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I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismertetése

Az épitett környezet a|akítźstről és védelmérő| szőIő 1997. évi LXXVIII. tĺirvény szennt ,az
Integrált Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS) a településfejlesztési
koncepcióban foglalt környezeti, társadalmi és gazdasćlgi célok megvalósítását egýdejúleg
szolgá|ő kozépttvű fejlesztésí program. Äz integrált teleptilésfejlesztési stratégia a
rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározza a településfejlesztési
koncepcióban meghatározott célok megva|ősítźsát egyidejűleg szo|gá|ő beavatkozásokat,
progľamokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését. A hivatkozott törvény
9/A. $ (3) bekezdése szerint az ITS-t a képviselő-testĹilet á||apitjameg.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszkijzökről, valamint egyes településľendezési sajátos jogintézményekľől
sző|ő 3I4l20I2. (XI.08.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 6-7. $-a a|apján az
ITS-t az onkormáĺyzat vizsgźija felül és fogadja el, a végrehajtźsárő| szőIő beszámolóról
évente dönt, valamint négyévente áttekinti, e||enőrzi és dönt arról, hogy továbbra is
vá|tozat|aĺtartalomma|a|ka|mazza,módosítjavagyújatkészít.

A Képviselő-testület 9/2015. (I.22.) szźtmuhatźrozatźtban a Belügyminisztériummal kötendő a

,,Fenntaľtható településfejlesztés a kis- és középvárosokbaďfováľosi kerületekben - Integrált
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozásď, elnevezéstĺ projekt megvalósítása érdekében
EgyĹittműködési Megállapodás megkötéséről és a váro si koordinátor kij elĺi léséről.

Az EgyĹittműködési megállapodás 2015. március 30-i dátummal megkötésre kerĹilt, az abban
foglalt kötelezetts égeit az onkormányz at az itemterv szerint teljesítette.

A településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia paľtneľségi
egyeztetésének szabtiyait alapvetően a fent nevezett Korm. rendelet tarta\mazza. A
településfejlesztéssel és településľendezéssel összefiiggő partnerségi egyeztetés szabá|yait- a
Képviselő-testiilet 350lf01'3. (IX. l8.) határozatában fogadta el, mely a|ap1án elkészĹilt 2015.
februárjában a Partnerségi terv. Az onkormányzat a holnapján dedikált címet



(wwwjozsefuaros.hďits) hozottl'étre az Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatos
események, elkészült dokumenfumok nýlvánossá tétęle érdekében a partnerségi egyeztetés
hatékony megvalósítása céljából fęlhívást tett kozzé a Jőzsefváros címtĺ helyi lapban. A
keľületi civil szervezet, gazdźtlkodó szetvezet, egyhźvi és vallási szervęzet képviselőivel
összesen három alkalommal, két témakĺjrben (1: helyzetfeltárás és helyzetértékelés, 2: célok,
koncepciók és jövőkép állítás) került megrendezésre workshop. Az első woľkshop alkalmával
több, mint 80-an fogadták el a meghívást, a következő workshop éppen a nagy érdeklődésre
való tekintęttęl két alkalomra bontva került megtaľtásra, arľrak érdekében, hogy minden
rósztvevő szómĺíra jusson elegendő idő a vóleménynýlvánításra. A lakosok részérő| összesen
14 vélemény érkezett írásban. A beérkezett véleményeket és a workshopok összefoglalőjźft az
1. számú melléklet tarta|mazza.

A Korm. rendelet 31. $ (1) bekezdésében foglaltak szerint azIntegrá|t Településfejlesztési
Stratégia tewezet (a továbbiakban: ITS) egyeztetése lefolytatásra került, a (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a beérkezett véleményeket a már említett 1. számú melléklet
tartalmazza. A beérkezett vélemények a|apjtn valamint a partnerségĺ egyeztetés során
elfogadásra javasolt észrevételek a|apján kiegészítésre került az ITS tewęzęt, Az így elkészült
tcntezpÍpl RplĺiorminiczfÁrillm minÁcáohizfncífáęi ferré|rcnrrcéoe íelliferieszféq ) ą'zĄtnl,l

melléklete) során véleményezte, amely a|apjźn az ITS tewezet kiegészítésľe került, valamint
további olyan á||amigazgatási vélemények is beépítésre kerültek, amelyek hatáńdőn tul
érkeztek, azonban elfogadásuk javasolt volt.

A fentiek alapjźn kiegészített ITS tervezętet a Belüg5rminisztérium a megktildött ütemterv
szerint f0I5. augusztus 31-én kelt levelében jóváhagyta, valamint felhívta a ťĺgye|met az
onkormányzat további kötelezettségeire, a képviselő-testtileti ülésre való előteľjesztésre,
valamint az erĺ.ő| és az eredményről va|ő tájékoztatásra (előteľjesztés 3. számú melléklete).

Mindeközben a városi koordinátor hatáńdőľe elkészítette a tájékoztatőt és összefog|a|őt az
ITS szakmai megfelelősége tekintętében, amely a Belügyminisztéńum részéro| hiánypótlás
nélkül elfogadásra keľült.

II. A beteľjesztés indoka

A Képviselő-testtilet a 207/2015. (x.17.) számi határozatában a paľtnerségi egyeztetést
|ezźlrta és elfogadta az integrźtlt telepĹilésfejlesztési stratégíát, ugyanakkor a képviselő-testtileti
ü1 és en i gény merül t felül a bi zo tts ágok tájéko ztatásár a v onatko ző an.

III. Döntés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja az elfogadott ITS részleteiben tĺjrténő megtárgyalása. A tájékoztatőnak az
onkormán yzat számár a p énzugý hatása ni ncs.

IV. Jo gszabályi ktirny ezet

A Bizottság hatáskör e a Magyarország he|yt önkoľmányz atairő| szőIő 20| l . évi CLXXXX
törvény41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kérem a tájékoztató szíves tudomásulvételét!

A döntés végrehajtásźť- végzo szervezeti egység: Varosfejlesáési és F(iepitészi LJgyosztá|y
Városfejlesztési lroda
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lntegrá lt TeIepii|ésfejlesztési Stiatégia

Atelepiilés|ejlesztésikoncepcíőről,ozíntegrőlttelepÍ)lésfejlesztésistratéqiárőlésatelepiiIésrendezésĺeszkiiziikróI,valamintegy
jogintézményekróI szőlő 374/2012. (xl, 8.) Korm. rendelet 31.5 (1) bekezdés szerinti 27 napos véleményezési eljárás keretében hotáridöig

é rke zett v é l e m é nye k i5 s szefog l o l á sa,

Korm. rendelet 9. me||ékIete szerinti egyeztetésben
részvevö á||amigazgatási szervek

Budapest Fóváros Kormányhivatala
Építés gyi Hivatal Á|lami Fóépítész
dr. Sers|iné KÓcsi Margit

Pest Megyei KormányhivataI
Kĺirnyezetvédelmi és TermészetvédeImi Fóosztá|ya
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

Fóvárosi KatasztrÓfavédelmi IgazgatÓság
KatasztrÓfavédeImi Hatősási osztá|v
Duna.Ipo|y Nemzeti Park Igazgatősága
Ft.iri András igazeatÓ
Kiizép- Duna-viiIgyi Víziigyi Igazgatőság
Mészáros Lász|Ó mĹĺszaki isazgatő-he|vettes fómérn k
Fóvárosi KatasztrőfavédeImi lgazgatÓság
Varga Ferenc t zo|tÓezredes igazgatő
Kozép-pesti KatasztrőfavédeImi KirendeItsée

TFK és az lTS a TRK. 3' 5 (7) bekezdésében szereplći elćjĺrásnak
megfelel, Budapest Fóváros telepĹilésszerkezeti tervének
mődosĺtása sz kséges. A tervezett Asztalos Sándor feltárö (lt,
illetve a Jőzsefvárosi piac ter letén megvolősĺtando sport és
rendezvénykozpont ter letÍelhasználasa a jelenleq hotályos
TSZT.ben Íogloltaktol eltér. A telepĹilésfejlesztési akciő keretén
belĺjl tervezett projektek hiányzô k ltségigény ddatdi
kiegészítendćÍk a jőváhasvást megelćÍzćien,

Budapest Fóváros Kormányhivatala
Népegészségiigyi Szakigazgatási Szerve
Dr. Homor Zsuz:ianna fóvárosi és megyei tisztifóorvos

Vélemény

A 314/2012. (X|.8.) Korm. rendelet 31.5-a olapjan o
vél emény ezésre benyujtott tajékoztatásban vázolt d oku mentacio
ellen a kornyezetvédelmi és természetvédeImi hatáski\rben
eljárő Kormányhivatal táj- és természetvédelmi,
hulladékgozdálkodási, zaj. és rezgésvédelmi, valamint
l ev eq óti sztas á q v é d el mi s zem p ontb ol kifo ą ást n e m em el,
H atá rid ói g észrevétel ne m érkezett.
+hotáridön tť1l: észrevételt nem tesz.

Hatúridöig észrevéteI nem érkezett,

A tervezett môdosĺtások ellen kiJogást nem emelijnk,

Határidóig észrevétel nem érkezett,
*Hatúridón tťll: Észrevételt nem tesz.

.4.sz- /l,Ąc-ĺLÜue.t

Elfogodásra javasolt'

Budapest Fćĺváros vlll, ker let Jôzsefuáros lntegrált
Telep lésfejlesztési Stratégiájat áttanulmányołtam. A stratégia
programja a lokőház.meg jításokkal és a k zter leti
fejlesztésekkel a ker letben élci lokosok és didkok k rnyezeti
minöségének javĺtását célozzo' A kerijlet lakőnegyedeinek
rehabilitáciőja, z ldfel leteinek felťljítasa a vonzeró bóvítését
szolqálja. Támoqdtom a ielentćis kiteriedésťj barnomezós'

EszreVételt nem tett'

Eszrevételt nem tett,

Eszrevételt nem tett'

Eszrevételt nem tett.

Eszrevételt nem tett'

Eszrevételt nem tett'



Nemzeti Kłizlekedési Hatőság
Útiigyi, Vas ti és HajÓzási hivata|a
Bírő JÓzsef eInłjkheIVettes

Nemzeti Kiiz|ekeĺ|ési Hatőság
LégiigYÍ'HivataIa
Farkas And rás eln khe|yettes

Budapest Fóváros KormányhivataIa
Kłizlekedési FeIiigye|ósége
lpo|yi-Ke||er Imre szakigazgatási szerv vezetó

alulhasznosĺtott ter letek rekreáciős célokat szem elött tartö
minćÍségi fejlesztéseit. K rnyezet-egészség gyi szempontböl o
strdté q ia célkit zése it elfo sadom'
Az lntegrált Telep lésfejlesztési itratégia Budapest Vlll, ker.
JőzseJvőrosi onkormdnyzata számőra meghotározott, a vdros

fejlesztésének k zéptáv feladotoinak megvalősulôsát biztosĺtő
kulcsprojektekkel és integrált akciöterijleti beavatkozásokkol,
valamint annak meghatarozott keretÍeltételeivel egyetértek,
azzol kopcsolatban észrevételt nem teszek. Fentiek olapján
Budapest Vlll. ker' Jozsefvdros mega|apozô Vizsgôlota és
lntegrált Tel.ep lésfejlesztési Stratégiájának effogadását
támooatom.

Forster GyuIa Nemzeti oriikséggazdá|kodási és
SzoIgá|tatási Ktizpont
Sághi AttiIa eInok
Budapest Fóváros KormányhivataIa
V. kerti|eti Építésiieyi és orłikségvéde|mi HivataI
Pamuki Réka hivataIvezetó

Az, NKH Léqi)gyi Hivatal (a továbbiakban: Hatőság)(1675
BudapestPf ,:41.) a 2015. május 28, napján , ,,lntegrőIt
Telep lésfejlesztési strdtégid (lTS) véleményezése,, ťárgyában
érkezett megkeresésével kapcsolatban tájékoztotjo, hogy az
épített k rnyezet alqkĺtasorol és védelméröl szolő 7997, évi
LXWtlt. t rvény ( a tovőbbiokban: É,tv'| a' 5 alapján a
telep lésrendezési eszkoz elkészítéséhez hozzájárul. A Hotősőg
a tovabbi eqveztetési eliarásbon nem kĺván részt'venni'

Budapest Fóváros KormányhivataI
Fłildhivatal
Borsav Tamás hivatalvezetó

Hatdridóig észrevétel nem érkezett'
*Hatdridón t l: Asztalas 

'dndor 
utca Kĺibőnyoi tro ti5rténó

kikiitését tđmogatja, jovosoljd a vas t tljloldalán vezetni' ,

Szeszgyár utca megnyitősát a visi lmre utca és a Köris utca
kôzott támogatjd.
Egyéb javaś|at: tcimegkozIekedés fejIesztése, kozterLiIetek
á||apotának javítása, j koz thá|Ózati e|emek az oTÉk e|cjírásai
szerint biztosítandőak, kerékpáros és gyaIogos heIyigény
biztosítása rji feiIesztés esetén.

Észrevételt nem tett,

H otaridóig észrevétel nem érkezett,

Hotárid6ia észrevétel nem érkezett'

Eszrevételt nem tett.

Fóosztályom, mint ternófÖld mennyiségi védelme
szakkérdésekben hotáskorrel és illetékességgeI rendelkezó
őllamigozgotási szerv, termöfóld érintettség hiányőban o
stratéoio ellen kifodőst nem emel.

Részben elfogadásra jovasolt. Az Asztalos Sándor utcát a
barnomezös ter leteken sz kséges veaetni, azok feltáráso
céljáböl.

Eszrevételt nem tett.

Eszrevételt nem tetť'

Eszrevételt nem tett.



Pest Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatőság
Klemencsics András igazgatÓ
Pest Megyei Kormányhivata I

É|e Imiszer|ánc.biztonsági, Nłivény- és TalajvédeImi
IgazgatÓság
TÓth Ágoston igazgatÓ
HonvédeImi Minisztérium
HatÓsági HivataI
Dr' Gu|yás András ezredes
tAi-^--^+A
r vrE)o4E,d Lv

Budapesti Rendór-fókapitányság
Bucsek Gábor r. dandártábornok
Pest Megyei KormányhivataI
M szaki Engedé|yezési és Fogyasztővéde|mi Fóosztá|y
Bányászati osztáĺya
Pá|yi Gyorgy bányakapitánv
Nemzeti Média- és HírkÖz|ési Hatőság Hivata|a
dr' Rajnai Judit osztá|yvezetó

HM Hatősági HivataI

Budapest Fóváros onkormányzata
Dr Szeneczey Ba|ázs fópo|gármester-heI

Hotdrid ig észrevétel nem érkezett.

Budapest Fóváros onkormányzata
VárosépÍtés| Fóosztá|y
Finta Sándor fóépítész

Budopest Fcivőros Vlll, kerlet Jozsefvdros onkormányzat
hivatkozott megkereséséveI kopcsolatban hatőskiirhiányt
állopĺtok meg'

Budapest Fóváros V. keriiIet BeIváros.LipÓtváros
nkormányzata

Szentgyorgyvłr|gyi Péter poIgármester

A Jenti hivatkozási szamon érkezett dokumentdciőban foglaltak
o honvédelem érdekeit nem érintik, a Magyor Honvédség
nemzeti és sz vetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosĺtott,
ezért az abban Jogloltakkal kapcsolatbon k lÖn észrevételt nem
teszek.

Budapest Fóváros V||. kerii]et Erzsébetváros
onkormányzata
Vattamány ZsoIt poIgármester

H atá rid óig észrevéte l ne m érkezett.

H otá rid óig észrev étel ne m érkezett.
+ Hatőridön t l: A tell.|ezetet elfogadja.

Budapest Fóváros |X. keriilet Ferencváros
onkormányzata
Dr. Bácskai János polgármester

ettes

A Hatosdg oz lntegralt
kilogást nem emel.

Hotáridóig észrevétel nem érkezett.

EszrevéteIt nem tett'

H atáridóig észrevétel nem érkezett.
*Határidón tťll: A stratégiai célokkat egyetért' szôvegezésben
fogalml pontosĺtdsok.ot, észrevéteteket tesz valamint javasolja a
fóvőrosi illetékességĹi kozlekedésfejtesztési projektek
szerepeltetését a ker leti lTS-ben.

Észrevételt nem tett.

Hotáridóig észrevétel nem érkezett'
*Hataridön t l: Észrevételt nem kĺvdn tenni

TelepijlésJejlesztési stratégia

Eszrevételt nem tett

Határidőig észrevétel nem érke2ett,
*Hataridón tťll: Javasoljo o Baross teret határolő térJalak és a
Keleti pőlyaudvar ép letének oz egységes elveken nyugvő
rehabilitáciÓjőt volqmint a RákÓczi lit kereskedelmi
rehabiIitáciőját.

EszrevéteIt nem tett'

A dokumentőciöt áttekintettem, az abban szereplö
elképzelésekkel egyetért nk, a terv ellen kifogdst nem emel nk,

Eszrevételt nem tett,

ellen Eszrevételt nem tett'

I

EszrevéteIt nem tett.

Efogadásra javasolt, A kerĹilet szempontjábÓl relevans
fejlesztéseket tartalmazza az lTs terveaet, a fóvárosi célokkal az
lTS osszhongban oll, a pontosĺtdsok elfogodásrą ker ltek,

Eszrevételt nem tett

Elfogadásra javasolt,

a

tszrevéteIt nem tett,



Budapest Fóváros X. ker |et Kóbánya onkormányzata
Kovács Rőbert poIgármester

Budapest Fóváros X|V. ker let Zug|ő onkormányzata
Karácsony GergeIy polgárm ester

H ata ri d ćii g észr ev éte l n e m érke zett.
*Hatöridó után: Eszrevételt nem tesz, oz abban foglaltakkal
eqvetért,
A 26-6/2015 szám , 2015,06.21-én kelt levelére váIaszolva
tájékoztatom, hogy Budapest Fćjváros XlV: ker let Zuglô
onkormdinyzota az Ön altat megkijldijtt, lTS munkaanyoqot a
teIeptjlésÍejlesztési koncepciôről, az integrált telep lésfejlesztési
stratégiáröl és o telepÜlésrendezési eszkózijkrćil, valomint, egyed
telep lésrendezésí sajátos jogintézményekról szolő 314/2013'
(Xll.8,) Kormanyrendelet 37'5-a alopján hivatalosan nem kívánja
véleményezni.

Eszrevételt nem tett,

EszrevéteIt nem tett,



Budapest Főváros V||l. kerü|et

Józsefoárosi Önkormányzat

Inte8rá|t Telep|]|ésfejlesztési Stratégia

e|ső workshop

Józsefuárosi tnkormányzat - lTs workshop

2014. február 20.

Workshop-ŕisszefogla ló

Az lntegrált TelepÜlésfejlesztési Stratégia kapcsán tartott e|ső workshopra 2015. február 2o-án,
pénteken került sor a Vlll. kerületi onkormányzat dísztermében. Ennek cé|ja a különbciző

társadalmi csoportok és szervezetek stratégiával kapcsoIatos igényeinek, prob|émáinak és

ötleteinek fe|tárása volt. A résztvevők négy asztalnál, kÜĺönböző témákró| brainstorming je||egű

csoportmunka során fogalmazhatták meg véleménytiket, javaslataikat. A résztvevőket arra kértük,

hogy az adott témákhoz (1. táblázat) kapcso|ódó pozitív, fej|esztésre szoru|ó vagy veszé|yt je|entő

fo|ya matokat, heiyzeteket gyűjtsenek össze.

. ',1

ríilva!ęt

{iáśżiäÉ-l.il.''.li' 
.'''' .. . ..."

.l'ĺ:l.ili'.'. l..;. .... .'. . '' .

Várośrészek :.:.' . : .

:irrr,l1::it.;:::'::tj; ., i:', ... .

FogIaIkoztatás Bérlakások .akóházak A többi témáná| fe|soroltak
helyivetü|etei

Szakképzés Szociális háló Középületek

Kutatás-fejIesztés Közbiztonság Köztertiletek

Innováció Közoktatás Zö|dterü|etek

lgeszsegugy I nfrastruktúra

(özösségek

1-. tóblózot: Az egyes asztaloknól tórgyalt témúk rövid listája.

A továbbĺakban témacsoportonként leírjuk és

mínden témáva| kapcsolatban négy kiemelt
gyengeségek és veszélyek.

összefog|a|juk az egyes asztaloknál elhangzottakat,

szempontra fókuszálva: erősségek, lehetőségek,
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Gazdaság és a munka vi|ága: E|ső aszta|

( 1 ) Er ć5 sségek: Re n d e l kezé s re ó I l ó e r őf o r r ő s o k

(2/ Lehetős égek: Gazdasógfej l esztési irú nyok és iitl etek

(3/ Gyengeségek: A felmerülő igények

(4 ) Y eszé|y ek: Le szakad ó tó rsa d o l mi réte g e k m u n ka e rő- pi a ci I e h etőség ei

Rendelkezésre á|ló erőforrások

A rende|kezésre á||ó erőforrások at az emberi erőforrósok és a hasznosítható helyek aIkotják.

Az emberi erőforrásokat elsősorban a diákok és egyeiemisiák jelentik. A kerületben nagy számban

működnek oktatási intézmények (egyetemek, általános és középiskolák), melyek tanu|ói <inkéntes

munkájukka| sokfé|e módon és formában járulhatnak hozzá a |akosság é|etminőségének
javításához' (|ásďbővebben a TársadaIom és a Közösségek alfejezeteket)

A kerület gazdasági és társadalmi fej|ődése szempontjából fontos erőforrást jelenthetnek a

haszná|aton kívĹi|i terü|etek, gyárterü|etek, épü|etek és kĺizterek' Többen em|ítették a Népszínház

utcát, amiből ki Iehetne alakítani a kerület egyik ku|turális és gazdasági központját.

Gazdaságfejlesztési irányok és ötĺetek

A gazdaságfej|esztésre vonatkozó ötletek két társadaIm. csoportra koncentrá|tak'

A Vl||. kerü|etben tanu|ó és élő magasan kva|ifikált fiatalokra és a |akosság a|acsonyan képzett

magas hányadára'

Az egyetemek je|en|étét a kerületben kifejezetten komoly gazdasági potenciálként értelmezték a

résztvevők. Az egyetemek és az önkormányzat, valamint a vá|lalkozások közĺĺtti együttműködések

e|mé|yítése komoly hangsú|yt kapott a beszélgetéseken. l|yen ötletek voltak az önkormányzattal

közös kutatások, a zö|d/ktirnyezetbarát ipari technológiák, az egyetemek kutatómunkáin a|apuló

ún. spin-off vá||aIkozások, inkubátorházak önkormányzati támogatása.

A fe|merülő igények

A Iegt<ibb igényt és szükség|etet az oktatási intézmények képvise|ői fogalmazták meg. Fe|merült az

informatikai eszközök és oktatási eszközök fej|esztése, épii|etek bővítése, renová|ása. Ezekre az

alapvető okokon fe|ül azért volna szükség, hogy a kerületi oktatás versenyképessé válhasson a

kornyező kerületekhez viszonyítva is.

A leszakadó társadalmi rétegek munkaerő.piaci |ehetőségei

A Iehetőségek vizsgá|ata során fetmerült, hogy a kerü|etben működő nemzetiségi önkormányzatok

és a gazdaság szereplőĺ közcitt fontos kapcso|atok alaku|hatnának ki, hiszen a nemzetĺségĺ
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önkormányzatok o|dalán felha|mozódott nye|Vi, ku|turális tudásra nagyban támaszkodhatna
például egy kerületi idegenforga|mi stratégia.

A gazdaság növekedése szempontjából a kerületben élő alacsony isko|ai végzettségű csoportok

segítése szintén kiemelt téma vo!t. A hátrányos he|yzetűek munkához segítésében,

szakképzésében és a felnőttképzésben a kü|önböző szereplők jelentős onkormányzati támogatást

várnak.

Humán erőforrások:

Diákok

r Nemzetiségiönkormányzat

Hasznosítható helyek:

A postaközpont épü|etnek kulturális
szerepet ke||ene találni

Ba rna mezős terÜ|etek fej|esztése Ga nz.
MÁVAG

A kerü|et nagyon színes. Kisvá|lalkozások
fej|esztése inkább a belvárosban és a
Rákóczi út utcaszintjén.

Népszínház utca, Aréna mögötti gyár
területének hasznosítása.

N agyvá rad tér fejlesztése.

Gazdaságfejlesztési irányok, ötletek:

. ldegenforgalom

o Az egyetemekkel és az tinkormányzattalva|ó
együttműkĺidés, ktizös kutalások,

. Egyetemnek kĺizvet|en kapcsolata
inku bátorházakka I

o Zöld ipar: kevésbé kcirnyezetszennyező
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lnformatikai hálózat és eszkcizpark
jelentős fejlesztésre szoru|' Nem lehet
példáu| egyszerre 15 gyereket leültetnĺ a
géphez.

Nagyobb épü|etrészt keresnek

He|yhiányban szenvednek. Sok spin-off
r6c |la|ałbozi|ĺ ác iÁ lonno ha lłňzo|lvr.I r9,

tudnának maradni az egyetemhez
geográfiai értelemben is. Labor
berendezésére alkalmas irodák/épü|etek
ke||enének. Még problémás, habár van
kilátásban erre va|ó törekvésfej|esztés
(bionikai központ).

Németh Lász|ó Á|ta|ános lskola belső
felújítása

Kerü leti bérlakásprogram

Az orczy kertben megszűnt a sporto|ási
lehetőség

Helyi munkaerő:

. A he|yifoglalkoztatottság növe|ése a

hátrányos he|yzetűek köréből.

o Helyĺmunkahelyek

o Szakképzés, a munkaerő helyben
hasznosulása végett.

. Hiány a felnőttoktatásban

o Szü|őĺ program, ana|fabéta-program

f. tóblózat: A Gazdasóg asztalnól elhangzottak összefoglalósa.
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Társadalom és kiiziisségek: Második asztal

(í/ Erősségek: Pozitív helyzetek, pozitív példúk és jól mĹÍktidő gyakorlotok

(2i Lehetőségek: Ĺehetséges erőforrások

(3/ Gyengeségek: Szükségletek és javaslatok

(4) Yeszé|yek: Felmerült problémđk, nehézségek, amelyek a jövőben veszélyt jelenthetnek'

Pozitív helyzetet pozitív pé|dák és jríl mííkiidő gyakorlatok

A pozitív he|yzeteken belül három témát kü|öníthetrink e|: a városrehabi|itációva| és közterületek
fej|esztésével kapcso|atcs !,é|eményeket, a jónak íté|t programokat és gyakorlatokat, va|amint a jó

ka pcso latre ndszereket.

Több szereplő is kieme|te, hogy a közterek á||apota a vórosrehabititóciós programoknak

köszönhetően sokat fej|ődött, a fe|újítások nagy tetszést váltanak ki a lakosság körében. A pozitív

megíté|ésben szerepet játszik az is, hogy a helyi |akossággal és a civ|! szereplőkke| egyeztetések

történtek a rehabiIitációs programokkaI kapcso|atban. A részwevők kiemelten fog|a|koztak a

közbiztonság kérdésével, többségük pozitív hangsú||yal nyi|atkozott a közbiztonság fej|ődésérő| és

arról, hogy a kiépített kamerarendszerek biztonságérzetet nyújthatnak a lakosságnak. A
kamerarendszerek működéséve| kapcsolatban azonban e|hangzottak olyan vélemények is, melyek

szerint a Iakók szkeptikusak annak valódi hasznávaI kapcso|atban.

A jól műktidő programok és gyakorlatok kapcsán a beszélgetéseken szóba kerü|tek a jó| múködő

civi| szervezetek is. (név szerint em|ítették a Józan Babák klubját, a Társak a Teleki Térért

Egyesü|etet, és a Civilek a Palotanegyedért Egyesületet) Ezeknek a civi| szervezeteknek a

működése mode||értékűnek mondható, |évén, nagyobb számú és aktív tagságot tudnak

mozgósítani, munkájukka! hosszú távú programokat tudnak megvalósítani és a helyi közösségek

egy részének érdekeit és értékeit hatékonyan tudják becsatornázni a döntéshozatalifo|yamatokba.

A résztvevők említették továbbá a programlehetőségek és a programkínálat bőségét, a sporto|ásĺ

|ehetőségeket, a ha|mozottan hátrányos he|yzetű gyermekek művészeti képzését és a kerü|etben

műkcjdő tehetséggondozó he|yeket. Több intézmény képviselője is beszámo|t arró|, hogy a diákok

köte|ező onkéntes munkáját jó| tudják hasznosítani kü|önböző rendezvények és programok

szervezéséné|.

A társada]omma| és közösségekkel fog|a|kozó csoportmunkák egyik legfontosabb tanu|ságaként

megfoga|mazható az a vé|emény, hogy a szakmai hólózatok jó| működnek ugyan, de elzártan,

szegregált módon. Az egyházak képvise|ői jó kapcso|atokat ápo|nak egymássa|, az oktatási

intézmények közötti kapcsolat is szorosnak mondható. Kĺa|akultak intézményi és civi| kapcso|ati

formák is (p|. egy óvoda és egy civil szervezet, Vagy a Wes|ey János Le|készképző Főiskola és egyes

civil szervezetek között). Az tinkormányzatnak is vannak é|ő kapcsolatai az egyházi, civi| és oktatásĺ

szereplőkkel, ugyanakkor ezek a há|ózatok zártak, és kevés kapcsolatuk van egymással, kevés
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információjuk van egymás munkájáró|. (Erről bővebben |d. a Sztikségletek és a Javas|atok

fejezeteket.)

Lehetséges erőforÉsok

A |ehetséges erőforrásokat e|sősorban a civil és az oktatási szervezetek hangsúlyozták. Ezek az

erőforrások túlnyomó részben o|yan humán erőforrások, amelyek a lakókörnyezet javításához és a

he|yi lakosok közötti kapcsolatok kia|akításához nyújthatnak nagy segítséget. llyen |ehetőségek

rejlenek a kerü|etben |akó nagyszámú diákság mozgósítható munkaerejében' A kertiletben tanu|ó

egyetemisták szakmai gyakorlatát kiemelték a Wesley lános Lelkészképző Főiskola és a Pázmány

Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának képvise|ői is, míg az orvostanhaIlgatók munkájának

bevonását javasolta Szabóné Szél Ju|ianna (Vajda Péter Ének-zenei Á|ta|ános és Sportisko|a). A

bö|csődék és isko|ák vezetői a gimnáziumi diákság ktjte|ező önkéntes munkájában rejiő

|ehetőségeket emelték ki. A ktilĺinböző szinten tanuló diákok önkéntes munkájuk során

kapcso|atba kerü|hetnek egymássa| és más helyi |akosokkal is, ami segítheti a he|yi lakosok közötti

biza|om, és a he|yÍ identitás kialaku|ását. Természetesen ezeknek a |ehetőségeknek a potenciá|is

hatásaijól tervezett gyakorlati programok megva|ósítása né|kü| nem reaIizálódhatnak.

Szükségletek és javas|atok

A hosszú távú hatássa| bíró javaslatok köziil a résztvevők az egyik legfontosabbnak a he|yi

identitás' a V|||. kerülethez va|ó kötődés és felelősség kia|aku|ását-kialakítását tartották. Ehhez

aktív kapcsolatok, bizalmi légkör va|amint jól műkĺidő he|yi kĺizösségek ke|lenek. A cél e|éréséhez

közösségfejlesztési programokra, a helyiekkel közösen kialakított, a he|yiek igényeire reflektá|ó

közösségi és kulturális terek létrehozására, a civi| szervezetek és az ĺinkéntesek munkájának

összefogására Van szükség. Ezt segítené, ha a kerü|etben működő civĺl szervezetek tevékenységi

profi|jai nyilvánosan hozzáférhetőek Iennének iIletve, ha az egyĺ.ittműködésre vállalkozó, pé|dául a

diák önkéntesek fogadására haj|andó civil szervezetek |istáját és az ĺinkénteseknek kĺná|t

programokat is nyi|vánossá tennék. Az utóbbi szempont kü|önösen fontos, hiszen az önkéntes

munka akkor igazán vonzó az önkéntesek, és hatékony a fogadó szervezetek számára, ha nem

csupán ingyen munkaerőként tekintenek az önkéntesekre, hanem o|yan partnerként, akinek a

munkájáért va]amit cserébe kíná|nak. Az önkéntes munkáért e|lenszolgá|tatást a fogadó szervezet

nem feltétlenü| pénzben, hanem inkább tudástőkében, tapasztalatban, készségfejlesztésben

nyújthat.

Kti|ĺin probléma, hogy a kertiIetben minden bölcsőde teltházzaI működik, hosszú várólisták me||ett.

Ez akadály a kisgyermekes családok bevonzása előtt, aho| az anyák jel|emzően vissza szeretnének

mennidolgozniszü|és után, de nincs ho| elhelyezni a gyermekeiket.

FelmerÜlt problémát nehézségek, ame|yek a iövőben veszélyt jelenthetnek

A problémák és veszé|yek a beszélgetések során a társadaImi feszü|tségek kapcsán fogalmazódtak

meg. A feszültségek a társadalmi szempontból marginaIizált, de ugyanakkor jó| |átható csoportok

térhaszná|atávaI kapcsolatban kerü|tek e|ő. Pé|dául többször em|ítették a bevándor|ók, a
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hajléktaIanok és a droghaszná!ók köztérhaszná|atát fiátszótereken hagyott tűk, szökőkút vizében

való tisztálkodás stb.), amelyek nyilvánvaló kockázatokat és veszé|yeket rejtenek magukban. Több

szereplő említette, hogy a kerületben a gyermekvéde|em és a gyermekorvosi ellátás kifejezetten
rosszu| működik, pé|dául a gyerekeket sokkal gyakrabban emelik ki a csa|ádokbó|, mint azt
korábban tették, vagy mint arra szĹikség |enne. További oka az e|égedetlenségnek, hogy ebbe a

fo|yamatba a gyerekek és a családok é|etét közelről ismerő he|yi civil szervezeteknek, oktatási
intézményeknek és egyházi köz<isségeknek nincsen beleszólásuk. A gyermekorvosi eIlátás

minőségéveI kapcsolatos kritikák nem az orvosok működésére vonatkoznak elsősorban, hanem az

ellátásĺ rendszer anomá|iáira, az orvosok alacsony számából eredő magas leterheltségre.

Kiemelten fontos téma volt a kerü|eti bér|akás he|yzet. A résztvevők e|mondása szerint a lakások

^i^'<'.A-^.^l, ^.^+L^- i.^. -^.^- lÁ^L^. L;-J^. ..í|.l .-: |-^-^|.' ^-!'.-^:.-:..-..i |.^^!.:--.^ł :^|^.!||||l|L,JEĚ|E J(Jl\ t:)ELt,šlI lě'štl lLlsJ. luul|UJ, |||ušE|, ).ul\,, cl|I|l l\U||lu|y trš'tr5z5trE'uĚ'y| |(ULl(dZdLUL Jtr|e|lL

a gyermekek számára. Ennek következményei természetesen az iskolába járó gyermekek és az

őket nevelő családok esetén az oktatási intézmények működésére is kihatnak' A bér|akásokka|

kapcso|atban fontos megjegyzés vo|t, hogy a bérlők a lakások fenntartására, tatarozására

minimális erőforrást tudnak vagy hajlandóak fordítani, ezért a !akások á|!aga fo|yamatosan romlik.

Ennek az egészségügyi és gazdasági vonatkozásain kívü| hatása van a helyi identitás kialaku|ására
(|d. részletesebben a következő alpontot). Az oktatási intézmények képviselői kĺjzü] többen is

megem|ítették a kerü|eti |akosok magas fluktuácĺóját, mint egyre jelentősebb prob|émát. A
vidékrő| fe|kö!töző, munkát kereső fiata|ok és csa|ádok számára a Vll|. kerü|et ideá|is kezdő |épést
jelent, mive| a bér|eti díjak a|acsonyak, de a város és - jellemzően - a munkahe|yek

megközelíthetősége kivá|ó. Az idekö|töző csa|ádok azonban ritkán maradnak a kerületben hosszú

távon, mert amint sikerült munkát talá|niuk, továbbkö|töznek. (Ezekrőt a csaláđokról pontos

információk nem ál|nak a rende|kezésünkre: nem tudni közelebbrő|, hogy honnan érkeznek, miért

költöznek Bl, és pontosan hová.} A fluktuáció viszont az isko|ák é|etében komo|yabb

fennakadásokat is okozhat, mive| mértéke egyes he|yeken akár 10.15 száza|ékos is lehet, ami egy

30 fős osztá|yban 3-5 gyermeket jelent. Egy, a pedagógusokkal kapcso|atban megfogalmazódott

vétemény szerint az, hogy a kerületben dolgozó szakemberek nehéz kĺirÜlmények között végzĺk

munkájukat és a szomszédos kerü|etekhez képest is va|amive| kevesebb fizetésért, a pedagógusok

elvándorlásának veszélyét hordozza magában.
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Józsefvárosi onkormányzat

Integrált Te|epü|ésfejlesztési Stratégia

e|ső workshop

Városrehabilitáció, közterek feilesztése

o Szociá|is városrehabilitáció, civi|ek és helyi
lakosság bevonása

o Felújítottközterületekhelyzete

o Közbiztonságfej|ődése

Programok, jó| működő gyakorlatok

e Köziisségi és kulturá|is prograrnok rnegléte

. . Hátrányos helyzetű gyerekek művészeti
neve|ése, tehetséggondozás

o Jó sporto|ási lehetőségek

o Kötelező önkéntesség

o Halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekekkel fogIalkoznak, családsegítés

o Civilek a Palotanegyedért Egyesü|et kivá|ó

működése

o Józan Babák Klub: hosszú távú programok és

segítség

Kapcsolatok

. E8yházi kapcso|atok

o KözösségÍejlesztésmegindulása

o Lakosság társada|mi integrációja (ami nem
fejeződött be)

o Intézményikapcso|atok

o Közösség ereje, közösségge| való
kapcsolattartás

e oktatásiintézményekegyüttműködése

o KesztyiíBYár Közĺisségi Házzal va|ó jó
kapcsolat

o ÉpítéshatósággaIva|óegyüttműködés

o Hálózatosodáselindu|ása,intézményi
Ą..-^8^-:.uJ)zc I uE,oJ

ások

Lelkész- és szociá|ismunkás-képzés; hajléktalan
ellátással fogIaIkoznak

o|csó a|bér|etbe költöznek a diákok, és az

a|acsonya bb jövedelmíĺek, így

felülreprezentáltak a kerü |etben

KöteIező önkéntesség

Egyetemi hal|gatók mobilizá|hatóak

. Ha||gatók szakmai gyakorlata az
önkormányzatná|

. Haj|éktalanoknak szűrőprogram -
orvostanhal|gatók bevonásával

Erőforr

'Ąŕ
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Józsefvárosi önkormányzat

IntegÍá|t Te|epĺi|ésfđ|esztési stratéEia

első workshop

Felmerü|ő probIémák:

o Társadalmifeszültségek

o Bevándorlók: kínaiak, feketék, arabok

o Haj|éktalanok

. Droghaszná|ók a köztereken

o Tűcsereprogramleá||ítása

c Kerületi drogé|et kihatássa] van az egész
^-^-:.--^ - ^:-:-..-l- -^1.^-i L----^l^+^iut54clB|<l d LlB<||lyJdĚ |uNUl1| ÁdPL)u|dLdl

miatt

Közbiztonság

lskola és Gimnázium

Szegregáció

Rosszul működő gyermekvédeIem

Rossz/kevés és kiszámíthatatlan
gyermekorvosi e||átás

Bér|akások száma kevés és rossz minőségű

Szociá|is kérdésekre Ieegyszerűsített
vá|aszok: a szociális segítségnyújtás va|óban

segítség

Az alacsony bérek miatt e|mennek a

szakemberek a kerü|etből

Magas lakossági f|uktuáció, ebbő| adódóan
át|áthatatlan lakossági összetéteĺ

Taszítóvá válik/válhat Józsefváros, mert a

kisgyermekes csa|ádoknak fontos a

lakóközösség és a közterületek ál|apota

Az á|talános isko|ás gyerekeket e|viszik a

kerü|etből, mert rosszabbak az anyagi
feltételek

Sziikség|etek:

o He|yi identitás kialakítása

" Kĺjzösségteremtés

. építő-önfejlesztő közĺisséget
közösségfej|esztő programok, Iakossági
aktivitás

. Ktizösségi terek

. Ku|turális terek

o civi| szervezetek működésének megismerése:
hová |ehetne önkénteseket vinni, erősítve a
közösségeket

o lnfrastruktúrafej|esztése

" Ktizoktatásban

. óvodákban

" Bö|csődék: szakemberek - pszicho|ógus,

logopédus, fejIesztőpedagógus ilIetve

álta|ános kapac.táshiány akadá|yozza a

kisgyermekesek kerü|etbe vonzását

o Egészségügy, oktatás és a szociális há|ó
egységként történő keze|ése

o Vá|la|kozások és |akók közötti konfliktusok
keze|ése

o oktatásversenyképessége

. tntézményi HR, profi|, arcu|atok kia|akítása

o 5zűrőprogramok,egészségnapok,
egészségtudatossá g növelése

o lntézményekakadálymentesítése

3. tóblázat: A Tórsadalom asztalnól elhangzottok összefoglolóso
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Józseńĺárosi onkormányzat

lntegrált Te|epĺi|ésfejIesztési Stratégia

e|ső workshop

Kärnyezet: Harmadik aszta!

( 1 ) Er ősségek: Felújított ktjzte rü letek

(2/ Lehetős égek: Hosznosítható területek, éptiletek

ŕ3l Gyengeségek: Lokóhózak és épüIetek felújítása, Zöldteriiletek kÍalakítósa

p) Yeszé|yek: Vórosi terek nem megfelelő kezelése, Lokúsgozdálkodós

A résztvevők szerĺnt a |akókörnyezet javításának legfőbb cé|ja, hogy a fiata|ok megta|álják helyüket

a kerüIetben. Ez a szempont e|őkerÜ|t a házak és az önkormányzati 
-lakások 

fe|újításáná| és a

közterek kĺalakításáná| is. Lényegesnek tartják, hogy a kerü|etben a családosok is jó| érezzék

magukat, ezért fontos a zö|dfelü|etek bővítése, a parkok és játszóterek biztonságának fokozása.

Civi| szervezetek hívták fe| a figyelmet arra, hogy a fiatalok egy másik rétegének, a kerü|etben é|ő

egyetemisták igényeinek kiszo|gálására is törekedni kéne a lakhatási és ku|turá|is lehetőségek

bővítéséve|.

Felriiított ktizte rü|ete k

Bár az elmú|t időszak közterĹi|et-fejlesztéseinek (pl. Magdolna negyed) jó a visszhangja, azokat a

kerület erősségének tekintik, a közterÜletekkel kapcsolatban a legtĺibben mégis azok ál|agának

megőrzését emelték ki: a parkok és játszóterek őrzésére, köztisztaság biztosítására' isko|ák

környékének biztonságosabbá tételére hívták fe| a figyelmet.

Hasznosítható területek és épĺi|etek

A k<izterek megújításához szorosan kapcso|ódnak a térhasználati szokások alakításáról szó|ó

elképzelések. Ezek szerint a közterekre olyan programokat kellene szervezni, me|yeknek célja az

állagjavítás |enne. Nyilvánvaló, hogy az ilyen programoknak komoly társada|mi hozadékai is

lehetnek (p|. az e|őző a|fejezetben tárgyalt identitásképzés, i|letve a helyi, lakóköz<jsségi biza|mi

kapcso|atok kia|akulása). A résztvevők a városi terekben új |ehetőséget is látnak, azoknak új

funkciókat is adnának, játszótereket, jégpá|yát, parkokat hozva |étre. Az önkormányzat

Iakásgazdálkodása ezeken a beszé|getéseken is - akárcsak a Társadalom asztaIná| - szóba kerü|t.

Lakĺíházak és épü|etek felújítása, zö|dterii|etek kialakítása

A fe|merü|t igények szerint szükséges |enne, hogy az önkorrnányzat felújíttassa a meg|évő

takásá||ományt és hasznosítsa az üresen á||ó épületeket. A lakóházak és az iskolák fe|újításáná|

fontos szempontként jelent meg a zö|d és energiatakarékos mego|dások aIkalmazásának

támogatása. A zöld szempontok kifejezetten hangsúlyosak voltak a beszé|getéseken, nagyon nagy

az igény a zö|d terü|etek növe|ésére, a közösségi kertekre, a fasorok újratelepítésére.
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Józsefvárosi onkormányzat

lntegrá|t TeIepülésfej|esztési stratégia

e|ső workshop

Fe|újított közterek Hasznosítható területek, épületek, parkokat

o Üres telkek átmeneti hasznosítása

o Társadalmi programok szervezése

o Többcé|ú kulturális területek,

|étesítmények létrehozása

o Játszóterek, parkok |étesítése tires

telkeken

o Közös programok szervezése a

közterü|etek megóvásáért

. Sport|ehetőségekfej|esztése, pé|dáuI

jégpá|ya a Horváth Mihály téren

. Ú1piac

. Üres épületek kihasználása

gve,ĺgés !ĺliläł,óJ
tellijiřćišgiż.öJ&ii:tR

;"ł
l:,1 Í.iI

i|ł

ř
Lakóházak, iskolák felújítása

. tnkormányzatitu|ajdonbanlévő
Iakások fe|újítása

. Egyetemek és kol|égiumok épü|etének

fejlesztése
o Be|várositársasházakmegújÍtása:

en ergiahatékonyság javítása, pá|yázat

egységes nyílászárókra

o Társasházak belső zö|d udvarainak

kialakítása

o Társasházak be|ső megújítása

o Gĺmnáziumok épÜleténekfeĺújítása

. Műem|ékvédelem, védett épü|etek

magasabb fokú védettségbe soro|ása

ZiiIdterületek kialakítása, növelése

o Múzeumkert, orczy kert

eIhanyagoltságának keze|ése

. FasorokújrateIepítése

. Lakossági köztisségĺkert-|étesítési

szándékok támogatása

Városi terek nem megfe|e|ő kezelése

o Rákóczi út rendezése: homlokzatok,

hirdetések és reklámok

o A közterek megúju|tak, de nincs

megfe|e|ően karbantartva

o Köztisztaság, utcák tisztítása: kukák,

álIatok

. Sétálóutca, növényzet, parkok őrzése: ír

modeIl _ estére zárt, őrzött terÜletek

o őrzĺjtt és elkerített játszóterek, fejlesztő

ktiltéri játékok,

o Az iskolák környezete veszé|yes

Lakásgazdá|kodás

. Üres lakások iIlegális haszná|atának

megszüntetése

11



Budapest Főváros V||l. kerü|et

Józsefoárosi onkormányzat

IntegÍá|t TeIepülésfejIesztési stratégia

e|ső workshop

. KeVés zö|dfelület

4. tóblázat: A Környezet gsztalnől elhangzottak összefoglalósa

1.2
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Józsefvárosi onkormányzat

Integrá|t Te|epülésfejIesztési stratégĺa

e|ső workshop

Városrészek: Negyedik aszta!

A Városrészek aszta|nál elhangzott észrevételet javaslatok, hozzászó|ások mind megta|á!hatóak a

tĺibbi három asztal beszélgetéseinek anyagában is. Ezek a beszámolók megerősítették a kerü|et

társada]mĺ és gazdasági sokszínűségének képét. A V|l|. kerÜ|et 11 negyedre osz|ikl, ame|yek

elhelyezkedésÜk, a Iakosság demográfiai összetéteIe és szocioökonómiai helyzete aIapján

viszony|ag jó| elkülöntilnek. FigyeIembe véve a workshop résztvevőinek beszámolóit, a

kerü|etrészeket (negyedek) szociá|is és gazdasági fej|ettségük aIapján három csoportba

sorolhatjuk.

1' Elsősorban társadalmi probtémókkal ktizdő kertiletrészek, ahol a magas munkanélkÜ|iség

me||ett, kieme|t prob|émaként jelenik meg a közterüIetek biztonsága és tisztasága:

al Magdolna negyed

b) Csarnok negyed

c) Losonci negyed

2. Gazdasógi szempontból fejlődő kerijletrészek, amelyek valami|yen gazdasági erőforrássaI

rende|keznek, a résztvevők szerint a beruházások, fejIesztések potenciá|is célpontjai

Iehetnének.

a) Népszínház utca (Népszínház negyed)

b) Barnamezős területek (Ganz negyed)

3. Gozdasági szempontból a többi terÜ|etné| fejlettebb kerületrészek, ame|yeket a kerületi

át|agná| jóval kevesebb társadaImi konfliktus jellemez.

a) Palotanegyed

A fentiekben |eírt egyes kerÜ|etrészcsoportok e|térő prob|émákka| küzdenek, így eltérő fejlesztési

igények is merü|hetnek fe| ve|ük kapcso|atban. Aho| a társada]mi kérdések - droghaszná|ók,

bevándorlók, köztisztasági problémák - jelentik a helyiek számára a |egfontosabb nehézségeket,

ott minden bizonnyal ezekre a kérdésekre ke!|ene fókuszálnia a kerü|etfej|esztési program

kĺjvetkező lépéseinek is. A gazdasági erőforrásokkal rende|kező területekné| a fe|merült igények

inkább a beruházást és a terület fizikai rendezését tartalmazzák. Ezekné| a területekné| és a

gazdasági szempontbó| fejlettebbnek tekinthető Palotanegyed esetén a kerületben tanuló

diákokat, fiata|okat és a turistákat tekintik a legfontosabb cé|közönségnek. Ezeknek a

csoportoknak az igényeit és szempontjait mindenképpen érdemes Ienne figye|embe venni.

Corvin, Csarnok' Ganz, Losonci, Magdoĺna, Népszínház, orcry, Pa|ota-, százado5 negyed, Kerepesdtj|ő és Tiszwise|őte|ep
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Józsefvárosi onkormányzat

Integrá|t TeIepü|ésfejlesztési stratégia

eIső workshop

osszefogla!ás

A V||l. kerü|etrő| á|ta|ánosságban e|mondható, hogy mind társada|milag, mind gazdaságilag

roppant heterogén. Vannak fej|ettebb és kevésbé fej|ett, szociá|is nehézségekke| küzdő

kerületrészek is, így a fej|esztési programoknak és az |TS-nek egyaránt érzékenyen ke|l reagá|nia

ezekre a különbségekre.

A he|yzeteIemzést a 6. táb|áZatban foglaltuk össze (|ásd a|ább), kieme|ve a Iegfontosabb pontokat.

A kerü|et egyik fő erőssége földrajzi e|he|yezkedésében rej|ik, Budapest egyik központi kerü|ete.

Jó| hasznosítható közterü|etekke|, vaIamint számos o|yan Üres (gyár- és egyéb) épÜlette|

rendelkezik, amelyek hasznosítása növelheti a kerü|et gazdasági potenciá|ját. Erősségnek számít a

kerületben tanuló és sok esetben itt is élő fiataI egyetemisták sokasága. Ezek a fiataiok egyszerre

jelentenek piacot a lakás-, szórakozást, és turisztikai szektor számára, va|amint bevonható

erőforrást az életkörÜ|mények, az életminőség javításához.

A kerü|et fekvésébő| adódóan bizonyos részei eddig is népszerű idegenforgaImi célpontot

jelentettek, ugyanakkor van mód, |ehetőség e terÜ|etek kiterjesztésére, fejlesztésére is.

A gyengeségek sorábó| kieme|kedik a bér|akáshe|yzet, a nem versenyképes közoktatás, a helyi

identitás kiaIaku|at|ansága és az egyes szerep|ői há|ózatok elkti|önü|ése. A he|yi identitás vagy

kötődés kiaIakítása és fejlesztése társadalmi tőkeként működtethető, ekként jeIentősen

hozzájáruIhat az é|etkörü|mények, az é|etňinőség javításához és növelheti a kü|önböző társadalmi .

programok hatékonyságát. ł kerÜleti identitás megteremtéséhez a közösségi helyek, közösségek

fejlesztésére Van szükség, rnely folyamat a |akosság bevonása, aktĺvizá|ása nélkül nem tud

végbemenni. A civi| szervezetek ezekben a fo|yamatokban kulcsszerep|ők, nem csak a |akosság és

az önkormányzat közötti kapcso|attartásban, de a he|yi identitás kiaIakításában is jelentős szerepet

vállalnak. Az identitásformálás szerepét a jelen|eg is jól működő civi| szervezetek nagyban

segíthetik a későbbiekben.

A kü|önböző partnerszervezeti há|ózatok (civiI szervezetek, oktatási intézmények, szociá|is

intézmények, egyházak, önkormányzati szereplők) külön-kü|ön jó| működnek, de kevés

információvaI rende|keznek egymás munkájáról és kevés kapcso|atuk van egymássa|.

A |egnagyobb veszé|yt a szociális prob|émák é|esebbé vá|ása je|entheti, amit fokozhatnak a

hiányos Vagy nem megfele|ően működtetett feInőttképzési programok.
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Józsefoárosi onkormányzat

Integrá|t TeIepü|ésfejIesztési Stratégia

e|ső workshop

Erős9égek:

. Budapesten belü| jó e|helyezkedésű

közterÜ|etek (p|' Népszínház utca}

o Hasznosítható he|yek (épü|etek)

o A kerÜlet kĺeme|t célpontja a fiata|oknak

(p|. egyetemi ha||gatók)

. ldegenforgalom

o Diákok/ha||gatók ĺjnkéntes munkája,

aktivitása

o E|ktilönü|ő szerep|ői hálózatok

6yengeségek: VeszéJyek:

o Bér|akáshe|yzet

o Jelenleg nem Versenyképes közoktatás

o Bölcsődeiférőhelyhiány

o KĺaIakuIat|an he|yi identitás

Szociá|is problémák kié|eződése

A nem megfeIe|ő oktatási programok

növelik a Ieszakadás mértékét

5. táblózat: osszefogl oló tóblózat
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Józsefuárosi Önkormányzat _ lTS workshop

2015. április 9-10.

osszefogIa|ó

Az lntegrá|t Te|epü|ésfej|esztési Stratégia kapcsán, annak célkitűzései tárgyában tartott második

workshopra _ a nagy érdek|ődésre való tekintette| - két alkaIomra bontva, 2015. ápriIis 9-10-én kerü|t

sor a Vl||. keruIetĺ önkormányzat dísztermében' Cé|ja a kü|önböző társadaImi csoportok és szervezetek

stratégiávaI kapcso|atos igényeinek, prob|émáinak és otleteinek feltárása vo|t. A résztvevők három

asztaIná|, kÜ|önböző témákró| brainstorming je||egű csoportmunka során fogaImazhatták meg

vé|eményüket, javas|ataikat. A résztvevők az adott témákhoz kapcso.lódó (1. táb|ázat), fej|esztésre

szoru|ó he|yzetek, célok és öt|etek összegyűjtésében segítették a munkát.

1. asztaĺ:

Gazdaság

2. asztal:

TársadaIom

l. asztal:

(örnyezet

Kutatás-fejlesztés Közbiztonság jzerethető negyedek

Kisĺparosok Gondoskodás -a kásrendszer

Foglalkoztatás Kerületi identitáS

1. táb|ázat: Az egyes asztaIoknáI tárgyalt cé|ok témák szerintĺ rövid Iistája.

A beszéĺgetések során a fentĺ témákba be nem sorolható altémák is fe|merü|tek' A továbbiakban a

témák szerinti bontásban o|vashatóak az egyes asztaloknál eIhangzottak, a középtávon fejlesztendő

terü|etekre és Iehetséges stratégiaĺ célokra fókuszá|va.
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Józsefváros gazdasága : e|ső asztal

Fő javasIatok

o Vá||aIkozásindításhoz szükséges feltéte|ek biztosítása az itt végzett egyetemi ha|lgatóknak

o Kĺsiparosok versenyképességének növe|ése az épített környezetjavításával és egyéb ösztönzők

bevetéséveI

o Magas hozzáadott értékű és tömegterme|ést végző iparágak párhuzamos bevonzása

o A közfoglaIkoztatás növe|ésével a perĺférĺára szoru|tak fog|alkoztatottságának eme|ése

o Törekvés a kerÜ|etben é|ő egyetemista Iakosság fogyasztói igényeinek kĺelégítésre

o A barnamezős beruházások körnvezettudatos szelIemben va|ó kiviteIezése

Erős kutatás-fej lesztés

Józsefvárosban a kutatás-fej|esztés térnyerése, az elhangzottak szerint, három úton segíthető elő:

kapcsolatteremtésse|, további inkubátorházak |étesítésével és az egyetemek támogatásáva|. A

megál|apítások szerĺnt az oktatás egyes szintjei között hiányzik a kapcso|at, a gazdasági szereplők

sĺncsenek összeköttetésben ezekkel az intézményekke|. FeImerü|t kutató|aborok telepítése a közép-

és akár az á|ta|ános isko|ákba is, hogy a kü|önböző oktatásĺszintek kapcso|atba kerÜ|jenek egymássa|.

A gazdasági szereplők becsatornázására az onkormányzat biztosíthatna teret.

Az utóbbi években a K+F, i||etve a frissen végzett hal|gatók támogatása, amint a workshopokon

elhangzott, jelentősen visszaesett. Ezen segíthetne egy inkubátorház fe|á||ítása, i||etve a H13-hoz és a

MÜszihez hason|ó kezdeményezések támogatása, ame|yek hatására nagyobb va|ószínűségge|

maradnának a kerÜ|etben az itt dip|omátszerz,ő szakemberek. Eme||ett az egyetemek épÜlettel Való

támogatásávaI tudna az önkormányzat a K+F tevékenységben jeIentősebb szerepet vá||aIni.

Versenyképes kisiparosok

A kisiparosok versenyképességét az önkormányzat terü|etrendezésse| és intézményi osztönzőkkel

tudná növeIni a workshoprésztvevők javas|atai szerĺnt. A terü|eti ajánĺásokkaĺ kapcso|atban a

|egnagyobb fókusz a Népszínház utcán, az Ü||ői úton, i||etve Rákóczi úton van, ahová az e|hangzottak

szerĺnt érdemes odavonzani a kĺsiparosi réteget. Á|ta|ánosságban a porták egységes jó minőségét és a

köztisztaságot voIna |ényeges bĺztosítani, i||etve megakadá|yozni az üzlethe|yiségek további

amortĺzációját, hogy úgy a diákokat cé|zó vá||aIkozások, mint a kisiparosok vonzó Üz|ethelyek Iegyenek.

Eme||ett szélesebb járdák kiaIakításával és több rendezvénnyeI is Iehetne továbbĺ ösztönző hatásokat

e|érni. A Rákóczi úton a tömegközIekedés tehermentesítése, a haIszá|kás parko|ás, vaIamint

rakodószĺgetek kiaIakítása vetü|t fe| |ehetséges beavatkozásĺ módként.

A terÜ|etrendezési e|vek me||ett egyes intézményi ösztönzők ĺs segíthetnék a kisiparosok

versenyképességét. Az á|ta|ános öszttnzők biztosításán tú| a kerü|et egyfajta ktr|ttlrá|is kozpontként

va|ó kia|akítása e|ősegítené, hogy a közeljövőben további vendég|átóegységek tełepü|jenek ide' A

kisiparosok hirdetése a turisztikai kiadványokban, ĺl|etve egységes je|zés arról, hogy ho| beszé|nek

ĺdegen nye|vet, pozitív hatással lehetne a turizmus megerősítésére. Az utcai kapuk élette| va|ó

megtö|téséhez akár a KisfaIu Kft.-n belÜ| is fel ke||ene á||ítani egy szakértői csoportot, mint eIhangzott.
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N ovekvő fogIa I koztatás

A kerÜletĺ fog|alkoztatás, a workshoprésztvevők ötĺetei szerint, nöVe|hető a megfele|ő ösztönzési keret

kia|akításáva|, a közfog|a|koztatás intenzitásának eme|éséve|, a perifériára szoru|tak munkaerő-piaci

ĺntegrá|ásáva|, i||etve az ad hoc Iehetőségek kihasználásával. Két nézet alaku|t ki azza| kapcso|atban,

hogy milyen iparágban tevékenykedő cégek bevonzása |egyen az e|sődleges cé| a továbbiakban. Az

ĺnfokommunikációs techno|ógiáva| foglaIkozó cégek magas hozzáadott értéket tudnak e|őá||ítani, mĘ

a tomegtermeĺésbe a képzet|en emberek és _ K+F terÜ|eten _ a dip|omások is be tudnak csat|akozni.

Mindenesetre a terme|ő tevékenységek számára olyan szabá|yozási irányba tűnhet érdemesnek

e|ĺndu|ni, ame|y a kerü|eti Iakosság érdekeit szo|gá|ja, így pé|dáuĺ ösztönoz egy minimá|is józsefvárosi

munkaválIa|ói arány megjelenítésére.

Az aIacsonyabb keresetű vagy a perĺférĺára szoru|t Iakosok érdekeinek szem e|őtt tartása is

hangsú|yosan fe|merÜ|t a beszé|getéseken. A közfog|aIkoztatásba érdemes Iehet több embert bevonni

a kovetkező ĺdőszakban, o|y módon, hogy az e|ősegítse a későbbĺekben e csoport hatékonyabb

munkavá||a|ását. Emel|ett meg ke|| ragadni azokat a cé|csoportokat, akik újraintegrá|hatóak a munka

vi|ágába. A társada|mi fe|zárkóztatást fontos a gazdaságfej|esztésse| összekapcsolva kezeĺni. A

munkaerőpiac szé|esítésének |ehetőségeit úgy ke|l megteremtenĺ, hogy a folyamatba a fogyatékos

embereket is integrá|ni Iehessen.

E|hangzott, hogy a kerü|eti specifikumok és |ehetőségek figye|embe véte|e is e|ősegítheti a növekvő

fog|a|koztatást. A je|entős számú egyetemi ha||gatóságnak fogyasztóĺ ĺgényei vannak, ame|yek

kiaknázhatóak, ennek érdekében célzott egyetemĺ szolgáltatások kĺaIakítása Iehet szÜkséges.

Ugyanígy, a kerületben működő egészségrigyi szo|gáltatásokra is munkahe|yeket teremtő és gazdasági

hasznot hozó ágazatként érdemes tekinteni, akárcsak a bö|csődei férőhelyek számának eme|ésére.

Józsefváros nyitottsága is fontos értéknek bizonyu|t, ugyanis a jövőben akár a szomszédos X.

kertiIetben é|ő ázsiai kolónia Iakosságát is be lehetne csatornázni a munkaerőpiac aktívabb

szerep|őjeként a kerü|etbe.

Barnamezős beruházások

A barnamezős beruházások fontos szerepet játszhatnak a következő időszakban. A kerü|etnek o|yan

gazdaságĺ tert]|etre Van az elhangzottak a|apján szÜksége, amely együtt |étezik a zö|d terü|ettel, úgy,

mint példáuI a Graphisoft Park. A kenyérgyár egykori épü|etének hasznosításában az önkormányzat

ösztönző szerepet játszhat. A legjelentősebb barnamezős beruházási he|yszín a kerü|etben a Ganz-

MÁVAG területe, aho| jelenIeg az eIlenőrizet|en kereskedeImi tevékenységek okozzák a legtöbb

prob|émát, így rövid távon a hatóságok szerepe növe|endő. |tt eset|egesen á|lami beavatkozással Ienne

érdemes támogatni magas hozzáadott értékű tevékenységeket. Mindenesetre a Ganz-MÁVAG

rehabiIitációját az iparĺ műem|ékvédelmi lehetőségek megteremtésével ke||ene megalapozni, és akár

az is feImertjIhet, hogy a VárosIigetbe tervezett múzeumnegyed vagy egyéb nagyberuházás

heIyszíneként szolgáljon.

Eeyéb

Több, az e|őző kategóriákba be nem sorolható fej|esztésĺ javasĺat ĺs megfogalmazásra kerü|t a

rlĺorkshopok során. Az idősek segítése pé|dáuI elképzelhető |enne egy szobakiadó platform

működtetéséve|, ame|y az időseket pIusz bevéte|i forráshoz jutatná. Emel|ett az egykori MsZMP

székház ĺs hasznosításáravár, vaĺamĺnt a fő köz|ekedésifo|yósok vi||amosköz|ekedésse| va|ó e||átása is
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pozitív hatást gyakoro|hatna a kerÜ|et é|etére. A |egfontosabb azonban talán az |enne, hogy

kerÜ|etszintű koncepció á|ljon rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy me|y negyedek mi|yen funkciókat

|ássanak eI a jövőben.
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Józsefváros társadalma : második asztal

Fő javasIatok

o R térfigyeIő rendszer további fejIesztése

o Szakmaĺ osszefogás a bűnmegelőzés érdekében

. Megfe|elö kornyezet biztosítása a kerü|etben é|cÍ hátrányos he|yzetű gyermekek számára

. A család mint intézmény fenntartásának e|ősegítése

o A kerü|eti identĺtás megalapozása a kerületi sokszínűség hangsúlyozása á|taI

r A társadaImĺ aktivitás növelése a cĺvi| szervezetek támogatásán keresztül

Va|ódi közbĺztonság
A kerü|etben a közbiztonság további fej|esztését, a javas|attevők szerint, egyes terü|eteken va|ó

speciá|is beavatkozásokkal, a prevenció erősítéséve| és a gyermekek védelméve| lehet e|ősegíteni.

Józsefvárosban a kozterü|eteken kü|önösen visszaszorítandó a cigarettaárusítás és vaIutavá|tást. A

Népszínház utcában, va|amĺnt a Il. János Pá| pápa tér környékén bizonyos kocsmák, i||etve az

i nternetkávézók (,,ca | | shopok',) megszü ntetése merüĺt fel.

A terÜ|eti fókuszon tú| a prevenció fontosságát is érdemesnek tartotta tobb munkacsoport-résztevő

kiemeIni' A korábbi, eIhangzott aján|ásokat egészítheti ki a térfigyelő rendszer további fejIesztése,

illetve a kertjIeti egységek - a polgárőrség és a rendőrség - összefogása a bűne|követés mege|őłósének

érdekében. Ehhez kapcso|ódóan, a droghaszná|at és a bűnözés visszaszorítására irányu|ó törekvések

részeként merÜ|t fe| az ügyvédek, bírók bevonásáva| fo|ytatott szimulá|t tárgya|ások programja ĺs

középisko|ásoknak. A Magdo|na negyed kÜ|onös sú|lyaI profĺtá|hatna a vé|emények szerint a hason|ó

kezdeményezések beindításábó|.

A közbiztonság szempontjából fokozott fĺgye|met igényelnek' a gyermekek. Az ő bĺztonságukat főként

az isko|ák kornyékén kelIhet biztosítanĺ, eme||ett azonban a játszóterek á||andó fe|ÜgyeIete is

megfontoIandó.

M egfeIe| ő goň"řl oskod ás minden józsefvárosi ról

A gondoskodás kérdése, mint e|hangzott, négy veszé|yeztetett társadaImĺ csoport köré szerveződik,

ame|yet a koordiná|ás feladata fog át. így a gyermekek, a csa|ádok, az ĺdősek és a haj|ékta|anok (i||etve

a kerÜ|eti önkormányzat) szerepérő| esett szó bővebben. A gyermekek számára már a bölcsődékben

meg ke|| teremteni a. megfe|e|ő kornyezetet, amihez tovább ke|| bővítenĺ a bö|csődék férőhe|yeket,

i||etve érdemes keze|ni a rendkívÜł aIacsony bö|csődei neve|ői fizetések kérdését is' Az integrációt

segítő környezet kia|akítása során fontos, hogy a fĺata|okat célzó fej|esztő programok a k|asszikus

iskoIai kereteken kívtil ĺs elérhetőek Iegyenek. Fontos továbbá, hogy a hátrányos he|yzetű gyermekek

is Iehetőséget kapjanak az isko|a utáni e|fog|a|tságokra. A rendes tanĺdőn kívÜ| biztosítani ke|| a szÜnĺdei

gyermekfe|ügyeletet, iIletve étkeztetést. Ezt kiegészítendő a Józsefvárosi Neve|ési Tanácsadó számára

egy alkaImasabb épÜ|et biztosítása is céĺlá vá|hat.

A csa|ádok a társada|om a|apegységeĺ, így e|várásként foga|mazódott meg, hogy a kerÜ|et számára is

fontos csoportként |egyenek keze|endőek. Érdemes |ehet csa|ádmegtartó csoportokat szervezni,

i||etve házasságĺ tanácsadást kialakítanĺ, me|yekkeI nagyobb esél|yel Iehetne fenntartani a család
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intézményének szerepét. Eme||ett azonban a krízislakásokon triImutató, komo|yabb á|dozatkeze|ésre

is szüksége van a kerü|etnek - mint a csa|ádok átmeneti szállása.

Az idősek, i||etve a haj|ékta|anok is veszé|yeztetett csoportjai a társadalomnak. Az idősek he|yzetén

javíthatna egy újabb nyugdíjasház megépítése, de fe|merült a középisko|ás diákok köte|ező onkéntes

munkájának, iIletve egyetemista szakmai gyakor|atok idősgondozási hasznosítása is. A haj|éktaIanok

e|ĺátásába, hasonĺó módokon, szintén intenzívebb bevonás képzelhető e|, annyiva| bővítve, hogy

társadalomba va|ó integrá|ásában komo|yabb szerepet válIalhatnának a kerületi civilek is.

A társada|om egyes csoportjairó| való gondoskodás megszervezése fontos önkormányzati szintű

feIadat' Egy kerÜ|eti szĺntű szociá|poIitikai ernyőszervezet |étrehozása, ameIyĺk összehango|ja a

segé|yszervezetek tevékenységét, fontos |ehet a jövőben. Eme|lett, mint e|hangzott, szÜkséges a

rendőri tevékenység és a szociá|is há|ó mé|yebb osszekapcsolása is a továbbiakban.

KeruIeti identitás építése

Rovid távon célként ke|| kezelni a közosségek interaktív módon történő kia|akítását, i||etve a kerü|et

sokszínűségét kiemelő és egymás hagyományainak megĺsmerésére torekvő -ku|turá|is kapacitások

kiaIakítását.

Eeyéb
Hangsú|yosan fe|merült a civiI szervezetek tevékenységeinek, kapacĺtásainak összehangolásának

szükségessége, ami e|sősorban egy közos tudásbázĺs képében va|ósuIhatna meg. Ennek

koordinációjában az önkormányzat érdemi szerepvá|la|ása va|ószínű|eg e|engedhetet|en. Ezeken tú|

önkormányzatĺ részrő| érdemes a szervezeteket informá|ni is a kerÜlet programjaĺró|. Eme||ett az

önkormányzat a jovőben támogatásban részesíthetné a Iegjobban te|jesítő civiI szervezeteket, mint

ahogy egy effé|e dlj a|apítása már korábban is feĺmerü|t a kerü|etben. Újabb közösségi terek

kialakítására is markáns igény fogaImazódott meg.

Álta|ánosságban e|mondható, hogy javítani ke|ĺ az onkormányzat és a Iakosság közötti kommunikációt;

fontos lenne a po|gárok tájékoztatása a társasházak műkodésérő|, i|letve házbeszé|getések tartása.

Eme||ett a hivata|os szervek és a |akosság között szakadék csökkentése is cé|ként kezelendő a

kovetkező időszakban.
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Józsefváros épített és természeti kiirnyezete: harmadik asztaI

Fő javasIatok

o Az orczy negyed fejlesztése kieme|t fontosságú a kovetkező években

o Zö|dfe|ĹiIetek növekedésének e|ősegítése

e KerÜ|etĺ ingat|anok átfogó fe|újításának támogatása

o Köztisztaság megteremtése és fenntartása

r A turizmus fejlődéséhez szükséges feItéteIek megteremtése

Szerethető negyedek

A szerethető negyedek kia|akítását terÜleti és átfogó intézkedések, va|amint további zö|d terü|etek

szÜ|etése segítené a Iegjobban. Az egyes speciális fo|drajzi terÜ|etekre vonatkozójavas|atok közÜ| csak

a Ieg|ényegesebbet emeljük ki, míg a tobbi a fÜgge|ékben megta|á|ható' A kerÜ|et szempontjábó|

fontos Ienne egy uszoda teIepítése, ame|y a Ganz kornyékén valósu|hatna meg. Emel|ett a

PaIotanegyedben egy ga|érianegyed kiaIakítása segíthetné a kerületĺ sokszínűség további

hangsr1|yozását. Az önkormányzat részéről, mint a feIszó|alók megfogaImazták, azonban prioritást ke||,

hogy élvezzen a következő időszakban azorczy negyed, il|etve az ott |évő üz|etek fejIesztése.

A zöldterü|etek kíaIakítása fontos közérzetjavító hatássaI bír, így keĺ|emesebb hanguIatot kö|csönözne

a kerÜ|etnek. Ennek érdekében fo|ytatni érdemes a fásítást, valamint o|yan közösségi tereket

|étrehozni, aho| domináns Szerepet kapnak a zö|d terÜĺetek. Az Üres telkek közösségi kertként va|ó

hasznosítására is erős igény mutatkozott, amelyhez e|engedhetet|en az önkormányzat koordinálása.

Az e javaslatok fĺgye|embe véte|ével fejlesztett tereken pedig a továbbiakban programokat érdemes

szervezni, melyek a Iakosság bevonásához járuIhatnak hozzá.

A szerethető negyedek kia|akításáná| fontosnak bĺzonyult a workshopokon, hogy a fiatalok érdekei is

figye|embe |egyenek véve. Ennek fényében szükséges lenne az isko|ai udvarok és tornatermek

renová|ása. Eme||ett egy fejIettebb e|látórendszer tehetné Ýonzóbbá a kerületbe kö|tözést magasabb

státuszú fiataI párok számára.ĺs. Érdemes irány |ehet a gya|ogosforgaImi lehetőségek fejIesztése, főként

az egyetemek kornyékén.

Fen ntartható |akásrendszer

A Iakásrendszer fenntarthatóságának kiaIakítása során az ingat|anfej|esztéseket, i||etve a megfe|e|ő

ĺngatIanhasznosítást érdemes szem előtt tartani. Az ingat|anfej|esztés során fontos, hogy

energetikaiIag és be|Ü|rőĺ is korszerűsítenĺ ke|| a társasházakat, Iakásokat. Ehhez fontosnak tartották a

résztvevők, hogy az önkormányzat pá|yázati Iehetőségeket biztosítson a |akosság számára, ilIetve jó|

megvá|asztott osztönzőkke| ke||ene ingatlanfej|esztőket vonzzon be a kerü|etbe.

Az ingat|anok hasznosítása terén fontos a cé|közönség fe|ismerése. Egyrészt a kerr.iĺetben tanu|ó és

egyetemre járó fiata|ok |akhatási prob|émáinak mego|dásában |ehet potenciá| a kerÜlet számára,

másrészt a szÜkségIakásokat ke|| kivonni a haszná|atból. Ezek me|lett az ĺngat|anhasznosítás

kérdésének nagyobb ívű kezeléséhez az egyes kertjIeti önkormányzatoknak össze ke||ene fognia.



Budapest Főváros Vl||. kerÜlet Józsefvárosi tnkormányzat
lntegrá|t TeIepti|ésfejIesztési Stratégia _ második workshop

Egyéb

A fent em|ített két téma melĺett kiemelendő a köztĺsztaság, a hu|ladékkeze|és, i|letve a parko|ás és a

turizmus kérdése. Egy átfogó köztisztaságot népszerűsĺtő program keretében |átható távo|ságon be|ü|

ke||ene utcai szemetesládákat kihe|yezni, amelyek hamutartóvaI is rendelkeznek' Eme||ett a

hatékonyabb szemétgyűjtés jegyében ezeket a |ádákat gyakrabban kel|ene üríteni, i||etve a szelektĺv

hu|ladékgyűjtés mego|dása is fontos a jövőben. E javas|atok megva|ósításáva| az o|yan prob|émás

terü|etek, mĺnt a Népszínház utca, i|letve a Blaha Lujza tér ĺs tĺsztábbá vá|hat.

A parko|ási Iehetőségek javítása és a turizmus sem e|hanyago|ható a kerÜ|et szempontjábó|. E|őbbi cé|t

úgy Iehetne az elhangzott javas|atok alapján e|érni, hogy a magánvá||alkozásként működő

parkolóházakkaI egyuttműködést keres az önkormányzat. A turizmus erősítésének egyik módja

Iehetne, az aIaposabb tájékoztatás (p|. táblákka|), i||etve turisztikai térképek fejIesztése. Ezek me||ett

fontos kĺeme|ni, hogy érdemes Iehet az egyes negyedekre vonatkozóan |átványterveket készítenĺ arró|,

hogyan nézhetnének ki a kÜ|önböző tervezett fej|esztések eredményeként a jövőben: ez egyfe|ő| az

ĺngat|anpiacĺ pozícĺó erősítéséhez, másfe|ől a szegregáció áttéte|es oldásához Iehet aĺkaImas eszköz.
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1. Bevezetés

Az épített környezet a|akításáró| és védelmérő| szó|ó 1997. évi LXXVI|l. törvény szerint az Integrá|t

TeIepü|ésfejIesztési Stratégia (a továbbiakban: |TS) a teIepü|ésfejlesztési koncepcióban fogla|t

környezeti, társada|mi és gazdasági cé|ok megva|ósítását egyidejű|eg szo|gáló középtávú fej|esztési

program. Az integrá|t teleptilésfej|esztési stratégia a rendelkezésre á|ló és bevonható források

ismeretében meghatározza a telepü|ésfejlesztési koncepcióban |efektetett cé|ok megva|ósítását

egyidejű|eg szo|gáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon

követését.

A teIepü|ésfej|esztési koncepcióró|, az integrá|t telepri|ésfej|esztési stratégiáró| és a

te|epü|ésrendezési eszközökrő|, vaIamint egyes teIepÜ|ésrendezési sajátos jogintézményekrő| szó|ó

3I4/2o72. (X|.o8.) Korm. rende|et 6-7. 5-a a|apján az |TS-t az tnkormányzatvizsgá|ja fe|ü|és fogadja

eĺ, a végrehajtásáró| szó|ó beszámo|óról évente dönt, va|amint négyévente áttekinti, e|lenőrzi és

dönt arról; hogy továbbra is változatlan tarta|ommaI alkalmazza, módosítja vagy újat készít.

A hivatkozott kormányrendeIet 29. $ alapján a telepü|ésfejIesztésse| és teIepri|ésrendezésseI

osszefüggő e|járásaiban meg ke|l határoznia a partnerségi egyeztetés szabá|yait, amelynek nyomán

onkormányzatunk 350/2013. (|X.18.) Képvise|ő-testü|eti határozatában e|fogadta a partnerségi

egyeztetés szabályait, amely alapján került kidolgozásra a partnerségi terV.

A partnerségi terv tarta|mazza az összes |ehetséges érintett bevonását a tervezési munka

fo|yamatába. Mindez kü|önböző csatornákon keresztÜ| kerü| megva|ósítására. Több vé|eményt

képviselő csoportok (p|' he|yi civi| szervezetek, egyházi szervezetek, intézmények vezetői stb.)

küldtjttei számára 2 tematikus téma szerint megrendezésre kerti|ő workshop/műhelymunka

aIkaImávaI vo|t Iehetőség a he|yzet értékeléséve|és a cé|ok meghatározásáva| összefÜggő

észrevételek, javasIatok megtéte|ére. Mindezen szervezetek közvetve, civiI szervezetek esetén

közvetlenü| magukban fog|a|ják a lakosság véleményét. A kerü|eti |akosság számára mindeme||ett

írásos formában is vo|t |ehetőség a vé|eménynyi|vánĺtásra, javas|atai-észrevételei megtételére. A

Józsefuáros újságban és honlapon több ízben je|ent meg erre vonatkozó fe|hívás, valamint a

www.jozsefvaros'hu/its e|érhetőségen folyamatosan fe|tö|tésre került az ĺTS-se| összefüggő

dokumentáció. A Iakosok dedikált e-maiI címen, vaĺamint postai úton tehettek javaslatot 2015. június

8-ig.



2. Észrevéte|ek és javaslatok

A tervezés fo|yamán, a fe|dolgozást megkönnyítendő, négy témakörre bonWa kerültek

megtárgya|ásra a kerületet érintő kérdések, az a|ábbiak szerint:

A) Gazdaság

B) Természeti és épített környezet

C) Társadalom

D) Kerüĺetrészek

A |akosok megkü|dött leve|einek azon részét, ame|yek nem az |TS tárgykörébe tartoznak, je|en

összefog|aló érte|emszerűen nem tartalmazza, iIletve azon témakörciket sem, ameĺĺye| kapcso|atban

nem érkezett észrevéte|.

A Gazdaság, a Természetĺ és épített környezet, i||etve a Társada|om témakörökben o|yan |akossági

észrevéte|eket gyűjtöttünk, ame|y a kerü|et egészére nézve érvényes javas|atokat tarta|maznak

valamint az egész kerüĺetre nézve érteImezhetőek. Azon témaköröket, ame|yekkel kapcso|atban nem

érkezett javas|at, je|en dokumentum nem tartaImazza.

A lakossági észrevéte|ek je||emzője, hogy a javaslatok a javas|attevő saját lakókörnyezetében,

é|etterében érzéke|t észrevéte|eket tarta|maznak, ame|yek azonban az egész kerÜ|etre vonatkozóan

érvényesek lehetnek. A terv műfajábó| és léptékébő| adódóan az egyes he|yszínekre, problémákra

tett tematikus javas|at az egész kerÜĺetre vonatkozóan kerül érte|mezésre, amennyiben releváns.

Azon javas|atokat, amelyek tú|mutatnak az lTS hatáskörén, jeIen összefog|aló nem tarta|mazza.

A he|yszínspecifikus komp|ex javaslatok a Kerü|etrészek fejezetben kerülnek bemutatásra.



Vélemény Vá|asz

Gépjárm(iforgolom és porkolós: neki kellene kezdeni a helyi
politika óltol évtizedek óto ígérgetett porkolóhózak épĺtésének
(okőr terüIetileg egyenletesen,,elszórva,, középső-Józsefvóros
területén). A fizetőporkoltatós bevéteIe mór az önkormányzoté,
ĺgy talón juthatna forrós erre a ,,projektre,, 

is. ĺgy is túlzsúfoltak
Józsefvóros utcói. És épp elég foghíjtelek van Józsefvórosban
(tón még az onkormónyzat tulajdonóban is). A közterüIeti
porkolóst (ezzel pórhuzomoson) pedĺg lehetne úsy
újraszabólyozni, hogy minden emeletes hóz bejórato előtt 5
méteren (illetve ohol o házak bejáratoi egymistól kevesebb
mint öt méterre vonnak egymóstól, ott 7 méteren) csak a
mentők, o tijzoltók, rendőrségi, illetve a közmĹjvek jórmĹívei
parkolhassonok. Több éven ót, több alkolommal leĺrtam az erre
vonotkozó javaslatom, részletes indoklóssal (a koróbbi évek
kozmeghollgatósi felszólalósaimból kĺkereshetők), ezért itt és

most nem fogom megismételnĺ.

A tapaszta|atok azt mutatják, hogy a

parko|óházak nem o|dják meg a közterÜ|eti
parkolás problémát. A Iegfrekventá|tabb
helyen, a Palotanegyedben működő 2

mé|ygarázs (Po||ack Mihály tér és az

Europeum alatti) aIacsony kihasználtsággaI
üzeme|.

A véleményező á|taI javaso|t szabá|yozás
további parko|óhelyet szüntetne meg, ame|y
éppen a cél|a| e||entétes.

A szabá|yozási terv Iegutóbbi módosítása
lehetővé teszi az üres építési te|kek
parko|óként való hasznosítását, eddig erre a
jogszabá|yok alapján nem vo|t Iehetőség.

Az lTS tarta|mazza a Parko|ási konfliktusok
fe|o|dása a Százados negyedben és a
Tĺsztvise|őteIepen projekteket, vaIamint az

Üres te|kek átmeneti hasznosításának
e|ősegítése, Parko|óház-kapacítások és

közteruletí parko|ás egységes rendszerben
történő keze|ése projektet.

- Lakóépületek (torsoshizok) felújĺtósónok tamogotos: a
kampónybon jol mutató és vizuóIisan jóI kommunĺkólható
homlokzot-felújítósok helyett szerintem nagyságrenddel
jobbon kellene preferólni a közmĹjhóIózotok (vÍllany, góz, vĺz,

csatorno) felújĺtdsót, illetve szükség szerint o szekunder mérők,
illetve a ,,kórtyós villony- és gazórók,, felszerelését. Utóbbival
jobb eséllyel lehetne elejét venni a dĺjhdtralékok
újraképződésének, az érintetteket jobban osztönözné az
energiatakorékossógro, illetve az,,energiahordozó-kórtya,,
formójúbon könnyebben és hatékonyabbon megvolósítható
lenne o lakósfenntortós végett jutťatandó szociólis ellótds
cé I h oz kötotte n tilrté n ő biztosĺtósa.

^z 
onkormányzat á|ta| működtetett

támogatási rendszer a társasházak szabad
váĺasztását tartaImazza a pályázat tárgya
tekintetében' Egyéb forrásbó| megva|ósu|ó
támogatás pá|yázatĺ fe|téte|ei nem az

önkormányzat hatáskörébe tartoznak. Az |TS

tartaImazza az Ingatlangazdá|kodási
programon be|Ü| a Társasház-fe|újítások
támogatása projektet.

- Úthólózat: különösen o Szegregatumbon egy tragédia oz
úthólózat óllopota. Erről nogyon könnyen szó szerÍnt képet
kophatnak a
http : //www.yo utu be. com/use r/F ri coe nte rta i n me nt v o lo mi nt o
http : //www.yo u tu b e. co m /w a tch ?v =J 2 2 c4_ecxl 8 & l i st= P LT|YF Í6
dXBoqSjdEcAfAHRY8aGLgHYjaE olda lon toIdIható videókból is.

Ha mór egyszer rószónja mogút az onkormúnyzat az adott
útszakasz felújítósúro (...), akkor o közmúszolgdltatókkol (vogy

épp a nemzeti kozmĹiszolgóltotóval) egyeztetve a föld alotti
közműhálózot teljes cseréjét is meg kellene ejteni- Az úthólózot
tekintetében jó néhóny helyre nem órtano ponorómotijkor _

mert autós szempontbóI e!ég necces az adott kereszteződés. És
persze több ,,fekvőrendőr,, kellene _ oz oktatósi intézmények
előtti útszokoszon kívĹjl odo is, ahol eléąqé problematikus oz,

Útfe|újítást mege|őzően a

közműszoĺgá|tatókkaI va|ó egyeztetés
jogszabá|yi köteIezettség, ameIynek az

onkormányzat minden esetben e|eget tesz.
Az utak fe|újĺtását és karbantartását az

onkormányzat folyamatosan végzi. Az utak
felújítása a hatóságok á|taI megkövetelt
forgaIomtechnikai e|őírások betartása me||ett
va|ósul meg. Az lT5 tarta|mazza a Közterü|et.
fej|esztési programon belü| az Utak, járdák,

gyaIogátke|őhe|yek fe|újítása projektet.



hogy az gdott kereszteződésben a jobbkéz-szabóly érvényes, de
a ,,fćlldrajzi adottsógok,, miott a ,,balkézről eső,, utcút kvőzi

főútvonolnak tekinti az outós (aztón jobb esetben sotufék,
rosszobb esetben kórbejelentő a következmény).

- Szĺgony utca és a Corvin 9étóny Proiekt: volamikor még 2002'
2003 magassógóbon o Corvin'Szigony Projekt keretében tervbe
volt véve o Szigony utco megszélesĺtése a Próter és az Apóthy
lstvón utco közijtt. Aztón,,költségrocĺonalizóció,, keretében
erről letettek. SzerÍntem hibo volt, mert a szélesebb (és talón
kétirónyúvó tehető) Szigony utcót igényelné o 9oTE Külső
KlinÍkók (különösen a Korányi Projekt keretében épüIő új
,,Sürgősségi Centrum,,), az MTA KOKI és o Géntechnológioi
Kutotóközpont, ĺlletve a most épülő Bionikai lnnovóciós
Kozoont is.

A hatá|yos Kert-iIeti Szabá|yozási Terv

tartalmazza a Szigony utca kĺszélesítését, így a

]-25. és 126. tömbok átépÜlésekor ez meg fog

va|ósuIni.

= Klĺnikók Metróóllomós: oz egy dolog, hogy o BKK
,,tórgysorozotbq vette,, o metróóllomós felújĺtósót. Gondolom
megértik, hogy mór nem hiszek a lótvónyterveknek és oz
ígéreteknek _ épp eleget lottam és hallottam belőlük,
amelyekbőI oztón semmi sem lett. Viszont o metróáIlomás
előttĺ óldotlon és szégyenteljes óllapotokat nem középtóvon,
hanem AZ)NNAL fel kellene szómolni. Miért tĹjri eI az
önkormónyzot oz ott létesült bodega-bódévórost?

A,,bódéváros,, kozterÜlet.fog|a|ási en gedé|lyeI

ál| ott, mĺndegyik határozott idejű

szerződésse|. A metróá||omás feĺÚjításakor a

tervek aIapján ez is rendezésre kerü|.

- Szeretem o scl.Fl _t'.. ezért is a kérdésem oz, hogy visszo
lehetne-e óllítani a Baross utcóban a villomosforgalmat?
Esetleg úqy, hogy a Kólvin téren csotlokozna a kiskörúti
villomos.púlyóhoz (ahogy volt az ,.anno,,). De szerintem a
Rókóczi és a Thököly úton (meg az Erzsébet hídon) is vissza

lehetne óllítani o villamosforgolmat - és így kÍ lehetne vóltani a
gyorsjőrotok kivételével ozon,,hetesbuszokot,,, melyek minden
mególlóbon megállnok. Tolón még o légszennyezés is kisebb
lenne. És ho mór ,,merjünk nagyot ólmodni,,, okkor ezen az

alapon miért ne lehetne ólmodni egy olyan villamosvonal
koncepciójat, mely oz orczy téren lévő sĺnpólyo
meghosszabbítasoként óthalodna o Kólvória téren, majd o
Boross utcóból az lllés utcábo kanyarodva, a Korónyi Sdndor
utcában o Ludoviko téren lenne eqy ,,fejvégóllomóso,,_ a
Nemzeti Közszolgolati Egyetem, illetve oz új Sürgősségí
centrum kijzelében (szerintem a Korónyi Sóndor utcónok ozon
o részén elférne eqy fejvégóilomós, ahol oz tJllői útba torkollik

- persze, ha minden irónyba csak egy sóvot hagynok az
outóforgoIomnok). Az mór más kérdés, hogy egyrészt o músik
végóllomóso hol lenne oz ezen o villomosvonolon kijzlekedő
jóratnak (okór Újpolotón, akúr a Köztemetőnél); mósrészt
pedig késcibb meghosszobbítható lehetne oz Üllőĺ úton és o

Vógihíd utcón dt a ,,Kozvógóhíd,, végállomósig.

Nem kerü|eti hatáskör a fővárosi
tomegközIekedés szervezése, ugyanakkor az

onkormányzat számára is fontos a Rákóczi út

revita|izációja, így az |Ts tartaImazza a

tematikus projektelemek kozott a Rákóczi út

ember közeIibbé tételét

A Rákóczi úton a vi||amosforga|om
újraindítása a BKK aktuá|is projektje, tervezés
a|att á|l.

- Zöldterületek: szigor(lbb szabólyozds kellene o fakivógősok
kapcsón, illetve erőteljes zijldesítés kellene _ kijlonösen o

Iokótelepi részen. És o zöldesítés alott nem o kompónyjellegű

A fővárosi 70o%-os fapót|ássaI szemben
onkormányzatunk a józsefvárosi természeti
körnvezet védeImérő| szó|ó rendeIetében



virágágy-teIepítéseket értem. Azt is felhóborítónok tartom,
hogy (pl. a Szegregótumbon) a több évtizedes fók kivógósa
utón az onkormónyzot viróglóddkba kiültetett muskótlikkol
okorja pótolni az elveszett,,zijldtömeget,,. Érdekes módon, a
Polotonegyedben megoldhotó volt o Íósítós (pl. a Bródy
Sóndor, a Rökk Szilórd utcóban), vogy jutott o

Tisztviselőtelepen lévő Vajda Péter utcóbo egy kilométeres és

több tízmilliós dĺszsövény. A Szegregótumnok meg ami jut, oz o

salétromsivotog és a kőrengeteg. Ahogy ideje lenne ozt is

megvizsgólni, hogy tulojdonképp egy erdőre való foóllomóny
tűnt el oz Üllői út, Leonardo utco, Tömő utco, lllés utco, Korónyi
utca dltol hatórolt terijletről (kivéve o Füvészkert) az elmúlt 15

évben! Fósítósro és közporknok alkalmas terüIet von az tJllői
úton a Bókay Jónos utca és a Klinikók metróóllomós kozott (az

iskola előtt, az egykor ott volt,,Áruvár,, nevĹj borzodóly helyén).
Jelenleg egy betonplocc torzó oz egész .

150%-os fapót|ást tesz köte|ezővé. Az
zöldfe|ü|etek megújítása, az utcák
komfortosítása, az é|hető környezet
kialakítása onkormányzatunk kieme|t célja.
Ennek érdekében hozta létra a Fapótlási
céltarta|ékot, me|yet faü|tetésre,
zöldfelii|etek |étesítésére Iehet fordítani. Az
|TS Közterü|et-fejIesztési program tematĺkus
projekte|emei kozött szerepe| többek k.izött

a Zöldfe|ü|etek minőségi fe|újítása, karban

tartása.

A volt ,,Áruvár', terĺjlete fővárosi tuIajdonban
Van, az onkormányzat azon saját

hatáskorben nem járhat e'.

]avosolni szeretném, hogy okadólymentesítsék a Próter és

Leonardo Da Vinci utco sorkón o jórdót. A ponel épüIet
sorkónól (omelynek földszintjén a Szatmóri épületgépészetĺ
Ĺjzlet m(jködik) jelenleg lépcső hidalja ót a jórdón o

szintkülönbséget, ami elég nogy gondot jelenť o kisgyermekkel
(kismotorral), babokocsikkal ktjzlekedőknek, oz időseknek,
mozgóskorlatozottaknak. A túloldaIi jórdo hosznólato sem
kényelmes, mivel nagyon lejt és több helyen teljes
szélességében töred:zett, kdty(ls. Rúadósul ez oz oldal a Corvin

sétány építése miott a jövőben varhatóan tartóson Ie lesz zórvo
o gyalogos forgolom elől, így mindenki o lépcsős oldolra
kényszerüI.

Az utcák fe|újítása során az onkormányzat
mĺnden esetben törekszik az akadá|ymentes
kialakításra, noha nem köte|ező. Az |TS

KözterÜlet-fejIesztési program tematikus
projekte|emei kozött szerepeI az Utak, járdák,

gyaIogátkelőheIyek fe|újítása.

Nem vogyok egyedül, hosonló sorsú idős tórsaim és a
kismomók nevében is fordulok onökhöz, hogy omennyiben
lehet, kérem o jórda megemelését, hogy bevósdrolva,
csomagokkol, bottal, bobakocsival is tudjuk hosznóIni mindkét
tĺpusÚ jórmĹivet.

Az utcák fe|újítása során az tnkormányzat
minden esetben törekszik az akadálymentes
kia|akításra. Az |TS tematikus projekte|emei

között szerepel az Utak, járdák'

gyaIogátke|őheIyek fe|újítása.

A CzPE togok jelezték, hogy az lTS tervezésében hĺvjuk fel o

figyelmet az utcaképre. Főleg az ĺzléstelen, oda nem illő
portdIok, üzIetek reklómťóbldi zavoróak.

Budapest Főváros VIll. Kerü|et Képvise|ő-
testijIetének az építésüggye| összefüggő
egyes he|yi onkormányzatĺ hatósági e|járások
részIetes szabá|yaĺró| szó|ó 5/2013. (||.10')

számú önkormányzati rende|etének cé|ja

éppen a te|epij|ésképi beje|entési,
vé|eményezi és köte|ezési e|járásokkal a

városkép véde|me. A rek|ámokró|,

rek|ámberendezésekrő| és cégérek
elheIyezésének szabá|yairól szóló 55/2013.
(X||.20.) önkormányzatĺ rende|ete a

rek|ámtáb|ák eIhe|Yezésének szabályairó|
szó|. Ezen önkormányzati rende|eteken
keresztü| az onkormányzatnak van hatásköre
a te|epÜ|éskép véde|me érdekében
intézkedni. Az ITS olyan kompIex kezelést
igény|ő projekteket tartaImaz, amelynek
részeaz utcakép rendbetéte|e, mint a Rákóczí



út emberközelibbé téte|e, i||etve a Nagykörút
revĺtaIizációia.

Sajnos ezek a 76 emeletes hdzak morodnak órvón. SzÍnte mór a
41 év igen megviselte őket o lakósokkol együtt. Nincs pénz a

felÚjítósro. 15 millió rendszeres tartozóso a hóznok évente o
közös költség miatt, csak épp o liftre futjo.

Azt szeretném, hogy o kozeljövőben o Horvóth Mihóly téri
templom, legalóbb kívüIről tervbe veszik a felújĺtósót, mivel a
kerület gyöngyszeme ,s ohogy jön oz ember a kert felől igen
szembeötlő oz dlloga. Megérdemelné a kerijlet, hogy ez is szép
legyen és tündököljön.

Az |TS tartaImazza a társasház felújítások

támogatását, ame|yre fo|yamatosan

támogatási keretet tart fent az

tnkormányzat. A f3/2075. (V.21.)

onkormányzati rendelete szó| a

Társasházaknak adható önkormánvzati

támogatásokró|

A műem|ékekre, kiemeĺten az egyházi

műemĺékekre fo|yamatosan vannak pályázati

lehetőségek, me|yekre az onkormányzat

mindig felhívja a fenntartó egyház figye|mét.

Szomorú toposztolatok, hogy a hétvégén a kerület, de oz
óltalom toposztalt rés1 o Baross utca parkok, buszmegállók,
József korút keresztezodés nogyon szemetes. Péntek délelőttől
hétfő délelőttig senki sem tokarĺt. A buszmegóIlónól 5 méterre
nincs csikktartó. ĺgy oz eddiginét szemetesebb a kerület. A
Kőlvória tér a kutyoÍuttotó és a jórdo között sok a szemét
(csÍkk) az Ĺiltetett cserjék többséqe elszóradt. A kutyofuttotó és
a Karócsony Sdndor utco közötti rész mintha kimaradt volna o

felúiĺtósból, se fĹi, se növény csak időnként pocsolya o parkoló
outók mellett' Volamint volt pod, nogyon hiónyzik.

Az lT5 tartaImazza a közterÜ|et-fejIesztési
programon be|ü| többek között a

Zö|dfe|ü|etek minőségi felújítása, fennta rtása,

a SzeIektív hu||adékgyűjtés közterü|et-
fej|esztés |ehetőségeinek bővítése és a
Nyi|vános, fenntarthatóan működtethető
Wc-k, szemetesek sűrűségének növe|ése
projekteket.

Nogy öröm, hogy végre megújuInak o kerĹjleť tórsoshozoi
szépen, csok azt nem értem, hogy a tÚzfol miért morad ki o

Íelúiítósból. Az is o hoz része, nem?

A 32-es terén a szobor mellé jó lenne egy buszvarót építeni.
Nem tudom, van-e okodilyo?

A Kiscsibész tér felújĺtósa mĺkorro vórható, amotőrök mór
jovítgotjók. Minden szijkőkút kincset ér!

Az onkormányzat á|ta| működtetett
támogatási rendszer a társasházak szabad
vá|asztását tartaImazza a pá|yázat tárgya
tekintetében. Az |Ts tarta|mazza az

ĺngatIangazdá|kodási programon be|ü| a

Társasház-feĺújítások támogatása projektet.

A tömegközĺekedés és annak műtárgyai nem
tartoznak a kerület hatáskörébe'

A Kis csibész tér fővárosi tulajdonban á||,

onkormányzatunk többször tett jaVasIatot

annak fe|újítására az i||etékes Fővárosi
tnkormánvzatn á|.

Nem olyan rég volt valokinek egy ötlete a nyilvinos wc-ket
illetően. Az ötlet úgy szóIt, hogy a helyĺ vendéglótó egységekbe
(térítés ellenében) be lehetne menni. ]ó ötletnek tartom,
érdemes lenne gondolkodni a megvolósĺtóson. Pénzzel működő
automoto illemhelyek félő,hogy nem vóInónok be, nincs aki
re nd s ze rese n tisztítso, me g ro ng dljók.

A vendég|átó egységek saját hatáskörÜkben
dönthetnek az on á|ta| vázo|t öt|et
megfe|e|őségérő|. onkormányzatunk is

kieme|ten keze|i azon nyi|vános i||emhe|yek

kérdését, ame|yre szÜkség mutatkozik és

fenntartható p|' játszótereken. A
k<ize|mú|tban épÜ|t a Ká|vária téren iIyen

nyi|vános i||emhe|y. Az ITS tartaImazza a

kozterÜ|et-fejIesztési programom be|Ü|

többek között a NyiIvános, fenrrtarthatóan
működtethető Wc-k' szemetesek



sűrűségének növelése projekteket.

Az elmúlt években mór ketten is javosolták, hogy oz ÜIlői út-
Szigony u.-lllés u.-Boross u. óltol hotórolt terĺlleten valomilyen
közlekedési lehetőséget biztosítsonok (jeIenleg csak TAX| ólI
rendelkezésre), hogy a környék fontos intézményeiť
könnyebben el lehessen érni. orczy kert, Fűvész kert,
Természettudomónyi Múzeum, Ludoviko tér, KIinikúk. JórmĹĺveI
most csak a Nogyvórad térig lehet menni vagy a Klinikók metró
óllomósig. Helyi kisbusz is szóba jöhet, vogy o 9-es busz
útvonalónak meghosszabbĺtósÚvol,ho a Baross u'-ból o

fordulna az lllésre és a Korónyi utcón ót a Diószegĺ végéig

folytatnó az útjót az orczy tér felé.

A tömegköz|ekedés szervezése nem
tartoznak a kerÜ|et hatáskörébe. A BKK tervei
között szereoe| a 83-as tro|ibusz
meghosszabbítása a Diószegi utcában.



Vélemény Vá|asz

(.,.) Szégyen, hogy ilyen kimagosló adottsógokkaI

rendelkező kerületnek nincs olyon közösségi hely, amely
valódi talólkozósi pontjo lehetne o keĺĺjlet kijlönboző
hatterű embereinek.(,..) Ezzel szemben tonócsos lenne

véleményem szerint olyon egy vogy több multi funkciós
épüIetet építenĺ vagy alokítani, omely a következő,
jeIenleg elszórton fellelhető funkciókot integrólnó

o - kozösségi mĹihely (,,hackerspace,,); olkolmos
eszköz prototípusok, de akor hózi eszközok,
hangszerek gyórtaso is, így nagyon széles

rétegeket szólít meg és hoz össze

. -sportközpont és mĹivelődési hóz: az emberek

közijtti közös nevező nem egy értelmezhetetlen
művészeti alkotos,hanem o (népi) tónc, zene,

sport; olyan terem, ami egYben lehet
tornoterem, dojo, vagy mogyar/nemzetiségi
tánchóz

s p i n-ott/sta rt up i rodókfl abo rok

egyetemi kolIégium

szociólis ellótohely

rendeIő

rendőrség (...)

A fe|soro|t funkciók több he|yen, elszórtan

megtaĺá|hatóak a kerü|etben. A városközponti
funkciók iIyen mértékű centraIizációja elveszi a

erőforrásokat a kü|önböző városnegyedektő| és a
városnegyedek közöttĺ minőségi különbségek
e|mé|yítését szolgá|ják, amely nem cé|ja az

onkormányzatnak' Az alu|hasznosított terü|eteken

az onkormányzat cé|ja, hogy a javaso|t közösségi

funkciók kerü|jenek e|helyezésre, p|. Józsefvárosi
pá|yaudvar, Baross utcai remíz.

Hang alopú közösségi médio

A Koron évek óta tartó, több szempontból egyedülólló

kutotós folyik emberi kopcsolatok és médio témóban,

informotikusok mellett szociológusok, pszichológusok és

rddiós szakemberek bevonósóval- Ennek keretében egy

hong olapú, okostelefonos kisközösségĺ média projekten

dolgozunk, nonprofit hosznóIatot célozvo, mely egy első,

kori kísérlet néhóny hónap alatt jelentősen növelte a

résztvevők közötti emberĺ kopcsolotok szőmót,

minőségét. Az eddigi eredmények olopjón o

megközelítésben komoly lehetősége Iehet a helyi
kö zössé g ek e rős ítésébe n.

Érdemes lenne egy józsefvúrosi pilot projektet kipróbálni
és lemérni o megközelĺtésben és o fejlesztés olatt ólló
rendszerben rejlő Iehetőségeket o heIyi közösségek

erősĺtésére. A pilotprojekt koncentrólhot egy terijletre
(okór az ingotlonfejlesztéshez kopcsolodó nagyobb

bekölti:zésekre), egy intézményre (pl. iskolo)vagy egy

tdrsadolmi csoportro is (pl. (leendő) kis momók).

Az |Ts tarta|mazza az Egyetemvárosi programom

be|Ül tobbek között az Egyetemi inkubátorházak
létesü|ésének ösztönzése projekteket.

. Józsefvórosi bérlokós rendszer megnyitaso oz egyetemi
hallgatik felé, vogy o kerületi egyeťemek

bérelnének/tartonónak korbon lakosokot, amelyek o

hollgatók tovóbb bérelnének' (Itt jellemzően több

eqvetemisto lenne eqy lakósbon)'

Az |Ts tartaImazza az Ingat|angazdá|kodási

programon be|ü| többek között az Integrá|t és

fenntartható lakás. és ingat|angazdálkodási

struktúra kiaĺakítása va|amint af Üres

önkormánVzati t]z|ethe|yiségek hasznosításának



- Egyetemistók és fiatal egyetemi oktatók tómogatósa I e|ősegítése projekteket.
kedvezményes lakósbérlettel és későbbi bérlemény
megvósórlósi lehetőséggel. (ltt tehetősebb I A kerÜleti cégek indu|ásához a H13 Kozpont

egyetemista/fiatal oktotó és csolúdjo lenne o I segítséget nyújt je|enleg is'

céIközönség)
- A kerületi cégektómogatósóhoz én hozzófĹ1zném, ńogy | Sporto|ásĺ |ehetőségek bővítése szilrtén szerepe| az

kedvezményes irodahelyiség/önkormónyzoti ingotlon I tnkormányzat középtávÚ cé|kítűzéseĺ között pl. a

bértésének o lehetősége (csak úgy, mint o hallgotókndl) | Józsefvárosi pá|yaudvar rehabiIitációja esetén.
- kedvezményes sportolósi lehetőség bÍztosításo a
kerijletbentanuloegyetemi hollgotókszómára I Az |TS tartalmazza az E||átórendszeri kapacitások

- közép/hosszú távon: o kerijletben elérhető sportolósi I Programon belu| többek kozött az Középisko|ai

lehetőségek bővĺtése (uszodo, futópóIya [pl. oz orczy- | köte|ező önkéntesség bevonása szociálĺs

kertben,hamégnincsottilyenJ,kispólyósfocipólyastb./ |programokbaprojektet.Afelzárkóztatássa| pediga

- kerületi pólyózat újonnan induló cégeknek I Kesztyűgyár Közosségi Ház már je|en|eg is

- lehetőség megteremtése, hogy o kerületi I fogla|kozik.

segélyszervezetek, csoIód segĺtőszolgólotok oz egyetemi
H oK-kel e gy üttm Ĺiködve ijnké ntes seg ítő prog ro m okat
dolgozzanok ki. Szómolős, írós, olvasős korrepetóIősi
progromok, Iakósok és közösségi terek felújĺtósónak
seaítése stb.



Vélemény Válasz

Pól utcóban lokókónt sok kĺjlÍöldi turistót és sok mogyar
gyerek csoportot ldtok utcónkba látogotni, a ,,grund
helyén,,épült hózunkon oz utcotóblót, emléktóblát

fényképezni, ezért pór ÍejÍesztési ötletem megosztonóm:
- Az utca csökkentett forgalmúvó tételével,
díszburkolattaI való ellótósóvaI, Ídk ültetésével
méltóbbó tehetnénk o kiirnyezetet a sok lótogotóhoz.
- Az emlĺtett hóz homlokzoto sem a legjobb őllopotú,
renovólósra szorulna.
- Józsefváros maga is tóblóval emlékezhetne a regény
olapjón hÍressé vólt helyszĺnre.
- Az utcoban az utcatáblókat sem órtona rendezni. (Ha

már ennyien fényképezik, vĺszik . imígyen kissé kétes .

hírünket ebben a formóban a nagyvilógba.)

Részben eIfogadásra javaso|t. A Palotanegyed

turizmusfejlesztését va|amint a Pá| utcaĺ fiúk című
vi|ághírű regény he|yszínének a bemutatását az

onkormányzat is kieme|ten kezeli, éppen ezért
készü|t e| az Európa Be|városa Program l. ütemének
keretében a Baedecker program, ame|y a Pá| utcai
fiúk sétautat is tartalmazza va|amint 2013-ban a

negyed turizmusfejlesztési koncepciója, ame|y

ennek tová bbfejI esztését is tartaImazza.

A homlokzat fe|újítására az onkormányzatná|
pá|yázati Iehetőség á|| a társasház rende|kezésére.

Az utcanévtáblákat az iIletékesen rendszeresen

e||enőrzik, a szükséges cseréket, pót|ásokat

eIvégzik.

- A dugódĺj bevezetése utón a Mória utcón keresztül
Iehetne kapcsolatot teremteni a Lőrinc pop tér,

Polotonegyed magja felé, ehhez legalóbb az emlĺtett tér
és o Baross utca közötti sétóra alkolmassó tevésével, a
Baross utcón a Mório utco mósik oldalón újobb zebróval
lehetne elíndtÍlni. A Mário utcóról a forgolmat a korútra
Iehetne visszavezetni, az ÜlIői útro történő boIro
kanyarodóst megszüntetni, vogy annok körúton belüli
csijkkentendő sávszőma miott a balro kanyorodist
oktogonnal alkalmazott módon jobbro kanyarodásból
lehetne megoldoni, vogy a jobbra kanyarodó sdv helyett
bolra kanyorodót nyitnÍ. ĺgy a Mório utca a Kinizsi utcán
ót a Duna felé nyithotno o gyalogosoknok,

kerékpórosoknok. A Nop utco, KÍsfaludy utcón o Corvĺn
sétónyhoz Ís kapcsolható lenne gyalogos, kerékpóros
tómogotóssal, díszburkolottal. (Kapcsolódós a belvórosi
sétó lhotó utcók re nd szeréhe z.)

Részben e|fogadásra javasolt. A Palotanegyed
gya|ogosbarát kiaIakítása és csökkentett
forgaImúvá tétele az onkormányzat kieme|t cé|ja. A
dueódíj bevezetéséve| ez a prob|éma még élesebbé
vá|hat. A konkrét kia|akítás a dugódíjhoz
kapcsolódó szabá|yozások pontos ismeretében
a|akítható ki.

- A Lőrinc pap teret, a Krúdy Gyula utcón at a
Csirketolvajos térrel (kaphot nevet?), 3?-esek terével o
Kĺsstoció utcón át o Horvóth.Mihóly térhez, o Futó utcon
dt a Corvin sétónyhoz lehetne kötni gyologos,

kerékpóros borát, díszburkolatos megoldósban
(kapcsolódós a belvórosi sétólható utcók rendszeréhe.)

Részben e|fogadásra javaso|t. Az Európa Be|városa

Programban kia|akított gya|ogosbarát,

díszburkoIatos utcák há|ózattá fejlesztése az

onkormányzat cé|ja. A nagy forrásigénye okán csak
pá|yázatĺ támogatásbó|, szakaszosan, hosszútávon
va|ósítható meg.

Az lTS-hez jovosIom: fejlesztésként legyen a
Polotanegyedben wifi (ohogy az pl. Óbudo történelmi
részén is von).

Az lTs tartalmazza a Közterti|et-fejIesztési
programon be|ü| a Közparkok, frekventáĺt terü|etek
WiFi-ellátása projektet.

1-) Palotanegyed

2) Tisztvĺse|őteIep



Vé|emény Válasz

o Rezső tér rekonstrukciója, kerÍtés,
o közlekedési rend megreformólóso o

Tisztviselőtelepen,
l parkolúsi rend kiolokítóso EGYSÉGESEN o

telepen,
. o bozaltköves jórdaszokoszok aszfaltozósa a

telepen,
o utcai szemetesek javítósa, cseréje,

korszerĹjsĺtése,

. o telepi zöldfelület megfiatolítóso,
rekonstrukciójo.

Az |Ts tarta|mazza a Zö|dfe|ü|etek minőség.
megújítása,Íenntartása projektelemet, az Utak,
járdák' gyalogátkelők fe|újítása, a Parko|ási

konf|iktusok feloĺdását a Százados negyedben és a
TisztVĺse|őteIepen projekteket.



2) Orczy-negyed

Vé|emény Válasz

A Kőlvória utco és o Kőris utcoi sorok telek beépítése-
rendezése, amelynek o helyrajzi száma:36o75
Ingatlonforgalmozó és Kereskedelmi KÍt. cĺmen
bejegyzett és a 36073 helyrajzi szómú önkormónyzat
tulojdonóbon lévő üres beépítetlen telkek rendezése és

főIeg a két üres telek között a Kőris utco 5/B. tórsoshóz
hrsz-o o 36074/0/A/24 felújĺtősa annok okóért, mert o

hóz 715 éves és ozóta egyóltolún nem történt o

torsoshózon semmiféle fel(ljĺtós. Az egész fővúrosban ez
a környék a legsiralmasabb és szívfójdalmosabb az
elhurcolt zsÍdó testvéreink ideje óta eIhanyagolt,
elfe l ejtett re ndezés Ĺj te rij let.

Tisztelt vezetőség !

Reménykedve vórom segítőkész együttmĹikijdésüket a
Budopest Fővóros VlII. kerület legszükségesebb

Íelújítósoban és rendezésében oz említett orczy
negyedben.

Mivel o KóIvória téren vąn o szépen felújított Turay lda
színhóz o Kólvariq utcóbon von olyon üres építéśi telek
ohol szükséges lenne egy szóllodo építése, ahol
tu ristókot fog o d n ónok.

Lehetne ezt a környéket is gozdosđgilag jövedelmezó

forróssó tenni hozzó-értő szakmai ĺjzletemberekkel.
tsszefogós és döntés szükséges.

Az orczy-negyed fe|újítása a soron következő

városrehabi|itációs projektek közÜ| is a Iegnagyobb
jelentőségge| bíró. Az lTS-ben éppen ezért kÜ|ön

akcióterijIetként kerü| megnevezésre. A részIetes
program kidolgozása még fo|yamatban Van.

SokféIe Íelröppenő hírt lehetett hallani o Diószegy utca

20. szóm alotti nogy bérhózzal kapcsolotban.

Sokszor beszéltek bontósróI a kijzeli jövőben, móskor
pedig a tömb felújító;óril'

Mivel o bent lokós miatt - sojnos- jól ismerem o tijmbijt,
mint lakó, volamint építész szakember is vagyok,

szeretném észrevételeimet leírni. Bízom benne, hogy

levelem nem talól süket fülekre, bór tapasztalotom
szerint ezek o beruhdzósok nem ilyen levelek olapjdn
dőlnek el.

Amint nélkĺllem is tudjók a fő problémo, hogy nehéz
m?gúitľlni, ho n régi lokossóg nem újul meg. Gondolok
ozokro oz önkényes lakósfoglolókro és jogtalon
lokoshosznolókro, akik o tömb zömét olkotjók. olyan
megoldósra van szükség, omely a tisztességesen fizető
és elfogadhoti életvitelti lokókat tartjo meg, küIonben

rövidtóvon a régi körűlmények lesznek újra.

Az épület műszaki óIIopota nem tómasztjo oló a

felúiĺtóst, hiszen a fi:ldszinti lokósok vizesek és dohosak,

Az orczy-negyed fe|újítása a soron következő

városrehabilitációs projektek közü| is a Iegnagyobb
je|entőségge| bíró. Az |TS'ben éppen ezért kÜ|ön

akcióterü|etként kerü| megnevezésre. A rész|etes

program kido|gozása még fo|yamatban Van.



volamint oz épület is folyomatoson süllyed. Azt
gondolom, hogy ezek o műszoki okok miatt nem lehetne
valódi jovulósról beszéIni oz épĹilet megtortása mellett.

Amint ontjk is tudjók, o Diószegi utca Józsefvóros
betegségének oz egyik gócpontjo. A házakat nem lehet
bezórni, mivel o drogkereskedőknek nem érdeke, hogy
oz utcón bonyolítsanak Ĺizletet. Ezért tiinkre teszik o
kapukot, hogy o lépcsőhózbon, vagy oz ajtón belul
tudjók eladni a portékójukot, és kióllĺtonak ehhez egy-
két ,,őrt,, is a kopubo, o lakókot pedig féleĺemben
tartjók.

Remélem teljes bontós és újjáépítés mellett döntenek o
lokossó g m e g újĺtósóvo l.
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L. Bevezetés

A partnerségi terv fe|adata, hogy meghatározza a partnerek ktjrét, bevonásuk módját, a bevonás eszktizeit

és kia|akítsa azt a szęrvezęti mechanizmust, me|Ynek keretében a partnerségi együttműködés, a kéto|da|ú

kommunikáció fo|yik az Integrá|t Településfejlesztési Stratégia (|TS) tervezési fo|yamatában.

Az e|ső fejezetben az tjnkormányzat megfogalmazza a kia|akítandó partnerségi együttműködés fő cé|ját,

figye|embe véve a vonatkozó hazai és uniós jogszabá|yokat, i||etve a kapcso|ódó módszertani útmutatókat.

E dokumentumok határozzák meg a partnerségi együttműködésbe bevonandó szereplők körét és a bevonás

módjához kapcsolódó e|várásokat, a partnerségi együttműködés szervezeti rendszerére vonatkozó

e Ivá rásokat/ajá n |ásokat.

Hazai jogszabá|yi háttér

A te|epÜ|ésfej|esztési koncepció és integrált teIepÜ|ésfejIesztési stratégia partnerségi egyeztetésének

szabályait aIapvetően a 3L4l2oL2 (Xl.8) Kormányrende|et tartaImazza, me|y meghatározza a

- a partnerségbe bevonandók körét, akikkel egyeztetni szükséges (28. 5),

- az egYeztetés és e|fogadás jogszabá|yai a két tervtípusnak megfe|e|ően (29. 30. és 31. $).

A szabá|yozás szerint a partnerségi egyeztetésbe sztikséges bevonni az érintett az államigazgatási

szerveket, az érintett területi és te|epü|ési önkormányzatokat, érdekképvise|eti, civi| és gazdá|kodó

szervezeteket, a val|ási közcĺsségeket és a lakosságot. A jogszabá|y a te|jes eljárás szakaszaiként

- az eĺőzetes tájékoztatási,

- a vé|eményezési,

- a végső szakmaivé|eményezési,

. és az e|fogadási és hatá|yba|éptetési szakaszokat határozza meg.

Európai uniós iránye|vek

Az Európai Unió a partnerséget az Európai Strukturá|is és Beruházási Alapok feIhasználásának

tervezésében szintén a|apvető fontosságúnak tartja. A vonatkozó dokumentumokban (Közös Rendelet _

EU 1303/2013 - 5. cikke és a kapcso|ódó partnerségi kódex) kimondja, hogy a kÜlönfé|e szintű hatósági

szerep|őkön kívül be ke|l vonni a szociá|is és gazdasági partnereket, i||etve a civil társada|mat képvise|ő

szervezeteket, nem kormányzati szervezeteket, kü|önösen me|yek a környezeti fenntarthatósággal és a

társada lmi befogadássaI fog|aIkoznak.

A bevonás során biztosítani ke|l, hogy a partnerek időben megismerhessék, és könnyen hozzáférhessenek

az információkhoz, i|letve megfe|e|ő idő á||jon a rende|kezésĺi|tre a vélemények kia|akítására' Továbbá meg

kelI teremteni annak a |ehetőségét is, hogy aktíva n hozzászó|hassanak a formálódó fej|esztési

e I képzelésekh ez.
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A terv kia|akításakor figye|embe kel|venni, hogy az együttműködésnek biztosítani ke|| az lTS által érintettek:

- igényeinek, szükség|eteinek, prob|émáinak fe|tárását

- ötIeteinekjavas|atainakmegismerését

- sajátoSfejIesztésiérdekeikösszehango|ását

- me8nyerését és cĺsztönzését arra, hogy saját tevékenységeikke|, iĺl. fej|esztéseikkel segítsék az |TS

megvalósulását

- együttműködésének segítését és kölcsönös informáĺását egymás tevékenységéről,

- va|amint a fentĺek beépítését az |TS-be.
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1. A partnerségi egyĹittmííködés céljai

A partnerségi együttműkÖdés legfőbb cé|ja az elérhető adatok, dokumentumok, eIképzelések és

tapaszta|atok á|taIkörvona|aződő |ntegrált Te|epÜ|ésfej|esztésiStratégia minélszé|esebb konszenzust cé|zó,

miné| nagyobb érintetti kör vé|eményét és érdekét megje|eníteni képes kivitelezése. A mega|apozó

munkarészek során e|sősorban az önkormányzati és á|lami ismeretanyag osszegzésére kerülhet sor, két

okbó| is. Egyfe|ő| az e körbe tartozó intézmények rende|keznek a |eginkább strukturá|t, adato|t tudással

Józsefváros he|yzetét és működését i||etően. Másfelől az Integrá|t Te|epÜ|ésfej|esztési Stratégia eredendően

a kerü|et stratégiai tervezési tevékenységét hívatott szo|gálnĺ, így a kerü|eti önkormányzati, szakigazgatási

és poIitikai tapasztalatok és e|képze|ések szükségszerűen nagyobb je|entőségge| bírnak a stratégia későbbi

feIhaszná ĺását ĺlletően.

Mindazoná|taI egyérte|mű, hogy a kerület é|etének te|jes vertikumáról a közszo|gá|tatásokért,

teIepülésüzemeltetésért és -fejIesztésért fele|ős önkormányzati és á||ami szervezetek nem rende|kezhetnek

te|jes körű tudássa|. E|engedhetetlen hát, hogy az lntegrá|t TelepÜ|ésfejlesztési Stratégia tarta|mát, már

annak kia|akítása során is, a kerü|et civil és szakmai nyi|vánossága fo|yamatosan monitorozhassa, sztikség

esetén egyes elemeinek finomítására, módosítására észrevéte|eket és javasĺatokat tehessen. Mindezen

megfonto|ások jó| ttikröződnek az e|őző fejezetben hivatkozott, vonatkozó hazai és uniós szabályozásokban

is.

Az egyÜttműködés sikerességét egyfe|ő| a résztvevők kĺirének a|apos fe|térképezésre épÜ|ő, te|jességre

torekvő meghatározása, másfe|ő| a bevonási felü|etek, kommunikációs csatornák megfe|e|ő kiválasztása

cé|ozza. A józsefuárosi lntegrá|t Te|epü|ésfejlesztésiStratégia esetében az e|őbbit az önkormányzattaIva|ó

Szoros kooperáció, utóbbit a tervben fogla|t Iakossági kommunikáció, az egyeztető workshopok, a

vé|eményezési fo|yamatba bevontak széles kcire biztosítja.

Mindezek nyomán a partnerségi együttműködés biztosítja:

a kerü|et |akosságának miné| te|jesebb körű tájékoztatását a stratégiaa|kotás fo|yamatáróĺ és

tartaImáró|,

a kerü|etben aktív civi| és szakmai szervezetek aktív bevonását, vé|eményeik strukturá|t

megismerését és becsatornázását a stratégiaa Ikotás fo|ya matá ba,

a releváns észrevéte|ek beépítését a stratégiába,

a kerü|ethez terü|eti vagy tevékenységi alapon kapcso|ódó egyéb önkormányzatok, á||amigazgatási

és szakigazgatási szervek munkájának, terveinek és vé|eményeinek becsatornázását a

stratégiaaIkotási folyamatba.
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2. A partnerek köre, a partnerség szervezése

Józsefváros onkormányzata 350/2013 (|X. 18.) határozatában1 fogadta e| a te|epÜ|ésfej|esztésse| és

tęĺępti|ésrendezésse| összefüggő partnerségi egyeztetés szabá|yait. Eszerint az egyeztetésbe bevonandó:

- A kerüĺet te|jes |akossága.

- Va|amennyi kerü|eti te|eptilésfej|esztésse|, telepÜ|ésrendezésse| összefüggésbe hozható kerületi

székhe|yű építészeti, mérnłiki szakmai érdekképviseIeti szervezet'

. Va|amennyi kerÜ|eti székhel|yel, te|ephe||yeI rendeIkező gazdálkodó szervezet.

. Valamennyi, az c!nkormányzatnál / Polgármesteri HivataIná| nyi|vántartott, terü|eti|eg érintett civil

szervezet.

- Va|amennyi, a kerĺiIetben működő, e|ismert egyház és eIismert val|ási tevékenységet végző

szervezet.

- A kornyezet véde|mének á|ta|ános szabá|yairól szó|ó 1995. évi Ll||. törvény 98' 5 (fl bekezdés a)

pontja aIapján a te|epü|ésrendezési eszktizök véleményezési e|járásába bejelentkező szervezetek.

- 
^3L4/2o12. 

(X|' 8.) Korm. rende|et 2s.5 (3) bekezdése szerintibármely más személy.

E felsorolás, me|y á|ta|ánosan vonatkozik az egyes teIepÜĺésfej|esztési és te|epü|ésrendezési tervekre, a

31'4/201-2. (X|. 8.) Korm. rende|et imént idézett 28. 5-ának megfe|e|ően kiegészÜ| további, a

teIepÜ lésfejIesztési koncepcióra vonatkozóan bevonandó partnerekke|:

- Államigazgatási szervek, a rendelet 9. me||ék|ete szerint, Józsefuárosra aIkalmazva.

- Érintett terü!eti és te|epülési önkormányzatok.

Az eddigieken fe|ü| további csoportot alkotnak a tevékenységük nyomán e|engedhetet|enü| bevonandó

önkormányzati ügyosztályok, meĺyek vagy az á|taluk feĺügyelt tématerületek, vagy kerÜ|eti rende|etben

történt nevesítésÜk nyomán szerepe|nek a partnerségi együttműködés résztvevői között. Szintén kü|ön

csoportot aIkotnak azok a cé|szerűen bevonandó kerü|eti intézmények, ame|yek nem cinkormányzati

fenntartásúak, de nem tartoznak az egyéb, eddig nevesített csoportok valame|yikébe sem - mint a

bölcsődék, az óvodák, az á|talános- és kiizépiskolák, az egyetemek, a kórházak.

A partnerség |étrehozását cé|zó megkeresés a te|jeskorű nyi|vánosság biztosításáva| e|sősorban kerületi

hon|apon és újságon keresztü| va|ósuI meg. A kieme|ten kezelendő és nevesíthető szervezeteka374/201'2. ,t:l

:i

.

?,

'http://lozsefuaros.hu/tu_dokumentumok/3485_20130918-nyilt-ules-hatarozat.pdf
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(X|.08.) Korm' rende|et 9. számú me||ékletében fog|a|tak szervezetek kivéte|éve| e|ektronikus formában

kerü|nek közvet|enü| megkeresésére'

A kerü|eti lakosság a partnerségi folyamatban való bevonására a |entebb rész|etezett, megfe|e|ően

hirdetett vélenlénygyűjtő csatornák á||nak ľendelkezésre, mindame||ett, hogy egyfeĺől terÜleti a|apon

szerveződő civiI szervezetek (|d. a civiI szervezetek felsorolásában) képvise|ĺk őket kĺizvetIenü| a

vé|eményformá|ás foĺyamatában valamint másfe|ő| a döntéshozatal során az önkormányzat egyéni

vá |asztókerü leti ké pvise lői, képvise|ő-testt,iIete.

A fenitek nyomán az a|ábbi nevesíthető szervezetek, potenciális partnerek megkeresésére kerül sor:

Kerületi székhelyíÍ építészeti, mérnćíki szakmaiérdekképviseleti szervezetek

Budapesti Építész Kamara

- Magyar Építőművészek Szovetsége

Kerületi székhellyeI, telephellyel rendelkező gazdáIkodó szervezetek

A szervezetek nagy száma miatt a partnerségi fo|yamat a gazdá|kodó szervezetek te|jességét

érdekképviseIeti szervükön keresztü| vonja be a koncepcióaIkotásba:

- Budapesti Kereskede|mi és Iparkamara VlIl. kerü|eti Tagcsoportja

Nyilvú ntartott, területileg éri ntett civil szervezetek

A szervezetek nagy száma miatt a partnerségi fo|yamat a civĺl szervezetek te|jességét a lakossági

tájékoztatáson keresztü| vonja be a koncepcióaIkotásba' Nevesítve kerÜlnek megkeresésre az

önkormányzat á|taI megje|ölt, a kerü|et é|etéhez tevékenységÜk nyomán kieme|ve kapcsolódó civi|

szervezetek:

CiviIek a Palotanegyedért Egyesület,

Társak a Te|eki Térért Egyesü|et,

Tisztvise|őteĺepi onkormányzati Egyesü|et,

5zázados Úti Művészteĺep EgyesLi|et,

N agycsa |á dosok J ozsefvá rosi EgyesÜ |ete,

Vasas M űvészeg.yÜttes AIapítvány,

Magyar Emberi Jogvédő Központ A|apítvány,

Kapocs A|apítvány,
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- egyéb.

A partnerség nevesített a|anyai a kerti|etben működő nemzetiségi önkormányzatok:

- Józsefvárosi Bo|gáronkormányzat,

- Józsefuárosi Görög onkormányzat,

- JózsefvárosiLengyeltnkormányzat,

- Józsefuárosiorményonkormányzat,

- Józsefvárosi Roma onkormányzat,

- Józsefvárosi Román onkormányzat,

- JózsefuárosiRuszintnkormányzat,

- JózsefvárosiSzerbonkormányzat,

- Német Nemzetiségi onkormányzat,

- Józsefvár"siUkránonkormánvzat.

A kerületben míÍködő, elismert egyházqk és elísmert vallósi tevékenységet végző

szervezetek

Szent Rókus P|ébánia,

Józsefvárosi Szent József Római Katolikus P|ébánia,

Budapest-Tisztvise|őtelepi Magyarok Nagyasszonya P|ébá nia,

Buda pest-Tcĺrc!kőri Református Egyházközség,

Budapest-Ktiĺső-Józsefu árosi Református Egyház,

BudapestJózsefu árosi Református Egyházkcizség,

BudapestJózsefuárosi Evangé|ikus Egyházközség,

Budapest Nagyvárad Téri Református Egyházközség,

Budapesti Zsidó Hitkcĺzség,

József Utcai Baptista Gyü|ekezet,

Nap Utcai Baptista Gyü|ekezet,

SzIovákajkú Evangélikus Egyházközség,

10
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- Üdvhadsereg SZabadegyház_ Magyarország ÜdVhadsereg Józsefuárosi Gyü|ekezete

- Jó Pásztor Le|készség,

- Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya,

- egyéb.

Al la miga zgatő si sze rvek

A teIepÜlésfejIesztési koncepcióró|, az integrá|t te|epti|ésfej|esztési stratégiáró| és a te|epü|ésrendezési

eszközökrő|, va|amint egyes te|epü|ésrendezési sajátos jogintézményekrő| szó|ó 3I4ĺ20L2. (Xl. 8.) számú

Korm. rende|et 9. számú melĺékletében meghatározott á||amigazgatási szervek.

Érintett terijleti és telepüIési iinkormányzatok

- A terü|eti szerepköröket gyakor|ó Fővárosi onkormányzat.

-, A szomszédos V., V||', |X., X., XlV. kerÜ|etek.

onkormđnyzdti szervezeti egységek, gdzdasági társasőgok

A Józsefuárosi onkormánvzat a 9/2015 (|.2z.) számú Képvise|ő-testületi határozatában döntött az Integrá|t

Te|epü|ésfejlesztési Stratégia eIkészítése cé|jábó| Együttműködésĺ megál|apodás megkötéséről és városi

koordinátor kije|ölésérő|.

Tevékenységük nyomán érintett szervezeti egységek:

- VárosfejIesztési és Főépítészi Ügyosztá|y.

- PénzÜgyi Ügyosztá|y,

- Humánszo|gá|tatásiÜgyosztá|y,

- Vagyongazdá|kodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztá|y,

- JózsefvárosiEgészségügyiSzo|gá|at,

- Józsefvárosi Szociá|is Szo|gáltató és Gyermekjóléti Kozpont,

- Józsefvárosi VárosÜzemeĺtetési Szolgá|at,

. Józsefvárosi Kozosségi Házak Nonprofit Kft.,

- Kisfalu Kft.,

- Rév8 Zrt.
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Tovőbbi ke rijleti intézmények

- K|ebe|sberg Intézményfenntartó Központ Budapest V|l|. Tankerü|et,

- Fővárosi PedagógiaiSzakszo|gá|at V|ĺl. kerü|etiTagintézménye,

- Józsefuárosi Pedagógiai lntézet.

Bö|csődék:

- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék _ Baross utca 103/a.

- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - Baross utca 1].7.

- Józsefvárosi Egyesített Bö|csődék - Horánszky utca 21.

- Jőzsefuárosi Egyesített Bölcsődék - Nagytemp|om utca 3.-

- Józsefvárosi Egyesített Bö|csődék _ Százados út 21.

- Józsefuárosĺ Egyesített Bö|csődék - Tolnai Lajos utca 19.

ovodák:

- Gyerek-Virág Napközi otthonos ovoda,

- Hétszínvirág Napkozi otthonos óvoda,

- Katica Bötcsőde és Napközi otthonos ovoda,

- Kincskereső Napközi otthonos óvoda,

- Koszorú Napközi otthonos óvoda,

. Mesepa|ota Napközi otthonos ovoda,

- Várunk Rád Napközi otthonos óvoda,

- Napraforgó Napkĺizi otthonos ovoda,

- Napsugár Napközi otthonos ovoda,

- Pitypang Napktizi otthonos óvoda,

- Százszorszép Napközi otthonos óvoda,

- Szivárvány Napkĺĺzi otthonos ovoda,

- TÁ-T|-KA Napközi otthonos ovoda.

Á|talános isko|ák:

- Deák Diák Álta|ános lskola,
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- Losonci Téri Áĺta|ános lsko|a'

- Mo|nár Ferenc Magyar-Ango| Két Tanítási Nye|vű Álta|ános lsko|a,

- Németh László Á|ta|ános |skoĺa,

- Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Á|ta|ános lskoIa,

- Vajda Péter Ének-zenei Á|ta|ános és Sportiskola,

- Józsefvárosi Zeneisko|a A|apfokú Művészeti lskoIa.

Középiskolák:

- Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Á|ta|ános |sko|a és Gimnázium.

- Bókay János Humán Kéttannye|vű Szakközépisko|a, Szakisko|a és Gĺmnázium,

- ELTE Trefort Ágoston Gyakor|óisko|a Hatévfo|yamos Gimnázium,

- ESÉLY Kovessi Erzsébet Szakképző Isko|a és Gimnázium,

- Vörösmarty Mihá|y Gimnázium,

- Wes|ey János ovoda, Á|ta|ános |sko|a, Szakiskola és Gimnázĺum,

- Lakatos Menyhért Á|ta|ános |sko|a és Gimnázium,

- egyéb.

Fe|sőoktatási intézmények:

- Andrássy Gyu|a Budapesti Német Nye|vű Egyetem,

- Eötvös Loránd Tudományegyetem Bö|csészettudományi Kar,

- Károli Gáspár Református Egyetem Bö|csészettudományi Kar,

- Nemzeti Közszo|gálati Egyetem,

- obudaĺ Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar,

- óbudai Egyetem Kandó Kálmán Vi||amosmérnöki Kar,

- obudai Egyetem Ke|eti Káro|y Gazdasági Kar,

- országos Rabbiképző _Zsido Egyetem,

- Pázmány Péter Kato|ikus E.gYetem Információs Techno|ógiai és Bionikai Kar,

- Pázmány Péter Kato|ikus Egyetem Jog- és Á|lamtudományi Kar,

- Semme|weisorvostudományĺEgyetem,

13
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- Színház-ésFilmművészetiEgyetem,

- Wekerle Sándor Üzleti Főiskola,

- Wes|ey János Le|készképző Főiskola.

Kórházak, klinikák:

- Fővárosi önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház. Rendelőintézet és Ba|eseti Központ, Fiumei út

- HeimPá|Gyermekkórház,

- Semmelweis Egyetem,

- Szent Rókus Kórház.
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Egyeztetés módja Partneri kör

H irdetés, on Iine jelen |ét, e-mai|es, írásbe|i
vé|eménygyűjtés

Lakosság

írásbeIi vé|eményezésre bocsátás

Ál|amigazgatási szervek, érintett terü|eti és
teIepü|ési onkormányzatok, Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara Vl||. kerületi
Tagcsoportja

E-ma iIes, írásbeIi vé|eménygyűjtés onkormá nyzati szeruezeti egységek

Workshop

Buda pesti Építész Ka mara, Magyar Építőművészek
Szövetsége, civiI szervezetek, egyházak, további
kerü|eti intézmények, álIamigazgatási szervek,
érintett terü|eti és teIepülési önkormányzatok,
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara V|]l. kerü|eti
Tagcsoportja

Kooperáció
o nkormányzati szervezetĺ egységek, fu nkcionális
várostérség

3. A partnerségi egyeztetések módszerei és eszközei

Az egyes egyeztetési módok |eírása:

- Hirdetés, online jelenlét

Józsefuáros tnkormányzata 350/2013 (lX. ls.). számú határozata a|apján az onkormányzat a kerü|eti

hon|apon kÜ|ön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során ke|etkező dokumentációk egységes

megje|entethetősége érdekében. |tt nyomon követhető az lntegrált Te|epü|ésfejlesztési Stratégia egyes

kész, i||etve véleményezés alatt á|ló, jóváhagyott munkafázisainak tartaIma, me|yek alapján |ehetőség nyí|ik

az abban fog|a|tak vé|eményezésére. E tárheĺy e|érhetőségét _ a hivatkozott határozatta| összhangban - az

onkormányzat a kerü|eti hon|ap nyitóolda|án, va|amint a Józsefuáros című kerü|eti Iapban is hirdeti.

Az e|érhetőség teljes körű biztosítása érdekében az onkormányzat a tárhe|yen e|érhetővé tett

munkae|emeket kinyomtatott formában is megtekinthetővé, elérhetővé teszi, a Józsefoáros |apban

közzétett helyen.

- E-mqiles, írdsbelivéleménygy(Íjtés

Az e|őző pont szerint közzétett munkae|emekke| kapcso|atos véleményeket az onkormányzat dediká|t e-

mai| címen (its@jozsefvaros.hu), il|etve postai úton fogadja (Budapest Főváros V||l. kerü|et Józsefuárosi

tnkormányzat, Városfej|esztési és Főépítészi Ügyosztá|y, 1082 Budapest, Baross utca 63-67.), me|yeket a

I)
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kerüĺeti honlapon és a Józsefuáros lapban közzétett hirdetésekben közzétesz. A beérkező észrevéteIeket az

önkormányzati koordinátor vé|eményezi, szükség esetén az érintett társszervekkeI kooperá|va, a

feIhaszná|ásra érdemesnek minősített Véleményeket a stratégiaírásért feIe|ős szakértői csapatnak

továbbítja. Az észrevéteI elutasításáró| az észrevételezőt a megadott vá|aszadási címen írásban, indok|ással

eIlátva értesíti.

- ĺrásbelivéleményrebocsótős

Az érintett szervezeteket az tnkormányzat írásban értesíti a stratégiaalkotási munka kezdetérő|, majd az

aktuá|ls munkafázisok tarta|mát (i||etve, amennyiben |ehetséges, annak on|ine hivatkozását) hason|óan

e|küldi számukra. 
^ 

3l4l20tz (Xt.8) Kormányrende|et 9. me|lékletében szerep|ő á||amigazgatási szervek

megkeresésekor, amennyiben az adott szerv kapcsán a me||ék|et említ i|yet2, és amennyiben az

onkormányzat nem rendeIkezik megfe|e|ő, illetve kel|ően naprakész adatokkal, kéri a szükséges

adatszo|gá|tatások rendeIkezésre bocsátását.

A beérkező észrevéte|eket az önkormányzati koordinátor az e-mailes, postaĺ vé|eménygyűjtésné| |eírtakkaI

azonos módon do|gozza fe|.

- E-mailes,írósbelivéleménygyűjtés

A stratégiaírásért fe|elős szakértői csapat, a megalapozó munkábó| következő munkakapcso|at részéként,

írásban nyújt tájékoztatást az önkormányzat egyes, a partnerségi együttműködésben érintett szervezeti

egységei részére. A tájékoztatás mélységét és gyakoriságát az adott szervezeti egység határozza meg.

Amennyiben szÜkséges, a szakértői csapat tájékoztatót szervez, ame|y aIka|makon összegyűjti a szervezeti

Z Érintett re|ációk:

Duna-|po|y Nemzeti Park - hazai vagy nemzetkozi 1ogszabá|y a|apján természetvéde|mi o|ta|om a|att á||ó terÜĺet, érték, cikołógiai há|ózat

(magterÚ|et, Öko|ógiai foIyosó és puffer terÜ|et).

Nemzeti KörnyezetÜgyi Intézet - íeIszíni és feIszín aIatti vĺzminőség-védelmi teri-ilet, vízgyűjtő-gazdá|kodási terü|et.

országos VízÜgyi Főigazgatóság _ nagyvízi meder, mértékadó árvízszint és rendszeĺesen beIVífjárta terÜ|et.

FőVáro5i KatasztrófavédeImi IgazBatósáB - poIgári védelemi terü|et.

Forster Gyu|a Nemzeti orökséBgazdá|kodási és Szo|gá|tatási Központ _ vi|ágörökségi és világörökségi várományos teÍÜlet, történeti te|epÜ|ési

terÜ |et.

Budapest Főváros Kormányhivata|a V. kerÜ|eti Járási Építésiigyi és orökségvéde|mi Hivata| - országos véde|em a|att á|ĺó mĹjem|ék, mĹiem|éki

terÜĺet, régészeti Ie|őheIy és védőövezete.

Budapest tőváros KormányhiVata|ának Fö|dhivataIa - termőfö|d mennyiségi és minőségi védeIme

Pest Me8yeĺ Kormányhivatal Erdészeti IBazgatóság - kivá|ó termőheIyi adottságú erdőterÜ|et, erdőterÜ|et rendeItetése.

Pest Megyei KoímányhivataI Növény- és TalajvédeImi Igazgatóság _ taIajvédeIem.

HonvédeImi Minisztérium Hatósá8i Hivata| - kiemeIt fontosságú megĺévő honvédeImi terÜ|et, honvédeImi terÜ|et.

MaByar Bányászati és Fö|dtani HiVata| - Budapesti Bányakapitányság - ásványinyersanyag-gazdá|kodásĺ terü|et, fŕiIdtani veszé|lorrás terÜlete.

fo
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egység részérő| fe|merti|t észrevéte|eket, javas|atokat is, és azokat figyelembe veszi a további munkafázisok

során.

- Workshop

A stratégiaalkotási munka során workshopok kerü|nek megrendezésére, me|yeken a meghívásra visszajelző

szervezetek csoportmunkában, Wor|d Café-módszerre| értéke|ik és egészítik ki a workshop tárgyát képező

munkarészt, melyet a szakértői csapat e célra megfe|eĺő formára strukturá|. Az e|ső workshopra február

fo|yamán kertil sor, témája a he|yzetértékelést fe|do|gozó SWOT elemzés. A második és harmadik workshop

áprilisban kerü| megrendezésre, |étszám szerint bontásban, cé|juk az e|őzetesen meghatározott fej|esztési

cé|ok értékelése. A workshopok eredményeként előá||ó kiegészítéseket a szakértői csapat figye|embe veszi

az Integrá|t TelepÜ|ésfejIesztési Stratégia vonatkozó elemeinek véglegesítése során.

- Kooperóció

A teIepülésfejIesztési stratégia tartaImának meghatározása szempontjábó| |eginkább meghatározó

önkormányzati szervezeti egységekkel és a funkcioná|is várostérség szerep|őive| a szakértői csapat

folyamatos munkakapcso|atot tart fenn, biztosítva a stratégia majdani fe|használóinak szándékai, iIletve a

stratégia tarta|ma közti maximá|is összhangot, a szinergiák megva|ósítását és a negatív kö|csönhatás

mege|őzését. A kooperáció kevéssé strukturá|t, a vé|emények és tapaszta|atok beépítése az intenzív

kommunikáció eredményeként va|ósul meg.

A te rve zé s i s zo ka s zokhoz ko pcsolód ó

felodatok
Módszer Eszköz

Tájékoztatás

hirdetés, onIine je|en|ét

írásos vé|eményezésre bocsátás

írásbe|i tájékoztatás,
vé|eménygyűjtés

kerü|eti weboldal főoIda|án h irdetés

Józsefváros |apban hirdetés

kerü|eti weboIda|on dediká|t tárhe|y

megtekinthető nyomtatott
munkafázispé|dányok

munkafázisok kikü|dése

koordinátori észrevéteĺ-
menedzsment

bĺzonyos á||amigazgatási szervektő|
adatkérés

munkaka ocsolat

Információgyííjtés

írásos vé|eményezésre bocsátás

írásbeIi tájékoztatás,
véleménygyűjtés

workshop

kooperáció

munkafázisok kikÜ|dése

koordinátori észrevéte|-
menedzsment

bĺzonyos á||amigazgatási szervektő|
adatkérés
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munkakapcsolat

Wor|d Café

kĺscsoportos műhe|yek

Közös tervezés
workshop

kooperáció

Wor|d Café

kiscsoportos műhe|yek

munkakapcsolat

Vé|eményezés

e-maiIes, postai Vé|eménygyűjtés

írásos véleményezésre bocsátás

írásbe|ĺ tájékoztatás,
vé|eménygyűjtés

workshop

kooperáció

dedikált e-maiI cím

postai vé|eménygyűjtés

koordinátori észrevéte|-
menedzsment

munkafázisok kikĹ]ldése

bizonyos á||amigazgatási szervektől
adatkérés

munkakapcsolat

Wor|d Café

kiscsoportos műheIyek

Koordináció

hirdetés, onIine jelen|ét

e-maiIes, postai vé|eménygyűjtés

írásos vé|eményezésre bocsátás

írásbeIi tájékoztatás,
vé|eménygyűjtés

workshop

kooperácĺó

kerü|eti weboIdaI nyitóoIda|án
hirdetés

Józsefváros Iapban hirdetés

kerü|eti weboIdalon dedĺkált tárhe|y

nyomtatott munkafázispéldá nyok

dediká|t e-mail cím

postai vé| eménygyűjtés

koordinátori észrevéte|-
menedzsment

mun kafázisok kikü|dése

bizonyos á lIamigazgatási szervektő|
adatkérés

munkakapcsolat

Worĺd Café

kiscsoportos műhelyek


