (35 ezer 
Ft/m2 értékesítési árral számolva): 1,2 milliárd Ft. 

• A projekt eredményeként 200 új munkahely létesül 15 év alatt. Ez kivált munkanélküli-
támogatásokat és járulékbevételt eredményez. Feltételezve, hogy fejenként évi 400 
ezer Ft az így előálló társadalmi haszon, feltételezve továbbá, hogy a 300 új munkahely 
egyenletesen jön létre a 15 év alatt (ez alulbecslés, mert az időszak elején több 
keletkezik), valamint 5%-os diszkontrátával számolva a jelenértékre hozás során: 1,1 
milliárd Ft. 

• Szakképzetlenek aránya 25 %-kal csökken, továbbá legalább kétszer annyian szereznek 
felsőfokú végzettséget. Ennek hatására javulnak az elhelyezkedési esélyek és a 
magasabb képzettségi szint bérelőnyben ölt testet. A szakképzetlenek, 8 osztályt sem 
végzettek aránya a munkaképes korú népességen belül a negyedben kb. 10%, ami 
mintegy 1000 főt jelent. Ha 250 főt magasabb presztízsű munkahelyhez segíti a 
program, a minimálbérhez képest 10%-kal magasabb bért feltételezve, az éves 
jövedelem emelkedés 120ezer forint. Az ebből adódó többlet bevétel becsült pénzbeli 
hatása: 0,4 milliárd Ft. 

• A számos sportlétesítmény, és programok, a növekvő zöld és közterületi minőség, 
valamint a lakások egészségesebbé válása, a magasabb képzettség, a drogprevenció, az 
egészségvédelmi képzések összességében csökkentik a betegségekkel kapcsolatos 
társadalmi kiadásokat. Becsült várható társadalmi haszon: 0,2 milliárd Ft. A 12ezer fős 
lakosságot alapul véve (feltételezve, hogy mindenki azonos mértékben részesül a 
program pozitív hatásaiból -, éves 12ezer forintos egészségügyi kiadásokon belül 
történő 10%-os javulást valószínűsítve. 

Az MNP III. projekt összesített társadalmi haszna 4,5 milliárd forint. A becsült társadalmi 
haszon és a projekt összköltsége közötti egyenleg +700millió forint, amely alátámasztja a 
projekt végrehajtásának megtérülését. 

 
Megnevezés Összesen Jelenérték 

Használóknál jelentkező hasznok 3 010 106 160 1 724 020 841
Lakásfenntartási költségek csökkenése 1 841 267 299 1 173 768 522
Vizesedést gátló beavatkozások költségkiváltási értéke 1 168 838 861 745 109 774
  0 0
Externális hasznok 2 198 855 630 1 259 381 806
Üres telek értékesítéséből származó bevétel 1 888 124 314 1 203 638 866
Üzlethelyiségek bérbeadásából származó haszon 310 731 316 198 084 568
  0 0
Egyéb hasznok 2 684 373 310 1 537 459 241
Munkahelyek keletkezése 1 726 285 087 1 100 469 821
Képzettségi színvonal emeléséből származó bérnövekmény 
haszna 647 356 908 412 676 183
Egészségügyi kiadások csökkenéséből származó haszon 310 731 316 198 084 568
Összes haszon 7 893 335 100 4 520 861 887
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15.2 Közgazdasági hasznok 

15.2.1 Lakófunkció 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010.(III.08.) számú önkormányzati 
rendeletének Lakbér mértékét tartalmazó 47. §-ának (2) bekezdés b.) pontja kimondja, 
hogy megállapított lakbér mértéket csökkenteni kell, ha az épület 25 éven belül nem 
részesült teljes felújításban, 20%-kal. 

Teljes felújításnak tekinthető beavatkozás valósul meg az alábbi bérházak 

esetében: 

Dankó utca 17.; Lujza utca 22.; Magdolna utca 12.; Magdolna utca 20.; Nagyfuvaros utca 
26.; Szerdahelyi utca 18. 

Az MNP III beavatkozási által válik teljessé az alábbi lakóépületek felújítása: 

Bauer Sándor utca 4.; Dankó utca 7.; Dankó utca 30.; Dobozi utca 17.; Dobozi utca 19.;  
Karácsony Sándor utca 22.; Kisfuvaros utca 8.; Magdolna utca 44.; Nagyfuvaros utca 2/b.; 
Szerdahelyi utca 12.; Szerdahelyi utca 13.; Szigetvári utca 4. 

A projekt eredményeképpen megjelenő bevételek között szerepelnek azok a lakbérből 
származó többletbevételek, amelyek a bérházak felújításából származnak abban az 
esetben, ha egy épület elveszíti a rendelet szerinti 20%-os lakbércsökkentő tényezőjét. A 

Költségek és bevételek összegzése   
  

Megnevezés Összesen 
Beruházási költség 3 849 980 000
Működési költség -30 773 235
Üzemeltetési költségek 0
Karbantartási költségek -31 256 592
Pótlási költségek 483 357
Maradványérték 5 749 795 600
Összesen -1 930 588 835

Megnevezés Összesen 
Infrastruktúra használatához kapcsolódó díjak 0
Föld vagy épületek értékesítése vagy bérbeadása 893 099 017
Egyéb, ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtás 893 099 017
Egyéb bejövő pénzáram összesen 0
Összes bevételi pénzáram 1 786 198 033
9. Nettó összes pénzügyi pénzáram  7+8- 4 3 716 786 868
10. Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) 298 887 123
11. Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR) 5,71%
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rendelet szerint további csökkentés jár azon épületek esetében, ahol aládúcolt 
szerkezetek vannak (Magdolna utca 12., Magdolna utca 20.), ez további 10%-os 
lakbérmérsékléssel jár. 

A Magdolna negyed területén alkalmazott lakbérre a „normál” lakbér 25%-os negatív 
eltérítése vonatkozik a komplex társadalmi-környezeti leromlottság miatt (szociális jellegű 
lakbér). Ez a tényező a felújítást követően is fennmarad. 

Összességében a lakbér negatív eltérítésének aránya nem haladhatja meg a megállapított 
(=normál) lakbér összegének 50%-át. Mindezek alapján az alábbi táblázatban összefoglaltuk 
a projekt nélküli esetet 5%-os inflációval növelve, valamint a projektes esetet, ahol 2015-
től az épületek közül 19 esetében megszűnik a -20%-os eltérítés, valamint a Magdolna utca 
12., Magdolna utca 20. esetében 2015-től elveszik az aládúcolás miatt korábban 
alkalmazott -5%-os eltérítés. 

A Dankó utca 30. esetében a bázis adatként a 2009. évet vettük alapul, hiszen 2010-2011. 
között fél-fél évet a Magdolna Negyed Program II keretében történt átmeneti kiköltöztetés 
miatt jelentős lakbérkiesés jelentkezett. 
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Projekt nélküli eset 

Év 

Bauer 
Sándor utca 

11. 

Dankó utca 
17. 

Dankó utca 
30. 

Dobozi utca 
17. 

Dobozi utca 
19. 

Kisfuvaros 
utca 8. 

Lujza utca 
22. 

Magdolna 
utca 12. 

Magdolna 
utca 20. 

Magdolna 
utca 44. 

Nagyfuvaros 
utca 2/b 

Nagyfuvaros 
utca 26. 

Szerdahelyi 
utca 12. 

Szerdahelyi 
utca 13. 

Szerdahelyi 
utca 18. 

2009.1 3 342 308 Ft 3 781 206 Ft 4 310 429 Ft 5 782 304 Ft 3 420 229 Ft 2 835 073 Ft 3 456 576 Ft 9 032 535 Ft 9 343 958 Ft 4 082 126 Ft 5 136 340 Ft 8 094 271 Ft 3 315 902 Ft 2 692 385 Ft 3 304 156 Ft 

2010. 3 102 448 Ft 2 404 829 Ft 2 597 889 Ft 5 192 533 Ft 3 808 988 Ft 2 786 367 Ft 3 401 449 Ft 9 331 397 Ft 9 360 595 Ft 3 634 001 Ft 5 380 070 Ft 6 597 147 Ft 2 862 362 Ft 2 173 212 Ft 3 634 037 Ft 

2011. 3 118 728 Ft 3 578 509 Ft 3 194 992 Ft 5 584 048 Ft 2 616 521 Ft 3 346 547 Ft 4 132 370 Ft 9 836 848 Ft 9 650 921 Ft 3 306 245 Ft 4 232 690 Ft 7 658 008 Ft 3 517 993 Ft 1 718 300 Ft 3 684 850 Ft 

2012. 3 274 664 Ft 3 757 434 Ft 4 752 248 Ft 5 863 250 Ft 2 747 347 Ft 3 513 874 Ft 4 338 989 Ft 10 328 690 Ft 10 133 467 Ft 3 471 557 Ft 4 444 325 Ft 8 040 908 Ft 3 693 893 Ft 1 804 215 Ft 3 869 093 Ft 

2013. 3 438 398 Ft 3 945 306 Ft 4 989 860 Ft 6 156 413 Ft 2 884 714 Ft 3 689 568 Ft 4 555 938 Ft 10 845 125 Ft 10 640 140 Ft 3 645 135 Ft 4 666 541 Ft 8 442 954 Ft 3 878 587 Ft 1 894 426 Ft 4 062 547 Ft 

2014. 3 610 318 Ft 4 142 571 Ft 5 239 353 Ft 6 464 234 Ft 3 028 950 Ft 3 874 046 Ft 4 783 735 Ft 11 387 381 Ft 11 172 147 Ft 3 827 392 Ft 4 899 868 Ft 8 865 102 Ft 4 072 517 Ft 1 989 147 Ft 4 265 674 Ft 

2015. 3 790 833 Ft 4 349 700 Ft 5 501 321 Ft 6 787 445 Ft 3 180 398 Ft 4 067 749 Ft 5 022 922 Ft 11 956 750 Ft 11 730 755 Ft 4 018 761 Ft 5 144 861 Ft 9 308 357 Ft 4 276 142 Ft 2 088 604 Ft 4 478 958 Ft 

2016. 3 980 375 Ft 4 567 185 Ft 5 776 387 Ft 7 126 818 Ft 3 339 418 Ft 4 271 136 Ft 5 274 068 Ft 12 554 588 Ft 12 317 293 Ft 4 219 700 Ft 5 402 104 Ft 9 773 774 Ft 4 489 950 Ft 2 193 035 Ft 4 702 906 Ft 

2017. 4 179 394 Ft 4 795 544 Ft 6 065 206 Ft 7 483 158 Ft 3 506 388 Ft 4 484 693 Ft 5 537 771 Ft 13 182 317 Ft 12 933 157 Ft 4 430 685 Ft 5 672 209 Ft 10 262 463 Ft 4 714 447 Ft 2 302 686 Ft 4 938 051 Ft 

2018. 4 388 363 Ft 5 035 322 Ft 6 368 467 Ft 7 857 316 Ft 3 681 708 Ft 4 708 928 Ft 5 814 660 Ft 13 841 433 Ft 13 579 815 Ft 4 652 219 Ft 5 955 820 Ft 10 775 586 Ft 4 950 169 Ft 2 417 821 Ft 5 184 954 Ft 

2019. 4 607 782 Ft 5 287 088 Ft 6 686 890 Ft 8 250 182 Ft 3 865 793 Ft 4 944 374 Ft 6 105 393 Ft 14 533 505 Ft 14 258 806 Ft 4 884 830 Ft 6 253 611 Ft 11 314 366 Ft 5 197 678 Ft 2 538 712 Ft 5 444 202 Ft 

2020. 4 838 171 Ft 5 551 442 Ft 7 021 235 Ft 8 662 691 Ft 4 059 083 Ft 5 191 593 Ft 6 410 662 Ft 15 260 180 Ft 14 971 746 Ft 5 129 071 Ft 6 566 291 Ft 11 880 084 Ft 5 457 562 Ft 2 665 647 Ft 5 716 412 Ft 

2021. 5 080 079 Ft 5 829 014 Ft 7 372 296 Ft 9 095 826 Ft 4 262 037 Ft 5 451 172 Ft 6 731 195 Ft 16 023 189 Ft 15 720 333 Ft 5 385 525 Ft 6 894 606 Ft 12 474 088 Ft 5 730 440 Ft 2 798 930 Ft 6 002 232 Ft 

2022. 5 334 083 Ft 6 120 465 Ft 7 740 911 Ft 9 550 617 Ft 4 475 139 Ft 5 723 731 Ft 7 067 755 Ft 16 824 348 Ft 16 506 350 Ft 5 654 801 Ft 7 239 336 Ft 13 097 792 Ft 6 016 962 Ft 2 938 876 Ft 6 302 344 Ft 

2023. 5 600 787 Ft 6 426 488 Ft 8 127 957 Ft 10 028 148 Ft 4 698 896 Ft 6 009 918 Ft 7 421 143 Ft 17 665 566 Ft 17 331 668 Ft 5 937 541 Ft 7 601 303 Ft 13 752 682 Ft 6 317 810 Ft 3 085 820 Ft 6 617 461 Ft 

2024. 5 880 827 Ft 6 747 812 Ft 8 534 355 Ft 10 529 555 Ft 4 933 841 Ft 6 310 413 Ft 7 792 200 Ft 18 548 844 Ft 18 198 251 Ft 6 234 418 Ft 7 981 368 Ft 14 440 316 Ft 6 633 700 Ft 3 240 111 Ft 6 948 334 Ft 

2025. 6 174 868 Ft 7 085 203 Ft 8 961 072 Ft 11 056 033 Ft 5 180 533 Ft 6 625 934 Ft 8 181 810 Ft 19 476 286 Ft 19 108 163 Ft 6 546 139 Ft 8 380 437 Ft 15 162 332 Ft 6 965 386 Ft 3 402 116 Ft 7 295 751 Ft 

2026. 6 483 612 Ft 7 439 463 Ft 9 409 126 Ft 11 608 835 Ft 5 439 559 Ft 6 957 231 Ft 8 590 900 Ft 20 450 101 Ft 20 063 572 Ft 6 873 446 Ft 8 799 459 Ft 15 920 449 Ft 7 313 655 Ft 3 572 222 Ft 7 660 539 Ft 

2027. 6 807 792 Ft 7 811 436 Ft 9 879 582 Ft 12 189 276 Ft 5 711 537 Ft 7 305 092 Ft 9 020 445 Ft 21 472 606 Ft 21 066 750 Ft 7 217 118 Ft 9 239 431 Ft 16 716 471 Ft 7 679 338 Ft 3 750 833 Ft 8 043 565 Ft 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
1 A 2009., 2010. és 2011. évi adatok a tényleges bevételeket tartalmazzák. Forrás: Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. Kivételt képez a Dankó utca 30., ahol a 2012. éves 
bevételt meghatározásánál a kiköltöztetés előtt utolsó teljes évet (2009.) vettük alapul, inflációval korrigálva. 
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Projektes eset 

Év 

Bauer 
Sándor 

utca 11. 

Dankó utca 
17. 

Dankó utca 
30. 

Dobozi 
utca 17. 

Dobozi 
utca 19. 

Kisfuvaros 
utca 8. 

Lujza utca 
22. 

Magdolna 
utca 12. 

Magdolna 
utca 20. 

Magdolna 
utca 44. 

Nagyfuvaros 
utca 2/b 

Nagyfuvaros 
utca 26. 

Szerdahelyi 
utca 12. 

Szerdahelyi 
utca 13. 

Szerdahelyi 
utca 18. 

2009. 3 342 308 Ft 3 781 206 Ft 4 310 429 Ft 5 782 304 Ft 3 420 229 Ft 2 835 073 Ft 3 456 576 Ft 9 032 535 Ft 9 343 958 Ft 4 082 126 Ft 5 136 340 Ft 8 094 271 Ft 3 315 902 Ft 2 692 385 Ft 3 304 156 Ft 

2010. 3 102 448 Ft 2 404 829 Ft 2 597 889 Ft 5 192 533 Ft 3 808 988 Ft 2 786 367 Ft 3 401 449 Ft 9 331 397 Ft 9 360 595 Ft 3 634 001 Ft 5 380 070 Ft 6 597 147 Ft 2 862 362 Ft 2 173 212 Ft 3 634 037 Ft 

2011. 3 118 728 Ft 3 578 509 Ft 3 194 992 Ft 5 584 048 Ft 2 616 521 Ft 3 346 547 Ft 4 132 370 Ft 9 836 848 Ft 9 650 921 Ft 3 306 245 Ft 4 232 690 Ft 7 658 008 Ft 3 517 993 Ft 1 718 300 Ft 3 684 850 Ft 

2012. 3 274 664 Ft 3 757 434 Ft 4 752 248 Ft 5 863 250 Ft 2 747 347 Ft 3 513 874 Ft 4 338 989 Ft 10 328 690 Ft 10 133 467 Ft 3 471 557 Ft 4 444 325 Ft 8 040 908 Ft 3 693 893 Ft 1 804 215 Ft 3 869 093 Ft 

2013. 3 438 398 Ft 3 945 306 Ft 4 989 860 Ft 6 156 413 Ft 2 884 714 Ft 3 689 568 Ft 4 555 938 Ft 10 845 125 Ft 10 640 140 Ft 3 645 135 Ft 4 666 541 Ft 8 442 954 Ft 3 878 587 Ft 1 894 426 Ft 4 062 547 Ft 

2014. 3 610 318 Ft 4 142 571 Ft 5 239 353 Ft 6 464 234 Ft 3 028 950 Ft 3 874 046 Ft 4 783 735 Ft 11 387 381 Ft 11 172 147 Ft 3 827 392 Ft 4 899 868 Ft 8 865 102 Ft 4 072 517 Ft 1 989 147 Ft 4 265 674 Ft 

2015. 4 549 000 Ft 5 219 640 Ft 6 601 585 Ft 8 144 934 Ft 3 816 477 Ft 4 881 299 Ft 6 027 506 Ft 15 065 505 Ft 14 780 751 Ft 4 822 514 Ft 6 173 833 Ft 11 170 028 Ft 5 131 371 Ft 2 506 325 Ft 5 374 750 Ft 

2016. 4 776 450 Ft 5 480 622 Ft 6 931 665 Ft 8 552 181 Ft 4 007 301 Ft 5 125 363 Ft 6 328 881 Ft 15 818 781 Ft 15 519 789 Ft 5 063 639 Ft 6 482 525 Ft 11 728 529 Ft 5 387 940 Ft 2 631 642 Ft 5 643 487 Ft 

2017. 5 015 273 Ft 5 754 653 Ft 7 278 248 Ft 8 979 790 Ft 4 207 666 Ft 5 381 632 Ft 6 645 325 Ft 16 609 720 Ft 16 295 778 Ft 5 316 821 Ft 6 806 651 Ft 12 314 956 Ft 5 657 336 Ft 2 763 224 Ft 5 925 662 Ft 

2018. 5 266 036 Ft 6 042 386 Ft 7 642 160 Ft 9 428 780 Ft 4 418 049 Ft 5 650 713 Ft 6 977 591 Ft 17 440 206 Ft 17 110 567 Ft 5 582 662 Ft 7 146 984 Ft 12 930 704 Ft 5 940 203 Ft 2 901 385 Ft 6 221 945 Ft 

2019. 5 529 338 Ft 6 344 505 Ft 8 024 268 Ft 9 900 219 Ft 4 638 952 Ft 5 933 249 Ft 7 326 471 Ft 18 312 216 Ft 17 966 095 Ft 5 861 796 Ft 7 504 333 Ft 13 577 239 Ft 6 237 213 Ft 3 046 454 Ft 6 533 042 Ft 

2020. 5 805 805 Ft 6 661 730 Ft 8 425 482 Ft 10 395 229 Ft 4 870 899 Ft 6 229 911 Ft 7 692 795 Ft 19 227 827 Ft 18 864 400 Ft 6 154 885 Ft 7 879 550 Ft 14 256 101 Ft 6 549 074 Ft 3 198 777 Ft 6 859 694 Ft 

2021. 6 096 095 Ft 6 994 817 Ft 8 846 756 Ft 10 914 991 Ft 5 114 444 Ft 6 541 407 Ft 8 077 434 Ft 20 189 218 Ft 19 807 620 Ft 6 462 630 Ft 8 273 527 Ft 14 968 906 Ft 6 876 528 Ft 3 358 716 Ft 7 202 679 Ft 

2022. 6 400 900 Ft 7 344 558 Ft 9 289 093 Ft 11 460 740 Ft 5 370 167 Ft 6 868 477 Ft 8 481 306 Ft 21 198 679 Ft 20 798 001 Ft 6 785 761 Ft 8 687 204 Ft 15 717 351 Ft 7 220 354 Ft 3 526 651 Ft 7 562 813 Ft 

2023. 6 720 945 Ft 7 711 786 Ft 9 753 548 Ft 12 033 778 Ft 5 638 675 Ft 7 211 901 Ft 8 905 371 Ft 22 258 613 Ft 21 837 901 Ft 7 125 049 Ft 9 121 564 Ft 16 503 219 Ft 7 581 372 Ft 3 702 984 Ft 7 940 953 Ft 

2024. 7 056 992 Ft 8 097 375 Ft 10 241 226 Ft 12 635 466 Ft 5 920 609 Ft 7 572 496 Ft 9 350 640 Ft 23 371 543 Ft 22 929 796 Ft 7 481 302 Ft 9 577 642 Ft 17 328 379 Ft 7 960 441 Ft 3 888 133 Ft 8 338 001 Ft 

2025. 7 409 842 Ft 8 502 244 Ft 10 753 287 Ft 13 267 240 Ft 6 216 639 Ft 7 951 121 Ft 9 818 172 Ft 24 540 121 Ft 24 076 286 Ft 7 855 367 Ft 10 056 524 Ft 18 194 798 Ft 8 358 463 Ft 4 082 540 Ft 8 754 901 Ft 

2026. 7 780 334 Ft 8 927 356 Ft 11 290 951 Ft 13 930 602 Ft 6 527 471 Ft 8 348 677 Ft 10 309 081 Ft 25 767 127 Ft 25 280 100 Ft 8 248 135 Ft 10 559 350 Ft 19 104 538 Ft 8 776 386 Ft 4 286 667 Ft 9 192 646 Ft 

2027. 8 169 351 Ft 9 373 724 Ft 11 855 499 Ft 14 627 132 Ft 6 853 845 Ft 8 766 111 Ft 10 824 535 Ft 27 055 483 Ft 26 544 105 Ft 8 660 542 Ft 11 087 318 Ft 20 059 765 Ft 9 215 205 Ft 4 501 000 Ft 9 652 279 Ft 
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A felújítás eredményeként keletkező többletbevétel 
 

Év 

Bauer 
Sándor 

utca 11. 

Dankó utca 
17. 

Dankó utca 
30. 

Dobozi 
utca 17. 

Dobozi 
utca 19. 

Kisfuvaros 
utca 8. 

Lujza utca 
22. 

Magdolna 
utca 12. 

Magdolna 
utca 20. 

Magdolna 
utca 44. 

Nagyfuvaros 
utca 2/b 

Nagyfuvaros 
utca 26. 

Szerdahelyi 
utca 12. 

Szerdahelyi 
utca 13. 

Szerdahelyi 
utca 18. 

Többlet-
bevétel 

2013. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft   

2014. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft   

2015. 758 167 Ft 869 940 Ft 
1 100 264 

Ft 
1 357 489 

Ft 636 080 Ft 813 550 Ft 
1 004 584 

Ft 
3 108 755 

Ft 
3 049 996 

Ft 803 752 Ft 1 028 972 Ft 1 861 671 Ft 855 228 Ft 417 721 Ft 895 792 Ft 18 561 962 Ft 

2016. 796 075 Ft 913 437 Ft 
1 155 277 

Ft 
1 425 364 

Ft 667 884 Ft 854 227 Ft 
1 054 814 

Ft 
3 264 193 

Ft 
3 202 496 

Ft 843 940 Ft 1 080 421 Ft 1 954 755 Ft 897 990 Ft 438 607 Ft 940 581 Ft 19 490 060 Ft 

2017. 835 879 Ft 959 109 Ft 
1 213 041 

Ft 
1 496 632 

Ft 701 278 Ft 896 939 Ft 
1 107 554 

Ft 
3 427 402 

Ft 
3 362 621 

Ft 886 137 Ft 1 134 442 Ft 2 052 493 Ft 942 889 Ft 460 537 Ft 987 610 Ft 20 464 563 Ft 

2018. 877 673 Ft 
1 007 064 

Ft 
1 273 693 

Ft 
1 571 463 

Ft 736 342 Ft 941 786 Ft 
1 162 932 

Ft 
3 598 773 

Ft 
3 530 752 

Ft 930 444 Ft 1 191 164 Ft 2 155 117 Ft 990 034 Ft 483 564 Ft 1 036 991 Ft 21 487 791 Ft 

2019. 921 556 Ft 
1 057 418 

Ft 
1 337 378 

Ft 
1 650 036 

Ft 773 159 Ft 988 875 Ft 
1 221 079 

Ft 
3 778 711 

Ft 
3 707 289 

Ft 976 966 Ft 1 250 722 Ft 2 262 873 Ft 
1 039 536 

Ft 507 742 Ft 1 088 840 Ft 22 562 180 Ft 

2020. 967 634 Ft 
1 110 288 

Ft 
1 404 247 

Ft 
1 732 538 

Ft 811 817 Ft 
1 038 319 

Ft 
1 282 132 

Ft 
3 967 647 

Ft 
3 892 654 

Ft 
1 025 814 

Ft 1 313 258 Ft 2 376 017 Ft 
1 091 512 

Ft 533 129 Ft 1 143 282 Ft 23 690 289 Ft 

2021. 
1 016 016 

Ft 
1 165 803 

Ft 
1 474 459 

Ft 
1 819 165 

Ft 852 407 Ft 
1 090 234 

Ft 
1 346 239 

Ft 
4 166 029 

Ft 
4 087 287 

Ft 
1 077 105 

Ft 1 378 921 Ft 2 494 818 Ft 
1 146 088 

Ft 559 786 Ft 1 200 446 Ft 24 874 804 Ft 

2022. 
1 066 817 

Ft 
1 224 093 

Ft 
1 548 182 

Ft 
1 910 123 

Ft 895 028 Ft 
1 144 746 

Ft 
1 413 551 

Ft 
4 374 331 

Ft 
4 291 651 

Ft 
1 130 960 

Ft 1 447 867 Ft 2 619 558 Ft 
1 203 392 

Ft 587 775 Ft 1 260 469 Ft 26 118 544 Ft 

2023. 
1 120 157 

Ft 
1 285 298 

Ft 
1 625 591 

Ft 
2 005 630 

Ft 939 779 Ft 
1 201 984 

Ft 
1 484 229 

Ft 
4 593 047 

Ft 
4 506 234 

Ft 
1 187 508 

Ft 1 520 261 Ft 2 750 536 Ft 
1 263 562 

Ft 617 164 Ft 1 323 492 Ft 27 424 471 Ft 

2024. 
1 176 165 

Ft 
1 349 562 

Ft 
1 706 871 

Ft 
2 105 911 

Ft 986 768 Ft 
1 262 083 

Ft 
1 558 440 

Ft 
4 822 699 

Ft 
4 731 545 

Ft 
1 246 884 

Ft 1 596 274 Ft 2 888 063 Ft 
1 326 740 

Ft 648 022 Ft 1 389 667 Ft 28 795 695 Ft 

2025. 
1 234 974 

Ft 
1 417 041 

Ft 
1 792 214 

Ft 
2 211 207 

Ft 
1 036 107 

Ft 
1 325 187 

Ft 
1 636 362 

Ft 
5 063 834 

Ft 
4 968 122 

Ft 
1 309 228 

Ft 1 676 087 Ft 3 032 466 Ft 
1 393 077 

Ft 680 423 Ft 1 459 150 Ft 30 235 480 Ft 

2026. 
1 296 722 

Ft 
1 487 893 

Ft 
1 881 825 

Ft 
2 321 767 

Ft 
1 087 912 

Ft 
1 391 446 

Ft 
1 718 180 

Ft 
5 317 026 

Ft 
5 216 529 

Ft 
1 374 689 

Ft 1 759 892 Ft 3 184 090 Ft 
1 462 731 

Ft 714 444 Ft 1 532 108 Ft 31 747 254 Ft 

2027. 
1 361 558 

Ft 
1 562 287 

Ft 
1 975 916 

Ft 
2 437 855 

Ft 
1 142 307 

Ft 
1 461 018 

Ft 
1 804 089 

Ft 
5 582 877 

Ft 
5 477 355 

Ft 
1 443 424 

Ft 1 847 886 Ft 3 343 294 Ft 
1 535 868 

Ft 750 167 Ft 1 608 713 Ft 33 334 616 Ft 

  
13 429 393 

Ft 
15 409 232 

Ft 
19 488 961 

Ft 
24 045 180 

Ft 
11 266 866 

Ft 
14 410 393 

Ft 
17 794 185 

Ft 
55 065 325 

Ft 
54 024 531 

Ft 
14 236 851 

Ft 
18 226 167 

Ft 
32 975 752 

Ft 
15 148 648 

Ft 
7 399 083 

Ft 
15 867 142 

Ft 
328 787 709 

Ft 
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15.2.2 Nonprofit helyiségek 

A Magdolna Nonprofit Szolgáltató Ház 5 különálló helyiséget, és a Kesztyűgyár Közösségi 
Ház pinceklubját tartalmazza. A helyiségek az elmúlt években üresen álltak, ezért azok 
után bérleti díjból származó bevétel sem származott az önkormányzatnak.  

A projekt nélküli esetben a városrész társadalmi-gazdasági helyzete várhatóan nem 
javulna, sőt hosszú távon újra a tartós leszakadás jellemezné. A Magdolna Negyed Program 
III. üteme keretében végrehajtásra kerülő beavatkozások után az előző ütemekben 
megállított leszakadást, és egyes részek lassú javulását tartós tendenciaként 
feltételezhetjük. Ennek következtében valószínűsíthető, hogy a projektzárást követőn 5 
éves fenntartási időszakot követően a felújított helyiségek nagyobb eséllyel lesznek bérbe 
adhatók. 

A bevételek alakulásánál figyelembe kell venni, hogy a projekt időszaka alatt, és azt 
követő 5 évig az önkormányzat vállalt, hogy a nonprofit szolgáltató irodák funkcióját 
fenntartja, és vállalta azok üzemeltetési költségeit a saját erő terhére. A felújítás miatt itt 
haszonként jelentkezik a karbantartási kiadások csökkenése. 

A projekt zárásáig dönt az önkormányzat arról, hogy mely helyiséget, konkrétan milyen 
szolgáltatás céljára, és milyen szervezeti formában üzemelteti a funkciók változatlansága 
mellett. Ebben az esetben a szolgáltatás nonprofit szervezetek bevonásával valósul meg, 
az önkormányzat a helyiség üzemeltetését végzi. 

Az 5 éves fenntartási időszakot követően a tervezett bevétel nem haladja meg az 
önkormányzat üzemeltetési kiadásait. 

 

Év Üzemeltetés 
költségek 

Karbantartási 
költségek Összes költség Bevételek 

2011. 1 643 686 Ft 290 073 Ft 1 933 759 Ft  
2012. 1 725 870 Ft 304 577 Ft 2 030 447 Ft  
2013. 1 812 164 Ft 319 805 Ft 2 131 969 Ft 0 
2014. 1 902 772 Ft 335 796 Ft 2 238 567 Ft 0 
2015. 1 997 910 Ft 352 585 Ft 2 350 496 Ft 0 
2016. 2 097 806 Ft 370 215 Ft 2 468 021 Ft 0 
2017. 2 202 696 Ft 388 725 Ft 2 591 422 Ft 0 
2018. 2 312 831 Ft 408 162 Ft 2 720 993 Ft 0 
2019. 2 428 472 Ft 428 570 Ft 2 857 042 Ft 0 
2020. 2 549 896 Ft 449 998 Ft 2 999 894 Ft 0 
2021. 2 677 391 Ft 472 498 Ft 3 149 889 Ft 3 149 889 Ft 
2022. 2 811 260 Ft 496 123 Ft 3 307 384 Ft 3 307 384 Ft 
2023. 2 951 823 Ft 520 929 Ft 3 472 753 Ft 3 472 753 Ft 
2024. 3 099 415 Ft 546 976 Ft 3 646 390 Ft 3 646 390 Ft 
2025. 3 254 385 Ft 574 325 Ft 3 828 710 Ft 3 828 710 Ft 
2026. 3 417 105 Ft 603 041 Ft 4 020 145 Ft 4 020 145 Ft 
2027. 3 587 960 Ft 633 193 Ft 4 221 153 Ft 4 221 153 Ft 

 
 
Az 5 éves fenntartási időszakot követően, 2020-tól elvárható, hogy a Magdolna Negyed 
Programok hatására nem lesz szükség szociális szolgáltató irodákra, és a helyiségeket az 
önkormányzat bérbe tudja adni. 
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A jelenlegi bérleti díjakkal kalkulálva az átlagos 5%-os inflációval korrigálva az 5 
helyiségből elérhető éves bérleti díj bevétel 59.095.703 forint 2020-ban. A továbbvezetett 
értékeket mutatja a fenti táblázat. 
 

15.2.3 1.3. Parkolási bevételek 

A Magdolna Negyed Program III. üteme keretében a parkolási egyenleg 24 parkolóhelyes 
többletet mutat, azaz a beavatkozások által létrehozott 36 létrehozott parkolóhellyel 
szemben 12 parkolóhely szűnik meg. 

A fővárosi önkormányzat hatályos parkolási rendelete a parkolási díjfizető zónát a Fiumei 
útig kiterjesztette. Eszerint a kerületi önkormányzat jogosult díjfizetési övezetté alakítani 
a Magdolna negyed területét is.  

A számításainknál a parkolási övezet 2015. évi kiterjesztésével kalkuláltunk, 150 
forint/órás parkolási díj bevezetésével, azt követően 5%-os éves inflációval. Napi 8.00-
18.00 óra közötti 10 órás parkolási időszak és maximális kihasználtság mellett, éves átlagos 
250 munkanap esetében az éves maximális parkolási díjbevétel a 24 parkolóhely után 
9.000.000 forint. 

Összességében a bevételek a következőképpen alakulnak a vizsgált időszakban: 
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Bevételek                           

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Infrastruktúra 
használatához kapcsolódó 
díjak - KÜLÖNBÖZET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Föld vagy épületek 
értékesítése vagy 
bérbeadása - KÜLÖNBÖZET 18 561 962 19 490 060 20 464 563 21 487 791 22 562 181 82 785 993 86 925 293 91 271 557 95 835 135 100 626 892 105 658 236 110 941 148 116 488 206
Egyéb, ellenszolgáltatás 
fejében történő 
szolgáltatásnyújtás - 
KÜLÖNBÖZET 9 000 000 9 450 000 9 922 500 10 418 625 10 939 556 11 486 534 12 060 861 12 663 904 13 297 099 13 961 954 14 660 052 15 393 054 16 162 707

Bevételek összesen 27 561 962 28 940 060 30 387 063 31 906 416 33 501 737 94 272 527 98 986 153 103 935 461 109 132 234 114 588 846 120 318 288 126 334 202 132 650 912

Egyéb bejövő pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevételek összesen egyéb 
bejövő pénzárammal 
együtt 27 561 962 28 940 060 30 387 063 31 906 416 33 501 737 94 272 527 98 986 153 103 935 461 109 132 234 114 588 846 120 318 288 126 334 202 132 650 912

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Infrastruktúra 
használatához kapcsolódó 
díjak - projekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Föld vagy épületek 
értékesítése vagy 
bérbeadása - projekt 18 561 962 19 490 060 20 464 563 21 487 791 22 562 181 82 785 993 86 925 293 91 271 557 95 835 135 100 626 892 105 658 236 110 941 148 116 488 206
Egyéb, ellenszolgáltatás 
fejében történő 
szolgáltatásnyújtás - 
projekt 9 000 000 9 450 000 9 922 500 10 418 625 10 939 556 11 486 534 12 060 861 12 663 904 13 297 099 13 961 954 14 660 052 15 393 054 16 162 707

Bevételek összesen 27 561 962 28 940 060 30 387 063 31 906 416 33 501 737 94 272 527 98 986 153 103 935 461 109 132 234 114 588 846 120 318 288 126 334 202 132 650 912

Egyéb bejövő pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevételek összesen egyéb 

bejövő pénzárammal 
együtt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 561 962 28 940 060 30 387 063 31 906 416 33 501 737 94 272 527 98 986 153 103 935 461 109 132 234 114 588 846 120 318 288 126 334 202 132 650 912 
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  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Infrastruktúra 
használatához kapcsolódó 
díjak - projekt nélküli eset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Föld vagy épületek 
értékesítése vagy 
bérbeadása - projekt 
nélküli eset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb, ellenszolgáltatás 
fejében történő 
szolgáltatásnyújtás - 
projekt nélküli eset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb bejövő pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevételek összesen egyéb 
bejövő pénzárammal 
együtt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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16 Közmunka program 

16.1 Bevezetés 

Jelen Tanulmány a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III kiemelt szociális 
célú városrehabilitációs projektjavaslat keretében készített Teljes Akcióterületi Terv 
dokumentum háttértanulmányaként készült el Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
megbízásából. Az Útmutató az Akcióterületi Terv készítéséhez c. tervezési segédlet és a 
Kiemelt Projekt Felhívás előírásai, útmutatása szerint a projekt keretében Közmunka 
program működtetése kötelező. 

A pályázat kiírójának célja, hogy a lakókörnyezet megújítása és rendben tartása 
érdekében támogatást nyújtson az akcióterületi, alacsony státuszú 
lakosság közmunkaprogram keretében történő foglalkoztatására a szakképesítést 
nem igénylő területeken. A kiemelt projektjavaslattal szemben elvárás a közmunka 
(közhasznú foglalkoztatási) programelem alkalmazása. A Magdolna Negyed Program III. 
üteméhez kapcsolódóan min. 10 fő akcióterületen élő lakos közmunkaprogram keretében 
történő, személyenként legalább 10 hónapos közfoglalkoztatása és min. 10 hónapos 
továbbfoglalkoztatása szükséges. 

A közmunkaprogram keretében alkalmazásra kerülő foglalkoztatottak által elvégzendő 
munkának a lakókörnyezet (a Magdolna negyed akcióterület) rendben tartásához 
egyértelműen kapcsolódnia kell. „A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási 
programelem is tervezett/van” elnevezésű esélyegyenlőségi indikátor a projekt adatlapban 
a tervezett esélyegyenlőségi intézkedések között rögzítésre került. 

 

16.2 A közmunka program alkalmazásának szükségessége 

A kerület továbbra is a legtöbb regisztrált álláskeresővel rendelkezik Budapesten. A 
Munkaügyi Központban regisztráItak száma 2011. júliusban 3.439 fő volt, mely az előző évi 
3.380 fős záró létszámot alig haladta meg. 2012. július adatok szerint 3.3542 fő volt a 
regisztrált munkanélküliek száma, ami egy minimális javulást jelez. 

A regisztráltak csaknem fele (1.630 fő) csak általános iskolát, vagy azt sem végzett, viszont 
a diplomások száma is igen magas (325 fő). 

A tartósan munkanélküli, támogatásra (RAT, majd BPJ, majd foglalkoztatást helyettesítő 
támogatása) jogosultak száma 18%-kal nőtt 2011. első félévében, 1.114-ről 1.320 főre. 
2012. júliusra ez az érték valamelyest csökkent, 1.275 főre. 

Az álláskeresők között felülreprezentált a Magdolna negyedben élők száma. 

 

                                             
2 Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH)/2012/Regisztrált munkanélküli adatok 2012. 07. hó 
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16.3 Közfoglalkoztatás a projektet megelőző időszakban 

A projektet megelőző időszakban (2011-2012) a közfoglalkoztatás az önkormányzat által 
kötelezően ellátandó feladat közé tartozott/tartozik. 

A Nemzeti Közfoglalkoztatás Program 2011. január 1-től teljesen új kereteket adott a 
korábbi „Út a munkához” közfoglalkoztatásnak. E programot tovább alakította a 2011. 
szeptemberben hatályba lépő „A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló  2011. évi CVI. törvény. Az új 
típusú közfoglalkozatás legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész, aktív korú, 
szociálisan rászoruló ember számára biztosítson átmeneti munkalehetőséget. 

A kerületben a közfoglalkoztatás koordinálása és lebonyolítása a Józsefvárosi 
Önkormányzat illetékes irodái, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ helyi 
kirendeltsége, a Budapest Esély Nonprofit Kft., a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálata, 
valamint a kerületi fogadó intézmények közötti összehangolt együttműködésén alapul. 

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. és 2012. évben is a közfoglalkoztatási program 
koordinálásával a Budapest Esély Nonprofit Kft-t bízta meg. 2013-2015 között is hasonló 
feladat-ellátás várható.  

A helyi közfoglalkoztatás alapvető körülményeit a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Munkaügyi Központja által biztosítható keretek határozzák meg. A közfoglalkoztatásra 
bevonandó kerületi álláskeresőket az illetékes Munkaügyi Központ közvetíti a Budapest 
EséIy Nonprofit Kft. Ör utcai ügyféIszolgálatára. 

2011. vonatkozó időszakában a kiközvetített 928 ügyfél közül 362 fő tudott munkába lépni 
(lásd az alábbi ábra), közülük 292 fő szeptemberig, és 70 fő az októberben induló 
programra várt. 
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A szeptember végi munkajogi létszám 171 fő volt, kerületi intézményekben 120 fő, a 
kommunális területen 51 fő dolgozott 4, illetve 8 órás státuszban. 

 

A 8 órás státuszok feltöltöttsége 2011-ben megközelítette a 100%-ot, ezzel szemben a 4 
órás státuszok feltöltöttsége csak 50% körül alakult. Ennek oka részben a 4 órás 
foglalkoztatás után járó alacsony bérben, valamint az ebben a munkakörben elvégezhető 
munkakörök alacsony presztízsében keresendő. 

A 2011. évi tapasztalatok alapján a kerületi önkormányzat 2012. évre változtatott a helyi 
közfoglalkoztatás szerkezeti felépítésén. Ennek keretében emelkedett a 8 órás, és 
csökkent a 4 órás foglalkoztatás keretszáma. 

Az éves szinten 200 státuszban történő kerületi közfoglalkoztatás belső szerkezete 
nemcsak a bevonandó dolgozónak kedvezőbb, de lényegesen értékesebb munkával tud 
hozzájárulni a közfeladatok ellátásához. 

 

16.4 A közfoglalkoztatás intézményi háttere 

A közfoglalkoztatás keretében felvettek munkáltatói feladatokat a Budapest Esély 
Nonprofit Kft. végzi, a napi munka irányítását és felügyeletét pedig a Józsefvárosi 
Városüzemeltetési Szolgálat látja el (továbbiakban JVSZ). 

A JVSZ székhelye a Kesztyűgyár Közösségi Házban (cím: 1084 Budapest, VIII. kerület Mátyás 
tér 15.) található, de telephelyeinek jelentős része (géptároló, LÉLEK-házak, szállások) 
szintén a városrehabilitáció akcióterületén helyezkedik el. 

A költségvetési szerv által ellátott, jogszabályban meghatározott közfeladat többek között 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése szerinti; a helyi 
közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, 
gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól helyi közszolgáltatás, melyek az alapító 
kötelező és önként vállalt feladatai. 
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A környezet rendbetételéhez kapcsolódó közmunka - a normál közfoglalkoztatás keretein 
belül – elsősorban a közterületi munkákat jelenti. Erre vonatkozóan a szervezet alapító 
okiratában foglalt tevékenységek közül, az alábbiak tekinthetők a Magdolna Közmunka 
Program tekintetében releváns szakfeladatoknak: 

• - 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása; 

• - 381202  Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása; 

• - 421100 Út, autópálya építése; 

• - 812000 Takarítás;  

• - 813000 Zöldterület kezelés; 

• - 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása; 

• - 890443 Egyéb közfoglalkoztatás; 

A JVSZ feladatai a települési környezet rendben tartásával összefüggésben Józsefváros 
közrendjének védelme, közterületei élhetőségének biztosítása, a Józsefvárosban 
hajléktalanná vált emberek rehabilitációja. E feladat ellátása érdekében: 

• takarítja Józsefváros közterületeit, biztosítja a hulladék rendezett elhelyezésének 
feltételeit, megelőzi az illegális hulladék-lerakást; 

• gondoskodik a terek, parkok magas szintű élhetőségéről, fenntartja a növényzetet, 
gondoskodik az utcabútorok és a szilárd burkolat karbantartásáról; 

• gondoskodik a kerület kezelésében lévő utak burkolatának karbantartásáról, 
állagmegóvásáról, megújításáról. 

A JVSZ szervezeti felépítése illeszkedik mind a Kiemelt Projekt Javaslat társadalmi akciók 
keretében megvalósítandó köztisztasági, környezetmegújítási akcióihoz, mind a 
közfoglalkoztatás keretében a Magdolna Közmunka Program lebonyolításához. A JVSZ 
Szervezeti és Működési Szabályzata alapján alábbiakban támasztjuk alá a szervezet 
alkalmasságát: 

• A Titkárságvezető vezetése alatt működő Titkárság tagja a közmunka koordinátor; 

• Szakmai Központ. Élén a Szakmai Központvezető. E területen lévő beosztások, a 
főkertész, kertész, terepellenőr, karbantartási vezető, karbantartó szakmunkás, 
karbantartó-segéd, karbantartó raktáros, árubeszerző-gépkocsivezető, parkfenntartó, 
asszisztens.  

• Köztisztasági Központ. Élén a Köztisztasági Központvezető. E területen lévő beosztások, 
a köztisztasági ellenőr, járdatakarító gépkocsi-vezető, gépkocsivezető-takarító, 
csoportvezető, takarító, telephely vezető, telephely vezető-helyettes, asszisztens.  

A JVSZ szervezeti felépítését a 14.1. fejezet mutatja be. 

A Titkárság feladata közé tartoznak a személyügyi és munkaügyi tevékenységek ellátása. A 
Szakmai Központ szervezi és irányítja a JVSZ közterületi vagyonvédelmi, állagmegóvási 
szakmai feladatait, gondoskodik a parkok karbantartásáról, fűnyírásról, öntözésről, 
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parlagfű-mentesítéséről, gondoskodik a helyi utak karbantartásáról, az ahhoz kapcsolódó 
műtárgyak karbantartásáról, pótlásáról.  

A Köztisztasági Központ ellátja a JVSZ a közterületek köztisztasági feladatait, gondoskodik 
a közterületek tisztán és rendben tartásáról, figyelemmel kíséri az illegális 
szemétlerakásra utaló folyamatokat, arról soron kívül jelzést adnak az igazgatóságnak, 
közreműködik azok felszámolásában. 

 

16.5 A Magdolna Közmunka Program tartalma 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat a Magdolna Negyed Program III. üteme keretében 
önálló Közmunka Programot hirdet min. 10 fő, akcióterületi lakcímmel rendelkező, 
legalább 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküli lakosok számára. 

A Magdolna Közmunka Program célcsoportját a munkaerőpiacon leghátrányosabb 
helyzetben lévő legfeljebb alapképzettséget igénylő, illetve szakképesítést nem igénylő 
munkakör betöltésére alkalmas lakók alkotják, akik a program keretében képzésben 
részesülnek. 

A foglalkoztatottak pályáztatása 2013. első félévében lezajlik, azzal a céllal, hogy mind a 
közfoglalkoztatás, mind a továbbfoglalkoztatás időszaka a projekt megvalósítási időszaka 
alatt lebonyolításra kerülhessen (legkésőbb 1015. június 30-ig). 

 

Magdolna Közmunka Program ütemterve 

 2013.

I. név 

2013.II

. n.év 

2013.II

I. n.év 

2013.IV. 

n.év 

2014.I. 

n.év 

2014.II

. n.év 

2014.III. 

n.év 

2014.IV. 

n.év 

2015.I. 

n.év 

2015.II. 

n.év 

Pályáztatás, 

kiválasztás 

          

Közmunka 

foglalkoztatás 

          

Tovább-

foglalkoztatás 

          

 

Közmunka Program keretében történő 10 hónapos foglalkoztatás a projektidőszak első 
felében megvalósul, 2014. második negyedévének végéig. A program keretében a napi hat 
órás munkavégzés javasolt. A bérezés heti rendszerességgel történik. 

A bértámogatás összege: 

A 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelete szerint a 2012. évi minimálbér a teljes munkaidő 
teljesítése és hetibér alkalmazása esetén 21 400 forint. 6 órás munkavégzés esetén 16.050 
forint. Az egy főre jutó heti bér + járulékának (27%) összege: 20.384 forint. A havi bruttó 
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bérköltség összege: 81.536 forint/fő. 12 hónapra vetítve a költség összege fajlagosan: 
978.432 forint. 

A Magdolna Közmunka Program keretében a várható összköltség – egy esetleges 
minimálbér-emelést is figyelembe véve (max. 2%) – 10 főre vetítve 10 millió forint, 
amelyet a projektgazda a pályázat keretében elszámol. A továbbfoglalkoztatás költségének 
összegét – 10 millió forint – az önkormányzatnak saját forrásból szükséges biztosítania. 

Tekintettel arra, hogy a bértámogatás csak akkor számolható el, ha hozzájárul a 
foglalkoztatott tartós foglalkoztatásához, azaz a munkáltató, a jogutódja, vagy a 
foglalkoztatást szerződésben átvállaló vállalja, a legalább a támogatás időtartamával (min. 
10 hónap/fő), bérszintjével, munkaidejével, munkakörével, az alkalmazás jogviszonyával 
megegyező továbbfoglalkoztatást, projektgazda vállalja, hogy az előző fejezetben tárgyalt 
szervezeti keretek között a Magdolna Közmunka Program keretében foglalkoztatott 
közmunkásokat további 10 hónapra, napi 6 órában, azonos munkakörben és bérszínvonal 
mellett továbbfoglalkoztatja. Erre a Képviselő-testület előzetes kötelezettség-vállalást 
tett. 

Önkormányzat vállalja, hogy a közmunka lebonyolítása során betartja az állami közmunka 
programban megszokott kötelezettségeket, ennek részeként minden személyt kötelezően 
az adott munkakörre való egészségügyi megfelelésre vonatkozóan kivizsgáltatja, és a 
projekt keretében képzéseket szervez. 

Projektgazda vállalja, hogy a közmunka programban részt vevőket egyrészt az 
akcióterülethez köthető „hagyományos” feladatok elvégzése során alkalmazza: 

• Köztisztaság; 

• Zöldterületek, parkok gondozása; 

• Útkarbantartás, kátyúmentesítés; 

másrészt a Magdolna Negyed Program III projekt keretében az alábbi projektelemek 
végrehajtásába is bevonja: 

• É1 Önkormányzati tulajdonban lévő bérházak felújítása; 

• K1 Teleki László tér közterület rehabilitáció; 

• K2 FiDo / a Fiumei út és a Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja; 

• K3 Kálvária tér közterület rehabilitáció; 

• T1/1 Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takarítása); 

• T1/2 Helyi környezettudatosság elősegítése (zöld udvarok kialakítása); 

• Program Alap keretében megvalósításra kerülő mini-projektek. 
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17 Kihasználtsági terv  

 
Jelen Kihasználtsági Terv a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III kiemelt 
szociális célú városrehabilitációs projektjavaslat keretében készített Teljes Akcióterületi 
Terv dokumentum háttértanulmányaként készült el Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
megbízásából. 

A Kihasználtsági Terv az Igényfelmérési Háttértanulmány megállapításaira épül, azzal 
szerves egységet alkot, amely szakvélemények együttesen megalapozzák a pályázatban 
megjelölt és a Teljes Akcióterületi Tervben kifejtett beavatkozásokat a Magdolna negyed 
területén. 

Az Útmutató az Akcióterületi terv készítéséhez c. tervezési segédlet előírásai szerint a 
tervezett projekt keretében a közszféra által fejleszteni kívánt gazdasági funkcióhoz, 
közszféra funkcióhoz és közösségi funkcióhoz kapcsolódóan szükséges az igényfelmérést és 
Kihasználtsági Tervet elkészíteni. 

A Kihasználtsági Terv tartalmazza, hogy milyen típusú programok milyen és 
nagyságrendileg mekkora célcsoportok igényének kielégítésére alkalmasak, illetve a 
fennmaradó idősávban milyen használati lehetőségek merülnek fel. 

A Kihasználtsági Terv elkészítésekor az alábbi szempontok kerültek figyelembe vételre: 
figyelembe vettük az igényfelmérések legfontosabb eredményeit, megállapításait; 
meghatároztuk az egyes projektelemek által ellátandó funkciókat; beazonosítottuk a 
funkciókhoz tartozó egyes tevékenységeket, programokat; meghatároztuk az egyes 
tevékenységekhez köthető célcsoport nagyságrendjét, és összetételét; bemutatjuk az 
egyes helyiségek, létesítmények tervezett kihasználtságát (látogatottság, forgalom, 
bérbeadás, stb.), hasznosítását. 

17.1 A tervvel érintett projektelemek beazonosítása 

A Teljes Akcióterületi Terv tartalmazza a Magdolna Negyed Program III. kiemelt 
projektjavaslat projektelemeit és tevékenységeit, amelyek közül az alábbi táblázatban 
jelöljük azokat a közösségi, közszféra, és gazdasági funkciót ellátó tevékenységeket, 
amelyek esetében releváns Kihasználtsági Terv készítése a kapcsolódó 
létesítményfejlesztések, kialakítások miatt. 

 

Társadalmi, közösségi, szociális és bűnmegelőzési alprogram (önállóan nem támogatható 
kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek) 

T1 Épület felújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok (ERFA) 

T2 Kesztyűgyár Közösségi Ház szolgáltatás-bővítés 

T4 Szociális programok (ESZA) 

T5 Közösségfejlesztés - A Fiumei út és Dobozi utca közötti területek FiDo megújításához 
kapcsolódó szociális program, FiDo sportnapok 

Gazdasági, foglalkoztatási alprogram, a gazdaságfejlesztés projektelemei (önállóan nem 
támogatható kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek) 
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G1 Képzési programok (ESZA) 
G2 Foglalkoztatási programok (ESZA) 

 
Az egyes tevékenységek ellátásához kapcsolódó létesítményfejlesztés egyrészt a projekt 
társadalmi, másrészt a gazdasági alprogramjához kötődik, az egyes szoft tevékenységek 
helyiségigényének kielégítését szolgálják. 

A KMOP-5.1.1/B-12 kódszámú kiemelt projektfelhívás 29. oldal p.) pontja előírja, hogy a 
szociális célú városrehabilitációs projektekkel szemben elvárás, hogy az akcióterületen egy 
olyan szolgáltató irodát működtessen, mely segíti a szociális célú városrehabilitációs 
projekt végrehajtását. 

Az útmutató szerint az iroda lakossági tájékoztató feladatokat lát el, helyszínt biztosít a 
„soft” elemekről való tájékoztatáshoz, toborzáshoz, a szociális célú projektelemek 
előkészítéséhez és megvalósításához a bevonás helyszínéül szolgál. Ez az iroda lehet a 
Városfejlesztő Társaság kihelyezett irodája, amennyiben működik ilyen a városban, lehet 
egy létező szociális – társadalmi funkciót ellátó iroda, mely ezt a feladatot is felvállalja, 
ill. lehet újonnan létrehozott iroda is. Amennyiben nem található az akcióterületen 
önkormányzati tulajdonú épület az útmutató lehetőséget nyújt alternatív 
helyiségkialakítási megoldások alkalmazására. 

 

17.2 Az egyes projektelemek kihasználtsági terve 

17.2.1 Magdolna Nonprofit Szolgáltató Irodák 

 
 Magdolna Negyed Program Információs és Szociális Szolgáltató Iroda 

 

 
 

A helyiség az akcióterület középpontjában helyezkedik el, a Dankó utca 16. szám alatti 
100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület földszintjén. Az épület az 
üzlethelyiségek kivételével a Magdolna Negyed Program II. üteme keretében felújításra 
került. 
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Jellemzők Adatok, mutatók 

A helyiség épületen belüli fekvése: Földszinti, utca portál 

Bejárat: Csak az utca felöl 

A helyiség alapterülete: 95nm 

A helyiség tervezet funkciója: Iroda, közösségi tér, ügyfélszolgálat 

A szolgáltatások célcsoportjának száma: 2.985 fő 

A helyiség maximális kapacitása: 20 fő 

A helyiségben dolgozók száma: 5 fő 

A helyiség becsült átlagos napi ügyfél forgalma: 25 fő 

A tevékenységet ellátó felelős szervezet: Józsefvárosi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ 

 

 
 
 
Az iroda kifejezetten a Magdolna Negyed Program III. 
ütemének megvalósításához kapcsolódó információs, 
tanácsadási és közösségfejlesztési célokat szolgáló 
tevékenységnek biztosít helyet. 

Szűken vett célcsoportja a projektben résztvevő 
lakóépületekben lakók. A becsült létszám 
kalkulációjának módja: a projekt beruházásai 1298 
lakást érintenek, az átlagos 2,3 fő/család létszámmal 
kalkulálva közel 3000 fő képezi az iroda közvetlen 
célcsoportját. Az ügyfélkör létszámának 2/3-át az 
önkormányzati lakások bérlői alkotják. Tágabb 
értelemben a célcsoportba tartozik minden olyan 
Magdolna-negyedben élő lakos, aki valamilyen 
formában részt vesz az iroda munkatársai által 
szervezett közösségi programokban.  

 

 

Az irodában 5 fős állandó létszámú szociális munkás és közösségfejlesztő szakemberekből 
álló csoport dolgozik, akik a társadalmi akciók megszervezését végzik, ellátják, szervezik a 

Magdolna Negyed Program Információs és Szolgáltató Iroda 
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lakossági tanácsadási, tájékoztatási feladatokat a beruházási munkák előkészítésétől az 
utógondozásig a projekt egyéb elemeire kiterjedően. 

Az iroda működtetését a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban 
JCsGyK) látja el. Az iroda szükségességét az indokolja, hogy a JCSGYK székhelye és 
telephelyei a negyeden kívül esnek, és ezekben az irodákban jelenleg maximális a 
helykihasználás, a központi iroda férőhelyhiánya miatt a jelenlegi munkaerő elhelyezése is 
gondot okoz. Emiatt a projekt megvalósításával járó 5 fős létszámbővítés semmiféleképpen 
nem valósítható meg a jelenlegi irodamennyiség keretei között. 

Igényfelmérés 

A szolgáltatás biztosítását a projekt keretében a pályázati útmutatón kívül a korábbi 
ütemek tapasztalatai indokolják. A Magdolna Negyed Program II. projekt megvalósítása 
során az információs iroda a Kesztyűgyár Közösségi Házban működött, Rév8 Zrt. által 
üzemeltetve. A Kesztyűgyár Közösségi Ház a projekt zárása óta eltelt időszakban az 
intézményt üzemeltető Józsefvárosi Közösségi Házak Nkft. többletfeladatai miatt szintén 
maximális kihasználtsággal, és helyhiánnyal működik. 

A projekt információs irodájának látogatottságára vonatkozó tapasztalatok azt mutatták, 
hogy egy ügyfélfogadási napon átlagban 20-30 fő közötti látogatottság volt jellemző, 
amelynek 80-90%-a kifejezetten a program műszaki beruházásaival kapcsolatos ügyintézés, 
lakossági találkozók, egyeztetésekkel volt kapcsolatos, míg az ügyfelek 10-20%-a a program 
egyéb, általános információira volt kíváncsi. 

A különálló iroda és közösségi helyiség működtetését indokolja, hogy a projekt során 
számos lakossági találkozót, csoportos egyeztetést szükséges tartani, amely most kiegészül 
a számos társadalmi akcióval kapcsolatos önkéntes toborzó munkával, közösségfejlesztési 
és szociális „felkészítő” munkával, amely a tervezett helyen megvalósítható lesz, szemben 
a Kesztyűgyári telephellyel, amely más szolgáltatásoktól, funkcióktól venné el a helyet. 

 
Tehetséggondozó Iroda 
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A helyiség az akcióterület szélén, de a Baross utcához közel, a Dankó utcában, jól 
megközelíthető helyen található, a Dankó utca 40. szám alatti 100%-ban önkormányzati 
tulajdonban lévő, 2004-ben átadott újépítésű lakóépület földszintjén. 

 

Jellemzők Adatok, mutatók 

A helyiség épületen belüli fekvése: Földszinti, utca portál 

Bejárat: Csak az utca felöl 

A helyiség alapterülete: 48nm 

A helyiség tervezet funkciója: Iroda (egyben közösségi tér) 

A szolgáltatások célcsoportjának száma: 1600 fő 

A helyiség maximális kapacitása: 15 fő 

A helyiségben dolgozók száma: 4-6 fő 

A helyiség becsült átlagos napi ügyfél forgalma: 1-2 fő 

A tevékenységet ellátó felelős szervezet: Külső nonprofit szolgáltató 
szervezet 

 
A helyiség a projekt T4/4 Tehetséggondozás 
projektelem keretében elsősorban iroda funkciót 
lát majd el a negyedben lakó fiatalok 
tehetséggondozási tevékenységének 
háttérintézményeként, esetlegesen egyéni 
foglalkozásoknak is helyet biztosítva. A projekt a 
tehetségtoborzás erősítése érdekében egyéni és 
kiscsoportos tehetséggondozási szolgáltatásokat 
fejleszt ki és működtet nyitott és zárt ún. 
tehetségműhelyekkel.  

 

Célcsoportjának tagjai kiemelten az 
akcióterületen lakó, hátrányos helyzetű, 
halmozottan hátrányos helyzetű (HH, HHH) és 
sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok.  

 

Az irodában átlagosan 4-6 fős, állandó létszámú pedagógus, és segítő dolgozik, akik a 
tehetségműhelyek előkészítését és a tehetséggondozási tevékenység szakmai vezetését, 
szervezését végzik. Az iroda működtetését a JCsGyK végzi, azonban a tehetséggondozó 
szolgáltatás megvalósítását külső szolgáltatóként nonprofit szakmai szervezet végzi, 
amelyet a projektgazda közbeszerzési eljárás útján választ ki. Az iroda ügyfélforgalma 
minimális. 
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Igényfelmérés 

A szolgáltatás elindítását indokolják a 2010. évi reprezentatív közvélemény-kutatás 
eredményei, az önkormányzat oktatási és szociális adatszolgáltatása, a Magdolna negyed 
diákjait fogadó oktatási-nevelési intézmények jelzései, valamint a Magdolna Negyedi 
Szomszédsági Tanács felmérései, szakmai ajánlása. 

 
Családfejlesztési Szolgáltató Iroda 

 
A helyiség az akcióterület szélén, de a projekt 
keretében tervezett beavatkozások súlyponti 
területe közelében fekszik, jól megközelíthető 
részen, a Teleki tér és a FiDo sportlétesítmény 
szomszédságában. Az iroda a Dobozi utca 23. 
szám alatti részben társasházi vegyes 
tulajdonban lévő lakóépület földszintjén 
található.

  

 
 

Jellemzők Adatok, mutatók 

A helyiség épületen belüli fekvése: Földszinti, utca portál 

Bejárat: Csak az utca felöl 

A helyiség alapterülete: 90nm 

A helyiség tervezet funkciója: Iroda, közösségi tér 

A szolgáltatások célcsoportjának száma: 56 család 

A helyiség maximális kapacitása: 15 fő 

A helyiségben dolgozók száma: 5 fő 

A helyiség becsült átlagos napi ügyfél forgalma: 10 fő 

A tevékenységet ellátó felelős szervezet: Józsefvárosi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ 
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A helyiség a projekt T4/3 
Családfejlesztési szolgáltatás elnevezésű 
projektelem keretében elsősorban iroda 
funkciót lát el a negyedben lakó azon 
családok számára, akik írásbeli 
megállapodásban vállalják a 6-12 
hónapos projektben való részvételt, és 
különösen az élethelyzetük javítása 
érdekében történő egyéni/családi 
vállalások ütemezett teljesítését. A 
tevékenység célcsoportját a projekt 
megvalósítása alatt 56 család alkotja, 
amelynek családi taglétszáma legfeljebb várhatóan 200 fő. 

Az irodában átlagosan 4 fő állandó létszámú családgondozó szociális munkás dolgozik a 
kliensekkel. 

Az iroda működtetését a JCsGyK látja el, szükségességét a 3.1.1 pontban megfogalmazott 
helyhiány indokolja. 

Igényfelmérés 

A szolgáltatás biztosítását az indokolja, hogy a kerületben dolgozó egy-egy 
családgondozóra jelenleg 60-70 „élő” eset jut, s ilyen esetszám mellett nagyon nehéz 
érdemi előrelépést elősegítő szakmai munkát végezni. A csökkentett esetszám mellett a 
projekt olyan motivációs csomagokhoz való hozzáférést is biztosít, amely lehetőséget nyújt 
a családoknak arra, hogy élethelyzetüket, esélyeiket érdemben megpróbálják 
megváltoztatni. 
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Kirekesztett Nők Foglalkoztató és Rehabilitációs Irodája 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A helyiség az akcióterület szélén, de a projekt keretében tervezett beavatkozások 
súlyponti területe közelében fekszik, jól megközelíthető részen, a Teleki tér és a FiDo 
sportlétesítmény szomszédságában. Az iroda a Magdolna utca 47. szám alatti részben 100%-
ban önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület földszintjén található. 

 

Jellemzők Adatok, mutatók 

A helyiség épületen belüli fekvése: Földszinti, utca portál 

Bejárat: Utca és udvar felöl 

A helyiség alapterülete: 116nm 

A helyiség tervezet funkciója: Iroda, foglalkoztató, közösségi tér 

A szolgáltatások célcsoportjának száma: 500fő 

A helyiség maximális kapacitása: 20 fő 

A helyiségben dolgozók száma: 3 fő 

A helyiség becsült átlagos napi ügyfél forgalma: 25 fő 

A tevékenységet ellátó felelős szervezet: Külső nonprofit szolgáltató 
szervezet 
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A helyiség a projekt G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja 
című projektjének biztosít helyszínt.  

A projekt a társadalom perifériájára került nők (mélyszegénységben élők, hajléktalanok, 
bántalmazottak, prostituáltak, szerhasználók, stb.) számára létesítendő közösségi tér 
létrehozása, amely több funkciót látna el: bármilyen oknál fogva a munkaerőpiacról 
kiszorult nők számára rehabilitációs foglalkoztatás biztosítása (szövőgépekkel), lakossági 
kertrész művelése, pszicho-szociális rehabilitáció, közös főzés, tartósítás, étkezés.  

A tevékenység célcsoportjába azok a nők tartoznak, akik már teljesen esélytelenek a 
munkaerőpiacon – képzettség nélküliek, 55 év felettiek, több éve munkanélküliek, GYES-
ről visszatérők, egészségkárosodottak, stb.  

A célcsoport nagysága 500 főre tehető, akiknek családi taglétszáma összesen kb. 1000-1200 
ember lehet. Az irodában átlagosan 5 fő állandó létszámú szociális szakember dolgozik a 
kliensekkel. Az iroda működtetését a JCsGyK látja el, azonban a szolgáltatás 
megvalósítását külső szolgáltatóként nonprofit szakmai szervezet végzi, amelyet a 
projektgazda közbeszerzési eljárás útján választ ki.  

Az iroda ügyfélforgalma naponta 20-30 fő. 

Igényfelmérés 

A szolgáltatás biztosítását az indokolja, hogy pszicho-szociális rehabilitáció, a közös főzés, 
tartósítás, étkezés projektelemek több mint két éve megvalósulnak a Kesztyűgyár 
Közösségi Házban tartott Női csoportokban.  

A nagy népszerűségnek örvendő csoportfoglalkozások azonban helyhiány miatt nem teszik 
lehetővé az állandó rehabilitációs programokat és különösen a nagy helyigényű 
foglalkoztatási elemeket.  
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Köz(össégi)-Hely és Mosoda 

 

 
 
A helyiség az akcióterület középső részén, a Mátyás tér és a Teleki tér között félúton, 
forgalmas helyen, jól megközelíthető részen helyezkedik el. A helyiség a Szerdahelyi utca 
13. szám alatt a Magdolna Negyed Program II. keretében részlegesen felújított 100%-ban 
önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület földszintjén található. 

 

Jellemzők Adatok, mutatók 

A helyiség épületen belüli fekvése: Földszinti, utca portál 

Bejárat: Utca és udvar felöl 

A helyiség alapterülete: 97nm 

A helyiség tervezet funkciója: Iroda, mosoda 

A szolgáltatások célcsoportjának száma: 10.000fő 

A helyiség maximális kapacitása: 15 fő 

A helyiségben dolgozók száma: 5 fő 

A helyiség becsült átlagos napi ügyfél forgalma: 30 fő 

A tevékenységet ellátó felelős szervezet: Józsefvárosi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ 
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A helyiség a G2/5 Köz(össégi)-Hely és 
Mosoda projekt keretében megnyíló 
nyilvános mosodának ad helyet, 
amely a közfoglalkoztatás 
biztosításával nem csak munkahelyet 
teremt, hanem új szolgáltatással 
gazdagítja a Magdolna negyed 
területét.  

A mosodában szakmai koordinátor 
vezetésével, váltott műszakban 6 
órás munkaidőben 2-2 fő 
közfoglalkoztatott munkatárs 
dolgozik. A mosodai dolgozók 
feladata elsősorban az, hogy segítséget nyújtsanak a klienseknek a mosásban (mosópor és 
öblítő kiadása, ruhák átnézése, gépek kezelése, takarítás, stb.). A két fő szociális munkás 
feladata az, hogy a mosoda információs pontként is szolgáljon (ezért Köz(össégi)-Hely és 
Mosoda). Egyrészt a szociális, foglalkozatási, lakhatási kérdésekben, másrészt a negyedben 
folyó fejlesztési tevékenységről (MNP III.) adjon információt. Cél, hogy a mosoda „verbális” 
közösségi kommunikációs ponttá váljon, mivel a hátrányos helyzetű célcsoport tagjai 
jellemzően keveset olvasnak, inkább verbálisan tájékozódnak.  

Célcsoport a negyed teljes népessége, kb. 10 ezer ember. 

A mosodában átlagosan 5 fő állandó létszámú stáb dolgozik, szakmai koordinátor, 2 
mosodai dolgozó, és két szociális szakember dolgozik a kliensekkel. 

A mosoda működtetését a JCsGyK látja el, szükségességét a 3.1.1 pontban megfogalmazott 
helyhiány indokolja. A mosoda ügyfélforgalma naponta 30 fő. 

Igényfelmérés 

A szolgáltatás biztosítását a lakók, és a szociális szolgáltatók körében végzett 
beszélgetések alapján az indokolja, hogy a kis alapterületű, jelentős arányban nem 
komfortos lakásokban nehézséget okoz a mosás-szárítás, különösen azokban a lakásokban, 
amelyek vizesek, dohosak. Ilyen lakások száma, az épületek kora és a talajadottságok 
miatt különösen magas a negyedben. 

 

17.2.2 Kesztyűgyár Közösségi Ház szolgáltatás-bővítés 

A felújítandó pincehelyiség az akcióterület középső részén, a Mátyás téren elhelyezkedő 
Kesztyűgyár Közösségi Házban van, amely forgalmas helyen, jól megközelíthető részen 
helyezkedik el. A pincehelyiség a Mátyás tér 15. szám alatt található. 
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Jellemzők Adatok, mutatók 

A helyiség épületen belüli fekvése: Pince 

Bejárat: udvar felöl 

A helyiség alapterülete: 115 nm 

A helyiség tervezet funkciója: Zeneszoba 

A szolgáltatások célcsoportjának száma: 1500 fő 

A helyiség maximális kapacitása: 10 fő 

A helyiségben dolgozók száma: 1 fő 

A helyiség becsült átlagos napi ügyfél forgalma: 15 fő 

A tevékenységet ellátó felelős szervezet: Józsefvárosi Közösségi Házak 
Nkft. 

 

Alaprajzi átalakítás nélkül, a vizesedés szigetelése és a felújítást követően a 
pincehelyiségben a T3/2 A Kesztyűgyár Közösségi Ház programjai keretében zeneszoba 
kerül kialakításra. A helyiség tökéletes helyszínt biztosít zenei anyagok felvétele és a 
hangszeres munkák elvégzésére. Azok a gyerekek, akikre a zene ösztönzőleg hat, ebben a 
szobában másokat nem zavarva élhetik ki, és élhetik meg a zene szerzése, és alkotása 
iránti vágyukat.  

Célcsoport a negyed gyermek és fiatal népessége, kb. 500 ember. 

A zeneszobában 1 fő állandó létszám dolgozik. 

A zeneszoba működtetését a Józsefvárosi Közösségi Házak Nkft. Kesztyűgyár Közösségi 
Háza látja el, ügyfélforgalma naponta 15 fő. 

Igényfelmérés 

A szolgáltatás biztosítását a Kesztyűgyár Közösségi Ház négyéves működési tapasztalata 
indokolja, amely alapján elmondható, hogy a zene az egyik legjobb eszköz arra, hogy a 
VIII. kerületben lakók fiataloknak alternatív lehetőséget biztosítson a szabadidő 
eltöltésére. 

 

17.2.3 A Fiumei út és Dobozi utca közötti terület, ún. FiDo 
sportlétesítmény pavilonja 

A pavilon az akcióterület szélén, de a projekt keretében tervezett beavatkozások súlyponti 
területe közelében fekszik, jól megközelíthető részen, a Teleki tér szomszédságában. A 
sportlétesítmény és a pavilon a Fiumei és a Dobozi utca közötti parkrészen kerül 
kialakításra. 
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Jellemzők Adatok, mutatók 

Az épület fekvése: Földszinti 

Bejárat: Utca felöl 

A helyiség alapterülete: 140nm 

A helyiség tervezet funkciója: Közösségi funkciójú, 
sportlétesítményt kiszolgáló pavilon 

A szolgáltatások célcsoportjának száma: 500fő 

A helyiség maximális kapacitása: 25 fő 

A helyiségben dolgozók száma: 4 fő 

A helyiség becsült átlagos napi ügyfél forgalma: 50 fő 

A tevékenységet ellátó felelős szervezet: Józsefvárosi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ 

 

A „Dobozi park” területén kialakított, kamaszokra koncentráló fedett pavilonban és a 
nyitott szabadidős térben a T5/1 „A Fiumei út és Dobozi utca közötti területek FiDo 
megújításához kapcsolódó szociális program, FiDo sportnapok” projekt ifjúsági közösségi 
programokat és szolgáltatásokat valósít meg szociális munkások és önkéntesek 
segítségével. A sportlétesítményben kombinált kézilabda és kosárlabdapálya, egy streetball 
pálya, valamint szabadtéri ping-pong asztalok, sakkasztalok kerülnek elhelyezésre. A 
szabadtéri sportlehetőségek mellett felépül a közösségi célú pavilon, amelynek tetején 
gördeszkázásra és görkorcsolyázásra alkalmas pálya kerül kialakításra. 

Célcsoport a negyed 10 éven felüli gyermek és fiatal népessége, kb. 500 fő. 

A pavilonban és a sportlétesítményben összesen 4 fő állandó ifjúsági szociális munkás és 3-
4 fő önkéntes dolgozik. 

A pavilont és a sportlétesítményt a JCsGyK működteti a megvalósulási időszakban, 
ügyfélforgalma naponta 50 fő. 

Igényfelmérés 

A szolgáltatás biztosítását a Kesztyűgyár Közösségi Ház négyéves működési tapasztalata 
indokolja, amely alapján elmondható, hogy a szabadidő sportolással való eltöltése a 
fiataloknál jelentkező devianciák egyik fontos prevenciós, elterelő tevékenysége. A 
szervezett sportprogramok közvetlen hatása az áldozattá, elkövetővé válás megelőzése és 
közvetett módon a gyerekek, fiatalok életútjának pozitív irányú változásának, 
fejlődésének segítése. 
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18 Magdolna negyed ingatlanok 
Lásd külön kötetben. 
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