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6.3. Ganz-MÁVAG terü|etének szabályozása

A projekt indokoltsága, A vo|t Ganz-MÁVAG gyárte|ep helyén még 2015-ben is folyĺk ipari terme|és, ha nem is nagy |éptékű. A
szükségessége ke||ően diverz munkapiaci kíná|at megteremtése szempontjából hasznos, ha maradnak ipari

munkahe|yek a kerÜ|etben, me|yek számára a Iakónegyedek áltaI mérséke|ten érintett, je|entős

hányadában rendezet|en hasznosítású Ganz negyed kivá|óan aIkaImas.

Minthogy a terü|et ugyanakkor közeI fekszik Józsefváros be|városias terü|eteihez, kívánatos, hogy a

beteIeprilő, i||ewe he|yben maradó ipari tevékenység tiszta, aIacsony kcirnyezetterhe|ésú
technológiákra, profi |okra épĺi|jtin'

Aprojekttarta|ma - Szabá|yozási keretekmegteremtéseaGanznegyedrendezetthasznosításának|ehetővé
téte|éhez

- Adókedvezményekke|, egyéb szabá|yozási ösztönzőkke| va|ó támogatás a kívánatos iparĺ
tevékenységek bevonzása érdekében

A projekt cé|jai, elvárt A projekt fő cé|ja a fog|a|koztatási portfó|ió diverzifiká|ása a kerü|etben, ipari munkahe|yek teremtése
eredményei olyan módon, hogy a tevékenység ne ütközzön érdemben a Ganz negyed be|városköze|i |okációjáva|. E

két cé| párhuzamos e|érése a projekt várt eredménye.

Praipktszzdz önknrmán.-,zat- !!!etve á!t2!a kiie!ölt szenre!

Partnerek,
.än"ň"iJä.n Potenciá|is ipari vállaIkozások, jelen|egi ingat|antu|ajdonosok

E|őkészítettség ProjeKöt|et.

output indikátorok A rendezett hasznosítást lehetővé tevő szabá|yozási keretek megléte (igen/nem); szabá|yozási öszttinzők
rende|kezésre á|lása (i8en/nem)

Szinergiák A projekt szervesen kapcso|ódik az Alulhasznosított területek Jejlesztésének programja cé|hoz tartozó, a

zĺiId ipar IeteIepedését cé|zó projekthez, amely a tuIajdonviszonyok rendezését és a kaotikus
hasznosítási á||apotok fe|számo|ása révén je|entősen kcinnyebben va|ósuIhat meg.

Kö|tségigény nincs

Ütemezés A szükséges szabá|yozások kido|gozása 2015-ös e|őkészítést kcivetően 2016 e|ső fe|ében e|végezhető.
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6.4. Asztalos Sándor úti feltáróút |étrehozása

Aprojektindoko|tsága, Akerü|etfőiparterü|eteiközútie||átottságagyenge,aJózsefvárosipá|yaudvarrevita|izációjánakarossz
szükségessége közúti megköze|íthetőség, fe|tártság je|entős akadálya' A Ganz terü|et és a Józsefvárosi pá|yaudvar

terü|etének megújítását együttesen szolgá|hatja egy új közlekedési útvonal kiaIakítása az AsztaIos

Sándor utcáva| párhuzamosan, a vasúttú|o|da|án, összekötve a Dózsa György Utat a Kőbányai útta|,

egészen a B|áthy ottó utcáig'

Ennek e|ső lépése a tu|ajrJoĺr ĺelldezése és a ĺllegva|Úsításlioz szükséges tatrultrlányok, vaIalrrint a

szabá|yozási terv eIkészítése, továbbá a szabá|yozás alá vont terü|et kisajátítása, a szĹikséges

teIekalakítási e|járások Iefo|ytatása.

A projekt tarta|ma - Tu|ajdonviszonyok rendezése, eset|eges kisajátítások

. Tervezés, szabá|yozási kcirnyezet kia|akítása

. Útépítés

- Kerékpáros há|ózat bővítése, kerékpártáro|ók |étesítése

A projekt cé|jai, e|várt A projekt cé|ja a Ganz negyed megkĺlze|íthetőségénekjavítása, a kerü|et ipari terü|eteinekjobb
eredményei fe|tárásávaI a kihaszná|ás növe|ésének ösztĺinzése. Avárt eredmény, ennek megfele|ően, a tertilethez

i||eszkedő - zö|d - ipari tevékenység ntivekedése, munkaheIyek létrejötte' A MicheIin gumigyár egyes,

ma kĺizútró| kĺizvet|enijl nem megköze|íthető teIkeinek he|yzetbe hozása.

Projektgazda Önkormányzat, i||ewe á|ta|a kije|ö|t szervei

Partneret Fővárosi onkormányzat, BKK Közút, MÁV, érintettte|ektu|ajdonosok
stakeholderek

E|őkészítettség Projektkezdemény, a fővárosi barnamezős tematikus fej|esztési programban, i||etve a kerü|et

szabá|yozási tervében e|őzménnyeI bír.

Szinergiák A fe|táróút |étrehozása a terü|et vonzóbbá téte|éve| segÍti a Ganz-MÁVAG területén zöld ipar
letele pedésén ek katalizól óso projekt megva|ósu|ását.

Kö|tségigény 1500 M Ft

output indikátorok A fe|táróút elkészü| (igen/nem)

Ütemezés A szükséges tervezési munkákat 2016 során e|végezve, a kisajátítások 2017-es befejezése me||ett a

kiviteIezés 2018 |. fé|évében te|jesíthető.
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5.4. TEMATI KUS FEJ LESZTESEK

5.4.1,. lngatIangazdáI kodási program

A1. Bérlakásrendszer komfort és méret szerinti átstrukturálása

A projekt indoko|tsága,
szükségessége

Józsefvárosban kieme|kedően magas a kerü|eti <inkormányzati tuIajdonú bérlakások aránya. Ennek az

á||ománynak ugyanakkor tetemes része igen rossz á||apotú: több, mint harmada komfort né|kü|i és tc'bb'

mint kétharmada egyszobás. Ezektől nem függet|enÜ| 13%-uk Üres, nagyrészt lakhatásra aIkaImatIan

á||apotuk miatt.

Ezzel párhuzamosan két okbó| is fontos, hogy a kerü|etjó| strukturá|t, hasznos bér|akáshá|ózattal

rendeIkezzen. Egýe|ő| a hátrányos társadaImi he|yzetű népesség magas koncentrációjábó| következően

számos o|yan csoport é| Józsefvárosban, me|ynek tagjai lakhatási igényeit a piac nem e|égíti ki a

|ehetőségeiknek megfelelő módon, így szÜkséges, hogy a kerti|et biztosítson számukra - szociá|is -
Iakhatást, mege|őzendő |ecsúszásuka! hajĺéktalanná vá|ásukat. Másfe|ő| a kerü|et társadaImi

ĺisszetéte|ének javításának egyik eszkcize lehet oIyan bérIakások fenntartása, amely aIkaImas lehet a

kerü|eti át|agná| magasabb státuszú lakosság bevonzására, a JózsefvárossaI szembeni e|őíté|eteket
r,-,--- ---!r--- F- .,.lLL: ---r.!- ^l-4-^-L-- 4^.^l L{-^-^L 

^'^-^abaaabKeovezo oerĺeII KonstruKcIoKKal KoÍIĺĺJErlzdlvd, ĹL utUuU| š).ńU4 E|5U5uI vcIl ||oldl lIo.o)9^, E'ytI tltg^tJEN

esetében Iehet releváns.

Fontos kapcso|ódó szempont, hogy a |akásá||omány áta|akÍtása során szem e|őtt kel| tartani az o|csó

fenntartás Iehetőségeit is, eIsősorban a rászoruĺókat cé|zó kisebb, aIacsonyabb lakbérií |akások esetén. A

környezetkĺmé|ő, energiahatékony műkcidtetés érdekében nagy hangsú|yt ke|| fektetni már a

koncepcioná|is tervezés folyamán is az energiahatékonyságot növe|ő aktív és passzív techno|ógiák,

tervezési elvek, Iehetőség szerint környezeti minősítő rendszerek alkaImazására.

A projekt tartalma Komfort né|kü|i bér|akások feIszámolása akár bontással, akár komfortosítássa|.

Komfortosítottság módja szerinti szegmentá|ás: p|. aIacsony rezsiktiltségű egyedi fűtésű és

központi fűtésri Iakások párhuzamos biztosítása, kártyás mérőkkeI e||átott Iakások biztosítása.

Bontott bérIakások részbeni pót|ása új építésű, energiahatékony bérházakka|, az e|őző pontban

Ieírt szegmentá|ás megtartása me||ett.

Kerületi ingat|anfejIesztések során cinkormányzati bér|akások számára történő hasznosĺtás

konstrukciójának kidoIgozása.

Bér|akások egyen|etes elosztása a kerület egyes negyedeiben - a szociá|is és a kozéposztá|y

bevonzását cé|zó lakások esetében egyaránt.

A bevonzást cé|zó bér|akások esetében Iakbérsú|yozás aszerint, mennyire szegregá|t az adott
környét fordított arányosságot kcivetve.

Egyszobás Iakások arányának csökkentése, elsősorban a másfé| és kétszobás Iakások javára.

A projekt cé|jai, e|várt

eredményei
A projekt cé|ja kettős: egyfe|ől fenntartható szociá|is lakhatási |ehetőségek biztosítása a rászoru|ók

részére, másfe|ő| a társadaImi sokfé|eség erősítése a fiataI kĺizéposztá|y számára is vonzó bér|eti

Iehetőségek feIkíná|ásáva|. Járu|ékos cél a bér|akásá||omány á||agának javítása, a hasznosíthatat|an

egységek feIszámo|ása.

Projektgazda Önkormányzat, i||etve á|taIa kije|ö|t szervei

Pa rtnerek,
stakeholderek

Ingat|antulajdonosok, potenciáĺis ingat|anfejIesztők

E|őkészítettség Projektötlet.

Szineľgiák A projekt szervesen kapcso|ódik a tcibb cé|hoz is tartoz ó orczy Negyed Progrom akcióterü|eti projekthez,

ame|y e projekt egyik fő megva|ósu|ási he|yszíne |ehet, |évén, a rossz állagú bér|akások nagy hányada a

vonatkozó akcióterÜ|eten fekszik; megva|ósításuk ekképpen ĺisszekapcsolódik.

Kö|tségigény 10 000 M Ft

output indikátorok Komfort né|kü|i bér|akások száma (db); új építésű bértakások száma (db); át|agos bér|akásméret (db

szoba)

A projekt kidoIgozása és e|őkészítése 2016 során Iehetséges, akárcsak a je|enIegi Iakásá||omány

projektcé|oknak megfe|elő hasznosítási kereteinek megteremtése. A szükséges fizikai beavatkozások -
bontás, építés, fe|újítás, közmú.korszerűsítés - 2o17-tő|2o22-ig a megfe|e|ő források rendeIkezésre

á||ása esetén, fo|yamatosan megvalósulhatnak.

Ütemezés
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A2. Társasház-felújítások támotatása

A projek indoko|tsága, Akárcsak a be|városi kerü|etek |egnagyobb hányadában, Józseívárosban is igen magas a |erom|ott á||agú

szükségessége társasházak aránya, aho| az évtizedes e|hanyago|ást a tu|ajdonosok nem képesek önerőbő| kompenzá|ni.
Az ebbő| fakadó további ál|apotromlás számos negatív hatássa| bír: rontja az ingat|anok értékét, a
városképet, a kerü|et imázsát, de akár balesetveszé|yt is teremthet.

E heIyzetek keze|ésére cé|szerű a kerü|etnek pá|yázati Iehetőséget biztosítani társasházak kü|tinböző
szintű - homIokzati, beIső, gépészeti, tető-, kcizmű- - fe|újítására, az adott társasház objektív pénzÜgyi

Iehetőségeit (he|yiségek kiadhatósága, rek|ámháló e|helyezhetősége stb.) figyeIembe vevő önrész
kiegészítéseként; bárházak esetében érteIemszeríĺen önrész né|kü|.

A projekt tartalma - A kerÜ|et társas- és bérházainak fe|mérése fe|újítási szükség|etek szerint.

- Pá|yázati rendszer kidolgozása, várt önrészek sú|yozása az egyes társasházak jövedeIemterme|ő

képessége szerint.

- Éves támogatási keret e|osztása a fentiekben kido|gozott rendszer atapján.

A projekt cé|jai, elvárt A projekt cé|ja, hogy |ehetővé tegye az igen rossz á||apotú társas- és bérházállomány megújítását azza|,

eredményei hogy támogatást biztosít a |egfontosabb beavatkozásokhoz a |akóközösségek számára. Ennek nyomán
javu| a kerri|et városképe, imázsa, eme|kedik az érintett - és azok környezetében á||ó - ingat|anok
értéke.

Projektgazda önkormányzat, i||etve á|ta|a kije|ö|t szervei

Partnerek, Társasházak
stakeholderek

E|őkészítettség Projektöt|et.

Szinergiák A projekt két akcióterü|eti projekthez is kapcso|ódik: az Európa Belvórosa Program //. részeként sor kerü|
több társasház homlokzati, i||etve be|sőudvaros megújítására,mígaz orczy Negyed Program a bérházak
fizikai beavatkozásainak teremt alkaImas keretet, me|ybe jeIen projekt is beilIeszthető a negyed
bérházainak erejéig.

Kti|tségigény 10 000 M Ft a te|jes projektre

output indikátorok Társasház.fe|újítási támogatási keretteljes összege (M Ft); e|nyerttámogatás aránya a keretösszeghez
képest (%); támogatott házak száma (db)

Ütemezés A projekt kidolgozása és e|őkészítése 2015 során |ehetséges, így 2ot6, e|ső fé|évi pá|yáztatássa| az e|ső
támogatott felújításokra 2017-ben már sor kerü|het. lnnentő| - indikatív értékként, me|ytő| a

rende|kezésre á||<j források a|apján Iehetséges mindkét irányba az e|térés - évente 25 ház
megújításának támogatása Iehetséges, tárgyév e|őtti fé|évben megva|ósu|ó pá|yáztatássa| 2022.ig'
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5.4.2. KözterÜlet-fejlesztési program

81. Sport. és rendezvényközpont !étesítése

A projekt indoko|tsága, A Nemzeti Kĺizszo|gá|ati Egyetem Ludovika Campusának |étesítéséve| kapcsolatosan Józsefváros

szükségessége átengedte az orczy park terü|etét, ame|y a beruházás kezdete előtt a kerü|et fontos sportközpontja Volt,

számos |étesítménnye|, ame|yek á||aga ugyanakkor sok esetben e|maradt az optimálistó|. A kerü|et a

park átengedése fejében - a tervek szerint még 2015 során - a Józsefoárosi pá|yaudvar terü|etébő| kap

kompenzációt, aho| |ehetőség nyíIik új funkciók, akár sport- és rendezvényközpont létesítésére'

Józsefvárosban nem mriködnek nagy számban a kerü|et szövetébe szervesen beágyazódó sportpályák, a

rekreációs és a versenysport számára egyaránt jobbára csak kerĺiIeten kívü|i heĺyszínek á||nak

rendeIkezésre. Ez, tú| azon, hogyjeIentős szoIgá|tatási hiányt képez, abbó| a szempontbó| is

kedvezőt|en, hogy a sporto|ási keretek biztosítása a társadaImi felzárkóztatásnak is kivá|ó eszköze,

e|sősorban a fiataIok számára képes o|yan kereteket, k<izösséget biztosítani, ami önmagában prevenciós

erővel bír számos negatív é|etútválasztás szempontjábó|. Ezt jó| pé|dázza az ún. FiDo téren az MNP
program keretében |étrehozott iĺúsági sportcentrum, ame|y megnyitása óta te|tházza| Íjzemel.

Aprojekttarta|ma - Rendezvénycsarnoképítése,mé|ygarázzsa|
c^^*^,(||,.iL Li,|,v!ł'4c, r..'+hä|t- ctraa+ha||- ctranrłrÄn|lnr|e- tAni(7- át|ótikä- fal|ahr|a-.- JPvĺ tPot'qń l|vlvv|| ,

futópálya, fitnessgépek, mászófa|, uszoda, tánc. és küzdősportterem)

. Kapcso|ódó szolgáltatások: hostel, étterem |étesítése

- Szociá|is munkások szervezése a |étesü|ő kapacitásoktársadaImi integrációs cé|ú hasznosítására

A projekt cé|jai, elvárt A projekt cé|ja megfele|ő spońo|ási és szabadidős kapacitások biztosítása a kerü|et |akói számára,

eredményei különös tekintette| azok társada|mi integrációs célú hasznosítására.

Projektgazda önkormányzat, i||etve á|ta|a kije|ölt szervei

Partnerek, MÁV, MNV
stakeholderek

Előkészítettség Projektöt|et.

Szinergiák A projekt kapcso|ódik az Alulhasznosított területek Jejlesztésnek progromja cé|hoz kapcso|ódó, a Ganz-

MÁVAG terü|et szabá|yozását szoIgá|ó projekthez, amint a szomszédos, pá|yaudvari teIek

hasznosításának fejIesztéséveI kedvezőbb, strukturá|tabb piaci keres|etet is meg képes jeIeníteni a
jeIenIeg nagyrészt áttekinthetet|en kereskedeImi tevékenységge| eIfog|alt gyárte|epen.

Kö|tségigény 9000MFt

output indikátor Rendezvénycsarnok e|készü|te (igen/nem); elkészü|t sportpá|yák száma (db); a központ mtíjködtetésében

aktív szociá|is munkások száma (fő)

Ütemezés A 2015 során befejeződő teleka|akítási e|járást kĺivetően az onkormányzat birtokba veheti a fej|esztés

he|yszínéül szo|gá|ó terü|ete! majd 2016.os tervezést fe|téte|ezve 2017-ben megvalósulhat a

sportpá|yák, majd 2018-ban a rendezvényközpont kiviteIezése.
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B2. Zöldfelületek minőségi feIújítása, fenntartása

A projeK indoko|tsága, Józsefoáros, kü|önĺjsen Pest más beĺső kerü|eteiveI tisszehason|ítva, jól e|látott zĺiIdfe|ü|etekke|, azonban
szükségessége azok nagy része két he|yen, a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, i||etve az orczy parkban összpontosu|.

Ezeken fe|ü| a közterek rendeIkeznek ugyan kisebb-nagyobb zci|dfe|ü|etekke|, ilĺetve néhány kisebb park
is ta|á|ható a kerületben - mint a Füvészkert -, azonban Így is számos kisebb szomszédság né|külözi
te|jes mértékben a zö|d fe|ü|eteket gyakran még a fákat is.

A ke||ő ztiIdfe|tiIet szálllos szenrpontbĺjI nélkÜ|tjzhetetlen kel|éke a váľosi létnek: a hőszigethatás
csökkentése, az esztétikai minőség eme|ése, a mikroklíma javítása á|ta|ános szempontjain felü| fontos
közcisségi és rekreációs kapacitásokat is nyújtanak. ||yen szempontbó| kiemeIendő a közösségi kertek
szerepe, ameIyek üres teIkek átmeneti, ilIetve alkaImas helyszínek tartós hasznosításaként kÜ|<inösen

alkaImasak közösségteremtő és -erősítő szerepek betö|tésére.

Aprojekttarta|ma - A|ka|masszé|ességűutcákon,utakonfák,fasorokte|epítése(aközművesítettségfüggvényében-
me|y jeIentős kö|tségtényező e tekintetben - veremben vagy akár dézsában)

- |ntézménykertek átjárhatóságánakjavítása, propagá|ása (ELTE BciIcsészettudományi Kar, be|ső
és kü|ső kĺinikai tömb' Múzeumkert)

. Közösségi kertek rendszerének kiterjesztése foghíjteIkeken, aIkaImas méretű és eIrendezésű
kĺiztereken

- Fe|újítássa| korábbannemérĺntettktizterekfásítása,zöldítése(p|'Szigonyutca|akóte|epi
szakasza, Leonardo da Vinci köz, Nagyvárad tér)

- Társas- és bérházak be|ső udvarain,,zsebkeńek,, kialakításának ĺiszt<inzése anyagi és szakmai
támogatássaI

A projekt cé|jai, e|várt A projekt cé|ja a kerület zöldfelü|eti e||átottságának javítása, kü|ĺinös tekintette| a közĺisségépĺtésre
eredményei alka|mas terek, kertek kia|akítására. A várt eredmény e kapacitások növekedése.

Projektgazda önkormányzat, i||etve álta|a kije|ĺi|t szervei

Partnerek, |ntézménykertektu|ajdonosai, társasházak, Fővárosi onkormányzat, BKK Közút
stakeholderek

E|őkészítettség ProjektötleL egyes e|emek (p|' fakataszter, zö|dfelü|et fenntartási és kcirnyezetvéde|mi koncepció stb.)
rendeIkezésre á||nak.

Szinergiák A projekt számos más projekthez kapcso|ódik. A be|ső udvarok zci|dítése aTársoshóz-felújÍtások
tómogotóso projekt részeként va|ósítható meg, míg a B|aha Lujza tér revitaĺizációját szoIgá|ó
akcióterü|eti projekt egy konkrét esetben megva|ósÍtja a közterek zö|dfe|ü|eti el|átottságánakjavítását.

Kö|tségigény 75 M Ft

output indikátorok Újonnan kihe|yezett fák száma (db); működő közösségi kertek száma (db)

Ütemezés 2015. második fé|évi tervezést követően 2016-tó| 2o22-iga források rendeĺkezésre á||ása függvényében
fo|yamatosan ütemezhető a zö|dterü|etek |étesítése. A be|ső udvarok zö|dítését i||etően |d. a 82
kuIcsprojekt ütemezését'
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5.4.3. Tu rlzm usfejIesztési progra m

C1. Negyedek turisztikai kínáIatának erősítése, arculatának kialakítása

A projekt indokoltsága,
sztikségessége

Józsefváros negyedei, |étük eIső éveiben, csupán részIegesen vá|tak ĺiná|ló, identitásteremtő entitássá. E

fejlődést erősíti, egyúttaI a kerü|et turisztikai aIuIhasznosítottságát csĺikkenti, ha az egyes negyedek
öná||ó arcuIatot képesek kialakítani, mellyel egýe|ő| a V|||. kerületiséghez kötődő negatív konnotációktól
sŹabadÓń, másfé|ől á tulifmus šfáťńáłä is Jó| énélmefhető üféneteket továbbítvä vá|hätnak egyfě|ő| a

he|yiek számára kötődésre a|ka|mas, másfelő| a kerrilet |átogatói számára is érdekes terü|eti egységekké.
Mindennek kiaIakításához a negyedek organikusan kiaIaku|t sajátosságai, |átható - de nem kihasznált -
adottságai, iĺ|etve a kerület 2010-ben készÜ|t turisztikai és városmarketing-koncepciója szo|gá|hat aIapu|.

A projekt tartalma Meg|évő negyedszintrÍ értékelś sajátosságok azonosÍtása

A turisztikai és városmarketing-koncepcĺó fe|ülvizsgálata az azonosított értékek, sajátosságok,
i||etve a 20]'0-2015 kĺizött beá||t vá|tozások fényében

Az egyes negyedek potenciá|jának azonosítása és e potenciá| szerinti sú|yozás a megva|ósítás
során

Negyedbrandek fe|építése: húzóhe|yszínek, |átniva|ók, tematikus értékek' partnerek nevesítése
e5 KomÍnur|lKaIasa

Aktív marketingtevékenység kife|é és befe|é egyaránt

A projekt cé|jai, e|Várt A projekt cé|ja a negyedek identitásának építése, i|yesformán a he|yi közösségek erősítése, egyúttal a
eredményei turizmus miné| te|jesebb bevonzása a kertiĺetbe.

Projektgazda önkormányzat, i||eWe á|taIa kijelö|t szervei

Partnerek,
stakeholderek

Turisztikai szoIgá|tatók, szá||áshe|yek, Fővárosi onkormányzat és szomszédos kerü|etek turisztikai
szervezetei

E|őkészítettség Projektcitlet.

Szinergiák A projekt t<ibb olyan további projektte| szinergikus kapcsolatban á|l, ame|yek a kerü|et egyes kisebb
részein va|ósítanak meg tematikus fejIesztéseket. ||yen e|sősorban a Népszínház utca, i||etve a

Palotanegyed: Galérianegyed akcióterü|eti projektje. Szorosan kapcso|ódik a Városmorketing és
attrakcióJejleszťés projekthez, annak szubkerü|eti szintt]ĺ támogató projektjének tekinthető.

Kö|tségigény 20 M Ft a teljes projektre

output indikátorok Azonosított értékekke| rende|kező negyedek száma (db); felépített brandde| rende|kező negyedek
száma (db)

Ütemezés A projekt a szÜkséges szakértői kapacitások megteremtéséve| már 2015 foIyamán eIindítható, és
innentől 2o22.ig üzeme|het. Fizikai beavatkozás a projekthez nem tartozik.
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C2. Városmarketing és attrakciófejlesztés

A projekt indoko|tsága,
szükségessége

A negyedszintű identitásfejIesztésen és -teremtésen kívül, ami az E1. projekt tárgyát képezi, szükséges
Józsefváros identitását, turisztikai értékét kerü|eti szinten is strukturá|t módon fejleszteni' Ennek keretét
teremti megje|en projekt, ame|y a|apvetően a kerület turisztikai cé|ponttá fej|esztését cé|ozza, i||etve
ehhez iIleszkedően, annak imázsának javítását, a kertiIethez tapadó sztereotípiák Iebontását cé|ozza. Az
á|ta|ános marketingeszkĺizĺikön fe|ü| a projekt részét képezi a létező turisztikai attrakciók fejIesztése,
tudatosítása; a |étező, de attrakcióként egyeĺőre nem funkcioná|ó adottságok potenciá|jának jobb
kihaszná|ása; vaIamint új, a kerület adottságaibó| szervesen következő attrakciók fejIesztése.

Mindezzel a projekt egyszerre irányuI a turizmusfej|esztés áttéteIes gazdaságfejIesztő hatásának, ilĺetve
az imázsjavu|ás sokka| á|ta|ánosabb (bekö|tozési, befektetési hajIandóság, loká|patriotizmus stb.)
hatásainak kite|jesítésére'

A projekt tartalma - Tudatos, aktív imázsépítés, a kerü|et pozitív értékeinek kidomborításáva| és kommuniká|ásávaI

- Turisztikai marketing a kerü|etrő| mint komp|ex cé|pontró|

- Konkrét attrakciók marketingje

- Kerü|eti adottságokbó| organikusan következő attrakciók fe|építése, kü|cinos tekintette| a

fővárosi, országos, akár régiós szinten egyedti|áĺĺóként, i||etve ritkaságként hirdethető
llr,1^..^^-!-^1.-^ĺdlvoI lyv))cEluŃĺ o.

A projek céljai, e|várt
eredményei

A projekt cé|ja kettős: egýelő| Józsefuáros turizmusának fe||endítését hivatott szo|gá|ni, ezen
értelmében a várt eredmény a látogatószám, a turisztĺkai bevéte|ek novekedése, i||etve kiegyen|ítődő
kerü|eti penetrációja. Másfe|ő| cé|ja a kerü|eti identitás pozitív oIda|ának továbbépítése és dominánssá
téteIe, ebbé|i érte|mezésének mérhető, materiá|is várt eredményei a projektnek nincsenek'

Projektgazda Önkormányzat, i||etve á|taIa kije|ö|t szervei

Partnerek,
stakeholderek

Turisztikai szoIgáttatók, szál|ásheIyek, Fővárosi onkormányzat és szomszédos kerü|etek turisztikai
szerVezeteĺ

E|őkészítettség ProjektötIet'

Szinergiák A projekt eIsősorban a kisebb léptékű kommunikációt megalapozó Negyedek turisztikai kínólatónak
fejlesztése, orculotónok kiolokítúso projektte| á|| kapcsoIatban, ami je|en projekthez biztosít o|yan
részeIemeket, amik kerü|eti szinten egységes rendszerré, egységes üzenetté fejIeszthetők. Más, konkrét
projektekhez csak áttéte|esen, a fent em|ített negyedszintű projekten át kapcso|ódik (|ásd E1. projekt
szinergiáiná|).

Kĺiĺtségigény 20 M Ft a teljes projektre

output indikátorok Marketinge|t attrakciók száma (db); aktív tevékenységge| újonnan felépített, marketingge| rende|kező
attrakciók száma (db)

Ütemezés Amennyiben 2015 második fé|évében sor kerü| a szükséges humán erőforrások biztosítására, 2016.ban
megkezdődhet az egyes attrakciók, i||etve attrakcióje|ö|tek menedzsmentje, a kerü|etszintű
imázskampány fe|építése és megfeIe|ő csatornákon vaĺó kommuniká|ása. 2016. második felétő| reá|is
konkrét attrakciók fejIesztése, melyek finanszírozása, amennyiben a fejIesztés fizikai beavatkozásokat is
igényeĺ, nem része jeIen projekt k<i|tségigényének, már csak a potenciá|is fejIesztések árainak nagy
várható szórásábó|, i||etve a kü|ső beruházói finanszírozás Iehetősége miatt sem.
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5.4.4. Fog|a ! koztatásfej lesztési progra m

oĺ. Ú1 szakmai programok á!|áskeresőknek, válla|kozásoknak

A projekt indoko|tsága,
szükségessége

Budapesten a V||l. kerü|etben a legmagasabb a munkané|ktiIiség, így kieme|t szereppe| bírnak azon
beavatkozásot ame|yek a fog|aIkoztatási helyzet javítását cé|ozzák. Míg a MagdoIna Negyed Program
kapcsán a 2000-es évek végén és a 2010.es évek e|ső fe|ében számos i|yen profi|ú projek cé|ozta a

Ieghátrányosabb munkaerő-piaci helyzetű egyének helyzeténekjavítását, addig a kedvezőbb helyzetű
munkavá||a|ĺík, i||etve a munkaadók céĺzására kisebb |éptékben, eIsősorban csak az Európa Be|városa

Program inkubációs eIemei révén, a PaIotanegyedben kerü|t sor.

E ku|csprojekt cé|ja, hogy strukturá|t, az egész kerü|etre érvényes megköze|ítésse| kerüljĺin sor az

á||áskeresők készségeinek, ismereteinek fejIesztésére, i||etve vállaIkozásfejIesztésre - utóbbihoz ideértve
a válIaIkozóvá vá|áshoz, i||etve a műkcidő vá||aIkozás előrelépéséhez nyújtott tanácsadást, szakmai
segítséget egyaránt'

A projekt tartalma - Á||áskeresési tanácsadás cé|csoportok szerint szegmentált, igényekre szabott formában,
kerü|etszerte tĺibb heIyszínen

- Vállalkozóvá vá|ás támogatása tanácsadássa|, információs anyagok összeá||ításáva| és
taĺiaczłácÁrlal |ł arłi|a+<z ańa łähh ha|w<zínan
tL! 

'ÝJł19ÝÝ 

! Ýl,

- Vá||a|kozásfej|esztési tanácsadás kerü|etszerte tĺibb he|yszínen

A projekt cé|jai, e|várt
eredménvei

A projekt fő célja a fog|aIkoztatás javítása támogatásának kiterjesztése a szociá|isan hátrányos he|yzetű

cé|csoportokon tú|ra, kisebb intenzitású, de nagyobb e|érésű tanácsadási szoIgáltatásokka|, kti|ön

hangsú||yaI a vá||aIkozásfej|esztésen. A várt eredmény a működő és a fejĺődő vá||a|kozások számának
növekedése, iIletve a munkané|kiiIiség á|ta|ános csökkenése.

Projektgazda onkormányzat, i||etve á|taIa kije|ĺi|t szervei

Partnere|í
stakeholderek

Munkaügyi kirende|tség kü|ső szolgáltatók

E|őkészítettség Projektöt|et, a Magdo|na Negyed Program során fo|ytatott hasonló projekte|emek nyomán némi
e|őkészítettségge|, továbbfejIeszthető mintákkal.

Szinergiák A projekt szervesen kapcsolódik az Ellótórendszeri kapacitósok programja cé|hoz tartozó MNP szociá|is
programjainak folytatása, kiterjesztése a kerü|et minden rászoru|ójára, hiszen az igen hason|ó tematika,
ame|y me|lett e|térés főként a cé|csoport tekintetében á|| fenn, várhatóan a két projekt kapacitásai
tisszehangolhatóak Iesznek.

Kö|tségigény 200 M Ft

output indikátorok Á||áskeresési és vál|alkozásfejlesztési tanácsadási he|yszínekke| egyaránt rende|kező negyedek száma
(db); szegmentá|t és aktívan e||átott á||áskeresési cé|csoportok száma (db)

Ütemezés A projekt 2016-os tervezés esetén 2017-ben megkezdhető, majd a szolgá|tatás 2022-ig fenntartható.
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D2. Bionikai k|aszter katalizálása

A projekt indoko|tsága, A Pázmány Péter Kato|ikus Egyetem |nformációsTechno|ógiai és Bionikai Kara Szigony és Práter utcák
szükségessége kereszteződésében 2004.ben átadott épü|ete a|akította a |eghatározottabban tematikus bionikai

fejIesztési kIaszter számára reIevánssá a Losonci negyedetJózsefoárosban. A SemmeIweis Egyetem
köze|i kü|ső k|inikai tömbje, i||etve a Magyar Tudományos Akadémia Kísér|eti orvostudományĺ |ntézete,
me|yek mind néhány száz méterre fekszenek az egyetem épü|etétő|, egyaránt erős szinergikus
kapcso|atban á||tak a beruházással, így |ogikus vá|asztás vo|t, hogy a Semme|weis Egyetem és a Pázmány
Péter Kato|ikus Egyetem a Tömő utca - Ba|assa utca - Apáthy lstván utca - Szigony utca tĺimbĺit válassza
ki ktizcis Bionikai Innovációs Ktizpontja megépítésére.

A beruházás 2015-ben vette kezdetét, egyérteIművé téve, hogy a negyed a tudományág országos sfintű
kutatási kcizpontja lett. Ebbő| az adottságból k<ivetkezik je|en projekt, me|ynek cé|ja e sűrtisödés
fo|ytatódásának ösztönzése, új kutatási kapacitások, kapcso|ódó gazdasági szerep|ők irodáinak,
Iaboratóriumainak terü|etre vonzása, ezze| magas hozzáadott értéket megieIenítő munkaheIyek
teremtése a kertiIetben.

A projekt tartaIma - A kutatóközponti szerepkör beépítése a Losonci negyed és a kerÜ|et marketingiébe

. Kapcso|ódó kapacitások bete|epü|ésének ingat|anokkaI va|ó támogatása a negyed terĹiIetén,
eset|egesen heIyiadó-kedvezmények biztosítása

A projekt cé|jai, e|várt A projeK cé|ja, hogy egyérte|műsítse a Losonci negyed kutatóközponti szerepkörének erősödését,
eredményei i||etve az önkormányzat kor|átozott eszktizeivel támogassa újabb, kapcso|ódó tudományos és iparági

szerep|ők betelepü|ését.

Projektgazda onkormányzat, i||etve á|ta|a kije|ti|t szervei

Partnerek, Pázmány Péter Kato|ikus Egyetem, Semmelweis Egyetem, Magyar Tudományos Akadémia, potenciá|is
stakeho|derek kapcso|ódótudományosésiparágiszerep|ők

E|őkészítettséE Projekttit|et.

Szinergiák A k|aszter beépítése a kerü|eti és városrészmarketingbe a Negyedek turisztikai kínálatának fej|esztése,
arcuIatának kiaIakítása, i||etve a Városmarketing és attrakciófejIesztés projektek számára biztosít
kiindu|ási alapot, mĘ az Egyetemi inkubátorházak |étesü|ésének ösztönzése projekt az itt |étrejövő,
i||etvejeĺen lévő tudományos kapacitások kapcsán mintaterü|etet nyerhet e projekttő|.

Kö|tségigény nincs (e|maradó helyiadó-fizetés nem merül fel)

output indikátorok A bionikai k|aszterre| kapcso|atba hozhatóan újonnan |étrejött, i||etve bekö|tözött munkahe|yek száma
(db)

Ütemezés A megva|ósítás a szükséges kerü|eti szabá|yozási döntések meghozata|áva| azonna| e|kezdődik, kü|tin
proaktív tevékenységet ezt követően nem igénye|. A k|aszter marketingeszközként való hasznosításának
ütemezése az E1. és E2. cé|okná| o|vasható.
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5.4.5. Egyetemvárosi program

El. Egyetemi inkubátorházak létesü!ésének ösztönzése

Aprojektindoko|tsága, Afelsőoktatásiintézményekegyikfőpotenciálishatásaakörnyezetükgazdaságáraakü|ĺinfé|espinoff-
sztikségessége vá||aIkozások megje|enése, me|yek az egyetem köze|ségére, hozzáférhetőségére, a gyakori szemé|yi

összefonódásokra aIapozva cé|szerűen kezdenek üzemeIni az egyes karok környékén. Minthogy
Józsefváros az ország egyik IegieIentősebb feIsőokatási központja, érdemes az tinkormányzatnak
lehetőségeihez mérten támogatni e spinoff-vá||aIkozások megieĺenését me|yek a spontán aIaku|áson
kívtiI pé|dáuI inkubátorházakon keresztü| va|ósuIhatnak meg. E helyeken bizonyos aIapfokú
szolgáĺtatások segítik a kezdő Vá||alkozások e|indu|ását, i||etve a k|aszterszerű e|he|yezkedés további
szinergikus foIyamatok e|őtt nyitja meg a Iehetőségeket.

Aprojekttarta|ma - Kooperációakeľtj|etfe|sőoktatásiintézményeive|,közcistervekkido|gozásaa|ehetséges
inkubációs formákró| - akár közösen, több intézmény és az önkormányzat együttes munkája
nyomán

- |nkubátorházak |étesítésének támogatása ingat|anokka|, teIkekkeI

A projekt cé|jai, e|várt A projekt cé|ja, hogy inkubátorházak |étesítésének kata|izá|ásáva| elősegítse egyetemi spinoff-
ereciményei váiiaikozások eiincjuiását és műkticjését a kerüietben. Éisőciieges megkcizeiítésben ezek iétrejötte a várt

eredmény, hosszabb távon azonban a bennük Üzeme|ő vá||aIkozások létrejötte, sikeressége,
inkubátorházon kívü|i kerü|etbeIi Iete|epü|ése tekinthető sikernek.

Projektgazda önkormányzat, il|etve á|ta|a kije|ö|t szervei

Partnerek, Kerü|etbe|i felsőoktatási intézmények
stakeholderek

E|őkészítettség Projektöt|et.

Szinergiák A Bionikai klaszter katolizálása projekt részeként kiemelt ĺehetőség nyí|ik az inkubátoľházakra épülő
mode|| teszte|ésére, gyakor|ati próbájára.

Ktiltségigény nincs

output indikátorok Inkubátorház cé|jára fe|sőoktatási intézmények számára rende|kezésre bocsátott megfe|e|ő te|kek vagy
ingatlanok száma (db)

Ütemezés A megva|ósítás a szükséges kerÜ|eti szabályozási döntések meghozata|ával -célszerűen már 2015
második fé|évében - azonnaI elkezdődik, me||ye| párhuzamosan foIyamatosan lehetséges a feĺsőoktatási
intézményekkeI va|ó tárgya|ás. Az inkubátorházak kiaIakításának k<iltsége, i||etve ütemezése a
projektnek nem része.
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5.4.6. Civil program

F1. Civil tudásbázis építése, hálózatosodás erősítése

A projekt indoko|tsága, Józsefvárosban számos civi| szervezet aktív, eĺsősorban a szociális szférában, de más terti|eteken is. E

szükségessége civiI szervezetek gyakran fo|ytatnak egymáshoz tematikusan és/vasy infrastrukurá|isan kapcsolódó
tevékenységeket, azonban nem rendelkeznek egymás működésérő| kie|égítő tudássa|, így nincs
Iehetőségĺik kihasználni olyan szinergiákat, ame|yek máskÜ|cinben adott esetben je|entős mértékben
növeIni Iennének képesek tevékenységeik hatékonyságát.

E hiányosságot hivatott póto|ni a projekt, ame|y informatikai, szervezési támogatássa| segít kihaszná|ni a

civiI szervezetek számára egymás kapacitásait, strukturá|ni eIképze|éseiket.

A projekt tarta|ma . Naprakész on|ine fe|ület létrehozása a kerü|etben aktív civi| szervezetekrő|, aktuális és á|ta|ános

tevékenységükrő|, az á|taIuk közös hasznosításra feIkíná|t infrastrukturá|is és
tudáska pacitásról.

- Kapcsolatteremtés a kerületben aktív civi| szervezetekke|, részvéte|ük aktív kezdeményezése

A projekt céljai, e|várt A projekt cé|ja, hogy a kerti|et civil szervezeti há|ózatosodjanak, megismerjék egymást és nagyobb
eredményei hatékonyságga| képvise|hessék cé|jaikat. Az ennek szervezését szo|gá|ó fe|ü|eten va|ó miné| nagyobb

arányÚ részvéte| a projeK közvet|enÜĺ váń eredménye, míg áttéteiesen a szinergiák kihasznáiása, i.gy a

civiI szervezetek működési hatékonyságának nĺivekedése jeIenti a projekt sikerét.

Projektgazda onkormányzat, i||etve álta|a kije|tilt szervei

Partneret KerÜletbe|ĺ civi| szervezetek
stakeholderek

E|őkészítettség Projektĺit|et.

Szinergiák A projekt hozzájáru| a Lakossógi, civil kapcsolottanás fejlesztése az önkormányzat részérőI címíj proje|<l

megva|ósu|ásáh oz azá|ta|, hogy o|yan kciztis fórumot hoz |étre, ame|yen az tinkormányzat egyformán
e|érhető minden civil szervezet számára.

Költségigény 0,5 M Ft

output indikátorok Az újonnan |étrehozandó online fe|ü|eten elérhető civiI szervezetek száma (db)

Ütemezés A megva|ósítás az ismert civi| szervezetek 2015. második fé|évi fe|kereséséve|, további re|eváns

szervezetek hó|abdamódszerrel történő azonosításáva|, majd a kooperációs keretek köz<is kiaIakításávaI

veheti kezdetét, majd 2016 e|ső fé|évében e|induĺhat az on|ine fe|ület működtetése is.
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F2. Ĺakossági, civil kapcsolattartás fejlesztése az önkormányzat részéről

A projekt indoko|tsága, A kerület nyitott működése, kü|önösen a fej|esztések terén, hozzájáru|hat a he|yi identitás építéséhez, a
szükségessége |oká|patriotizmus fejlődéséhez, áttéte|esen a szomszédsági kohézió erőstidéséhez. E nyitott működést, a

jogszabá|yokban és pályázatokban e|őírt köte|ező nyi|vánosságon fe|ül, e|sősorban intézményesített
többletkommunikációs formák üzeme|tetéséve| bIztosÍthetla az önkormányzat, eIsősorban az érlntett
Iakosság, de optimá|ĺs esetben a releváns civiI szervezetek bevonásáva|.

AprojekttartaIma - Te|epü|ésüzeme|tetésiés-fejlesztésidtintések,beavatkozásokintenzív,cé|zottkommuniká|ása
az érintett |akossá& az érintett terü|eten aktív civi| szervezetek fe|é

- Ezen intenzív, cé|zott kommunikáció intézményesítése, érintettek számán, iIletve értékhatáron
aIapu|óan ská|ázott, ktite|ező érvényű aIkaImazása

- A kapottvisszaje|zések keze|ése, amennyiben Iehetséges, az üzeme|tetési, fej|esztési döntésbe
va|ó beépítése

- A cé|csoportokhoz i||eszkedő nye|vezetű kommunikáció fo|ytatása, ha szĹikséges, párhuzamos
regisztereken, csatornákon

- Amennyiben az adott tématerü|eten, szomszédságban műktidik ismert, bármi|yen szinten is
kompetens Iakossági csoport, civiI szervezet, annak bevonása a döntés-e|őkészítésbe,
természetesen csak egy minimáiis beavatkozási méret íeieit

- Kénye|mes, intuitív, direkt csatorna (csatornák) biztosítása a proaktív |akossági (civi|)

kommunikáció, illetve az utólagos vé|eménynyilvánítás számáÍa

A projekt cé|jai, e|várt A projekt cé|ja, hogy megkönnyítse, intézményes formába tere|je a he|yi stakeho|derek bevonását a
eredményei |akóktĺrnyezetüket érintő d<intések, fej|esztések megva|ósításába, adott esetben akár meghozata|ába is,

ezzeI erősítve, hogy a Iakosság magáénak érezze Iakókörnyezetét, így feIe|ősebben haszná|ja, keze|je azt.
A projekt áttéte|esen a Iakossági önszerveződés erősítését is cé|ozza.

Projektgazda Önkormányzat, i||etve á|ta|a kije|ö|t szervei

Partnerek, Lakosság, civi| szervezetek
stakeholderek

Előkészítettség Projektöt|et.

Szinergiák A Civil tudósbózis építése, hálózatosodás erősítése projekt megvalósu|ása o|yan p|atformot hoz |étre,
ame|y ľészben akár e projekt során is hasznosítható.

Kö|tségigény 0,5 M Ft

output indikátorok Te|epti|éstizeme|tetési és -fej|esztési döntések kommunikációjához a|ka|mazott csatornák száma (db);

dcintések során beépített észrevéteIek száma (db); döntés.e|őkészítésbe bevont Iakossági csoportok,
civiI szervezetek száma (db)

Ütemezés A megva|ósítás a projekt rész|eteinek kido|gozásáva|, jó gyakor|atokfe|térképezéséve| 2015. második
fé|évében veheti kezdetét, majd 2016-tó| fo|yamatos aIkaImazására is sor kertiIhet.
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F3. Civil iinszerveződések elősetítése

A projekt indoko|tsága, A Szomszédok Egymásért Mozgalom, a Társak a Te|eki Térért Egyesü|et és az ezekhez hason|ó csoportok

szükségessége |ogikáját követő önszerveződésektámogatása a környezettudatos, a környezetükért aktívan tenni akaró
és tenni képes helyiek megerősítését cé|ozza, akik figye|emme| kísérik szűkebb környezetĺiket, így puszta

je|en|étükkeI akadályoznak meg bizonyos fajta rejtőzködni kívánó antiszociá|is vise|kedésformákat, akár
bűncse|ekményeket s szabá|ysértéseket. A szervezett tevékenység mindenezek me||ett a he|yi kohéziót

is erősíti'

Aprojekttarta|ma . Lakosságicinszerveződőcsoportoktámogatásaeszközökke|,infrastruktúráva|

- Tájékoztató anyagokka|, e|őadások szervezésével e bűnmege|őző csoportok strukturá|t
műk<idésének e|ősegítése, tevékenységük szándékolt mederben tartása

A projekt céljai, e|várt A projekt cé|ja, hogy a proaktívan (is) működő po|gárőr mozga|mak me||é passzÍv, ezá|tal nagyobb

eredményei tömegek számára e|vá||a|ható szomszédsági csoportok |étrejövete|ét segítse e|ő, ezze| ncive|ve a rendet,

a szubjektív biztonságérzetet, a he|yi mikrotársadaImi kohéziót, i||eWe cscikkentse bizonyos

bűncseIekmények e|őfordu|ását'

Projektgazda onkormányzat, il|etve á|ta|a k.ljelölt szervei

D.*^^.^L I A+^.A Fa^^.,AAa.1di ôc^^^*^v |5v^c.ád aa|a.łi#cád tonAAlcáa
vJq6| lJvPvl sv.\, .ul\vJJuó, řvlöql vĺ J!Đ l sl lvvl Ý9b

stakeholderek

Előkészítettség Projektöt|et.

Szinergiák A Lakossóg és rendőrség kommunikációjónak Íejlesztése címet vise|ő projekt kiemelt cé|csoportját
jeIenthetik a jeIen projektben körü|írt szomszédsági szervezetek.

Kö|tségigény 7 M Ftateljes projektre

output indikátorok Újonnan a|akult |akossági ĺinszerveződő csoportokszáma (db); önszerveződő csoportok műk<idésének

e|ősegítésére kiadott tájékoztató anyagok száma (db - típusok számossága, nem pé|dányszám)

Ütemezés A kapcso|ódó kiadványok 2015. másodikfélévi e|őkészítését köVetően 2022-igfo|yamatosan.
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5.4.7. EIlátórendszeri kapacitások programja

G1. Auróra utcai rendelőintézet megújítása

A projekt indoko|tsága, A szakorvosi el|átás Józsefuárosban ma nagyrészt az Auróra utcai rendelóintézetben történik, ame|y az

szükségessége 1970-es években épÜĺt, és a 2000.es évekre már igen sok szempontbó| nem fele| meg az e||átási
kívánalmaknak. A korszerĺjsítés aktuaIitását növeIi a Trefort utcai rende|őintézet megszűnése, me|ynek
řéVén ttvább| sEäkorvos| käpäČ|tások e|hé|yezése Vá|t sfokségessé az ép0letben, l||étve ä Korány| sándor
utcai részIeggeI va|ó egyesítés kívánaIma.

A projekt tarta|ma - Létező kapacitások korszerűsítése

- Új épĺl|etszárny kialakÍtása addikto|ógiai és TBC., pu|mono|ógiai rész|egge|

- Parko|óbővítés, parKe|újítás

A projekt céĺjai, elvárt A projekt cé|ja és várt eredménye a szakorvosi e||átás korszerrísítése, az e||átások cisszevonása egy
eredményei k<izponti te|ephe|yre.

Projektgazda onkormányzat, Józsefvárosi Egészségügyi Szo|gá|at

Partnerek,
stakeholderek

E|őkészítettség Kidolgozott,megva|ósítása|attá||óprojekt.

Szinergiák A projekt az ldősek ellótósa, ellótősok bővítése nevet vise|ő projekt megva|ósíthatóságát segíli azza|,

hogy az idősek szakorvosi e||átása tekintetében korszerűbb, komfortosabb el|átást tesz Iehetővé.

Költségigény 1200 M Ft

output indikátorok Szakorvosi e||átások ĺisszevonásra kerÜ|tek (igen/nem); a rende|őintézet komp|ex megújítására a
pá|yázati terveknek megfeIe|ően sor kerü|t (igen/nem)

Ütemezés A kivite|ezés várhatóan 2015 végére |ezárul.
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G2. Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a rászorulóknak

A projekt indoko|tsága, Míg a rászoru|ó bci|csődés-, óvodás- és isko|áskorú gyermekek ingyenes étkeztetése régóta mego|dott

szükségessége akkor, amikor a gyermekek az intézményben tartózkodnak, je|en|eg semmilyen intézményesített módja
nincs e gyermekek étkeztetésének megoIdásának akkor, amikor hosszabb ideig nem tartózkodnak ezen

intézményekben * p|' tanítási szünetekben -, és csa|ádjuk nem képes annak biztosítására, il|etve nem

foglalkozik azzal.

A projekt egy szúk ktirt érintő, partiku|áris prob|émára kíná| egyszerűen biztosítható, kis kci|tségigényű

megoIdást, ku|csprojektként va|ó kiemeĺését az indokolja, hogy nem egy máskü|cinben |étező e||átás
javításáró|, fejIesztésérőĺ vagy kiterjesztésérő| szó|, hanem - egyedü|iként - egy te|jes egészében
hiányzó e||átástípus elindításáról.

Aprojekttarta|ma - |ngyenes,rászoru|tságia|apúgyermekétkeztetésbiztosításaegészévben-kü|önösentanítási
sztinetek idején - a kerÜ|et néhány o|yan pontján, aho| e projekttő| függet|enü| is mÍĺködik
önkormányzati fenntartású meIeg konyha

- Az étkeztetési |ehetőség hirdetése a potenciális cé|csoportba tartozó gyermekek, i||etve

csa|ádjuk részére

A projekt cé|jai, e|várt A projekt cé|ja és várt eredménye a gyermekétkeztetés műkĺidésében időa|apon fe|merü|ő e||átási
^-^J-a-..^i t.-.L^L t^r^l:-^Ettu|lĺE|tyEĺ |yuNo^ lE|EuęJE.

Projektgazda onkormányzat, Józsefváros Szociá|is Szo|gá|tató és Gyermekjó|éti K<izpont

Partnerek, Az e||átásnak he|yet adó intézmények
stakeholderek

E|őkészítettség Projektöt|et.

Szinergiák

Kö|tségigény 38,5 M Ft a teljes projektre

output indikátorok E||átott gyermekek száma (fő)

Ütemezés A projekt 2015 közepén elindítható és 2022-ig je|en stratégia részeként fo|ytatható.
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5.4.8. AluIhasznosítottterri!etekfejlesztésnekprogramja
H 1. József Telefonkiizpont hasznosítása

A projekt indoko|tsága, A Horváth Mihá|y tér északi fe|én, a Német utca sarkán á||ó vo|t József Te|efonközpont épü|ete régóta
szükségessége tiresen á||. A nagyméretĺí műem|ék épü|et hasznosítása egýe|ő| az értékmegőrzés cé|jábó|, másfe|ő| a

sok szempontbó| a kerü|et főtereként szoĺgá|ó Horváth Mihá|y tér reprezentativitásának növe|ése
cé|1ából |ényeges. Az épiiIet magántuIajdonú, a tuIajdonos szándékai szerint szá||odává ä|äkítäná ázt,
aminek merya|ósu|ásának esé|yeit a gazdasági fe||endü|és jeIentősen javítja.

A projekt tarta|ma - Vo|t te|efonközpont-épü|et szá||odává alakítása

- Műem|éki értékek megőrzése, annak fe|ügye|ete

- A környezethez va|ó megfeIe|ő kapcso|ódás szabá|yozási fe|téteIeinek megteremtése és
e||enőrzése

A projeK cé|jai, elvárt A projekt cé|ja a JózsefTe|efonközpont üres épü|etének funkcióvá|tása, szá||odaként. A várt eredmény
eredményei az épü|et kĺirnyékénekfe|értéke|ődése, státuszának eme|kedése, így hozzájáru|ás a környező,

kedvezőt|en á||apotú Csarnok negyedbeIi tömbĺik heIyzetének javu|ásához.

ô.-'.Lj.!rĺUJEŃlě'dZud oę|ur|dzu

Partnerek, önkormányzat, V. Kerü|eti Kormányhivata| Építésügyi és or<ikségvéde|mi osztá|y
stakeholderek

E|őkészítettség Projektöt|et.

Szinergiák A projekt kapcso|ódik a Horvóth Mihály tér északi oldalónak Íelújítóso projekthez, a két projekt egymás
pozitív hatásait erősíti.

Kö|tségigény 40 000 M Ft

output indikátor A szálloda e|készÜ|t (igen/nem}; az épü|et múem|éki értékeinek megőrzése megva|ósu|t (igen/nem)

Ütemezés Agazdasági környezetjavulásáva| reá|is a beruházás 2015. évi e|indu|ása és 2016. évi átadása.
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H2. Corvin Áruház rehabititációjának iisztönzése

A projekt indoko|tsága, A Blaha Lujza téri Corvin Áruház az egyik e|ső magyar nagyáruház volt, épü|ete műemlék. Patinás
szükségessége mú|tjához és központi e|helyezkedéséhez képest ál|aga |eromlott, áruházként nem népszerű. A benne

he|yet fog|a|ó újabb - ku|turális, szórakoztató, vendég|átó-ipari - funkciók nem szerveződnek
rendszerré. Az áruház jelen|egi á||apotában hozzájáru| a B|aha Lujza tér vonzerejének a|acsonyan

tartásához, megújítása szükséges ahhoz, hogy a tér a Pa|otanegyed va|ódi kapuja |ehessen.

A projekt tartalma - Befektetők keresése, beruházásösztönzés

- Fa áruház műem|éki heĺyreá||ításának koordiná|ása

- Az épület városon be|Ü|i pozíciójához i||ő színvona|ú és funkciójú haszná|at ösztönzése

- A megje|ent ku|turális, szórakoztató és vendég|átó-ipari funkciók integrá|ása a megúju|t

haszná|ati keretekbe

A projekt céljai, e|várt A projekt cé|ja lerom|ott állapotú, a|acsony vonzerejű Corvin Áruház megújítása, ezzel a Blaha Lujza tér
eredményei potenciáljainakjobb kihaszná|ása, a Pa|otanegyed mé|tó kapujává a|akítása.

Projektgazda önkormányzat

Partnerek, Je|en|egi tu|ajdonos, potenciá|is beruházók, V. Kerületi Kormányhivata| Építéstigyi és örökségvéde|mi
stakeho|derek osztá|y

E|őkészítettség Projektcit|et.

Szinergiák A projekt kapcso|ódik a Blaha Lujza tér revitalizóciójo projekthez, a két projekt egymás pozitív hatásait
erősíti.

Költségigény 10 M Ft

output indikátor Városon be|ü|i pozíciónak megfe|e|ő funkciójú haszná|atot ösztönző szabá|yozási |épések történtek
(igen/nem)

Ütemezés A beruházók keresése, a beruházáscisztcinző |obbitevékenység már 2015-ben megkezdhető, ekkortó| a

tevékenység sikeréig foIyamatosan fenntartandó. A további projekteIemek megya|ósítása ezt kciveti,

e|őre nem meghatározható.
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5.4.9. Biztonság- és komfortérzet javításnak programja

l 1. Társasházak biztonsági rendszerének fejlesztése

A projekt indokoltsága,
szükségessége

Míg a kerü|et kĺizterü|eti krizbiztonságát nagyban javította a közterek nagy részét lefedő
kamerarendszer, addig a Iakóházak be|ső terü|etein i|yen vá|tozás nem következhetett be' A tapaszta|t
közbiztonsági prob|émák megoIdását komplexen kezeIni hivatott projekt egyszerre szo|gá|ja a fizikai
prevenciót a házak, i|letve akár a lakások rácsokka| va|ó megerősítéséve|; az e|rettentő erőt a térfigye|ő
rendszerbe kĺitött beIső kamerákkal; a feIderíthetőség és számonkérhetőség javítását ugyanezen
kamerákka|; a kcizösségi kontro|| javítását portaszo|gá|atok fenntartásával; valamint, járu|ékosan,

munkaheIyek teremtését ugyanezze|, a szomszédsági rendőrséghez hason|ó' ám hétköznapibb módon.

A projeK tartalma . Bérházak kapuinak, |akásainak rácsokka| va|ó erősítése, a |akókka| kooperációban kiépítve

- Pá|yázat társasházak kapuinak rácsos megerősítésének támogatására
. Pályázat magánIakások rácsos megerősítésénektámogatására

- Be|ső udvari, kapua|ji kamerák kiépítése bérházakban

- Pá|yázat be|ső udvari, kapua|ji kamerák kiépítésének támogatására társasházakban

- Portaszolgá|at létesítése bűncse|ekmények á|taI erősebben íertőzött bér- és társasházakban.
cinkormányzati fog|aIkoztatásként, akár Iakhatási lehetőséggeI egyÜtt

- Be|ső udvari, kapua|ji kamerák rendőrségi megÍigyelésének kti|tségtámogatása

A projekt cé|jai, e|várt A projekt cé|ja a kapukon be|ü|i közbiztonság növe|ése komp|ex eszközökkel, szükség esetén
eredményei portaszo|gá|at létesítéséve|, ez utóbbi járu|ékos hasznaként munkahe|$eremtéssel'

Projektgazda tnkormányzat, i||etve á|ta|a kije|<i|t szervei

Partnerek,
stakeholderek

Társasházak, rendőrség

E|őkészítettség ProjektötIet.

Szinergiák A projekt számos kapcso|ódó projektte| bír, me|yek ktizü| a |egegyérte|műbb az lntelligens
kamerorendszer fejlesztése egyetemi együttmĺiködésben című. Ennek segítségéVel a belső udvari
kamerák megfigye|ését szoftver végezheti, csĺikkentve a kapcso|ódó é|őmunkaterhet, és növeIve az
egyszerre megfigyeIhető területek kiterjedését, nagyban segítve a kapukon belü|i közbiztonság
javu|ását. Szinergia haszná|ható ki a Társosház-felújítósok tómogotóso projektteI is, ameIy társasházak
egyéb infrastrukturá|is megújítására dediká| pá|yázati forrást, így a két projekt akár krizcis pá|yázati
rendszerben is kezeIhető.

Kö|tségigény 320 M Ft a teljes projektre

output indikátorok Újonnan megerősített kapuk száma (db); újonnan megerősített |akásajtók száma (db); újonnan kiépített
be|ső udvari éslvagy kapua|ji kameráva| rende|kező |akóépü|etek száma (db)

Ütemezés A Ieginkább érintett házakban megva|ósítandó portaszo|gá|at eIsősorban oIyan épületekben javasolt,

aho| á|| szabadon önkormányzati |akás (kÜ|önösen annak ismeretében, hogy a 100%.ig magántulajdonú
társasházak közbiztonsága á|ta|ában kedvezőbb), így a szükséges kisebb fizikai beavatkozásokat
követően 2016-tő| bekö|tĺizhetnek a portaszo|gá|atot végzők. A projekt pá|yázati (ilIetve bérházakná|
támogatási) |ábának kidoIgozása ezzeI nagyrészt párhuzamosan, 2015 és 2016 eIső fé|éve során
Iehetséges, így 20t6. második félévi pá|yáztatássaI az eIső támogatott rács- és kameralétesítésekre
20l7-ben már sor kerü|het. |nnentő| - indikatív értékként, me|ytő| a rendelkezésre á||ó források a|apján
|ehetséges mindkét irányba az e|térés - évente 20 ház megújításának támogatása lehetséges, tárgyév
e|őtti fé|évben megva|ósu|ó pá|yáztatássa| Ło2f-ig, A kamerák megfigye|ési kapacitásainak biztosítása a

beépítést követően, azokkaI azonos ütemben halad.
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l2. Lakosság és rendőrség kommunikációjának fejlesztése

A projekt indoko|tsága, A kerü|et kedvezőt|enebb adottságú negyedeiben jelentkező kcizbiztonsági problémákat segíti
szükségessége e|sősorban a |akosság és a rendvéde|mi szervek kommunikációjának erősítése, a biza|omépítés és a

strukturá|t információáramo|tatás Iehetőségeinek megteremtése. A kerü|et sok részén je||emző aIacsony

szubjektív biztonságérzet javítását nagyban képes támogatni a rendőrség áĺta| ápo|t rendszeres és
hiteles kaocsoĺat.

A projekt tartalma - KerÜ|eti rendőrök érzékenyítő tréningie a je||emző deprivációs he|yzetek megismerésére és
keze|ésük eIsajátítására

- Fogadóórák, tájékoztatók, e|őadások rendszeres szervezése kerü|etszerte, e|sősorban a körzeti
megbízottak (KMB), másodsorban az adott kcirnyéken zavart okozó specifikus
bűncseIekmények rendőrségi szakemberei részvéte|éve|

- A cé|csoportok nyelvi normái szerint kommuniká|ó tájékoztató kiadványok terjesztése

A projekt cé|jai, e|várt A projekt célja, hogy a kerü|et normakĺivető |akosságának szubjektív biztonságérzete erősödjön, a

eredményei rendőrségge| szembeni biza|ma nőj<in, i||etve, részben ennek következményeként, a re|eváns |akossági

információk rendőrség irányába va|ó áram|ása is javuljon.

Proiektsazda onkormányzat' rendőrség

Partnerek, Kü|ső szakértő szervezetek
stakeholderek

E|őkészítettség Projektcitlet.

Szinergiák ACivil iilnszerveződések elősegítese projekt olyan cé|csoportotjelö| ki, ame|yek bevonása a cé|zott
rendőrség_|akosság kommunikációba kieme|t jeIentőséggeI bír.

Kĺi|tségigény 10 M Ft a teljes projektre

output indikátorok Érzékenyítő tréningbe újonnan bevont kerri|eti rendőrok száma (fő); rendszeres fogadóórát tartó körzeti
megbízottaI rendeIkező negyedek száma (db); cé|csoportok nyeIvi normái szerint kommuniká|ó
tájékoztató kiadványok száma (db, típusok számossága, nem pé|dányszám)

Ütemezés Érzékenyítő tréningek rendezése és tájékoztató kiadványok újraszerkesztése, újranyomása egyaránt
évente, 2015 l|. fé|éVétő| 2022 |. fé|évéig.
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5.5. PROJEKTEK VAZLATOS PENZUGYI TERVE ES UTEMEZESE

5.5.1' Vázlatos pénzügyi terv
Az a|ábbi táb|ázatok az e8yes ekcióteŕü|eti, i||etve tematikus kuIcsprojektek indikatív forrásigényét, i||etve potenciá|is finanszírozási forrásait tartaImazzák. Az

egyes projektek kö|tségi8énye, az e|őzetes tervezés bizonytaIanságaibó| fakadóan, nem különbiizteti meg a pályázati források esetén e támogatási összeget és az

önerőt, a táb|ázatok minden ce||ája a te|jes forrási8ényt je|ö||. Az egyéb projektek kö|tségigényét a stratégia nem tárgya|ja, kidoĺgozásukra a későbbi részletes

kerÜ|het sor.

Akcióterü|eti projektek

versenyképes Kö2ép-

MagyaroÍszát opeíatÍv PÍogrem

keÍetében |ehíVható forÍás

{m||||ó Ft)

Egyéb lsmen foÍÍás
(m|||ió Ft)

Ismeretlen forrás

(m|||ló tt)

Összesen

(m|||ló Ftl

lti'

MNP |||. szociális
programjainak foIytatása,

kiterjesztése a kerÜ|et minden

rászorulójára

600
(VEKOP6.2-Aleromlott
teIepü|ésrészeken é|ő hátrányos

heIyzetű |akosság

é|etkörÜ|ményeinek iaVítása,
társadaImi és fizikai

rehabiIitációja)

200

(VEKoP 7'1 - Kieme|t társadaImi
felzárkózási programok)

800

LÉLEK PÍogram fo|ytatása,

bćivítése

300

(VEKoP 7.1- Kieme|t társadalmi

feIzárkózási programok)

300
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Évi két nagy állásbŕirze (VEKoP 7'1 _ Kieme|t társadaImi

feIzárkózási programok}

5

Európa Be|városa Program ||

r22,4

(Józsefu árosi onkormányzat)

FÉR-KöZ,,A")

L8f,I
(társasházak)

rzz

BIaha Lujza tér revitaIizációja
600

(egyéb}
600

PaIotanegyed : Ga|érianegyed
50

(esyéb)
50
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ĺ

Orczy Negyed Program

4800
(VEKoP 6.2 -A ĺeromlott
telepÜ |ésrészeken élő hátrányos

helyzetű |akosság

é|etkörÜ|ményeinek javítása,

táŕsadaImi és fizikai

rehabiIitációja)

200

(VEKoP 7.1 - Kiemelt társadaImi

feIzárkózási programok)

15000

(eeyéb)
20000

Ludovika Campus, Orczy park

fejIesztése

32000

(Nemzeti Ktizszo|gá|ati Egyetem)
32000

Szeszgyár utca megnyitása a

Visi Imre utca és a Kőris utca

közijtt

250
(ecyéb)

f50

a ĺłii.tł
,lliiiii:

' . 
j::

corvin sétány Programhoz

kapcso|ódó ingat|an. és

közterü|eti fejIesztések

foIytatása

50000

(Piaci befektetés)
50000

Bö|csődebőVĺtés a Nagy

TempIom utcában

600

(VEKOP 6.1 _ Bö|csődék és

családi napközik, VaIamint

óvodák infrastrukturá|is

600
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'' ''.

Népszínház utca tematikUs
revitaIi2ációja

500

(egyéb)
500

A Zsibárusház, illetve

KözépsőJózsefváros zsidó

örökségének turisztikai

fejIesztése

tn

(egyéb)
50

lózsefvárosi páIyaudvar

terü|etének rehabiIitációia

IJ

(egyéb)
l5

MicheIin gUmigyár

terüĺetének hasznosítása

Ganz-MAVAG terü|etének

szabálvozása

AsztaIos sándor úti feItáróút

létrehozása
1500 1500

tsszEsEN (mil|ió Ft) 6705 ólolz 17965 107292

2. táb|á2at: Akcióterü|eti projektek indikatíV forrásigénye (mi||ió forint)



PEST.BUDAPEST KONZORCIUM Budapest Vl||. kerijIet JózseÍváros

lntegrált TeIepü|ésfejIeszté5i stratégĺa

Tematikus kulcsprojektek

Veŕsenyképes Közép.

ltlo6'olvĺ J.oE gPEl quY rIv6to|||

keretében Iehívható foÍřás

(mi||ió Ft)

LttEv rJrrrEr r rer I oJ

(mi||ió Ft)

|.^^.^ł|^^ 5^..Ą.

(mi||ió Ft} (mi||ió Ft)

Bérlakásrendszer komf ort és

méret szerinti átstrukturá|ása

2s00

(VEKOP 6.2-A leromlott
teIepü|ésrészeken é|ő hátrányos

he|yzetű lakosság

é|etkörü|ményeinek jaVítása,

társadaImi és fizikai

rehabi |ĺtációja}

7500

(egyéb)
10000

Társasház-fe|újítások

1000

(VEKOP 6.2 -A leromlott
te|epÜ|ésrészeken é|ő hátrányos

he|yzetű |akosság

életkörÜlményeinek javítása,

társadaImi és fizikai

rehabiIitációja)

9000

(ecyéb)
10000

;iili

sport- é5 rendezvényközpont

létesítése

9000

(egyéb)
9000

Zö|díe|Ületek minőségi

fe|újítása, fenntartása

75

(egyéb)
75
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Új szakmai programok

á||áskeresőknek,

vá||aIkozásoknak

200

(egyéb)
200

Bionikai kIaszter kataIizá|á5a 0

Negyedek turisztikai
kíná|atának fejIesztése,

arcuIatána k kiaIakítása

20

(egyéb)
20

Városmarketing és

attrakciófeiIesztés

fo
(egyéb}

':2r.

Egyetemi inkubátorházak

létesÜ lésének ösztönzése
0

ctüupnooŔnu, '.
.':. 

.;l

civiI tudásbá2is építése'

hálózatosodá5 erősítése

0,5

íeevéb)
nt

Lakossá8i, civiI

kapcsoIattartás fejIesztése az

önkormánvzat részérő|

0,5

(eeyéb)
0,5

civi| önszerveződés

e|ősegĺtése

7

íesvéb)
7
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József TeIefonkózpont
hasznosítása

10000

(ingatlantulaidonos)
10000

Corvin Áruház
rehabilitá|ációjána k

ösztönzése

10

(egyéb)
10

Auróra utcai rende|őintézet
megújĺtása

1200

(KMOP)
LZOO

Szü nidei gyermekétkeztetés

biztosítása a rászoru|óknak

38,5

(VEKoP 7.1_ KiemeIt társadaImi
Í e|zárkózási progra mo k)

38,5

,.ii l
I ri. i:::r

Társasházak biztonsági
rendszerének fejIesztése

50

(VEKOP 6.2 -A leromlott

teIepü|ésrészeken é|ő hátrányos

he|yzetű |akosság

é|etkörtiIményeinek jaVítása,

társadaImi és fizikai

reha bi I itációja )

Ż70

(egyéb)
3f0
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Lakosság és rendőrség

kommunikációjá nak
10

(cBytru,
10

ossZEsEN (mi||ió Ft} 3588,5 Trfoo 26t13 40901,5

3. táb|ázat: Tematikus kuIcsprojektek indikatív forrásigénye (mi||ió forint)



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM Budapest V|||. kerület Józsefváros

Integrá|t TeIepü|ésfejIesztési Stratégia

Az egyéb (nem akcióterületi, i||etve nem tematikus ku|cs-) projektek esetében nem kerü|t sor a

projekttartaIom részletes kĺdo|gozására, így ezek esetében csupán a te|jes kö|tségigény indikatív
fe|tüntetésére Van mód, tekintve, hogy a potenciá|ĺs finanszírozásĺ |ehetőségeknek való megfele|és nem
ismert. Hangsú|yozandó, hogy - részletes projekttarta|om híján - az indikatív költségĺgények is csupán
nagyságrendi becsléseknek tekinthetők.

Egyéb projektek

lndikatív

nagyságrendi

költségigény

(millió Ft)

Integrá|t és fenntartható |akás- és ingat|angazdá|kodási struktúra kia|akítása 0

vÁv telep hetyzetének rendezése s000

Ü res ön kormá nyzati tizIethe|yiségek hasznosításá na k e |ősegítése 5

Parkolóház-kapacitások és közterü|eti parko|ás egységes rendszerben kezelése 0

Baross tér térfa|ainak rehabiIitációja 200

Rákóczi tér kisugárzó hatásainak erősítése 200

Utak, já rdák, gya|ogátke|ők felújítása 500

Közterek átĺáthatóságának növe|ése, megfe|e|ő közvi|ágítás aIkaImazása 50

Rákóczi út emberközeIibbé téte|e és kereskedeImi revitaIizációja 8000

Hungária gyűrű menti terÜ|etek parkolási he|yzetének rendezése 5

Haj |ékta |a ne||átó intézmények egyen|etes fővá rosi eIosztása 3000

|sko|ai kerékpánáro|ók |étesítése 2

intézményi és közterü |eti kerékpá rtá rolók fejIesztése 3

Közparkok, frekventá |t terÜ|etek WiFi-e||átása 5

Kerékpá ros infrastru ktú ra kom plex fej Iesztése 20

Nagykörút revita I izációja 200

Üres teIkek átmeneti hasznosításának e|ősegítése 0

Sze|ektív h u ||a dékgyűjtés közterÜ |eti lehetőségei nek bővŕtése 5

Közösségi terek há|ózatának bővítése, intézménykertek bevonása 10

Horváth Mihá|y tér északi o|da|ának fe|újítása 1500

Parko|ási konfliktusok fe|o|dása a Százados negyedben és a Tisztvise|őte|epen 3

Nyi|vános, fenntarthatóan működtethető WC-k, szemetesek sűrűségének növe|ése 100

|vókutak elhe|yezése 5

FeI nőttoktatás, szÜ|őoktatás biztosítása 50

KözfogIa Ikoztatás bővítése 2000

77
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He|yi védeIem intézményének kiterjesztése 2

Nemzetkozi turizmus igényeinek kielégítése 2

EGYETEMVÁRoSI PRoGRAM

Fe|sőoktatási intézmények bevonzása, egyetemVárosiasítás 10

Ha Ilgatók igényeire épü |ő szo|gá |tatásfej Iesztés, a he|yi |a kosságga| összha ngba n 0

'CIVII- PROGRAM

Hungária gyűrű menti üres terü|etek hasznosításának ösztönzése 5

Magyar Rádió fu nkcióváĺtása 10000

Ganz-MÁVAG terü|etén zö|d ipar |ete|epedésének kata|izá|ása 2

Baross kocsiszín funkcióvá|tása 500

Vo|t kenyérgyá r hasznosításának e|ősegítése 0

Vo|t MsZMP székház hasznosításának e|ősegÍtése 0

Fogh íjteI kek átmeneti hasznosításá na k e|ősegítése 0

Fe|sőoktatási ha||gatók bevonása szociális programokba 50

Bö|csődék, óvodá k, iskolá k, spo rtpá |yá k korszerűsítése 1500

ldősek ellátása, eIlátások bővítése 400

Ezüstfenyő Gondozóház bővítése 150

ldőskIubok rendszerének fo|ytatása 75

Fűtéstámogatás rászoru|ókna k 400

Fecske ház-progra m 600

Nagycsa|ádosok és idősek étkeztetési támogatása 400

IskoIa kezdési támogatás nagycsaládosoknak 50

Rászoru|ók étkeztetési támogatása 200

,,Szúr ő szombat,, program bővítése 15

|sko|ai pályavá |asztási ta nácsadás 3

Százados n egyed a |a pfokú oktatási e| |átottságá na k javítása 60

KözépiskoIai kötelező önkéntesség bevonása szociá|is programokba 50

Gyermekorvosi kapacitások bővÍtése 160

Közösségi kĺjzlekedés lefedettségi hiányainak pót|ása, infrastrukturá|is há|ózat

fejIesztése

400

Ki|éptetőházak rendszerének kiépítése 200

Csa|ádok átmeneti otthonának biztosítása a kerü|eten be|Ül 150

Egészségügyi intézmények á||agmegóvása 50
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lskolai bűnmege|őzés és drogprevenció 25

Új rendőrségi központ kia|akítása 2s00

Közérzet javítása: köztériaIkoholfogyasztás,0-24 üz|etek, ca||shopok kiszorítása 0

|||egá|is bevándor|ók kerü|eti je|en|étébő| eredő prob|émák kezelése 0

Rendőrségi riasztórendszerľe csatIa koztatás 200

Kerékpá ros közterü |et.feItigye|ők 5

Rendőrháza k |étesítése a bűn ügyĺleg fertőzött terÜ leteken L50

I nteIligens ka mera rendszer fejIesztése egyetem i együttm űködésben 2000

Kamerarendszer hiányainak pót|ása 75

Józsefu á rosi Á|dozatsegítő Sza kma i Ren dszer fo|ytatása 3

osszrsulri (miiiió Ft) 4tf55
4. táb|ázat: Egyéb projektek indikatív, nagyságrendi forrásigénye (mi||ió forint).
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5.5.2. Váz|atos ütemezés
fu a|ábbi táb|ázatokban látható a fent részIetezett projektek - az akcióterü|eti projektet i||ewe a tematikus ku|csprojektek - vázlatos, indikatĺV Ütemezése. Az

Ütemezését a a későbbi rész|etes projekttervekben kerü|het sor
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Michelin gumigyár

terü|etének hasznosítá5a
2015. Vt. 2016. V.

Ganz-MÁVAG terü|etének

szabályozása
2015. tX. 2015. Vt.

AsztaIos sándor úti fe|táróút

|étrehozása

5. táb|ázat: Akcióterü|eti projektek indikatív ütemezése.
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6. ANTlszEGREGÁclos PRoGRAM

6.1. A 2oo8. Évl łľĺrlsZEGREGÁCIos TERV MEGVALósuńsn
Budapest Vl||. kerü|et Józsefuáros onkormányzata 2008.ban fogadta el az Integrá|t Városfej|esztési

Stratégiáját, me|ynek szerves részét képezte az antiszegregációs terv (ASZT). Az ASZT fog|a|kozik a

szegregációs mutató által |ehatárolt szegregátumokka| és veszé|yeztetett terü|etekke|, i|letve azokkal a

nagyobb kiterjedésű, a|acsony státuszú, |erom|ott városrészekkel, amelyek ugyan nem szegregátumok, de

társadalmi és fizikai megújításra szoruInak.

A szegregátumok és veszélyeztetett területek lehatáro|ása a szegregációs mutató 50%, il|etve 4o%.os

határértékéné| történt a 2001-. évi népszám|á|ási adatok a|apján. Két kisebb méretű és |akosságszámú tĺimb
kerü|t ekkor lehatárolásra szegregátumként, az a|ábbiak szerint:

- .A. 8051-es tönnbl (Kisfaludy, u. - Nap u. - Vajdahunyad u. - Kis Stác!ó u.) a Corvin negr1edben

he|yezkedik e|, |akosságszáma745 fő vo|t. Már 2008-ig is jelentős vá|tozások történtek a tömbben:

több kisebb épületet e|bontottak, több tires telek is vo|t a tömbben, miközben néhány új |akóház már

fe|épü|t és fo|yamatban vo|t a |akások értékesítése. A tömb kedvező központi he|yzete és a Corvin

Sétány Programhoz va|ó közelsége okán fe|téte|ezhető vo|t, hogy szegregátum mivo|ta az

eIkövetkező időszakban megszűn ĺk.

- A 8105-ös tömb (Auróra u. - Déri Miksa u. - Fecske u. - Bérkocsis u.) a Csarnok negyedben

he|yezkedik e|, |akosságszáma 222 fő volt; a 8051-es tömbnél rosszabb társada|mi mutatókkal

rendelkezett. |tt is történt |akásberuházás: egy |akóépü|et épü|t 2008.ig. A tömb fej|esztési

lehetőségei kor|átozottak vo|tak, a tervezett fej|esztések áttételesen érintették volna. Mivel a

Magdolna negyed közelében he|yezkedik el, az ASZT cé|u| tűzte ki a tömb lakóinak bevonását a

Magdolna Negyed Program során megva|ósu|ó társadalmi és szociá|is programokba.

Veszé|yeztetett tömbként négy tömb kerü|t |ehatáro|ásra. Ezek egyikében mindössze 10 fő lakott, ezért

érdemben három tömbrő| esett szó az ASZT-ben, me|yek az a|ábbiak:

- A 8129-es (orczy u' - Sárkány u. - Diószegi u. - Kőris u'), i||etve a

- 8135-ös t<imb (Diószegi u. - Kőris u. - Ká|vária u. - Ká|vária tér), egyaránt az orczy negyedben.

A két tömbben összesen 1120 |akás volt, azaz nagyméretű tömbökrő| vo|t szó. Mindkét tömbben kiugróan

magas vo|t a segé|yezési arány. A Magdolna negyed me||ett az ASZT ezt a két tömböt határozta meg a kerület

másik |egje|entősebb krízisterü|eteként' Vélhetőleg magas vo|t a roma |akosság aránya is.

- A harmadik veszé|yeztetetett tömb, a 8077-es, a Csarnok negyedben található (Mátyás tér -
Tavaszmező u. - Lovassy Lász|ó u. - József u.), közvet|enü| a Magdolna negyed határán. A magas

szegregációs mutatót eredményező adatok kü|cinösen a gyermekes csa|ádok rossz szociális

he|yzetére utaltak, több önkormányzati |akóépü|et is volt a tömbben. |tt épü|t az egyik új,

bér|a kásokat tarta Imazó önkormányzati |akóéptiIet is.

Az ASZT megállapította, hogy a kije|ö|t tömbökon kívü| a Magdo|na negyed egésze és az orczy negyed is nagy

kiterjedésű krízisterületnek számított. Ezt a népszámlá|ási adatok is igazolták: a két negyed szegregációs

mutatói kifejezetten magasak vo|tak, 23,2% a Magdo|na és27,2% azorczy negyedben, miközben a kerü|eti

át|agt5,6% vo|t, a Pa|otanegyedé 8,8%o, a Százados negyedé pedig7,6%.

1 A tömbszámozás a K.ifponti statisztikai HivataI rendszerét követi.

85



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM Budapest V|||. kerÜ|et Józsefuáros

Integrá|t TelepÜ|ésfejIesztési Stratégia

Az ASZT nyo|c feladatot je|ö|t ki, me|yek részben területi, részben horizontá|is programok vo|tak. Fontos

hangsú|yozni, hogy bár az ASZT tartalmazta az intézkedési terv megva|ósításának monitoringját, ez egyet|en

aIkalommaI sem történt meg.

Az intézkedési tervben meghatározott fe|adatok és azok megva|ósu|ása (a rende|kezésre á||ó informácĺók

a|apján) az a|ábbiak szerint ál|tak ossze:

7. feladat: Lakhotósi integróciót biztosĺtó eszktjzök szabólyozósa

Az akcióterü|eten a bontásra ítélt házak |akóinak |egyen reá|is esé|ye a kor színvona|ának megfele|ő |akáshoz

jutni, és senki ne kerü|jön rosszabb lakásba: már az ASZT készítésének ideje alatt sor kerÜlt arra a

rende|etmódosításra, ami a|apján a helyivárosrehabi|itációs rendeĺetet (HVT-I) kiterjesztették az akkoriban

tervezett új akcióterü|etekre is.

Megvalósulás: Nincs információ arró|, hogy kü|ön eljárásrend készült vo|na a speciális he|yzetű |akók

sorsának rendezésére (ilyenek lehetnek a díjhátra|ékosok, jogcím né|kü|iek, bérleti szerződésse| nem

rende|kező |akáshaszná|ati díjat fizetők)' Az önkormányzat a jogcímné|kü|iek tartozás tör|esztésének

megkĺinnyítésére hozott több intézkedést (|ásd Antiszegregácios Program fejezetben).

A Magdo|na Negyed Program keretei közt sor kerü|t néhány önkormányzati lakóépü|et teljes körű

átalakítására, felújítására, ami a bérlők mobilizációjáva| is járt. Az ezen esetekben követett eljárásrend

hason|ó vo|t a Corvin negyedben alkaImazotthoz: a hátra|ékkal rende|kezők vagy egyéb ok miatt jogcím

nélkü|iek helyzetét a fe|haszná|ható támogatások és rész|etfizetési |ehetőségek segítségével próbá|ták

rendezni; az érintettek mindannyian kaptak csere|akást vagy visszaköltözhettek a fe|újított lakásba. Az

önkényes takásfogIa|ók viszont nem részesÜltek semmĺ|yen kompenzációban, pót|ó|agos Iakhatási

Iehetőségben.

Az antiszociá|is csa|ádok he|yzetének keze|ésére sem eljárásrend, sem megfele|ő törvényiszabályozás nem

született. Az önkormányzat továbbra sem tudott hatékonyan fe||épni az antiszociá|is csa|ádokkal szemben.

A fej|esztési akcióterü|eten cé| vo|t az alacsony jtivedelmű csa|ádok he|yben maradásának segítése. Ennek

érdekében a kerü|et fele|őssége vo|t az érintett csa|ádokat megfe|e|ően tájékoztatni a programokró|,

támogatásokró|, i||etve aktívan segítenĺ a programba történő bevonásukat, a cé| megva|ósításának

érdekében lakhatási támogatási rendszert műktidtetni.

A Magdolna Negyed Program során a családok tájékoztatása a szo|gá|tatásokró| többfé|e módon történt,

i||etve történik: egyrészt p|akátok és szóró|apok kihe|yezéséve|, másrészt szóban, a programban részt vevő

nagyszámú szociá|is munkás, egyéb szakember, intézmények dolgozói, szomszédsági rendőr stb.

segítségéve|.

2. feladat: a 8105-ös tomb (Auróro u. - Dérí Miksa u. _ Fecske u. _ Bérkocsĺs u.) tömb

integróciója
Az intézkedés azt cé|ozta, hogy a tömbben é|ő csa|ádok számára elérhetővé vá|janak a Magdo|na negyed

rehabiIitációs programjainak szolgá|tatásai, a csa|ádokat bevonják a képzési, fog|a|koztatási és egyéb segítő

programokba, valamint ezze| kapcsolatban monitoringrendszer kerü|jcin kialakításra (ame|y a hatásokat a

201].-es népszámlá|ási adatok a|apján énéke|i).

Megva|ósu|ás: A Magdo|na Negyed Program során nem volt külön hangsú|y a tömb lakosságának

bevonására, ezzel kapcso|atos monitoringrendszer nem kerü|t kiaĺakításra, a 2011-es népszám|álási adatok

értékelése a tömb vonatkozásában nem történt meg.

3. feladat: o Mqgdolna Negyed Program elemeinek mĹjködtetése

A Magdo|na Negyed Program ||. ütemének megva|ósítása az akcióterÜ|eti terv alapján.
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Megvalósu|ás: A ||. ütem 2008 és 2011 között megva|ósu|t. A |||. ütem tervezése és megva|ósítása is részben

megtörtént, ám a program meghosszabbítása fo|yamatban van, várhatóan 2015. augusztus 31-én zárul.

A Magdo|na Negyed Program l|. üteme során az a|ábbi a|projektek va|ósu|tak meg:

- Lakhatási program: hét társasház és tizenhat önkormányzati bérház fe|újÍtása

- Közterü|et-fej|esztési program: a Mátyás tér és a környező utcák fe|újítása, sétá|óutcává a|akítása;

két sportudvar kia|akítása

- Közszféra funkcióit erősítő beavatkozás: a Lakatos Menyhért Á|ta|ános |sko|a és Gimnázium
fe|újítása, közösségi terekkel va|ó bővítése, gyermekeknek szabadidős programok megva|ósítása

- Szociális és képzési, fog|alkoztatási-képzési programok: antiszocĺá|is és krízishe|yzetben |évő családok

intenzív szociá|is segítése, á||áskereső klubok, börzék szervezése, képzések és foglalkoztatási e|emek

megva|ósítása

- Közbiztonsági program: szomszédságijárőrprogram, drogprevenciós utcai szociális munka, áldozattá
válás mege|őzését segítő programok

- Közösségfej|esztési programok: szabadidős programok, gyermek. és ifjúsági programok,

szomszédsági tanács működtetése, konflĺktuskezelő programok fiataI isko|ások számára,

sportprogramok stb.

A Magdo|na Negyed Program |||. ütemének keretében az a|ábbi aIprojektek va|ósu|tak meg:

- Lakófunkció erősítése: tizenhárom társasház és huszonnyo|c önkormányzati lakóépü|et fe|újítása (az

utóbbiak közÜ| a |egtöbb már az MNP ||. során is részesü|t rész|eges fe|újításban). A |akóépü|etek

felújításáná| az egyik fő szempont az energiahatékonyság növe|ése, Ęy a |akásfenntartási kö|tségek

csökkentése volt.

- Városi funkció erősítése: a Te|eki László tér megújítása; a ,,FiDo tér,, (Fiumeĺ út és Dobozi utca kĺizötti
zö|dterÜ|et) megújítása közösségi sportpark |étrehozásávaI kamaszok, fiata|ok részére; a Ká|vária tér
zö|dterü|eteinek megújítása; a Bauer Sándor utca megújítása; a térfigye|ő rendszer fejlesztése. A
FiDo-ban és a Ká|vária téren is fog|a|koznak szociá|is munkások a fiata|okka|, i||etve a játszótéren

megjeIenő gyermekes családokkaĺ'

- Közösségi funkció: a Kesztyűgyár Közĺisségi Ház funkcioná|is fej|esztése, Közösségi He|y és Mosoda
|étrehozása

- TársadaImi beavatkozások: társadaImi akciók (udvarok, parkok takarítása, |omta|anítás, zöldudvarok
kiaIakítása); Iakossági tanácsadás, utógondozás; közös képvise|ők képzése; a vagyonkeze|ő

munkatársainak szociá|is, kommunikációs képzése; közösségi szabadidős programok;

szenvedé|ybetegségekke|, bűnözésseI kapcso|atos prevenciós programok és a|acsony küszöbű

szo|gá|tatások; közterÜ|eti ártalomcsökkentő szo|gá|tatások; kábítószerfüggők gyógyu|ásának

támogatása; intenzív csa|ádmegtartó szo|gá|tatás; csa|ádfejIesztési szo|gáltatás; tehetséggondozás;

szomszédsági rendőrprogram; bűnmege|őzésistratégia és cseIekvésiterv kido|gozása

- Gazdasági funkció: készségfejIesztő képzések a munkaerőpiacra va|ó integráció érdekében;

szakképzések; 10 osztá|yos fe|zárkóztató képzések; karrierút-tanácsadás és diákmunka-mentoráció;
á||áskereső k|ubok, tréningek, tanácsadások, á||ásbcirzék; szociá|is mosoda fog|aIkoztatásĺ e|eme;

tá rsada Iomból kirekesztett nők fog|a Ikoztatása és rehabiIitációja.

Mint a fentiekbő| |átható Magdo|na Negyed Program mindkét érintett üteme rendkívül sok társadaImi,

ktizösségfej|esztési, készségfej|esztési és munkaerő-piaci (re)integrációt céĺzó aIprojektet tartalmazott. Ezek

egy részét a he|yi intézmények (csaĺádsegítő, isko|ák, óvodák) va|ósították meg, a fennmaradó részét pedig

kü|ső partneľek, civil szervezetek, Utóbbiak tevékenysége a programa|apbó| kerü|tek finanszírozásra'
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A MagdoIna Negyed Program Il. üteme 2 mi||iárd forint, a ll|. ütem pedig 3,8 mi||iárd forint támogatással
valósu|t meg, a Magdo|na Negyed Program tehát összesen 5,8 milliárd forint támogatást vett igénybe az

eImúlt hét évben.

4. feladat: Közoktatósi és esélyegyenlőségi program végrehajtósa
A feladat cé|ja, hogy halmozottan hátrányos he|yzetri (HHH) tanu|ók ne kényszerü|jenek magántanu|ói

státuszba.

Megva|ósu|ás: Mint azt a mega|apozó tanu|mányban az ASZT he|yzetelemzése kimutatta, a HHH tanu|ók

aránya az egész kerü|etben magas a körzetes á|talános isko|ákban, éppen ezért a kido|gozott közoktatásĺ

esé|yegyen|őségĺ terv megva|ósítása kü|önös fontossággaI bírt. Az önkormányzat 2008-ban nyert pá|yázatot

(Kompetenciaa|apú oktatás, egyen|ő hozzáférés - |nnovatív intézményekben, TÁMOP-3'L'4-o8/t), me|y a

gyakor|ati megvalósítás kido|gozását célozta. Az iskolákban az utóbbi években uniós, iinkormányzati és egyéb

forrásokbó| számos program kerü|t kialakításra, me|yek az iskolák ál|ami fenntartásba véte|ével is
foIytatódtak.

A sikeres tanulást célzó programok közé tartoznak az integrációs (|PR), esélyegyen|őséget szo|gá|ó és

képességkibontakoztató programok, va|amĺnt a tehetséggondozó és ösztöndíjprogramok. Ezek keretében

e|ső osztályban kéttanítós módszert vezettek be, ahol fej|esztőpedagógusok napi rendszerességgeI

fog|alkoznak rászoruló gyermekekkeĺ és hangsú|yt kap a gyermekek differenciá|t fejlesztésének beépítése a

tanításba. A pá|yavá|asztás segítésére külön hangsÚ|yt he|yeznek 7-8. osztályban: szakértői csoport
(osztá|yfőncikok, pedagógusok, isko|apszicho|ógus, fejlesztő pedagógusok) dolgozták ki a pályaorientációs
programok tervét, a továbbtanu|ás |ehetőségét segítő tevékenységeket. A középisko|ák bemutatkoznak a

szÜ|őknek, tanuĺóknak. Eme||ett SuIi-Szupport mentálhigiénés program indu|t a tanu|óknak, i||etve fe|véte|i

e|őkészítő a diákoknak.

Az isko|ai konf|iktusok csokkentése és a gyermekvédelem erősítése döntő fontosságúak, mert egyre

sú|yosabb és nagyobb számú konfliktusok a|akuInak ki a tanár, a szü|ők és a gyermekek kĺizött. A pedagógusok

többfé|e konf|iktuskeze|ő trénĺngen vettek részt (részben a Magdolna Negyed Program keretében), kiépü|t a

Gyermekjó|éti Szo|gá|attal, a szü|őkkeI va|ó rendszeres kapcso|attartás, csa|ád|átogatás, megvalósu|t a FÜGE

drogprevenciós program és az isko|apszichológus alkaImazása. A |egsú|yosabb esetekre létrehozták az ,,X,,

osztá|yt, aho| órarendszerű beosztásban egy-egy gyermekkel egyéni|eg fog|a|koznak.

Ezeken kívül rengeteg szabadidős program va|ósult meg, főként isko|án belü|, de esetenként a Kesztyűgyár

Közösségi Házza| együttműködésben is, annak érdekében, hogy a gyermekek tapaszta|atokat nyerhessenek,
jobban megismerjék a vi|ágot. A kü|ső programra a lehetőségek kor|átozottak a szü|ők anyagi korlátai miatt:

sokszor az e|jutást sem tudják megfizetni. A problémák keze|ésére szé|es körű együttműködési rendszert

tartanak fenn önkormányzati, á||ami (gyermekvédelmi) intézményekke|, civi|ekke|, egyházakkal.

5. feladat: Szociális eIIótórendszer jąvítósa

Cél a gyermekjó|éti szo|gá|tatás átvĺlágítása, csa|ádok átmeneti otthonának eset|eges |étrehozása, a|ternatív

szabadidős szolgá|tatások megva|ósítása (Kapocs Alapítvány, Kesztyűgyár Közösségi Ház, iIletve Mátyás téri,

isko|ai programok), va|amint az ifjúsági utcai szociá|is munka |étrehozása.

Megvalĺísu|ás: Családok átmeneti otthona nem kerü|t kia|akításra' A LÉLEK program keretén be|Ü| a|akítottak

ki három krízis|akást |akhatásukat e|vesztő csa|ádok részére. További három |akás vár fe|újításra, ugyanerre

a cé|ra.

A Kesztyűgyár Ktizösségi Házban napi rendszerességge|, szé|es körben valósu|tak meg a|ternatÍv szabadidős
programok, amelyek |egfőbb cé|csoportjai közé tartoztak a gyermekek és fiata|ok, illetve a családok. Más civil

szervezetek (p|. Kapocs A|apítvány) Ís rendszeresen szerveznek i|yen programokat, műkĺidtetnek a|acsony
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küszöbű szo|gáltatásokat, e|sősorban a veszélyeztetett fiata|oknak. Az ifjúsági utcai szociális munka a

gyermekjóléti szo|gá|at köteIező feladatai közé tartozik.

összességében megá||apítható, hogy az ASZT intézkedésitervében fogla|tak jelentős része megva|ósult vagy

részben megvalósult, egyrészt a Magdo|na Negyed Program ll. és |||. ütemében, másrészt a kÜ|önféle

fog|aIkoztatási, képzési programok során, me|yeket részben a Józsefvárosi Szociá|is Szo!gáltató és

Gyermekjó|éti Központ valósított meg. Az oktatás terén is számos, a hátrányos he|yzetű, szegény,

mé|yszegény gyermekek sikeresebb iskolai karrierjét cé|zó program kerü|t megva|ósításra, vagy van

fo|yamatban azok megva|ósítása. Józsefuáros társadalmi integrációs cé||a!, ezen belül roma integrációs cé||al

kapcso|atos projektekre, főként uniós forrásokbó|, 6,5 milliárd forint értékben va|ósított meg programokat,

95%-os támogatási intenzitás mel|ett.

Ugyanakkor sem az ASZT monitoringja, sem az a|ább bemutatott prolektek eredményeinek elemzése nem

történt meg. Nem kerü|t e|emzésre, hogy az egyes projektek, i||etve - ami még fontosabb - azok összessége

mi|yen mértékben járult hozzá a kerü|et |erom|ott részeinek, kü|önösen a Magdolna negyedben é|ők

társada|mi integrációjához. Az e|emzés azért is e|engedhetetlen, mert a jövőben tervezett a projektek

folytatása, amihez fontos lenne tudni, milyen módosításokra |enne szükség a hatékonyabb vá|tozások

e|éréséhez.

Projekt neve Támogatás
forrása

Projekt Támogatás nagysága

összköltsége (mil|ióFt)
(miIlió Ft)

Budapest-Józsefváros MagdoIna negyed Program |||. ütem KMoP-5.1.1/B-I2-k-2o72- 3819
0001

Budapest{ózsefváros Magdo|na negyed Program ||. ütem KMoP-5.1.1/8-2008-0001 z766 T9L2

Bölcsődei e||átást nyújtó intézmények fejIesztése KMOP-2009-4.s.2 377 250

KompetenciaaIapú oktatás' egyen|ő hozzáférés -
lnnovatív intézményekben

TÁMoP-3.1.4-o8/7-2oo8- 52,75
o02t

5z'ĺ5

KompIex k<izoktatási eséĺyegyen|őségi program
megva|ósítása Józsefvárosban az esélyegyen|őség
többirányú, egyirányú javítása érdekében

TÁMoP-3.3.2-08l].-
2008/0002

Biztos Kezdet Gyermekház TÁMoP 5.2.2

KÉPET ADUNK, KÉPEssÉGET FEJLEszrÜNK! - Gyermekek,
fiataIok és szü|eik társadaImi integrációját segítő program

Józsefvárosban

ÍÁMoP-s,2.5/^-Io/7-
2010-000s

45,2 45,2

Pa ńnerség a fog|aIkoztatásért 2009 EIső lépés TÁMoP-
5,3.t/08ĺ1'

12,25 L2,25

Program a csa|ádsegítő szo|gá|atok fog|aIkoztatást
e|ősegítő szolgá|tatásainak fejIesztésére

oFA CSSF-2008/8222/0055 13,4 L3,4

Roma munkaválIa|ását gát|ó tényezők keze|ése a

munkaerőpiacon
OFA 6,26,f

Meghívásos pá|yázat a pénzügyi vá|ságban érintettek United Way
támogatására

3,24 3,24

Osszesen 6 511 6 190

7 , táb|ázat: Józsefvárosban 2008 óta megva|ósított , az AlfT megva|ósu|ását is szo|gáló főbb társada|mi integrácĺós
projektek.

Forrás: EM!R, önkormónyzat és intézményeinek honlopja2

2 A táb|ázat eredetĺ|eg A roma integrációt szolgá|ó EU-s fej|esztések értéke|é5e c. projekt háttértanu|mányában, a

Budapesti terü|etĺ esettanuImányJózsefváros és Csepe| pé|dáján esettanuImányban szerepelt.
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6.2. SZEGREGÁTUMoK És szrcREGÁC|oVAL VESZÉlvrzreĺĺĺĺ
TERÜLETEK 

^2oL1.. 
Évl ruÉpszÁvltÁńs ALAPJÁN

^ 
2oL4_2o20 közötti tervezési időszakra a szegregációs mutató fe|ü|vizsgá|atra kerü|t' A főváros |.

kerü|etcsoportjában, me|ybe Józsefváros is tartozik, a szegregátumok esetében 2o%o, a veszé|yeztetett

terü|etekné| 15% |ett az új határérték.

A 2011. évi népszám|á|ási adatok a|apján Budapest V|||. kerü|etében három városszövetbe ágyazott

szegregátum (bekarikázott sötétzöld), ezek körü| bővebb, szegregációvaI veszé|yeztetett kapcso|ódó

terü|etek (bekarikázott sötét|i|a), il|etve négy további szegregációvaI veszé|yeztetett terület (szintén

bekarikázott sĺitét|i|a) ta|á|ható. Utóbbiak közü| kettő - a 4-es és 5-ös je|ű - esetében tudható, hogy a Corvin

Sétány Program előreha|adása nyomán veszé|yeztetettségük időközben bizonyosan megszűnt, további

értéke|ésük nem szükséges.

4. ábra: A 2011-es népszám|á|ási adatok a|apján e|őá||ított szegregációs mutató á|ta| |ehatáro|t szegregátumok és
veszé|yeztetett terü|etek.

Forrás: KSH.

Látható, hogy két olyan szegregátum van, me|yek egy nagy kiterjedésű veszé|yeztetett területhez

kapcso|ódva he|yezkednek e|, ezze| összefüggő |eromlott terÜleteket aIkotva. Az egyes számú

szegregátum/veszé|yeztetett terü|et a Magdo|na negyed nagy részét kiteszi, míg a 2. számú terü|et azorczy
negyed jelentős részét fogla|ja e|. A 3' számú szegregátum a Magdolna negyed határa köze|ében fekszik.

A Magdolna negyedben lévő 1. szegregátum/veszélyeztetett terület |ehatárolása: József utca - Mátyás tér

- Szerdahe|yi utca - Te|eki Lász|ó tér - Dobozi utca - Magdo|na utca - Lujza utca - Kálvária tér - Dankó utca

- Magdo|na utca - Szűz utca - Tavaszmező utca - Lovassy László utca határvonalú, nyolc tomböt magában

fogla|ó terület, me|yből a József utca - Mátyás tér- Dankó utca - Magdolna utca - Koszorú utca -Tavaszmező
utca - Lovassy Lász|ó utca á|ta| |ehatáro|t két tömb szegregátum' A terület körü| több veszé|yeztetett tömb

és egy szegregátum is ta|álható mozaikos eIrendezésben. Ez mutatja, hogy a környező terü|et is |erom|ottnak

számít.

Az Orczy negyedben |éuő 2. szegregátum/veszélyeztetett terĺiletet a Kálvária tér - Diószegi Sámue| utca -
Kőrisutca-orczyút-Sárkányutca-DiószegiSámue|utca-Dugonicsutca-Ká|váriautca-|||ésköz-l||és
utca - Tömő utca - Ftivészkert utca - Práter utca - Kőris utca - Kálvária utca határvonal á|taI közrefogott öt

tömb a|kotja. Ezek közü| egy tömb (Dugonics utca - Diószegi Sámue| utca - Kőris utca - Ká|vária utcák ktizött)

a szegregátum.
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Mindkét terület társada|mi mutatói nagyon kedvezőt|enek a korábbi szociológiai fe|véte|ek a|apján; a

szegénység, a társadalmi kirekesztettség e|őreha|adott; a magas munkané|küliség, az alacsony iskolázottság,

a fiata|oknál újratermelődő hátrányos társadaImi helyzet és a bűn<izés, drogkereskede|em, rossz

közbiztonság a|kotják a |egfőbb prob|émákat. A tapaszta|ati becs|ések alapján e két érintett negyedben a

legmagasabb a roma népesség aránya a kerületben.

Mutató megnevezése v|ll.
kerĺiIet

1. sz. 2.s2. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. 7.s2.

.. Masdo|na Ká|váriaosszesen utca utca
József utca Bókay Nagy Temp|om Homok Fecske

János utca utca utca utca

Lakónépesség száma 76250 5788 4317 484 273 217 461

Lakónépességen be|ül 0.
14 évesek aránya

13,4 t4,7 11 ')9,7 t4,3 L3,8 15,0 7,I

Lakónépességen be|Ü| 15-
59 évesek aránya

69,2 69,r 7L,0 67,6 67,8 64,t 65,9 7L,9

LaKOnepessegen oetut bu-
X évesek aránya

21.,L 17,5 21,3 L7,9 11 1 1q 1 f1,,0t4,3

Legfe|jebb á|ta|ános
isko|ai végzettséggeI
rende|kezők arányaaz
aktív korúakon (15-59
évesek) be|ü|

13,7 28,5 28,4 25,7 25,9 23,7 29,9 zL,t

FeIsőfokú végzettségĺĺek
a 25 éves és idősebb 30,1
népesség arányában

13,8 !5,t 27,9 9,5 15,9 16,9 25,5

Rendszeres
munkajövedelemme| nem
rende|kezők aránya az 37,5
aktív korúakon (15-59
évesek) be|ül

49,5 44,0 44,O 48,1 42,4 44,7 45,3

Szegregációs mutató 8,3 19,5 L8,6 18,0 L5,7 L5,t L9,7 15,5

Lakásá||omány (db) 44417 1442523013 2367 116 277 118

Alacsony
komfortfokozatú|akások 9,I
aránya

18,2 23,3 11,5 22,9 12,9 17,8

Egyszobás Iakások aránya
a |akott |akásokon be|ü| 36,0 55,2 66,4 4t,t 57,6 gz,! 46,7 31,8

8. táb|ázat Az €gyes szegregációvaI veszé|yeztetett terü|etek társadaImi mutatói és lakásminőségge| kapcsolatos
jeIlemzői.

(Forrós: KSH)
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6.3. AZ ANTISZEGREGÁc|os PRoGRAM lNTÉZKEDÉsl ĺrnvr

6.3.1. Az antiszegregációs program célja
Az antiszegregációs program cé|ja, hogy a |erom|ott terii|eteken (szegregátumok, veszé|yeztetett terÜ|etek)

a társada|mi és lakhatásĺ integrációt biztosítsa, o|y módon, hogy az ott é|ők, kü|önĺisen a hátrányos

helyzetűek számára

- megfizethető és méltányos lakhatási körÜ|ményeket teremt a kerĹi|eten belÜ|,

- hozzájárul a fog|alkoztatási esé|yeik növekedéséhez, me|y hosszabb távon tudja biztosítani az anyagi

biztonság megteremtését,

- o|yan szociális és gyermekjó|éti szo|gá|tatásokat biztosít, me|yek érdemben hozzájáru|nak a csa|ádi

és egyéni krízishelyzetek mego|dásához, mege|őzéséhez, és képessé teszik a hátrányos helyzetű

csoportokat, hogy más szo|gá|tatásokba bekapcso|ódjanak,

- o|yan közĺisségfej|esztési szo|gá|tatásokat biztosít' melv aktív és befogadó he|vi kĺizosségeket hoz

|étre,

- a fiataIgenerációknál arra törekszik, hogy a gyermekszegénységet fe|számo|ja és o|yan képzettséghez

segítse a fiatalokat, mellyeI esé|yük van a társadaImi integrációra és megfe|elő munkához jutni.

A társadaImi egyenĺőt|enségek megszÍ.intetése és ezen be|ü| a terü|eti vagy más típusú szegregácĺó fe|o|dása

Józsefváros Önkormányzata számára a fenntartható városfejlődés a|apja. Ennek tudatában a kerület a

|egnagyobb mértékben figye|embe veszi a jövőben megva|ósu|ó fej|esztéseinél, hogy azok nem okozhatják

sem horizontálisan, sem terü|etileg a szegregáció kialaku|ását vagy erősödését' Az önkormányzat az á|ta|a

műkcjdtetett intézményekke|, a Roma Nemzetiségiönkormányzattal, az egyházakkal, egyháziszervezetekke|,

i||etve a kerü|etben és a kerü|etért do|gozó civi| szervezetekke| együttműködik annak érdekében, hogy

Józsefvárosban az esé|yegyen|őség és a szegregációmentesség a mindennapok részévé vá|jon. Az

együttműködés eredményeként integrációs kerekaszta|t hoz létre, ame|y meghatározott időközönként

áttekinti a legrosszabb he|yzetű csa|ádok, a szegregá|t vagy szegregációval veszé|yeztetett terü|eteken é|ő

lakosság he|yzetét, megvĺzsgálja annak lehetőségét, hogy a rendeIkezésére á||ó eszközök (szociális

szo|gá|tatások, te|epülési támogatás, közfog|a|koztatás stb.) e|érik-e ezeket a csa|ádokat, és amennyiben

nem, intézkedéseket javasoI a kerü|et vezetésének a helyzet javítására. A kerekasztaI figyelemmel kíséri az

esetleges diszkriminációs folyamatokat és összehangolt intézkedésekke| megszünteti azt. A kerekasztal

kieme|t feladata továbbá, hogy az antiszegregációs program megvalósulását nyomonkövesse, az arra
irányuló monitoringot felügyelje.

6.3.2. EddigiprogramokértékeIését,beavatkozásokat
előkészítését célzó intézkedések

Szükségesnek mutatkozĺk az eddig megrlalósított, társadalmi integrációs célú programok értékelése

(Magdo|na Negyed Program, fogla|koztatási és oktatási integrációt szo|gá|ó programok stb.) abbó| a

szempontbó|, hogy milyen mértékben járu|tak hozzá az akcióterü|eten é|ő, i||etve a nem akcióterület-

specifikus programok esetében a kerÜleti hátrányos he|yzetű csoportok integrációjához. Szintén re|eváns

értéke|ési szempont, hogy a kívánt eredmények eset|eges e|maradásának mi|yen okai vo|tak, ezek az okok

mennyiben tu|ajdoníthatók a programok nem megfe|e|ő koordiná|ásá nak, az ágazati programokhoz va|ó nem

megfelelő kapcso|ódásnak, i||etve az ágazati szintű beavatkozások eImaradásának. Az értéke|ésnek szükséges

kitérnie az egyes beavatkozási terü|etekre, mint:

- lakhatási integráció: a |akásá||omány felújítása nyomán hogyan alakuĺt a |akhatás megfizethetősége

a bér|eti díjak és a rezsikci|tségek tekintetében, a hátra|ékosság, a lakásvesztés milyen mértékben
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je||emző és mi|yen okokra vezethető Vissza, mennyire e|érhetőek és mĺ|yen hatékonyak a |akhatáshoz

kapcso|ódó támogatások (|akbértámogatás, Iakásfenntartási támogatás, adósságkeze|ési

támogatás),

- a szociális és gyermekjóléti szolgá|tatások kapacitását növe|ő, intenzív csa|ádgondozó, ifjúsági és

közösségi szociá|is munkát tartaImazó programoknak mennyiben sikerü| e|érniük a |eghátrányosabb

he|yzetű rétegeket, o bevont cé|csoport tagjai tekintetében mi|yen mértékű változást tudnak
generá|ni és milyen mértékben sikerü| az egyéb - képzési, fog|aIkoztatási, oktatási - programokhoz

kapcsolni a bevont egyéneket, csa|ádokat,

. a képzési és fog|aIkoztatási programok értéke|éséné| a|apvető kérdés, hogy az egyes programok

mennyire épü|nek egymásra, a helyi programokhoz megfe|elően kapcso|ódnak-e a munkaügyi

központok programjai (közfog|a|koztatási program és egyéb fog|aIkoztatási, képzési programok),

ezek a programok összességében mi|yen mértékben vezetnek a hátrányos he|yzetű csoportok

mu nkaerő-piaci integráci őjához,

- az oktatáshoz kapcsolódó programok tekintetében aIapvető kérdés, hogy mennr1iben járuInak hozzá

a fiata|ok sikeres tanu|ási karrierjéhez, a programok mennyiben tudnak más programokra - p|.

szociá|is és gyermekjó|éti, fog|aIkoztatási, közosségi programokra - támaszkodni,

- a közösségfej|esztési programok mennyiben járu|tak hozzá aktív he|yi közösségek |étrehozásához,

támogatásához,

- mi|yen koordinációs mechanizmusok működtek a programok között és a koordináció mennyire volt

hatékony, a programok mennyire tudtak egymásra épü|ni.

Az e|kovetkező időszakban a szegregációs he|yzetek keze|ésére e|sősorban továbbra is akcióterü|eti a|apú

szociá|is városrehabilitációs beavatkozásokat tervez az önkormányzat, két akcióterületre, a Magdo|na

negyedre és az orczy negyedre. A Magdo|na negyedben a társada|mi típusú (soft) programok továbbvite|ét,

az orczy negyedben komplex fizikai és társadaImi programcsomag kia|akítását tervezi.

A kialakítandó programok vonatkozásában szükséges egy megalapozrí helyzetfeltárás az alábbiak

vonatkozásában:

- az akcióterü|eten é|ők szociá|is, Iakhatási, foglaIkoztatási, oktatási helyzete, szükség|etei,

- a szo|gá|tatásokhoz, támogatásokhoz va|ó hozzáférés, hiányzó szolgá|tatások,

- meg|évő cĺvi| és Iakossági közösségi kapacitások, kezdeményezések,

- a terü|eten műkĺidő szegregációs mechanizmusok és azok tágabb összefüggéseinek fe|tárása.

Az antĺszegregációs program intézkedéseinek és ezen belü| az akcióterü|eti programok megva|ósításához

szükséges egy monitoringrendszer kido|gozása, mely

- meghatá rozza azokat a mutatókat, amelyek hatékonyan tudják mérni a beavatkozások eredményét,

a programok á|taI elért változást,

- méri a program kezdete e|őtti kiindu|ó á||apotot, a program ktizbeni á|lapotot (a programok

korrigá|ásának érdekében, amennyiben szükséges) és az e|ért eredményeket a program végén,

- rendelkezik saját intézményrendszerrel: a monitoring kidolgozásáért és műkcidtetéséért fe|e|ős

szervezette|, i||etve mechanizmussa|, amin keresztü| a monitoring tény|egesen megva|ósításra kerü|

az érintett intézmények, szervezetek részvéte|ével.
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6.3.3. Horizontális lntézkedések

Lq kh qtó si bizto n só g növ e l é se

A megfizethető |akhatást és a |akhatási biztonság növelését az önkormányzat e|sősorban a megfe|e|ő

szociálisbér|akás-politika útján tudja biztosítani, melyre lehetősége van, hiszen a kerü|etben, ezen be|ül is

különtisen a Magdo|na és az orczy negyedben, magas a bér|akások aránya (kerületiszinten Lo-lI% a |akott,

illetve üres |akások számábó| kiindu|va)' Arra nem áll rendelkezésre adat, hogy az ál|ományon be|ül a bér|ők

mekkora hányada jogosu|t szociá|is |akbérre vagy kap lakbértámogatást, i||etve hogy mekkora a költségelvű

és piaci |akbért fizetők bérlők aránya' 2o14.ben mintegy 500 db szociá|is|akbér-kére|met hagyott jóvá az

önkormányzat.

Szociális lakbért az igénye|het, akinek az egy fogyasztási egységre eső jtivede|me kisebb, mint a

nyugdíjminimum 350%-a. A szociá|is |akbérhez, a jövede|em függvényében, |akbértámogatás ĺs jár. A
jogcímnélküli |akáshasználó is részesülhet adósságkeze|ési szo|gáltatásban a |akbérhátra|ék megfizetéséve|

kapcso|atban, iIletve akik nem jogosu|tak adósságkeze|ési szolgá|tatásra, részletfizetésĺ |ehetőséget kapnak,

|egfeljebb 36 hónapra. A részĺetfizetés időtartama a|att a tény|eges szociális, i||etve kö|tsége|vű |akbér

számo|ható fel. Rendkívü|i telepÜ|ési támogatást kaphatnak az aÍÍa rászorulók a rendszeres |akhatási

kĺi|tségek megfizetéséhez (a támogatás havi összege jövede|emtő| függően legfeljebb 5000-3333 Ft |ehet),

illetve adósságkeze|ésĺ támogatásra is jogosu|tak az a|acsony jtivede|mű háztartások (az egy főre jutó

legmagasabb jövede|em ehhez je||emzően a nyugdíjminimum 250-300%-a|. A rendszeres települési

támogatás me||ett fűtési hozzájáru|ást igénye|hetnek a rászoru|tak, ami nem a te|jes fűtési szezonra, hanem

a három téli hónapra szó|, összege havi 3000 Ft. Rendkívülitámogatásként évi |egfe|jebb 20 000 Ft adható

természetbenitámogatás formájában, me|y szintén feIhaszná|ható lakhatási költségek megfizetéséhez'

A rende|kezésre ál|ó adatok, információk azt mutatják, hogy a bérlők jelentős hányada hátralékos, me|y igaz

a Magdo|na negyed fe|újított önkormányzati |akóépü|eteiben é|őkre is. A megfizethetőségi prob|émákat

igazo|ja, hogy a két magas |élekszámú lehatáro|t szegregátumban (Magdo|na és orczy negyedek) a bér|ők

negyede-ötöde jogcímné|kü|i, a harmadĺk - kisebb, ToInai Lajos utcai - szegregátumban pedĺg köze| hatoda.

A bér|akásrendszer j<ivője tekintetében |ényeges, hogy je|en|eg folyik a kerÜ|et ingatlangazdá|kodási

koncepciójának kia|akítása, me|ynek fő irányvonalait egyrészt az e|avult á||omány bontása, új bérlakások

építése, i||etve egy kisebb, rentábilisabb ál|omány |étrehozása je|entik. Ugyanakkor az önkormányzat nem

rendelkezik rendszerezett információvaI annak vonatkozásában, hogy milyen mértékű szociá|isbér|akás-igény

van a kerü|etben, a 2015-ben é|etbe lépett ú1 segé|yezési rendszer mi|yen hatást gyakorol a hátrányos

he|yzetű csoportok |akhatására. Nem ismert továbbá, a Magdo|na program keretében fe|újított bér|akások

megfizethetősége mi|yen jĺivő e|é néz.

Az antiszegregációs program keretében a szociá|is bérlakásá||omány kapcsán a következő intézkedések

meghozata Ia szÜkséges:

- szegregátumokban és veszélyeztetett terü|eteken, i||etve a vonatkozó akcióterü|eteken (Magdo|na

és orczy negyed) a bér|ők he|yzetének fe|mérése a |akhatás megfizethetősége és biztonsága

szempontjábó|: hátra|ékos és jogcím nélkü|i bér|ői háztartások számának, arányának; i||etve e

háztartások szociá|is rendszerbe való bevonásának, támogatások eléľése mértékének megismerése,

|akhatási prob|émák okainak fe|tárása,

- jelen|egi te|epülés támogatási rendszer fe|ü|vizsgá|ata egy év után (2016 tavasza) abbó| a

szempontból, hogy milyen mértékben képes a szociá|isan rászoru|t háztartások Iakhatási

prob|émáinak segítésében, mi|yen okok miatt záródnak ki eset|eg a rászorultak a rendszerből -
szÜkség esetén a támogatási rendszer korrekciója,

- az akcióterü|etilakhatásibeavatkozásokná|a jelen|eg jogcím nélkü|ibérlők |akhatása veszé|yeztetett

|eginkább, hiszen ha nem tudják helyzetüket rendezni, e|vesztik |akhatásukat, így koncentrált
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szociá|is munka biztosítása szükséges a szociá|is városrehabĺ|itációs projekteken belü|, különtisen az

adósságkeze|ési szo|gá|tatás tekintetében - ezen felül meg szükséges vizsgá|ni, hogy az adósságok

kezelését az önkormányzat a je|en]egi eszköztikön kívül milyen egyéb módon segítheti,

- a lakásgazdá|kodást végző szervezet fokozott együttműködése a szociális szféráva|,

- szociá|is szempontok hangsrllyos érvényesítése az ingatIangazdá|kodási koncepció kialakítása során,

a kerü|etbeIije|entős szociá|is Iakhatási sztikség|etek figye|embe véte|éve|.

Az intézkedés megvalósítását az lntegrált Telepü|ésfejlesztési Stratégia a|ábbi projektjei támogatiák:

- Bérlokósrendszer komfort és méret szerinti átstrukturálása (|ngat|angazdá|kodási program,

tematikus ku lcsprojekt)

- tntegrált és fenntorthotó lakós- és ingatlangazdálkodósi struktúro kialakĺtdsa (|ngatlangazdálkodási

program, egyéb projekt)

- orczy Negyed Program (orczy negyed akcióterü|et projektje)

tznri,4lic ó< łlvprĺt.leláÁlÁri <znlnálŕntá<nlz bnzä<ęónfeile<złó< intentitá<ánnk nŕiveléęevev|\,

A szociá]is és gyermekjólétiszolgá|tatások tekintetében egy gazdag, cé|csoportspecifikus szolgáltatórendszer

a|aku|t ki a Magdo|na negyedben. A feladat egyrészt ennek a szo|gá|tatórendszernek a fenntartása hosszú

távon és kiterjesztése az orczy negyed szociális városrehabi|itációs programja keretén belü|. Az utóbbi

esetben az előzetes prob|émafe|tárás, a szükség|etek és igények felmérése a|apján a programoknak a helyi

adottságokhoz va|ó i||esztése szükséges' A szociá|is szo|gáltatások eszközrendszerében mind az egyéni és

csa|ádcentrikus szociá|is munkát, mind a közösségi szociális munkát szükséges a|kaImazni továbbra is, annak

érdekében, hogy a hátrányos he|yzetű, leszakadó csoportokat tény|egesen képessé tegye a szo|gá|tatások

igénybe vételére, együttműködésikészségüket javítsa. A legfontosabb szolgá|tatások az alábbiak:

- intenzív csa|ádmegtartó és csa|ádfejlesztő szociális munka, me|yek e|sőd|eges cé|csoportja a

|eghátrányosabb he|yzetű csa|ádoké; cé|ja, hogy egy adott időintervallumon be|ü| minőségiváltozást

érjen e| az adott csa|ád é|etében,

- intenzív adósságkezelési szo|gá|tatás a Iakhatásukban veszé|yeztetettek számára,

- gyermekeket, fiataIokat, iIletve hátrányos helyzetű nőket cé|zó, közösségi szociá|is munkát

tartaImazó programok, a Iacsony küszöbű szo|gáltatások,

- szenvedélybetegeket cé|zó a|acsony küszöbű szolgá|tatások, ktizösségi alape||átás megerősítése,

- egyes programokhoz kapcso|ódóan szükség szerint a mentá|higiénés, pszicho|ógusi, pszichiátriai

terápiá k elérhetővé téteIe,

- programok közötti koordináció, együttműködés, jobb információáramlás kia|akítása a hatékonyabb

beavatkozás és a párhuzamos esetkeze|ések e|kerülése érdekében,

- szociális területen do|gozók továbbképzésének biztosítása.

Az intézkedés meglalósítását az tntegrált Településfejlesztési Stľatégia alábbi projektjei támogatiák:

- MNP szociőlis programjainok fenntortása, kiterjesztése a kerÍ)let minden rószorulójára (Magdolna

negyed akcióterü|et projektje)

Az oktatósi integróció és a tonulós eredményességének növelése

Az oktatás terén megje|enő problémák egyenesen visszavezethetők a csa|ádok szociá|is prob|émáira,

szegénységére, társadalmi kirekesztettségére. Az óvodák közü| a |erom|ott terü|etek körzetes intézményei,

az isko|ák közül pedig szinte az összes állami fenntartású isko|a küzd a fokozódó szegregáció gondjával, a

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek magas számáva|. Az isko|ákban az a|acsony

teljesítmény, a szocializációs készségek hiánya, az osztá|yismétlések, a tú|koros gyermekek, az isko|ai
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konflĺktusok, a gyermekek tanu|ását is akadá|yozó szegénység, Va|amint abegyűrűző csa|ádi konf|iktusok a

|egje|lemzőbb prob|émák. A veszé|yeztetett gyermekek száma, aránya magas az iskolákban. A roma
gyermekek magas aránya a Lakatos Menyhért, a Losoncitéri, a Német László álta|ános iskolákban magas. A
kerületben a spontán szegregációs fo|yamatok jellemzőek, a va|amive| jobb helyzetű csa|ádok más kerület

isko|áiba viszik a gyermekeiket.

A |egkisebb, három év alatti gyermekek számára a Biztos Kezdet program fenntartása szÜkséges.

Intézkedések az óvodák tekintetében :

- a hátrányos és halmozottan he|yzetű gyermekek, a sajátos neve|ési igényű és a beilleszkedési,

tanu|ási és magatartási problémákka| (BTM) küzdő gyermekek felkészítése az iskolára, szükség

szerint terápia biztosítása (p|. a|apozó terápia, me|y jó| aIkaImas a képességek sokirányú

fejIesztésére, esetIeges képességbeIi hiányosságok pót|ására),

- csa|ádokkaI va|ó együttműködést erősítő programok, egészségfej|esztő programok mind a

gyermekek, mind csa|ádjaik vonatkozásában.

^' 
.íl+.l.(^^. icL^|.i ^L+áf.ic +6.Ä^ a fa|aáa+aL nam LÄĺrra+|anii| :: Än|zaĺmánrrrařa} Áĺ|nłi|l a moa.,:|Ácí+ác,'|, an4 qrlorqrr9J er r!r!r.\,

KL|K hatáskorébe tartozik. Ugyanakkor az önkormányzat a|apvető érdeke, hogy a szükséges intézkedések

megva|ósu|janak, hiszen az oktatás terÜ|etén e|ért eredmények hosszabb távon az önkormányzat á|taI

fenntartott intézményrendszer á|taI keze|t prob|émák megoldására is kedvező hatássalvannak.

Szükséges intézkedések az álta|ános isko|ák vonatkozásában:

- gyermekek szociaIizációs képességeit, hiányzó ismereteit fej|esztő közösségi, szabadidős, ku|turális

és sportprogramok fenntartása és bővítése,

- lemorzso|ódó tanu|ók fe|zárkóztatását cé|ző programok,

mentorprogra mokka l, ta noda progra mo kka l,

pé|dául tanulást segítő

- módszertani megúju|ás: tanórákba i||eszthető komp|ex program indítása, ami segítĺ egyrészt a

tanu|ási kudarcok megelőzését, ezze| az isko|ai konf|iktusok és |emorzso|ódás mege|őzését, másrészt

a pá|yavá|asztáshoz szükséges kompetenciák fej|esztését - ennek keretében a Komp|ex Instrukciós

Program (hejőkeresztúri modeIl) bevezetésének lehetőségét szükséges megvizsgá|ni,

- az isko|ai konf|iktusok csokkentése, a gyermekvéde|em erősítése érdekében gyermekvédeImife|e|ősi

státusz, iskolai szociá|is munkási, te|jes á||ású iskoIapszicho|ógusi státuszok létrehozása, szakemberek

aIkaImazása; konf|iktuskezelő módszerek aĺka|mazásának megerősítését cé|zó programok,

- pedagógusok módszertani továbbképzésének rendszeres biztosítása, i||etve számukra kiégés e||eni

programok biztosítása, pé|dául asszertív kommunikációs képzésse|,

- fe|világosító és prevenciós tevékenységek erősítése, abba szakmai és civi| szervezetek bevonása a

bűnmege|őzés, a szenvedé|ybetegségek mege|őzése, a szexuá|is fe|vi|ágosítás, a csa|ádi é|etre és

gyermekvá lIa|ásra va |ó feIkészítés, az egészségfej |esztés stb. terü |etén,

- tehetséggondozás erősítése, ennek kapcsán a Józsefuárosi osztĺĺndíjprogram újbó|i beindításához

kapcso|ódó |ehetőségek megvizsgá|ása,

- együttműködés erősítése szükséges a gyámhatóságga|, a védőnőkke|, az orvosokkal, a gyermekjó|éti

szo|gáĺatta|, a kerü|eti rendőrkapitányságga|, a Roma Nemzetiségi onkormányzatta|, a civiI

szervezetekkel - a hatékonyabb pá|yavá|asztás érdekében szükség |enne a középisko|ákkal va|ó

ren dszerszerĹĺ ka pcsoIat kiépítésére.

A fentiek tekintetében az önkormányzatnak szükséges megvizsgálnia, milyen terti|eten tud hozzájáru|ni

mindezen intézkedések megva|ósításához: pé|dáuI a szociá|is városrehabiIitációs programba milyen

beavatkozásokat tud bei||eszteni (isko|ai szociá|is munka, felvi|ágosító és prevenciós programok civi|

szervezetek bevonásáva l, szabadidős progra mok, nyá ri programok stb. )

).
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Az intézkedés mewalósítását az |ntegrált Településfejlesztési Stratégia alábbi proiektiei támogatják:

MNP szocidlis programjoinok fenntartósa, kiterjesztése a kerijlet minden rószorulójóra (Magdolna

i :::;i::;:::;;::;:?,łł,"],oo,(E||átórendszeri kapacitások programja, egyéb projekt)
; 

kkoloi biinmege!őzés és prevencĺó (Biztonság- és komfortérzet javításnak programja, egyéb projekt)
:
:. Foglalkoztatősiintegróció novelése
:

: A fog|aĺkoztatás terén az önkormányzat sok programot valósított, va|ósÍt meg intézményei á|tal. A
i munkané|küliség a lerom|ott terü|etek |egsúlyosabb prob|émái közé tartozik, e|sősorban az alu|képzettségből

] és a rossz fizikai, mentá|is egészségi á||apotból fakad. Je|lemző a hosszú távú munkanélkü|iség, a te|jes

] margina|izá|ódás, az e||átásokbólvaló kiszoru|ás ls.

lntézkedések:

: jelen|egi fog|a|koztatás javítását cé|zó programok fenntartása: á||áskereső k|ubok, á||áskeresést

segítő tiéningek, á!!ásböĺzék,
! 

komp|ex képzési és fog|a|koztatási programok kidolgozása, megva|ósítása egyéniszükségletek szerint

differenciá |tan, az a |ábbi e|emekből összeá||ítva :

o alapkészségek, kompetenciák fej|esztését cé|zó programok, elsősorban a hosszú távú

, 'unkané|küliek 
esetében (E|ső |épés típusú programok)

o képzésiprogramok

o munkahe|ykeresést, fog|aIkoztatásba kerü|ést cé|zó programot iIletve fogIaIkoztatási

programok

o fog|aIkoztatási mentorszo|gáltatás a Iegnagyobb hátrányokkaI rendeIkező csoportok

esetében a te|jes folyamaton keresztü|,

kĺizfogla|koztatási programokban a munkaerőpiacra va|ó bejutást, arra va|ó fe|készítést segítő

alprogramok,

fe|adatkĺirök meghatározása a munkatigyi központ és az tinkormányzat között, az egyes e|emek

ütemezésének egyeztetése a komp|ex programok tekintetében,

(helyi) cégekkel, fog|a|koztatókka| való együttműködés kia|akítása annak érdekében, hogy a

fogla|koztatási programokban részt vevők nagyobb esé||ye| találjanak munkát; cégek számára

érzékenyítő programok szervezése a hátrányos he|yzetű csoportok (pl. tartós munkané|kü|iek,

romák) aIkaImazásával kapcsoIatos e|őítéletek oIdására.

A komp|ex fog|alkoztatási programok pá|yázati forrásokbó| va|ósíthatók meg e|sősorban. Szükséges a

fokozott együttműködés a munkaügyi kĺizpont, a szociá|is programokat megva|ósító szervezetek és a
fogla lkoztatási programok megva lósítói között.

] Az intézkedés megvalósítását az lntegrált Te|epülésfejlesztési Stratégia alábbi projektjeitámogatiák:

- MNP szociólis programjainak fenntartósa, kiterjesztése a kerület minden rószorulójdra (Magdolna

.i negyed akcióterü|et projektje)
,1

. 
Évi két nagy óllósbörze (Magdo|na negyed akcióterü|et projektje)

1 Közfoglalkoztatás bővítése (Fog|alkoztatásfejlesztési program, egyéb projekt)

l'.' Közbiztonsóg erősítése
.

; n szegregátumok, veszélyeztetett tertiletek közbiztonságának javítása érdekében egyrészt az utcai szociális

.l munka és a köztereken fo|yó ifjúsági közösségi szociá|is munka hatékony megva|ósítása az e|sődleges kérdés,

' másrészt a közrendet biztosító szervezetek fokozott je|en|éte szükséges.

97



PEST-BUDAPEST KONZORCI UM Budapest V|||. kerü|et Józsefváros

Integrá|t TeIepülésfejIesztési stľatégia

Utóbbi kapcsán a szomszédsági rendőrségi program folytatása szükséges a Magdolna negyedben, i||etve

annak kiterjesztése az orczy negyedre. A közbiztonság erősítéséhez a k<izterü|et-fe|ügyelet és a he|yi

po|gárőrség is hozzájáru|, a szervezetek kĺizötti koordináció erősítése szükséges, i]letve a helyi lakosság

bizalma eInyerése érdekében javaso|t kommunikációs képzés szervezése, kü|fö|di jó gyakor|atok

megismerése. Utóbbi fő jelentősége, hogy más országokban hosszú ideje folynak hason|ó je||egű programok,

Ęy érdemes az ott megszerzett tapaszta|atokat beépíteni a helyi gyakor|atba is.

Az intézkedés megvalósítását az lntegrált Telepĺi|ésfejlesztési Stratégia alábbi projektjeitámogatják:

- MNP szociólis programjainak fenntortása, kiterjesztése a kertjlet minden rószorulójdro (Magdolna

negyed akciótertilet projektje)

- Civil önszerveződések elősegítése (Növekedő ktizbiztonság program, egyéb projekt)

- Lakossóg és rendőrség kommunikóciójőnak fejlesztése (Növekedő közbiztonság program, egyéb

projekt)

Partnerség és együttműktjdési rendszer
A |erom|ott területek problémáĺnak keze|ése érdekében az önkormányzat vá||a|ja, hogy szé|es körű

partnerséget épít nem önkormányzati kozszolgá|tatást biztosító intézményekke|; civi|, egyházi és szakmai

szervezetekke|, azt intézményesÍtett formában működteti. Ezen intézményesített szervezet formája az

integrációs kerekaszta |.

A megfe|e|ő szervezetek bevonásán kívÜ| fontos, hogy az integrációs kerekasztal cisszehango|tan működjon

más szakmai, tematikus fórumokkal (p|. Kábítószer Egyeztető Fórum, He|yi Esé|yegyen|őségi Fórum),

elkerü|ve a párhuzamos kapacitások kiépítését, illetve a szervezetek kapacitásainakfe|es|eges |ekĺitését.

Az integrációs kerekasztaI működtetése hozzájárulhat ahhoz is, hogy az érintett, re|eváns szervezetek a

projektek tervezésébe is bevonásra kerü|jenek, a programok összehango|tságát pedig már a tervezés kezdete

során is biztosítsák.

Az intézkedés megvalósítását az lntegrált Településfejlesztési Stratégia a|ábbi projektjei támogatják:

- Lakossógi, civil kapcsolattartús fejlesztése az önkormđnyzat részéről(Civil program, egyéb projekt)

6.3.4. TerÜleti fókuszti programok
Józsefvárosban a hátrányos he|yzetű, |eszakadó csoportok két negyedben é|nek koncentrá|tan, a Magdo|na

és az orczy negyedben.

Magdolna negyed
A Magdolna negyedben 2005 óta folynak akcióterü|eti a|apú koncentrá|t beavatkozások megva|ósítása

szociá|is városrehabi|itáció keretében. A programok során sor kerü|t a lakóépü|et-á||omány, azon be|ü| is

elsősorban az önkormányzati tu|ajdonú épü|etál|omány nagymértékű, bár többnyire nem te|jes fe|újítására,

közterti|etek fej|esztésére és új kĺizösségiterek |étrehozására. A programok szerves részét képezte társada|mi

integrációt cé|zó sokrétű beavatkozások kia|akítása, működtetése.

Az elkövetkező időszakban cé|, hogy a kĺa|akított szolgá|tatások tovább műkĺidjenet a rendelkezésre álló

közösségi terek funkciója, az ott megva|ósított közösségfej|esztési és közösségi szociális munka

fennmaradjon. További cé|, hogy a jobb |akhatásife|téte|ekkel rendelkezők a lakhatásukat képesek |egyenek

megőrizni, az ehhez szükséges beavatkozásokat a jövőben a szükség|etek a|apján az cinkormányzat biztosítsa.

Az cinkormányzati tu|ajdonú bér|akásál|omány és a szociá|is bér|akáspo|itika fenntartása hosszú távon

szo|gá|ja az itt é|ő hátrányos he|yzetű lakosság terü|eten maradását és |akhatásának megőrzését. R

negyedben ugyanakkor az ingatlanpiac fe||endü|ésével, az új építések megindu|ása által generált
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dzsentrifikációs fo|yamatok erősödése is va|ószínűsíthető, mely a vegyesebb társadaImi összetétel

szem pontjából kívánatosnak tekinthető.

Kapcsolódó projekt az lntegrált Te|epiilésfejlesztési Stratégiábót:

- MNP szociális programjainak fenntortősa, kiterjesztése a kertjlet minden rászorulójára (Magdolna

negyed akcióterü |et projektje)

Orczy negyed
Az orczy negyedben, bár korábban történtek je|entősebb mértékű bontások az cinkormányzati tu|ajdonú

épü|etek kiiziitt, társada|mi integrációt cé|zó programok nem valósu|tak meg. Az ĺinkormányzat je|en

fejlesztési időszakban kívánja a negyedet akcióterü|etként k.lje|ö|ni és szociá|is városrehabiIitációt

végrehajtani a terü|etén. A szociá|is városrehabilitációs program közvet|enül kapcsolódik az orczy parkban

megva|ósítandó Nemzeti Közszo|gálati Egyetem campusának fej|esztéséhez és biztosítja, hogy a negyed

Iakóterületeit érintő kapcso|ódó fejIesztések a hátrányos he|yzetű, Ieszakadó társadaImi csoportok

társadaImi és lakhatási integrácĺóját biztosító módon történjenek meg.

A negyedben nagyobb mértékíí, Iakásá||ományt érintő beavatkozások várhatók, melyek lakossági

mobilizációs hatásokkaI is járnak. A szociális városrehabilitációs program egyik e|sődleges cé|jának keIl |ennie,

hogy az érintettek kö|töztetése a |akhatási integráció és a |akhatás megÍizethetőségének biztosításáva|

torténjen. Kü|önösen igaz ez a jogcímnélküliek esetében, akik he|yzetének kezelésére kü|ĺin

beavatkozáscsomagot szükséges kidolgozni.

A fizikai beavatkozások mel|ett a Magdo|na negyedbe|itársada|mi (soft) programok kiterjesztése szÜkséges,

adaptálva azokat azorczy negyed sajátosságaihoz, azitt élők szükségleteihez.

Kapcsolódó projekt az lntegrált Telepü|ésfejtesztési Stratégiábó| :

- orczy Negyed Program (orczy negyed akcióterü|et projektje)

Egyéb szegregótumok és veszéIyeztetett területek

Elszórtan ta|á|hätó még néhány tömb a kerü|etben, ame|y szegregátumnak vagy szegregációvaI

veszé|yeztetett terü|etnek számít. Ezek vonatkozásában cél, hogy az ott é|ők a fo|yó szociá|is

városrehabilitációs programok soft programjaiba bekapcso|ódjanak' Amennyiben e területeken az

önkormányzat |akáscé|ú beavatkozásokat va|ósít meg, akár saját, akár pá|yázati, akár egyéb forrásbó|, a

szociá|is városrehabiIitáción belü| alka|mazott !akásmobilitási beavatkozásokat szükséges alkalmazni e

terü|etek esetében is.

Kapcsolódó projekt az lntegrált Telepü!ésfejlesztési Stratégiábó|:

- helyszínftiggő
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6.3.5. FejIesztéseklehetségesszegregációshatásánakkivédése
A tervezett fizikai fej|esztések közü| az a|ábbi akcióterületi vagy pontszerű fej|esztéseknek |ehet hatása a

szegregátumokra, veszé|yeztetett területekre, iIletve a szegregációs fo|yamatokra:

- Corvin negyed fo|ytatása

- Józsefváros területéhez kapcso|ódó más rehabiIitációs beavatkozások

- Felsőfokú intézményekbevonzása, egyetemvárosiasodás

- Ludovika Campus, orczy park fejlesztése

A szegregációs hatás abbó| a szempontbó| érvényesü|het, hogy a fej|esztések a környező terü|etekre

fe|értéke|ő hatássaI bírhatnak, me|y fo|yamat egyrészt kívánatos, másrészt viszont az a|acsonyabb státuszúak

kiszoru|ását eredményezheti. A már tag|a|t társadaImi integrációs eszközcik és a szociális bér|akáspolitika

megfele|ő eszköz e kiszorító hatás kezelésére'

Az ágazati beavatkozások közül az a|ábbiak gyakoroIhatnak hatást a szegregátumokra:
ń !.-l. |-! - ...- J-- - - r.--.l. J !. 

- 
! --L .---:.r: !L.L...|.L..-!|:^ ^- E'erlaKasreÍ|oszeĺ KoÍĺ||oÍL ts5 ĺrltrĺEL sztr]|ĺ|L| dL5Lruńlu1d|.ls(t

- É|etveszé|yes házak bontása

A bérlakásál|omány átstrukturá|ásakor a szociális |akáspolitikai szempontokat is érvényesíteni szükséges,

il|etve a bérlők fizetőképességéhez szükséges igazítani a |akbérszintet, a ĺakbértámogatás mértékét. Rz

é|etveszé|yes házak bontásakor az integrá|t |akókörnyezetbe va|ó e|helyezést, szükség szerint szociá|is

segítséget ke|| nyújtani az érintetteknek.
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6.3.6. Az antiszegregácĺós program intézkedési terve és annak ütemezése

Beavatkozási teÍü|et Megva|ósítást célró intézkedés Felelős

Megvalósulás

..":.".ľ.'*, teietségespenzugy|ToÍlils 
ldőtávja

Antiszegre8áció5 pro8Gm
inté2ményesÍtétt hátterének
metteremtése

lnte8ráclós keŕekaszta| |ét.ehou á9, működé5i rendjének meghatározás,
működtetéséért felelős 9ervezet kile|ŕi|ése

Po|8ármesteŕ saiát forrás,
VEKOP 6.2

2015-2016

Monitoringrend9er kido|8ozá9 sa,át forás, 2015
VEKOP 6.2

Intetráclós kerekagt.I m|íkiidtetése saját forás, 2015.tő|
VEKoP 6.2 folvamatos

Továbbĺ akcióter|iIetI proEGmok, az
AszP rész|etes cse|ekvési teruének
meEaIapozása

Eddi8i tár9daImi integrációt cé|zó pro8Emok értéke|ése, akcióterÜ|etek vonatozá'ában Po|Bármester

megalapozó he|yzetfeltárás kégĺtése
sajátforrás, 2015-2016
VEKOP 6,2

Lakhatás| bIztonság növe|ése szeEretátumokban, veszé|yeztetett terü|eten (akcióterü|eteken) é|ők |akhatási Po|EármesteÍ

biztonságának fe|mérése, kÜ|öníis teklntette| azokra az épĺi|etekré me|yek rćsztvettek,
i|lewe várhatóan réýt fo8nak vennl az eddI8ĺ gociá|isvárosřehabi|itációs přo8Émokban

Je|enl.g| te|ePü|ési támogatási rendszer érték.|ése .Ey év e|teltével, annak a|apján,

mennylre e|érhető és mi|yen méńékben setĺt| a |akhatási prob|émák mego|dását a

*egregátumokban, veszélveztetett terü|éteken é|őknek; szÜkség ýerintĺ korrekciók

Jogcĺm né|kÜ|iek heIY2etének rendezésére beavatkozási csoma8 k|do|gozá5a a sŹociá|is

városÍehabiIitációs progEmok kerctében' intenzĺv adósátkeze|ési pro8ram kiaIakĺtása,

m|]k{idteté5e

5zociá|isbértakás.igények feImérése a kerÜ|etben, a gociá||s sz€mpontok éruényesĺtése

az önkormányzati Iakásgazdá|kodás| koncepcióban

salát for.ás,
VEKOP 6.2

saját forřás, 2016. március.
VEKoP 6.2 június

VEKOP 6.2 2015-2016
Program

m|Íködtetése
folyamatos

saiát forrás
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szociá|is és gyermekĺó|éti
9o|8áItatásot kŕiziisséďeiIegtés
inteiliłlE..k iöY3!é*

Eddig| 9o|8á|tôtásokfenntartása a Magdo|na ne8yedben, kiterieszté* az oŕczy
negyedre, esetIetes ko.rekciók

Gyermekcket ésfiata|okat cé|zó közössgi gociá|is ńunka (utG|, ifjúsági szociális
munka)

szenvedé|ybete8eket cé|Źó aIacsony kügöbü go|tá|tatáfu ł

Mentá|hitiénés, pszicho|ó8usi, pszichiátriai terápiák

szociá|i5 terÜ|eten do|gof ók továbbképzése, supervÍzió biztosÍtá5a

Po|gármester VE(op 6.2, és 7. 2015: teruezég
přlorĺtás 2016: megva|ósÍtás

utána
folyamatosan

Az oktatási integráció és a tanu|ás
eredményességének niive|é*

onkormányzat é' KL|K közötti rendśzerýerđ e8viittm6ködés kiépĺtése

onkormányfati szerep|ôk á|taI megva|ósĺtandó oktatási inteBřác|ót szoIgá|ó prognmok

kidol8ozás, majd megva|ósĺtása

szoc|á|is váro5rehabiIitáción beIiil metva|ósÍtható programok k|do|gozása a KLlK-keĺ va|ó

egyeft.tés a|apján

Po18ármester VEKoP 6'2 é5 7. 2015| teNezés
prioritás 2016: merya|ósĺtás

utána
folyamatosan

Fot|aIkoztatási inte8ráció KompIex fogIalkoztatá5i progľamok kido|gozása és me8va|ósítása PoIgármester VEKoP 6'2 é5 8'
př|oritá5

2015: teNezés
2016: meEva|ósĺtás
utána
folyamatosan

MunkaÜgyI központtal feIadatmegoýtás

Hely| cégekkel kapcsoIatépÍté5, |||étve bevonásuk progEmokba

KŕizblŹtonsá8 erôsĺtése Szomszédsági rendőrpro8ram fenntartás, kiteřlesztése az orczy negyedre Polgármeďer 2016.tó|
folyamatosn
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7. ASTRATÉGIA KÜLső És BELSő osszrrÜGcÉsEl

7.L. rÜsŐosszrrÜGcÉsEK

7.t.L. Európa zofo
Az Európa 2020 stratégia az Európai Unió 2010-ben útnak indított, tíz évre szó|ó növekedésiés foglaIkoztatási

stratégiája, me|ynek egyik fő célja az inteĺ|igens, fenntartható és ink|uzív növekedés fe|téte|einek

megteremtése. A stratégia tizenegy tematikus célterü|ete szinte mindegyikét több cél, illetve projekt is

támogatja Józsefváros te|epülésfej|esztési stratégiájában - az alábbiakban ezt i||usztrálja néhány pé|da:

Ev}ozo tematikus cé| Józsefvárosi projeK ProjeK tematikus célja

A kutatás, a techno|ógiai fej|esztés és az Bionikai k|aszter kata|izá|ása Egyetemvárosi program

innováció megerősítése

Az információs és kommunikációs |sko|ai számítógépparkok fej|esztése E||átórendszeri kapacitások programja

technológiákhoz (lKT) va|ó hozzáférés
e|ősegítése és e techno|ógiák
használatának és minőségének fokozása

A KKV-k versenyképességének fokozása Új szakmai programok á||áskeresőknek, Fog|aIkoztatásfejlesztési program

vá|laIkozásoknak

Az a|acsony szén-dioxid-kibocsátású Ganz-MÁVAG terü|etén zci|d ipar Fog|a|koztatásfej|esztési program

gazdaságravalóáttéréstámogatása |ete|epedésénekkatalizá|ása
mĺnden ágazatban

Az éghaj|atvá|tozáshoz való Környezettudatosság, é|etminőség (Horizontá|is a|ape|v)

a|ka|mazkodás,va|amintakockázatok fe|tételeinekjavításánake|Ve
mege|őzésének és keze|ésének
elősegítése

Környezetvéde|em és az erőforrások Környezettudatosság, é|etminőség (Horizontá|is alape|v)

hatékonyságának e|ősegítése fe|téte|einek javításának elve

Afenntartható közlekedés e|ősegítése és Közcisségi kĺiz|ekedés Iefedettségi E||átórendszeri kapacitások programja

a ku|csfontosságú há|ózati infrastruktúrák hiányainak pót|ása

e|őtti akadá|yok eIhárítása

Afog|a|koztatás és a munkavál|a|ói Évi két nagy á||ásbtirze Fogla|koztatásfej|esztési program

mobiIitás ösztönzése

A társadaImi befogadás e|őmozdítása és a LÉLEK Program folytatása, bővítése E|látórendszeri kapacitások programja

szegénység e||eni küzdelem

Beruházás az oktatásba, készségekbe és Fe|nőttoktatás, szü|őoktatás biztosítása Fog|a|koztatásfej|esztési program

az egész é|eten át tartó tanu|ásba

Az intézményi kapacitások és a Lakossági, civi| kapcso|attartásfej|esztése CiviI program

közigazgatás hatékonyságánakfokozása az önkormányzat részérő|

9. táb|ázat: Pé|dák projektek és középtávú cé|ok kapcso|ódására az Európa 2020 stratégia tematikus cé|területeihez.
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7.I.2. Nemzeti Fej|esztés 2030 - országos Fejlesztési és

Terri Ietfejl esztési Koncepció
Az országos Fej|esztési és Terü|etfej|esztési Koncepció rende|kezik egy Budapest terü|etfej|esztési igényei és

fe|adatai című fejezettel, me|yben tíz fej|esztési irány szerepel. Ezekhez a ktivetkezők szerint kapcso|ódnak

Józsefváros lntegrá|t Telepii|ésfej|esztési Stratégiájának tematikus középtávú cé|jai:

A térségi pozíció erősítése a fö|drajzi,
geopoIitikai adottságok kihasználásával.

Az összmagyarság identitásának erősítése a
Kárpát-medence kulturá|is központjaként.

összehangolt fejIesztések a várostérségben -
feladatmegosztás megszervezése.

Egységes Budapest - hatékony közigazgatási
rendszerrel.

A népesség megtartása Vonzó, egészséges
életkĺirÜ|mények biztosításáVal, az
esé|yegyenlőség megerősítéséve| és a
rugalmas Iakásstrukúra kiaIakításáva|.

Kezdeményező város- és térségfejIesztés,
tudás- és készségaIa pú gazdaságfejlesztés,
zö|d gazdasági kultúra meggyökereztetése,
va|amint a turizmusban rej|ő gazdasági

Iehetőségek kihasználása.

A gazdasági fej|ődést Iehetővé tevő
differenciá|t terü|eti kíná|at biztosítása.

A város és a Duna együtté|ésének
megteremtése.

Kiegyensúĺyozott városi térszerkezet
kiaIakítása diŕferenciá|t központrendszerre|, a

kompak város e|vének megvalósítása.

A terijIethaszná|at és a közIekedés integrá|t
fejIesztése, a városi közcisségi közlekedés
sú|yának növe|ése'

10. táb|ázat: Kapcso|ódási pontok Józsefváros kozéptávú tematikus cé|jai és az országos Fej|esztési és

Terü|etfejIesztési Koncepció által Budapest számára meghatározott terü|etfejIesztési igények és feĺadatok között.
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Az országos Fejlesztési és Terü|etfej|esztésĺ Koncepció (OFTK) egy kerületi telepü|ésfejlesztési stratégiánál

jelentősen nagyobb ívű cé|okka| dolgozik, ennek dacára több jó| azonosítható kapcso|ódási ponton is

i||eszkedik az utóbbi az előbbihez. !őzseÍváros markáns egyetemvárosi profi|jának erősítése követi a

koncepció azon szándékát, hogy formá|ódjon fe]adatmegosztás a budapesti várostérség egyes részei között,

mint ahogy a tudásalapú gazdaságfej|esztésnek is fontos zá|oga. A turizmusban rej|ő gazdasági lehetőségek

kiaknázása szintén hangsti|yos, öná||ó középtávú cé|ként nevesített eleme a stratégiának, összhangban az

oFTK-val. Lényeges kapcso|ódási pont a foglalkoztatás fejlesztése, me|y középtávú stratégíai cé| az OFTK két

fővárosi fej|esztési irányban is nevesít: a tudás- és készséga|apú gazdaságfej|esztés me||eü a differenciált

terü|eti kíná|atra épü|ő gazdasági fej|ődésben. A vonzó, egészséges életkörülmények kia|akítását, ruga|mas

|akásstruktúrát cé|zó fejlesztési irányt két kerü|eti stratégiai cé| támogatja: a te|jes körű kerü|eti e||átásokra,

illetve az igényekhez igazodó |akásá||ományra vonatkozó. A kerü|et területfelhasználásának javítását

megfoga|mazó stratégiai cé| az OFTK két fejlesztési irányát támogatja: e|sősorban a kompakt város e|vének

megva|ósítását, i||etve - kisebb részt - a terĹi|etfeIhaszná|ás és a kĺizlekedés integrá|t fej|esztését |eírót.

7.i.3. Buciapest Terüietfejiesztési Koncepciója
Budapest Területfej|esztési Koncepciója foga|mazza meg a fővárosi várostérség 2030-ra eĺérni kívánt

jövőképét, térstruktúráját, va|amint aZofo-ra szóló átfogó és stratégiaicé|okban e|őirányzott cé|á||apotot. A

koncepció cé|rendszerében a fej|esztési a|ape|vek - egyben mint horizontá|is célok - o|yan szem|é|eti

alapvetések, amelyeket a célrendszer minden egyes e|emére vonatkozóan ktivetkezetesen aIkaImazni ke||: az

é|hetőséget, a fenntarthatóságot, az esélyegyen|őséget. Ezek alapvetően hason|ó horizontá|is cé|ként

je|ennek meg Józsefuáros integrá|t városfejlesztési stratégiájában is (p|' csak biztosítható fenntartású

fej|esztések megva|ósítása), míg az é|hetőségre vonatkozó iránykije|ĺilés hosszú távú cé|ként je|enik meg,

ame|yet három középtávú cél segít megvalósítani a V|||. kerületben: a kerületi e||átások te|jes ktirűségére

törekvés, a biztonságérzet növe|ésének szándéka, va|amint a civĺl szféra megerősítésének cé|ja.

Az átfogó cé|ok Budapest meg|évő értékeire és sokszínűségére a|apoznak, meghatározva azokat az irányokat,

me|yek az integrá|t fejlesztési e|vek érvényesü|ése me||ett Budapest jövőjének fejlesztési a|apjait képezik. Az

átfogó cé|ok e|érését ki|enc stratégiai (specifikus) cé| segíti, melyek sok szempontbó| követik az országos

Fej|esztési és Terü|etfejĺesztési Koncepcióban megfogaImazott Budapest-specifikus fej|esztési irányokat, így

e he|yen csak azon két fővárosistratégiai cél i|leszkedésérő| esik szó, ame|y nem fele|tethető meg az OTFK

va|ame|yik budapesti fejlesztési irányának:

- A környezeti erőforrósok védelme és fenntartható hasznúlata, a természeti értékek és táji odottságok

megőrzése - Józsefváros te|epü|ésfej|esztési stratégiája Közterület.fej|esztési program nevet viselő

stratégiai cé|ban, va|amint A környezet hangsú|yos véde|me minden beavatkozás során horizontá|is

cé|ban je|eníti meg e|sősorban ezen irányt'

- Befogodó, tómogató, aktív társadatom _ JózseÍváros telepü|ésfejlesztési stratégiája a CiviI program

kozéptávú tematikus cé|jáva|, i||ewe több további tematikus cél képzési, érzékenyítési tárgyú

projektjeive|fe|el meg e fővárosi cé|nak.

7.L.4. Fővárosi Terü|etfejlesztési Program

Budapest Terü|etfejIesztési Koncepciója stratégiai cé|jait a Fővárosi Terü|etfejIesztési Program öt

prioritástengely mentén csoportosÍtja aszerint, mi|yen támogatási terü|etek rajzo|ódnak ki azokból. Az öt

prioritás 22 intézkedése |ényegében minden pontján kapcsolódik a tematikus, i||etve a horizontális

józsefuárosi célokvalame|yikéhez, sok esetben többjükhöz is,igy az alábbiakban csak azokró|esik néhány

szó, amelyek nem je|ennek meg a kerü|et te|epü|ésfej|esztési stratégiájában.

A ll|. prioritástengely - környezeti fej|esztések Budapest fenntartható fej|ődéséért - két intézkedése nem

tükröződik a kerü|eti stratégiában: a korszerii hu|ladékgazdálkodás és ta|ajvédelem, i||eWe a korszerű
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vízgazdá|kodás kérdése egyaránt kompetencia hiányában marad kiJózsefváros középtávú terveibő|. Hason|ó

okokból marad ki a lV. prioritástenge|y két intézkedése is: a nemzetköziés országos közlekedési kapcso|atok

fej|esztése, il|etve a térségi közlekedés fejlesztése egyaránt irre|eváns egy be|ső.pesti kerÜlet számára. A
prioritástenge|yek és intézkedések teljes |istája a következő:

Prioritástengely lntézkedések

|. Gazdasáďej|esztés a versenyképes, innovatív 1.1 Technológiai innováció és tudástranszfer hatékonyságának javítása

és ,,zö|d,, Budapestért 1.2. Fe|haszná|óbarát városkormányzás kia|akítása

1.3. Turizmus, mint gazdasági hl3zóágazat

1.4. Várostérségi együttmiíködés

||. Te|epĺ.i|ésfej|esztési beavatkozások a hatékony 2.1. Vegyes terÜ|ethasználat kia|akítása . a DunávaI együtt é|ő város
városszerkezetért 2.2' Barnamezős területek funkcióvá|tása

2.3. Differenciá|t központrendszer létrehozása

2.4. ÉrtékvédeIem - értékteremtés

2.5. A lakásá||omány optimaIizá|ása

|||. Környezeti fej|esztések Budapest fenntartható 3.1 zö|d- és egyéb bio|ógiai|ag aktív fe|ületek megőrzése, nĺive|ése,
fej|ődéséért természetvéde|em

3.f Zaj- és |égszennyezés csökkentése

3.3 Korszerú hu||adékgazdá|kodás és taIajvédelem

3.4 Korszerií vízgazdá|kodás

3.5 Energiahatékonyság és k|ímavédeIem

lV. Kciz|ekedésfej|esztés Budapest komp|ex 4.1. Nemzetkcizi és országos ktiz|ekedési kapcso|atokfej|esztése
szerepkörének szo|gá|atában 4.2. Térségi kcizIekedés fejIesztése)

4.3. A fővárosi közösségi k<izIekedés fejIesztése

4.4. A fővárosi egyéni kciz|ekedés fej|esztése

V. Társada|mi beavatkozások a befogadó, 5.1. Befogadó és támogató társada|om
támogató és aktív Budapestért 5.2.A társada|mĺ, gazdasági környezet vá|tozásaihoz va|ó alka|mazkodás

segítése

5.3. A humán szoIgá|tatások optimaIizá|ása

5.4. A ku|turá|is kíná|at bővítése

11. táb|ázat: A Fővárosi TerÜ|etfejIesztési Program priorĺtástenge|yei és ĺntézkedései.

106



PEST-BUDAPEST KONZORCI UM Budapest V|||. kerÜ|et Józsefváros

Integráĺt TeIepü|ésfejIesztési Stratégia

7.I.5. Budapest Főváros Vl!|. kerület Józsefvárosi tnkormányzat
201-4_2019. évekre szóló gazdasági programja

A Józsefoárosi onkormányzat 2015-ben készítette e| 2019-ig szó|ó gazdasági programját. A stratégiaa|kotás
során kerÜ|t sor a program e|fogadására, igy |ehetőség nyí|t annak figye|embe véte|ére a stratégiai célok
összeál|ítása során. A stratégia hat fő stratégiai célt tűz ki, me|yek a következők szerint kapcso|ódnak a

teIepü|ésfejIesztési stratégia középtávú tematikus céIjaihoz:

Csa|ádokra épü|ő kerületi társadalom

Gazdasági versenyképesség növe|ése

FogIaIkoztatottsági heIyzet javítása

Közbiztonság kĺizterÜ|etek

Fenntartható lakókĺirnyezet

Stabi| önkormányzat

6
to
hoo
CL

J
G

6

o
N

\o,

e
EoJ
.0,

h0i6

tro

G

Jo
ro

o
o
!o
c
o.)

o

o
N

o

E6
b0
É
CL

.o
N

0.,

o
J
E
.!

E6
Etto
CLěo
Ž
Io
CLoł

E
G
EOo
ą

N

o
o
Ło

E
G
b0o
ą
:E
oJ

E
@
u
CL

N

_g

.G
G

L2.táb|ázati A középtávú tematikus cé|ok kapcso|ódása a kerület gazdasági stratégiájához.
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7.2.

7.2'-]'.

Kerü|eten be|ü|i

feÍuIetI szoc|a|ĺ5

egyen|őtIenségek

Kedvezőt|en Iakhatási
körtiImények: aIacsony
komfortfokozat, kis
Iakásméret

Üres, nem
hasznosítható
bérlakások nagy száma

Kimagaslóan rossz

egészségi á||apot

Városrészenként
je|entősen eItérő
ingat|anpiaci mozgások

Jelentős közúti átmenő
forgalom

Lakosság teIken be|üli
parkolási igényeinek
megoIdatIansága

Je|lemzően aIacsony
zö|dfe|ü|eti intenzitás,
hőszigethatás

Az egy főre jutó
zö|dterü|eti arány
aracsony

A kerü|et forgalmasabb
útvonaIai mentén
je|entős a

gépjárműforgaIombó|
eredő kcirnyezeti
terhelés

Barnamezős terü|etek
potenciá|is
szennyezőforrások

BELsŐ osszErÜGGÉsEK

ProbIémák
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13. táb|ázat: A stratégiát megaIapozó he|yzetértékelésben azonosított problémák és a kiizéptávú cé|ok kapcsoIata.

0: nincs kopcsolot; 7: gyenge kapcsolot;2: közepes kopcsolat;3: erćís kapcsolot.
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A he|yzetértéke|ő munkarészben azonosított prob|émák jelentős része kétfé|eképpen ta|álkozik a kido|gozott

középtávú cé|okkal: Vagy kevés cé||a| á||nak erős kapcsoIatban, vagy több cé||aI vá|tozó erősségű

kapcso|atban. Két probléma esetében nem éri e| a kapcso|atierősség.pontszámok összege a hármat, ezek

rész|etes kĺfejtése a következő:

- Jelentős kćjzúti átmenő forgolom.. az átmenő forgalom mérete e|sősorban a fővárosi tu|ajdonú

főútvonalakon je|entkezik, amelyek- következően a kerü|et be|városias fekvéséből- je|lemzően nem

válthatóak ki elkerü|ő utakka|. A kerü|et forga|om á|tal túlzottan terhe|t mellékutcáinak

forga|omtechnikai kezelésére (az átmenő forgaImat kizáró hurkok rendszerének kia|akítására) már

2015 előtt sor kerÜ|t.

- A kerütet forga!masabb útvonalai mentén jelentős a gépjórm(iforgalomból eredő környezeti terhelés:

a prob|éma kezeIhetősége megegyezik a Je|entős közúti átmenő forga|om problémáná| leírtakka|.
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7.2.2. Adottságok
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Épü|ő |akások fővárosi
szinten ĺs je|entős

száma

JeIentős feIhaImozott
tudás a szociá|is
városrehabiIitáció terén

A fővárosi át|agot
megha|adó mértékben
bővü|ő turizmus

Jó városon be|ül
pozíciójú közterü|etek
(p| Népszínház utca)

Kutatói és tudományos
kapacitások
nĺivekedése (p|.

Bionikai Innovációs
Központ)

Sűrú közösségi
közIekedés

Közterü|eteken a

lakossági igényeket
preferá|ó várakozási
ĺivezeti rendszer

Fővárosi távhőrendszer
a kerü|et egyes részein
e|érhető

TĺirténeImi mú|ttal
rendeIkező
zöĺdterü|etek és
jeIentős zciIdfe|ü|etű

intézmények

Terü|etarányosan
eIhe|yezkedő közkertek'
közparkok

A |égszennyező anyagok
kibocsátása és a mért
immissziók zömében
csökkenő tendenciát
mutatnak

14. táb|ázat: A stratégiát megalapozó he|yzetértékelésben azonosított adottságok és a középtávú cé|ok kapcsoIata.
0: nincs kapcsolat; 7: gyenge kapcsolat; 2: közepes kopcsolot; 3: erős kapcsolat
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A he|yzetértékelő munkarészben azonosított pozitíV adottságok je||emzően szintén kétfé|eképpen

ta|á|koznak a kidolgozott középtávú cé|okka|: vagy kevés cé||a| á|lnak erős kapcsolatban, vagy ttĺbb cé|la|

vá|tozó erősségű kapcso|atban. Ez a|kalomma| két prob|éma esetében nem éri el a kapcso|atierősség-

pontszámok összege a hármat, ezek rész|etes kifejtése a következő:

- Sűr(j közösségi koztekedés: bár a kerü|et jelentős részén va|óban sűrű a közösségi közlekedés, ez

Budapest szinte te|jes egészére igaz, így nem je|ent olyan értéket, ami erős alapuI szo|gálna projektek

tervezése számára.

- A légszennyező anyagok kibocsótósa és a mért immissziók zömében cstjkkenő tendenciát mutatnok:

a levegőminőség javu|ása egy be|ső-pesti kerÜlet esetében szükségszerűen re|atív ]ehet csupán, így

vatódi értéket nem jelent. A főváros rende|kezik külsőbb részein, i||etve az e|ővárosokban számos

jelentősen tisztább Ievegőjű terü|ettel.

7.2.3. Célok egymásra épĹi|ése

n kerĹiietľejiesztési koncepcióbói koveikező hosszú távú eéiok, a jeierl stratégiában szerepiő középtávú

tematikus célok, valamint az akcióterületek cé|okban va|ó érintettsége az a|ábbi ábrán tekinthető át. Látható,

hogy minden hosszú távú cé|t lefed bizonyos számú kĺizéptávú tematikus cél, így e téren nincsenek jelentős

eltérések az egyes cé|szintek ktizött. Szintén |átható ugyanakkor, hogy az akcióterü|eti projektcsomagok már

jóva| nagyobb szórássa| kapcso|ódnak az egyes kozéptávú tematikus célokhoz: míg a fog|a|koztatás

(Fog|aIkoztatásfej|esztési program) mindegyik akcióterü|eten releváns cé|, addig a tobbi már jóvaI

specifikusabban oszlik meg. A biztonságérzet biztosítása csupán az orczy Negyed Programban bír

re|evanciáva|, míg a civiItársada|om erősítése semelyik akcióterü|eti projektcsomagnak nem szerves része.

Fontos ugyanakkor hangsú|yozni, hogy mindez nem e középtávú cé| irrelevanciáját bizonyÍtja, hiszen több

kieme|t, i|letve egyéb tematikus projekt is tartozik hozzá, csupán egyik sem a|kotja akcióterü|eti program

részét. Mindez kevésbé meg|epő annak fényében, hogy amíg a legtöbb tematikus cél egyaránt á|| ĺisszkerü|eti

szinten érte|mezhető, i||etve he|yi kötődésű projektekből, addig a CiviI program cé|ja csak teljes Józsefvárosra

érvényes beavatkozásokra bom|ik |e.

5. ábra: Akcióterületi projektcsomagok, középtávú tematikus célok, valamint hosszú távú cé|ok kapcso|ata.
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7.2.4. A stratégia megvalósíthatósága
A rende|kezésre á||ó források tekintetében számos o|yan bizonyta|anság számít adottságnak a stratégia

tervezése során, melyek áthida|ására csupán utó|ag, a stratégia megva|ósítása, felülvizsgá|ata során lesz mód.

2015 tavaszán még nem állnak rende|kezésre az egyes operatív programot il|etve a bizonyos fővárosi
relevanciájú (máskü|önben a Versenyképes Közép-Magyarország operatív Program részét képező)forrásokat
keze|ő Budapest Integrált Területi Program rész|etei, e|járásrendjei. Ennek megfe|e|ően a stratégia egyes
projektjeinek megvalósítására csupán indikatív becslések adhatók. Segíti azonban a pozitív feltételezések
épÍtését, hogy a stratégia számos megfoga|mazott cé|ja már e|kezdett, kü|ső finanszírozó fé| á|taĺ fe|ügye|t

beruházások befejezését tűzi ki (p|' Corvin Sétány Program, Ludovika Campus), így az unĺós fej|esztési

források eset|egessége kevésbé befo|yásolja azok megva|ósu|ását' Érdemes továbbá megjegyezni, hogy e
projektek kifejezetten nagy hatású, városrészije|entőségű beavatkozások, me|yek önmagukban is jeIentősen

hozzájáru|nak a hozzájuk kapcso|ódó tematikus célok te|jesíthetőségéhez - így pé|dául a Corvin Sétány

Program összes |akás- és irodafej|esztésének e|készü|te önmagában is mérhetően formá|ja a kerii|et

|akásál|ománvát, i||etve munkahe|yszámát, mint ahogv a Ludovika Campus teljes e|készü|te is szignifikánsan

megnöveIi a kerület egyetemvárosi súlyát.

A bizonyta|anságok kiküszöböĺésének másik útja a kü|cin forrást nem, Vagy csak minĺmá|is mértékben igénylő
programok magas száma, amelyek e|sősorban szabá|yozási és kooperációs eszközökkeI céloznak meg je|entős

javu|ást a kerÜlet életében. l|yen pé|dáuI a bionikai k|aszter kata|izá|ása, az inkubátorházak létesítésének
cisztönzése, a civiI tudásbázis és hálózatosodás elősegítése, vagy éppen az évi két nagy á||ásbörze szervezése'

E projektek nem igénye|nek az önkormányzat részéről érdemi anyagĺ á|dozatot, ugyanakkor érdemben
segíthetik a fog|aIkoztatási, egyetemvárosivagy éppen civi|szervezet-fej|esztési célok e|érését.

Külön érdemes említést tenni az orczy Negyed Programró|, ame|y az elkövetkező évek |egje|entősebb

önkormányzati keze|ésű projektje lehet Józsefuárosnak, amennyiben megfeĺelő forrásra tud a kerü|et szert
tenni a megva|ósításhoz. Bár a fent már em|ített Budapest Tematikus Fej|esztési Program pá|yázati rendszere,

e|járásrendje, jogosu|tságifeltételei sem ismertek egye|őre maradékta|anu|, a tény, hogy Budapest kerü|etei

közösen dönthetnek a Versenyképes Közép-Magyarország operatív Program 6.2. prioritásának e|osztásáról
(A lerom|ott te|epü|és-részeken é|ő hátrányos he|yzetű lakosság életkörü|ményeinek javítása, társadaĺmi és

fizikai rehabi|itációja), mindenképpen új, a korábbi pá|yázati rutinban nem ismert helyzetet teremt a negyed

megújításának |ehetőségeive| kapcso|atban. Kisebb nagyságrendben, de ugyanez igaz az azonos úton

e|osztott 6.1. prioritás (Bö|csődék és családi napközik, va|amĺnt óvodák infrastrukturá|ĺs fejlesztéseĺ) kapcsán,

ame|y a Nagy Templom utcai bö|csődefejlesztés szempontjából |ehet re|eváns Józsefváros számára, noha e
prioritás bizonyosan több kerü|et számára kínál fej|esztési |ehetőséget, mint az említett 6.2-es prioritás

szociális városrehabiĺitációja, így várhatóan e forrást i|letően a|acsonyabb lesz a kerü|et érdekérvényesítő
képessége.

Megvalósítás szempontjából a Iakhatási cé| (|ngatlangazdálkodási program) projektjeinek sorsa a

legbizonyta|anabb, lévén, e stratégia írásakor egye|őre nem ismert o|yan forrás, ame|y nagyobb vo|umenben

tenné |ehetővé társasházak és bérházak megújítását, főként szegregációvaĺ nem veszé|yeztetett terü|eteken.

A már írt információhiány okán e bizonyta|anság rĺigzítésére sor kerü|, továbbĺ keze|ésére azonban nincs mód.
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7.2.5. Városrészi célok egymásra gyakorolt hatásai
Je|en stratégia nem nevesít onálló, a cé|rendszer részét képező városrészi cé|okat, ugyanakkor idézi a2oo7-

ben ke|t lntegrá|t Városfejlesztési Stratégia negyedenként megá||apított fő irányait, i||etve azokat a tematikus

projekteket, amik kizárólagos városrészi relevanciávaI bírnak. E két forrásbó| e||enőrizhető, hogy a stratégia

magában hordozza-e városrészi fej|esztési irányok, i||etve projektek ütkozését, negatív végeredményű

inteŕerenciáját. Kiindulási feltételezésként rögzíthető, hogy egy városrészi beavatkozás, változás akkor képes

hatni egy másik városrészre, ha a két városrész egymással határos, i|letve ha funkcioná|is azonosságok á||nak

fenn ktiztük. Ennek vizsgá|atára e|sőként a 2007-ben |efektetett városrészi fejlesztési irányok, majd a 2015-

ben tervezett városrészspecifikus projektek áttekintésére kerü| sor, az egyes téte|ek veszélyeztethetik-e más

negyedek jĺivő ké pét, projektjei n ek sikerességét.

- Palotanegyed: kulturőlis gazdasógfejlesztés, vonzerőbővítés, épĺtett örökség védelme, dióknegyed _

a fej|esztések a Pa|otanegyed azon sajátosságait befo|yáso|ják, ame|yekben korábban is egyedi vo|t

a kerü|etben. Az egyet|en kivétel a dĺáknegyedként meghatározott jövőképelem, amely tobb más

negyeciben is reieváns; így érciemes szem eiőtt tartani, hogy túizottan egyeriiőtierl fejiesztésekke| a

Palotanegyed diákbarát beavatkozásai ne |egyenek e|szívó hatássaĺ a közeli Csarnok negyed hason|ó

potenciáljának kiaknázásá ra.

- Népszínház negyed: a Teleki László tér és a NépszÍnhđz utca rehabilitóciójo _ mindkét közterü|et

kerülethatáron á||, így negyedszintű kü|onbségek, interferenciák |étrehozására nem alkalmas, hiszen

a hason|ó adottságokkaI bíró Csarnok, i||etve Magdo|na negyed ugyanazon fej|esztésekben érintett a

fentiek megvalósu|ásáva|, mĘ a távo|abbi negyedek szempontjábó| mindkét tervezett (illetve

részben megva|ósult) beruházás irre|eváns.

- Csarnok negyed: új intézményekkel teremtsen hidat o körúton a területi egyenlőtlenségek között _ a

fej|esztési irányok te|jes mértékig he|yi re|evanciájúak, más negyed fej|ődését nem befolyáso|ják.

- Corvin negyed: o Corvin Sétány Program bővítse a kertjlet belvórosi kĺnólatőt - a Corvin sétány új

ingat|anjai a kerü|et más részein je|en nem |évő minőséget (nagy tömegű, új építésű lakások és irodák

koncentrált megje|enését) képvise|nek. Miután a beruházássaI kapcsolatos bontási munkákra még a

2000-es években sor kerü|t, kiszorító hatás immáron nem várható, így, konkurá|ó adottságokka|

rende|kező kerü|etrész híján, nem várható a negyed fej|esztésének negatív hatása.

- Magdolno negyed: a tórsadalmi leszakadás megállítása, a kirekesztettség csökkentése, oz integrált

programok hotdsóra a területen alakuljon ki megfizethető, sokszínĹi vórosrész - a MagdoIna negyed

a 2011-es népszámlá|ás adatai szerint összességében változatlanuI a legkedvezőt|enebb szociá|is

he|yzetű negyede a kerü|etnek, így fej|esztése, integrációja várhatóan nem fenyeget más negyedek

lecsúszásáva|, a |egkedvezőbb he|yzetkép a fe|zárkózást, nem a |ekörözést fog|alja magában.

- orczy negyed: a tőrsadalmi leszakadós megőllĺtosa, a kirekesztettség csökkentése, integráIt

programok indítósa - a negyed sikeres rehabi|itációja esetén fe|merü| a spontán vagy irányított

dzsentrifikáció |ehetősége, az alacsonyabb státuszú |akosság kiszorulása a terü|etről. Amennyiben

mindez a Magdo|na negyed (mint a kerület másik, szegregációval aktívan veszélyeztetett, i||etve

abban érintett része) hasonló fejlődésének elmaradása me||ett történik meg, reá|is esélye van a

szegregáció ottani növekedésének, a Magdo|na negyed s|umosodása fe|gyorsu|ásának. Ennek

e|kerÜlésére figye|met kel| fordítani arra, hogy az orczy Negyed Program sikeres végrehajtása során

a menedzsmentszervezet egységes keretek a|att felügyelje az eset|eges szegregációs tendenciákat,

i||etve hogy (mint arra a Magdolna Negyed Program -fenntartás akcióterti|eti projektcsomag kitér)

a Magdo|na negyedben korábban végzett szociá|is programok fenntańásáva| a kerü|et e|ejét vegye

a szociális problémák eset|eges áttolódásának.



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM Budapest VIl|. kerü|et Józsefváros

I ntegrá|t TeIepü|ésfejIesztési Stratégia

- Tisztviselőtelep: az épĺtett ilriikség védelmével a terület meglévő identitásóngk erősítése _ a

fej|esztési irány te|jes mértékig he|yi re|evanciájú, más negyed fejlődését nem befo|yáso|ja'

Potenciális ütközés csupán a részben hason|ó karakterű Százados negyedde| kapcso|atban merü|het

fe|, amennyiben a Tisztviselőte|ep intenzív fejIesztése annak re|atív |eértékelődését eredményezné.

Azonban minden ismert statĺsztikai mutató a Százados negyed e|őnyét mutatja úgy a társadaImi

összetéte|, mint a |akások á||aga terén, így e veszé|ynek nincs reá|is re|evanciája.

. Ganz negyed'' a Gonz és a JózseJvórosi pályaudvar tertjletének barnamezős fejlesztésének
megindítősa _ a terÜ|etek hagyományosan ipari funkciójúak, lakófunkció bete|epítése középtávon

sem reá|is, interferencia nem merü|fel.

- Kerepesi negyed: a Keleti pőlyaudvar rendezése és bekapcsolósa az elővárosi forgalomba - a kerü|et

egyet|en vasútá|lomásaként a Ke|eti pá|yaudvarra| kapcso|atos beavatkozások nem hatnak más

negyedekre.

- Szúzados negyed: a vegyes funkciójú terület bekapcsolósa a kertjlet éIetébe - a negyed intenzívebb

cisszekapcso|ása a kerü|et más részeive| nem |átszik befo|yásoIni más negyedek fejlődését. A fizikai

bekapcso|ást szolgá|ó e|érhetőség-javítás nem lakott terÜ|eteken keresztü| va|ósuIhat csak meg

(hiszen |akott terü|etteI a negyed nem határos), így az eset|eges forga|omnövekedés sem bír negatív

hatássa |.

- Szigony negyed: o lakótelep-megújítós tómogatósa, a Szigony tér és a mélyporkoló kialakĺtása _ a

fejlesztési irányok te|jes mértékig he|yi re|evanciájúak, más negyed fej|ődését nem befo|yáso|ják.

A fentiek a|apján két esetben merü| fe| reá|isan városrészi fejlesztési irányok interferenciája: egyfe|ő| a

PaIotanegyed diáknegyed-jellegének erősítésekor a Csarnok negyed kárára, másfe|ő| az orczy Negyed

Program eset|eges hirte|en sikere esetén a Magdolna negyed rovására érvényesü|ő kiszorító hatás révén.

Meg ke|| jegyezni ugyanakkor, hogy e veszélyek egyike sem következik fundamentálisan a szóban forgó

fej|esztési irányokbó|, az egyes projektek menedzse|ése során mindkét téte| operatívan keze|hető. A
következőkben a negyedspecifikus fej|esztések hason|ó e||enőrzése kerü| sorra:

- Magyar Ródió funkcióváltáso - he|yije|entőségű fejlesztés, más negyedekre gyakoro|t hatás nélkül.

- Palotanegyed: Galérianegyed_ a projekt ugyan kertiIetijeIentőségű attrakciófej|esztést jelent, annak

azonban nincs kerü|eten belü|i konkurenciája.

- Corvin Áruhóz rehabilitálóciójónak osztonzése - helyi je|entőségű fej|esztés, más negyedekre

gyakorolt hatás néĺktj|.

- Európa Belvóroso Program ll' _ a Palotanegyed komp|ex megújításának fo|ytatása immáron

e|sősorban he|yije|entőségű e|emekbő| ál| (p|. hom|okzati fe|újítás), más negyedekre gyakoro|t hatás

nélkü|.

- Volt MSZMP székhóz hasznosĺtásának elősegítése - he|yi je|entőségű fej|esztés, más negyedekre

gyakoro|t hatás né|kül.

- Rákóczi tér kisugúrzó hatásainak erősĺtése - a fe|zárkózást célzó projekt nem fenyeget a jóval

kedvezőbb he|yzetű Palotanegyed reĺatív lerom|ásáva|, mĘ más negyed a fej|esztésben nem érintett.

- József Telefonközpont hasznosítósa - he|yi je|entőségű fej|esztés, más negyedekre gyakoro|t hatás

né|kÜ|.

- Horváth Mihóly tér északi oldalának felújĺtósa - he|yĺ je|entőségű fej|esztés, más negyedekre

gyakorolt hatás nélkÜ|.

- Baross kocsiszín Junkcióvőltósa _ helyijelentőségű fejIesztés, más negyedekre gyakoro|t hatás nélkÜ|.

- orczy Negyed Program - |ásd mint fenn: a negyed sikeres rehabĺ|itációja esetén fe|merÜ|a spontán

vagy ĺrányÍtott dzsentrifikáció |ehetősége, az a|acsonyabb státuszú |akosság kiszoru|ása a terÜ|etrő|.
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Amennyiben mindez a MagdoIna negyed (mint a kerület másik, szegregációvaI aktívan

veszé|yeztetett, i||etve abban érintett része) hason|ó fej|ődésének eImaradása mellett történik meg,

reális esélye Van a szegregáció ottani növekedésének, a MagdoIna negyed s|umosodása

fe|gyorsu|ásának. Ennek e|kerü|ésére figye|met ke|| fordítani arra, hogy az oĺczy Negyed Program

sikeres végrehajtása során a menedzsmentszervezet egységes keretek a|att felügye|je az esetleges

szegregációs tendenciákat, i||etve hogy (mint arra a Magdo|na Negyed Program - fenntartás

akcióterü|eti projektcsomag kitér) a Magdo|na negyedben korábban végzett szociá|is programok

fenntartásávaI a kerü|et e|ejét vegye a szociá|is prob|émák esetleges átto|ódásának.

- Ludovika Campus, orczy park fejlesztése _ a fej|esztés ugyan kerü|etije|entőségű, fizikai he|yszínébő|

fakadóan azonban a kerü|et nagy részétő| e| van szigete|ve, így jelentősége kizáró|ag annyiban á||,

hogy az e|őbb fe|idézett, az orczy Negyed Program hirtelen sikeressége esetén bekövetkező

Iehetséges kiszorító hatásokra katalizáló erővel bír.

- Ganz-MÁVAG területének szabályozósa _ a projekt ugyan kerületi je|entőségű munkahe|yteremtő,

gazdaságfejlesztő beavatkozást je|ent, annak azonban a gyárterÜleten reá|is funkcióknak nincs

kerü|eten be|ü|i érdemi konkurenciája.

- Gonz-MÁVAG területén zötd ipar letelepedésének katalizőlása _ |ásd mint fenn: a projekt ugyan

kerü|eti je|entőségű munkahe|yteremtő, gazdaságfej|esztő beavatkozást jelent, annak azonban a

gyárterü|eten reá|is funkcióknak nincs kerü|eten be|ü|i érdemi konkurenciája.

- Józsefvórosi pólyaudvar területének rehabilitációja - a je|entős ka|iberű projekt nagyrészt lakott

terÜ|etektő| távol, így bizonyos szempontbó| ,,|égüres térben,, zaj|ana, negyedfÜgget|en módon,

negatív interferenciák nélkü|.

- Michelin gumigyár területének hasznosíťdsa - a gumigyár terti|ete e| van szigete|ve a kerület

szövetétő|, így a hasznosÍtás |ehetséges változtatási módjai, főként azipari, raktározási, kereskedeImi

jeIlegűek, nem befo|yáso|ják a kerü|et más részét.

- uÁv tetep helyzetének rendezése _ a projekt aIapvetően a MÁV-tól kerÜ|eti keze|ésbe kerü|t |akások

tuIajdonviszonyának és közműhe|yzetének rendezését jelenti, ekképp te|jes ménékig helyi

jelentőségű fejlesztés, más negyedekre gyakoro|t hatás né|kü|.

- Asztalos Sándor (ltifeltóróút létrehozása - az e|érhetőség-javítás nem |akott terü|eteken keresztü|

va|ósulhat csak meg (hiszen |akott terü|ettel a negyed nem határos), így az eset|eges

forgalomnövekedés sem bír negatív hatássa|.

- Hungória gyíirű menti területek parkolđsi helyzetének rendezése - he|yi je|entőségű fej|esztés, más

negyedekre gyakorolt hatás nélkü|.

- Százados negyed alopfokú oktatősi ellátottságónak javítósa - helyi je|entőségű fej|esztés, más

negyedekre gyakoro|t hatás nélkti|.

- Vott kenyérgyár hosznosításónak elősegĺtése _ helyijeIentőségű fejlesztés, más negyedekre gyakorolt

hatás né|kül.

A negyedspecifikus projektek eset|egesen ütköző hatásainak vizsgálata a városrészi fej|esztési irányok fenti

vizsgá|atávaI tartalmilag egyező eredményt hozott, így érdemitárgya|ására nincs szükség.
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8. A MEGVALOSITHATOSAG KOCKAZATA!
A stratégia készítését mege|őző helyzetfe|táró munka az alábbi fej|esztési kockázatokat azonosította
Józsefvárosban. A középtávú fej|esztési cé|oknál azonosításra kerü|tek azok a kockázatok, ame|yek

megakadá|yozhatják a cé|ok elérését. E megva|ósítási kockázatokon felü| azonban a kerÜlet hosszú távú
fejlődését számos egyéb tényező is befo|yáso|ja, ezért a kcivetkezőkben sor kerü| a kerü|et fejlődésére
kockázatot je|entő tényezők, fo|yamatok te|jes körű számba véte|ére. Az egyes sorok színezése a kockázatok
va|ószínűségét je|zi: a zö|d sorok bekövetkezési (i||etve fennmaradási} va|ószínűsége a|acsony, a sárgáké

közepes, a vöröseké magas.

Belső kockázatok és azok valószínűsége Kü|ső kockázatok és azok valószíníísége

15. táb|ázat: Kü|ső és be|ső megvalósíthatósági kockázatok va|ószínűsége.

Az azonosított kockázatok zömének bekovetkezési valószínÍĺsége közepes. Bár azonosíthatóak tendenciák a

keze|ésükre irányu|óan (elsősorban az Európa 2020 stratégia tematikus céljaibó| következően), a támogatási

rendszer eddig ismertté vá|t részletei a|apján feltéte|ezhető, hogy a Közép-Magyarország Régióban nem |esz

kifejezetten kézenfekvő lehetőség é|ni a kezelést |ehetővé tévő finanszírozási |ehetőségekke|. Egy esetben

várható, hogy a kedvezőt|en he|yzet továbbra is fennmarad _ az egészségi ál|apot - míg hat potenciá|is

tendencia esetén lehet kedvező fordu|atra számítani. A városrehabiIitációs források bizonyos mértékű

biztosítottsága |átszik a Veľsenyképes Közép-Magyarország operatív Programban, il|etve ennek nyomán a

romló szegregációs tendenciák, a szociális prob|émák kiéĺeződésének megakadá|yozására is lesz várhatóan

|ehetőség' A turizmus fej|ődését az a|ternatív látványosságokkaI szembeni ncivekvő érdek|ődés, a
kĺskereskedelem diverzitásának megőrzését a gazdasági visszaesés Iassú eImú|ásával újra é|énkülő

fogyasztás, míg a szemé|ygépkocsi-e||átottság szinten maradását a főVárosi közIekedésszervezésben nyomon

kovethető paradigmavá|tás, a kerékpáros és közösségi közĺekedés egyre fokozódó e|őnyben részesítése

a|apján lehet fe|téte|ezni.
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Belső kockázatok és azok hatáserőssége Kü|ső kockázatok és azok hatáserőssége

16. táb|ázat: Kü|ső és be|ső megva|ósíthatósági kockázatok hatáserőssége.

A kedvezőtlen á||apotok fennmaradását, ilIetve kedvezőtIen forgatókönyvek bekovetkeztét azok

hatáserőssége szerint értéke|ve (zö|d: gyenge hatás; sárga: kozepes hatás; vcirös: erős hatás) a lakhatási és

az egészségi kockázatok a |egmeghatározóbbak a kerületre nézve. Ez nem meglepő annak fényében, hogy e

terÜ|etek azok, aho| Józsefváros he|yzete a leghátrányosabb fővárosi viszony|atban, így ezek fennmaradása

vagy további romlása okozná a |egsúlyosabb következményeket.

Az egyes kockázatok valószínűségét és hatáserősségét összegezve ugyanezen téte|ek mutatkoznak

kiemeIkedő fontosságrinak, így azok mege|őzése külon figye|met érdeme|:

Kedvezőtlen takhatósi körütmények: alacsony komfortfokozat, kis |akásméret: a stratégia számos a|apvető

e|eme hivatott a |akhatási kŁirü|ményeket javítani; e projektek öná||ó közép- és hosszú távú célként is

megjelennek. Ugyanakkor épp ennek a problémakörnek a |egbizonyta|anabb a finanszírozása, lega|ábbis az

önkormányzatitu|ajdonú |akásokat iIletően, amibő| következően fe|merü|, hogy - megfe|elő források híján -
a |akhatási körü|mények a|akítása |ehet az a terület, amelyre a 2015-öt követő években a kerü|etnek je|entős

cisszegeket ke|| áldoznia a je|entősebb krízishe|yzetek elkerü|ése érdekében. Enyhíti a kockázat sú|yát

ugyanakkor, hogy a várhatóan bekovetkező jelentős magánerős |akásfej|esztések emelni fogják a kerület

Ia kásá ||omá nyá nak statisztikai mutatóit.

Kimagoslóan rossz egészségi ótlapot: a kedvezőt|en egészégi ál|apot komp|ex, nehezen befolyáso|ható

je|enségegyĹittes, me|ynek primer keze|ését ugyanakkor várhatóan nagyban fogia segíteni az Auróra utcai

rendelőintézet _ tematikus ku|csprojektként is megjelenő - 2015-ben befejezni tervezett megújítása és

bővítése. A mögöttes okok közülaz é|etvite|i ismeretek hiányát, a fog|aIkoztatási helyzet javítását, a minimá|is

szociális szoĺgá|tatások biztosítását (p|. étkeztetést) mind dediká|t projektek je|enítik meg az integrá|t

telepü|ésfejlesztési stratégiában. Tudva ugyanakkor, hogy Józsefoáros a vizsgá|t betegségtípusok els<iprő

többségében a |egrosszabb he|yzetben van Budapesten, nem várható, hogy az átlagos egészségi á||apot,

mégo|y komp|ex beavatkozások dacára is, radiká|isan javuIni tudna 2020-ig. Javuló tendenciára ugyanakkor

reá |is esé|y mutatkozik.
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9. MEGVłl.osíľÁs, NYoMoN KoVETÉs

9.1. A cÉLoK e lÉnÉsÉĺ sZoLGÁLó rĺLEsZTÉsl, NEM BERUHÁzÁsl

JELLEGŰ oĺv ronvÁruvzłĺI TEVÉKENYSÉGEK

9.1.1. TeIepÜlésrendezési eszközök
Józsefváros onkormányzata a fej|esztési cé|okat járu|ékosan szolgá|ó, a projektszerű működésen kívül

maradó tevékenységei közü| a törvényi kötelezettségként megje|enő telepü|ésrendezési tevékenység

tekinthető a |eginkább a|apvetőnek. Ezek alapja Józsefváros Kerü|eti Építési Szabályzata, a JOKÉSZ, ame|y

2007.es e|fogadása óta a kerület te|jes terü|etét |efedő szabá|yozásként szo|gá|. A szabá|yzat mérséke|ten

foga|maz csak meg a stratégiai cé|ok szempontjábó| kifejezetten releváns, az á|ta|ános keretekbő| nem

következő irányokat. A stratégiai szempontból re|eváns tarta|makra pé|da, hogy a Be|ső zónába eső,

zöldfelü|etekben igen szegénr1es józsefuárositerü|eteket, p|. a je|entősen átépü|ő tömbök esetében köte|ező

zö|dfelületek, megtartandó és te|epítendő fasorok e|őírásávaI kezeIi. Az átmenetizóna zö|dfe|ületei esetében

már a kia|akult zöĺdfelületi állapot megőrzése és lehetőség szerinti növe|ése a cé|.

Bár a stratégia írásáná| jóval régebbre nyú|ik vissza, kiemelendő fej|esztési tevékenység a Corvin sétány

kialakításávaI kapcso|atos te|epü|ésrendezési munka, me|ynek eredményeként a corvin Sétány Program

magánberuházói igen jelentős terü|et te|jes áta|akítását kezdték e|, és 2015-re részben fejezték is be' A
munka folytatása akcióterü|eti projektcsomagként kieme|t része a cé|rendszernek.

A JoKÉsZ átfogó megújítása már az új országos és fővárosijogszabá|yok (TSZT, FRsz) a|apján készü|het. Az új

kerÜ|eti építési szabá|yzat megaIkotásáná| |ehetőség nyí|ik a jelen |TS-ben megfogalmazott célok

átü|tetésére, a szabá|yozás nye|vére való |efordítására.

9.L.2. Gazdaságfejlesztésieszkozök,ingatlangazdálkodás
Józsefuáros önkormányzatának mérséke|t lehetőségei vannak az aktív gazdaságfej|esztésre, a he|yi adók

közü| csak az építményadó kapcsán merült fe| az értékalapú beavatkozás gondo|ata' |tt a kis

üz|ethe|yiségeknek kedvező a|apterü|et-a|apú progresszív adóztatás bevezetéséve| kívánja a kerü|et a

kisvá||alkozásokat támogatni - összhangban a kerÜ|et 2011.ben készÜlt gazdasági programjával, amely

hangsú|yozza a vá||a|kozások kiemelt helyét Józsefuáros gazdaságában. Ezen fe|ü| em|ítésre mé|tó az

önkormányzati tu|ajdonú bér|emények - me|yek a kerÜ|et egészét tekintve jelentős kisebbségben vannak a

magántu|ajdonúakkaI szemben - kiadásávaI kapcsolatos preferenciák a|akulása: a 2ol4-es po|gármesteri

programban he|yet kapott bizonyos kereskede|mi tevékenységtípusok kor|átozásának kívána|ma. ||yenek az

e|sősorban a|koho|t árusító kisbo|tok, a ca|| shopok (o|csó nemzetközitelefonhívásokat, internet-hozzáférést

kínáló üzIetek), iIletve hozzájuk kapcso|ódóan a mobiĺteIefon-kereskedések, me|y üzIetfajták az

önkormányzat megfigyelése szerint gyakran informá|is talá|kozóhe|yekként funkcioná|va zavarják

környezetük nyugaImát. EzekkeI szemben bizonyos tevékenységtípusok az cinkormányzat részérő|

támogatást és bizalmat é|veznek, ezek közül a Népszínház utca tematikus fej|esztése és a Pa|otanegyed

galériakínálatának erősítése egyaránt akcióterü|eti projektként nevesítésre kerÜ|tek jelen stratégiában'

A kerü|et je|entős |akásá||ománya is eszköze bizonyos méftékig a stratégiai cé|ok megvalósításának.

Józsefvárosban nincs szociá|is bér|akásál|omány, szociá|is |akbér csak bére|t és haszná|ati szerződésse| |akott

lakásokra ál|apítható meg. Az önkormányzat tu|ajdonában á||ó |akások bérbe adásának fe|tételeit és a |akbér

ménékét a L6/2oLo' (|||.08.)számú önkormányzati rende|et szabá|yozza. Szociális he|yzete a|apján minden

lakásbér|ő benyújthatja kére|mét, és amennyiben a rende|et á|ta| meghatározott fe|téte|eknek megfele|,

kérelme jóváhagyásra kerü|. 2014-ben a Lakásgazdá|kodási Iroda 500 esetben á||apított meg szociálĺs lakbért.
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A ténylegesen fizetendő lakbér a|apját képező - növelő és csökkentő tényezőkke| nem rende|kező lakásokra

megá||apított - ]akbér komforťfokozat szerinti mértéke 2013 márciusától kezdődően:

Komfortfokozat: Szociá!is lakbér: Költségelvű lakbér: Piaci a|apú lakbér:

Nem távfűtéses összko mf ortos 29o,oo Ft/ m2 l hó+ ÁF A
Iakás esetén:

388,oo Ftlmzlhó+ÁFA 698,oo Ftlm2lhó+ÁFA

Komfortos és távfűtéses
összkomfortos Iakás esetén :

272,oo Ft/m2lhó+ÁFĘ 363,oo Ftlm2|hó+ÁFA 654,oo Ftlm,/hó+ÁFA

Fé|komfortos Iakás esetén: I77,oo Ftlm2lhó+AFA f36,oo Ft/m2lhó+ÁFp. 425,oo Ft/m2lhó+ÁF^

Komfort né|küli |akás esetén: L36,oo Ft/m2lhó+ÁFA 183,00 Ftlm2lhó+ÁFA 3f8,oo ttlm2/hó+^F^

Szükség|akás esetén: 1o9,oo Ftlmzlhó+ÁFA L46,00 tt/mz/hó+AF^ f6f,oo Ft/mz|hó+ÁFA

17.táb|ázati Önkormányzati tuIajdonú |akások Iakbére a V|||. kerÜletben (2013-tó|).
(Forrós: 16/2010. (lll.08,) önk. rendelet, sajót szerkesztés)

A iakbér csökkentésére és növeiésére vonatkozó eiőírásokat ugyanezen rencjeiet szabáiyozza, iviíg 2008 és

2013 között a nem táVfűtéses összkomfortos |akások piaciaĺapú |akbére 2Lo/uka| növekedett, addig a szociá|is

lakbér vá|tozat|an maradt. Az önkormányzati tu|ajdonban |évő bér|akások száma 2010 és 2014 között
je|entősen, LL%o-ka| csökkent: a Vizsgá|t időszak kezdetén még 5458 |akás vo|t az cinkormányzat tu|ajdonában,

mĘ 2014-ben már csak 4835.

9.2. SZERVEZETI KERETEK

9.2.r. Előzmények
A V|||' kerü|etben a 2015-ig |ezaj|ott főbb te|epĹi|ésfej|esztésĺ fe|adatok mind az önkormányzati tu|ajdonú

Rév8 Zrt' kezében összpontosultak, mindame||ett, hogy 20I2-tő| a beruházás jel|egű projekteket az újonnan

|étrejĺitt VárosfejIesztési lroda menedzselte. A társaság 1997-ben aIaku|t, eleinte a ferencvárosi

tombrehabiIitációt menedzse|ő sEM |X Zrt. mintájára részben bankitulajdon|ássa|, de 2000 óta a józsefuárosi

(60,9%) és a fővárosi (39,1%) önkormányzat tu|ajdona. Munkái kĺizé tartoztak a kertilet megújítását

megaIapozó dokumentumok (1998: Józsefuárosi Rehabilitációs Stratégia, 2001: Józsefvárosi Lakáskoncepció,

2003-2005: Józsefuáros 15 éves kerü|etfej|esztési stratégiája), iIletve az e dokumentumok aIapján

megva|ósu|ó konkrét fejlesztések (Be|ső-józsefuárosi tömbrehabi|itáció, Futó utcai partnerségi program,

Magdo|na Negyed Program, Európa Belvárosa - Pa|otanegyed Ku|turá|is Gazdaságfejlesztési Program, Corvin

Sétány Program) is'

E programok közü| az a|ábbiak zaj|ottak 2008 és 2015 között:

Program Fő tarta!mak

Magdolna Negyed Program ll-lll.

(2008-201s)

Nyitott isko|a - Erdé|yi utcai Á|ta|ános |skola és Gimnázium megújítása

Szocĺá|is és bűnmege|őzési program

Civil szervezetek működésének támogatása, összekötése - CiviIhá|ó

Támogatott kiskereskedeIem-kisvá||aIkozás fejIesztési program

Hátrányos heIyzetűek fogIaIkoztathatóságának javítása

Közösségfej|esztési, oktatási és kulturálĺs programok a közösségi Házban

La kóközösség bevonásávaI történő épü|et fe|újítás



PEST-BUDAPEST KoNzoRcĺUM Budapest V|l|. kerü|et Józsefváros

Integrá|t TeIepü|ésfejIesztési Stratégia

Mátyás tér és további közterÜ|etek rehabi|ítációja

Minőségĺ oktatási program (Lakatos Menyhért Ált. lsk. és Gimnázĺum)

KözösségfejIesztési progra m

Épü|etek megújítása a Iakóközösségek részvételéve| program

FogIaIkoztatási, képzési, szolgá|tatásbővítési program

Európa BeIvárosa-program |-|t

(2010-)

RehabiIitációs fejIesztést és a fenntartás intézményesítését cé|zó projektek

Egységes kommunikációs és marketing stratégia kiaIakítása

Egységes kiskereskedeIemi és szoIgáltatási program kiaIakítása, működtetése

Az épített örökség e|emeinek megújítása, a szükséges funkció váltás e|ősegítése

A közterü|etek egységes megújítása, parko|ás rendezése

Új turisztikai attrakciók kiaIakítása

Kreatív iparágak IeteIepedésének e|ősegítése

Corvin Sétány Program

(2002-)

Magántőkére épu|ő nagy|éptékű ĺngatlanfejIesztés: 1100, zömében eIavu|t lakás

he|yén kozterü|et-, ingatIan-, iroda- és kereskede|mi fej|esztés

18. táb|ázat: 2008 és 2015 között (is) futó, a Rév8 Zrt. á|taI fe|ügye|t te|epü|ésfej|esztésĺ programok a V|||. kerii|etben.
(Forrás: rev&.hu, sajót gy(íjtés)

A fenti projektek mindegyikében akadt a hosszú lefutású megva|ósítás a|att hátráltató tényező. A MagdoIna

Negyed Program a l|l. Ütem uniós támogatásának csúszása miatt a tervezettné| rövidebb idő aĺatt va|ósu|t

me8; az Európa Be|városa Programot, ame|yben eredeti formájában részt vett volna a Vl. és a Vl|. kerĹi|eti

önkormányzat is, Józsefváros végü| egyedül indította e|. A Corvin Sétány Program magánerős fej|esztéseit

2009-től a vi|ággazdasági vá|ság lassította |e jelentősen. 2015 tavaszáig azonban e projektek egyike sem záru|t

le még vég|egesen, így ex post értéke|ésük egye|őre nem |ehetséges. Idézhetőek azonban a 2008-as lntegrá|t

Városfejlesztési Stratégia 2012. szeptemberi fe|ü|vizsgá|atában fog|a|tak, ame|yek kitérnek a fenti projektek

e|őrehaladására is, i||etve vázolják a következő években aktuá|is városfej|esztési feladatokat. Az itt |eírtak

szerint Zot8-ra reális a Corvin Sétány Program befejezése, mĘ újonnan az a|ábbi beruházások indítása

szükséges:

- Auróra utcai Szakorvosi Rende|őintézet fej|esztése, bővítése - 2015 januárjában megkezdődtitt

- Te|eki László térĺ piac rekonstrukciója _ azúj piac 2014. májusban megnyí|t

- Bö|csődeépítés a Tolnai Lajos u. 19. szám a|att - 2o12-ben megnyí|t

- orczy Negyed Program - új városfej|esztési program indítása, a bér|akás-gazdá|kodás ho||and

mode||jének meghonosításával: a feladat 2015-ben továbbra is aktuális

- Ludovika Projekt - a Nemzeti Kĺizszolgá|ati Egyetem 2014-ben beköltözött az Akadémia főépü|etébe,

azorczy parkban feĺépítendő komp|ex campusfejIesztés ütemezése 2015-ben egye|őre nem kiaIaku|t

9.2.7. Jövőbe!! keretek
A 2015-tő| kezdődő fejlesztési időszak projektjei meg|ehetősen szerteágazó model|t képviselnek, me|yben

párhuzamosan vannak jelen tematĺkus, e|emenként is megva|ósítható projektcsomagok (p|. A|uIhasznosított

területek fej|esztésnek programja); komp|ex akcióterü|eti programok (p|. orczy Negyed Program); il|etve

mindkettő részeként kisebb, ugyanakkor hosszrj távú és dediká|t menedzsmentkapacitásokat igénylő

projektek (p|. városmarketing és attrakciófej|esztés). Ennek megfelelően javasolt, hogy a fej|esztések átfogó

koordiná|ása, a nagyobb programok menedzsmentje, valamint a kisebb projektek végigvite|e mind dedikált
felelős szerwel bírjon, melyek szorosan kooperá|va, ugyanakkor jó| definiá|t fe|adatkörökke| végzik

munkájukat. E mode|l részeként az lntegrált Telepü|ésfejlesztési Stratégia gondozásáért, az előreha|adás
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