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Összefoglaló 

Józsefváros településfejlesztési koncepciójának lakossági véleményezési workshopjáról 

2019. február 5., 17:00, Józsefvárosi Önkormányzat, 300-as terem 

 

Józsefváros hosszú távú településfejlesztési terveinek önálló, naprakész dokumentummá formálása 

régóta érlelődő terv a kerületben. Az e célra szolgáló településfejlesztési koncepció fő feladata, hogy 

jövőképet, fejlesztési alapelveket, átfogó célokat és azok részletezett tartalmát foglalja össze a 

készítő önkormányzat számára. Részletesebb kifejtését, melyben már a megvalósítást szolgáló 

eszközök is napirendre kerülnek, az integrált településfejlesztési stratégia tartalmazza – ez utóbbi 

dokumentumot Józsefváros 2015-ben készítette el. 

2019. február 5-én, az önkormányzat tanácstermében tartották meg a készítők a koncepciókészítés 

folyamatának második lakossági fórumát, melyben a településfejlesztési koncepció véleményezési 

változatához gyűjtötték az észrevételeket, hozzászólásokat. Az eseményt Iványi Gyöngyvér főépítész 

nyitotta meg, majd Baranyai Zsolt, a koncepciót készítő Hétfa Elemző Központ kft. munkatársa 

vázolta, milyen jövőképet, milyen célokat fogalmaztak meg a koncepció elkészült véleményezési 

változatában. 

Az esemény gerincét az a többkörös csoportmunka jelentette, melyben a megjelentek – körönként 

változó összetételű csoportokra osztva – sorra járták négy témahelyszínt: egyet a kerület szociális és 

közösségi feladatairól, egyet a kerületműködtetés kérdéseiről, egyet a természeti és épített 

környezetről, illetve egyet a kerület egyes negyedeinek jövőképeiről. Ezeknél a résztvevők közösen 

kiválasztották, az adott téma mely vetületeit tartják a legfontosabbaknak, majd megvitatták, a 

jövőben milyen irányokat szabnának a kerületnek e vetületek terén. 

A szociális és közösségi feladatokat tárgyaló csoportokban a helyi civilek támogatása, a döntés-

előkészítésbe és a döntéshozásba való bevonódás jobb lehetőségei, valamint lakhatási kérdések – így 

a szociális lakhatás és az „utcából lakásba” ellátások – bizonyultak a legfontosabb témáknak. A 

kerületműködtetés különböző vetületeit tárgyaló csoportoknál a köztéri rend fenntartása – 

különösen a köztisztaságé és a biztonságé –, a vállalkozástámogatás, valamint a környezeti 

fenntarthatóság határozták meg elsősorban a beszélgetések fonalát. Az épített és természeti 

környezet kérdéseit vizsgáló csoportbeszélgetésekben a zöldfelületetekkel kapcsolatos észrevételek, 

a bérlakás-korszerűsítés és a magánlakás-korszerűsítések, valamint a bérlakásépítés bizonyult a 

leginkább meghatározónak. Ezeken felül a parkolás kérdése is többször felmerült, általában vitaként: 

volt, aki szerint a köztéri parkolás túlzottan sok helyet foglal más funkciók elől; míg mások szerint 

nincs elég parkolóhely, így azokat kellene bővíteni. A kerületnegyedek jövőképeinek tárgyalásából 

kiderült, hogy a résztvevők abban hisznek, ha minél több helyen férhető hozzá minél többféle 

szolgáltatás – ha minden negyedben elérhetők kulturális szolgáltatások, ügyintézési lehetőségek, 

éttermek, család- és fiatalbarát lakhatás és így tovább. 

A csoportmunkát követően a résztvevőknek lehetősége nyílt általános visszajelzéseket adni is a 

településfejlesztési koncepció véleményezési változatára – ezeket a készítők a véglegesítés során 

figyelembe fogják venni, minden további észrevétellel együtt, amely a korábban közétett 

partnersegi@jozsefvaros.hu e-mail címre február 20-áig beérkezik.  


