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A képviselő-testiileti Ĺilés időpontj a: 20 | 6. augusztus 25. .. sz. napirenđ

Táľgy: Javaslat pźůyáz"ati dö,ntések megllozata|á,ra ,,A leromlott telepiilésľészeken élő alacsony
stáfuszú lakosság életköriilményeinek javítĺásą üírsadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten''
(VEKOP-6.2.IĄ5\ c. felhívás tĺámogatási kérelemének benvúitĺásával kapcsolatban

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntes elfogadásához minősített szavazattöbbség sziikséges.
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Yélrosgazdźtlkodási és Pénziigyi Bizottság vé|eményezi -

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi X
HatÁr ozati j av as|at a biz.ottság számár a:

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őtenesztés meg&ársyalását'

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiilet a I||/2016. (V.05.) számú hatfuozatában arľól döntöé hogy a Józsefuiárosi
onkormányzat pźiyázatot nyujt be a Magyaľ Kormány áitat 2016. mĺárcius o3-rán megiéientetett VEKOP-
6.2.|-15 kódszámri, ,$ leľomlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek
javitása,társadalmi ésťlzikairehabilitĺációja Budapesten'' című európai uniós pályazati felhívásra.

A felhívás cé|ja a leszakadó vagy leszakadással veszelyeztetett viáľosrészeken koncentľáltan megnyilvĺínu|ó
tĺáľsadalmĹfizikai-gazÄasági pľoblémĺĺk komplex módon való kezelése a terĺileten élők üársadalmi
integľációjának elősegítése. Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a vĺárosrészekben kell
megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiaihe|yznt" az alacsony iskolazottság, a taĺtós munkanélkĺiliség
magas szintje, aza|acsony tĺírsađalmi stĺáfusz és az erősen leromlott ktirnyezet ezt indokolja.

A szociális viĺrosrehabilitációs programok alapvetően a Tematikus Fejlesztési Programok (TFP) Szociális
Vĺárosrehabilitĺáció Tematikus Fejlesztési Program alapján annak mellékletében, a ,$ĺízisteriiletek
lehaüárolásď' c. dokumentumban meghatĺírozott módszeľtannal lehatĺárolt, és a 10 %-os kiiszöb a|apján
kijelöltk,łlzisés/vag7ĺveszé|yeúetetttömbökrefokuszí|hatnak.

Apáůyáuat keretében tĺámogatható egyes főbb tevékenységek (kivonatosan, a teljesség igénye nélktil):
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- |akćház'akközös tulajdonú részeinek energiahatékonysággal egybekötött koľszerűsítése, felújíĺása,
- modern szociális bérlakások energiahatékonysággal egybekötött kialakításą komfoľtosíĹása

érdekében a nem egyéni hasarálatu (lakás) épületrészek felújíĹása" cseĘe, illetve a bérlakások
komfortosíŁĺsa" źúa|akítása (fiirdöszoba, konyha" btltorzat beszerzése is, kartyás köziizemi mérőórák
felszerelése is),

- kizárő|ag a krízisterületeket taftz|mazó akcióteriileten: szociális bér|akások vásárliása, építése,
komfortosíüĺsa és bútorzat beszerzése a beavatkozálsi helyszíneken.

- az ún. ,,szoft típusú tevékenységeľ' keretében megvalósítandó tevékenységek: a lakosság bevonásá!
beilleszkedését, integrációját segító programot képzéset munkaerőpiaci beilleszkedést segítő
programot családsegítő és gyeľmekjóléti programok a ktitelező fe|adate|látáson tul, egészségügyi
programot foýamatos szociális munką szupervízió, gyeľekek iskolai fe|zźrkó^atÍlsát sęítő
programok, családi életvezetést segíto programok, biĺnmegelőzesi pľojektek, a kiiltözéssel éľintett
ingatlanok köľnyezetében élők felkészítése.

- közteriiletek felújítĺásą bővítése, kiizlekedésbiztonsági fejlesztések.
- kötelező elemek: eneľgiahatékonysági intézkedesek, akadálymentesítés és legalább egy

biinmegelőzési projekt megvalósíüása.

A tervezett fejlesztések, projektek integrált módon a keriileti Integrált Telepiilésfejlesztési Stratégiájában
(ITS) nevesített akcióterĺileten lehefirek. Az intézkedés keretében fejlesztendő akcióteriiletnek a tĺámogatási
kérelem benyujĺásakor legalább ery krízis- vagy veszéýeúetett tö,mböt kell tartalmaania. A fejlesztés által
érintett akcióteriilet lehet a kĺízis- vagy veszé|yeztetetttömbnél nagyobb, amennyiben ezen teriiletek egészét
magában fog|alją továbbá a bővítés szakmailag indokolt és igazoltan szolgálja a fejlesztés cé|játt.

A Képviselő-testiilet a 207ĺ2015. (Ix.17.) számű hatźlrozatźlval elfogadott Integrált Telepĺilésfejlesztési
Sĺatégia (a továbbiakban ITS) a fenti szempontokat ťrgyelembe véve az Orczy negyed teljes területét (orczy
út - Üllői út - Korányi Sándor utca - Illés utca - Kátvĺária tér - Baross utca) komplex szociális
városrehabilitáció akciótertiletének jelölte ki és javasolja a Magdolna negyed szociális városrehabilitációs
programjának folýaüását/fenntaľtĺĺsált. Az ITS szerint atervezstt programok kívánt cé|jai, elvĺírt eređményei
,,a negyed slumosodásának megállítĺása és visszafordíüásą a kedvezőt|en szociális he|yznfrl helyi lakosság
képessé tétele a üársadalmi és munkaerőpiaci integrációrą az épített környezet megujítĺása és a helyi
társadalom erősítése. Komplex szociális városľehabi|itźpiő."

A Képviselő-testiilet a |II/2016.(v.05.) szĺámú hatźlrozatában anól döntött, hogy megbízza aFrévľ Zrt.-t a
Tĺámogatrísi kérelem benyujtrásához szĹikséges előkészítő munkálatok elvégzesére és a Támogatísi kérelem
elkészítésére, ennek részeként dö,ntiitt a Támogaüási kérelem benyujtĺísríhoz sziikséges paľtnerségi
egyeztetések lebonyo lítĺásĺínak f inansz lr ozäsźr ó|.

A projektjavaslat támaszkodik a 2015: évben az MNPIII keretében a Magdolna és orczy neryed terii|etén
végzett 4000 ft' megkérdezésével lefolyatott rcprezsntatív kutatĺĺs eredményeire, amely az oktaüás-
foglalkoztatás és a közbiztonság témaköľökre fókusá|t. Apźůyáaat előkészítő szakaszźlbanaz igényfelmérés
részeként ttibb alkalommal sor keriilt az érintett hatóságok és szakmai szervezetek bevonásával töľténő
önkormrányzati szakcsoport-ülésekre, majd a hĺáľom alprogram (Lakhaüás, Közterület és kö,zbiztonság,
Foglalkoztatĺís és gazdaság) tematikájához illeszJ<edve az akcióteľiileten mÍĺködő civil szervezetek,
alapítványok, egyhźnak, vállalkoások és helyi lakók részvételéve| zaj|ott tematikus megbeszélés.
20I6.07.15-én a Kálvária téren került sor nyilvános lakossági ľendezvényľe, ami szintén elsősorban az
igényfelmérésre koncentrált. Fentieken feltil fokuszcsopoľtos megbeszélésekre és helyi szakmai
szervezetekkel tortént egyeztetésekre is több alkalommal sor került (pl.: BRFK VItr. keriileti Rkp., Kövessi
Erzsébet Baptista középiskola). A résztvevők észľevételei és javaslatai jelentős részben beépültek a
projekÍjavaslatba.

Az akcíóterület

A úámogatĺísi kérelemben foglalt projektjavas|at Orczy negyed fókuszri, azonban az ITS-hez illeszkedve
akcióteruletként javasolt a Magdolna negyed egyes kapcsolódó tömbjeinek bevonása is. Az akciótertilet
hatźlrai: Dankó utca _ Magdolna utca - Dobozi utca - Baross utca _ Kálvária tér - Diószegi utca - Dugonics
utca - Illés utca - Kálváľia tér áůtal. hatrĺrolt területre eső 7 tömb, amely köziil a 141., I42., I44., 745. tömb
azorczy negyed, a260.,26I.,262. tömb a Magdolna neryed területéľe esik.



K|ielölés indoklása:

A Magdolna negyed tömbjei esetében a lehatĺírolast indokolją hogy a negyed szegregációja a jogosultságot
meghatźrozó 20LI. évi KSH adatok alapján még mindig kiemelkedő, a szegľegációs mutató |6,4 Yo-os
éľtéket muta! ami már magasabb, mint a vesz,é|yeztetettségi kiiszobérték. A szegľegźit és ez'ze| fenyegetett
területek jelentős hĺányada itt található. A kiielölés elsődleges indoka a program korábbi eredményeinek
megőrzése és fenntartrása. A fenti mutatókbót is látható, hory a negyed tĺáĺsadalmi he|yzete továbbra is
kritikus, így a korábbi progľamiitemek során biztosított ellátĺások, programok' sz.o|gźútatások felhagyása a
szegregáció felgyorsulĺísĺínak veszélyét vetítené előľe, egyben ellehetetlenítené a negyed trársadalmi

fe|zźrkőztatźtsát. A neryed déli három tömbje az MNP l-il-m projektben kevésbé volt érintve.

Az orczy negyed tömbjei esetében a |ehatźno|ást indokolja, hogy az orczy negyed megujítása sľukturált
előzményełt<el nem rendelkező, új beavatkozís csomagként jelenik meg. A városrész bizonyos mutatók
szerint a keriilet legrosszabb, más mutatók szerint a második legľosszabb szociális he|yz'etll ĺésze, a legtiibb
esetben a Magdolna negyeddel azonos módon. A Magdolna negyed integrált szociális váľosrehabilitrációs
programja már tíz éve tart, összegyíĺlt anrryi tapaszta|at, helyi tudás, amelyek átĺiltetése célszerĺĺnek látszik a
szomszédos, hasonló problémákkal kĺizdő orczy negyedre, első iitemben annak magteriiletére.

Szakmai program

Az a|ábbi táblrálat foglalja össze felsorolásszinten aTźmogatźlsi kéľelemben szereplő fibbb tevékenységeket,
és a három tematikus alprogram költségvetési füszámait. Az egyes tevékenységek összefogla|őjét az
előterjesztés 1 . számri melléklete tarta|mazza.
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Pľojektelemek

Tervezett
bľuttó

/elszímo|ható/
tisszkö|tsĘ

Lakhatĺĺsĺ Pľogľamok t.099 millió Ft
onkoľmĺínyzati lakóépületek komplex közösségi megujíĺása (kb. 30-50 lakás)

Miĺszakilag sziikséges épĹi|etek bontísą kb. 2 épiilet)

Bérhĺázak és bérlakások üzemelési költség csölĺt<entése (300 lakás)

Köziisségi zöldudvaľ program (kb 10 udvar)

Család és Lakóhaz Mentorálás (kb 300 kliens)

Lakhatĺási szervezstek integľációjának elősegítése (JGK, JSzSzGyK, PH)

Foglalkoztatĺĺsĺ és gazdasági Programok 330 mil|ió B.t

Munkaerőpiaci (ľe)integľáló)

Képzési programok

He|yi gazÁaságfej lesztési

Munkahelýeľemtés megváltozott munkaképességÍĺek részére

Közteľiilet és közbiztonságĺ Pľogramok 473 mĺ||íó Ft
Gyermek és ifiúsági szabadidős programok háiőzata,JSzSzGyK telek átmeneti
hasznosítĺís, közösségi miniprojekt

Családlátogató Mobil Team /Családi Konzultrációs Team

Pľoblémaorientrílt kiizösségi rendészet kialakítĺása

Szomszédok Egymáséľt Mozgalom kialakíŁása és mĺĺkiidtetése

Biĺnmegelőzés a ktirnye zet tervezés segítségével (CPTED)

Egyéb költs€g 78 mil|ió Ft
projektmenedzsment, közbeszerzés, táĄékoztatáls, könywizsgálat

Taľtalék 20 mĺllĺó Ft
Osszesen 2.000 mĺllió Ft

ihemtem

Az eddigi városrehabiliüíciós páúyźuatoktól eltérő módon aTámogatźtsi Szerződés megki'tését követő első 12
hónap a részletes tartalmi és műszaki előkészítés időszaka, iw a Megvalósíthatósági tanulmány és
mellékletei, miĺszaki dokumentiációk és engedélyek kidolgozísĺának és véglegesítésének időszaka. Ebben az
időszakban válik véglegessé a szakmai program, amelynek vánáú a tamogatási kéľelemben benýjtott
projektjavaslat képezi, de a projekt.e|(ikészít(5 szakaszban lehetőség van a szakmai pľogram tartal'nĺ
elemeinek és a megítélt tĺámogatĺási keretösszegen beliil lehetőség van a költségvetés módosítrásrára is.

A páůyźlzati felhívás szeľint a teljes megvalósítrási időszak: minimum 36 hónap, maximum 60 hónap, de a
szoft tevékenységeket minimum 6 hónappal az infrastľukturális tevékenységek megkezdése előtt il teľ
indítani és abefejezésĺik uüán 6 hónapig kötelező fenntaľtani, amely időszak apźttyázati időszakon belül van,
ezźůta| a költségek a tźmogatás terhére elszámolhatók. Fenntarĺási kötelezettség: a projekt befejezésétől
szitmitott 5 év, amely a páiyázat źital' éťntett infrastrukturális elemekre (közteriile! lakóépiiletek)
vonatkozik.
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P áiy ázati sza kasz megnevezése Fe|hívás szeńnti maximá|is
haüĺńdők

Támogatási kéľelem szerint

Támogatás i szer ződés megkötése Támogaüási kéľelem benyujtísától
számított 6 hónap

20|7. januźr |.

Proi ekt-előké szíttj szakasz Tsz-ki'téstő | szźtmítotÍ 12 hőnao 201 7.01.01-2017 .12.31.
Szoft programok megindíüása

Infra. programok előtt 6 hónappal
részben 20|7.janufu Í. l
ľészben 2018. ianuĺár l.

Infrastrukturális programok
męgindítása

Tsz-kötéstől szímított 18 hónapon
belii l befei eze'tt kiizbeszerzés

2018. július 1

Infrastrukturális oropľamok vése 2019. december 31.
Szoft progľamok vége
(proiektzarás) Infra. programokat kö,vető 6 hónap 2020.június 30.

Utolsó kifizetési kérelem
benvúiüása

Proj ekt ťlzikai zźtrásźúő| szĺmított
90 nap

2020. szeptember 30.

Proiektzĺírás Tsz-ki'téstől saímított 60 hónap 2021. iúnius 30.
Proi ektfenntar&ási időszak véee Proiektzárástól számított 5 év 2026. iúnius 30'

A lakófunkciót kivéve minden fizikai programelem (pl.: köxerĺilet, intézmény) a kijelölt akcióterületen kell,
hogy megvalósuljon. Lakófunkciós tevékenység az akcióteruleten beliil kizátćiag a jogosultságot adó krízis-
vagy veszé|yeńetett teriileten valósul meg. Szoft tevékenység az akcióterületen kívtil is megvalósíthatő,
azza| a feltétellel, hogy az adott tevékenység a célcsoport bevonásával valósul meg.

Konzorcium

A komplex progľamokat integrált módon sziikséges tervezni és megvalósítani az éľintettek bevonásával,
illetve az összes releváns szervez.et (közszf&a intézĺrényei, civil és egyháni szeľvezetek) paľtnerségében,
ennek érdekében kiitelező konzorciumi partnerek bevonása a megvalósítĺásba. Apźůyázati előkészítő szakasz
a|apjźn az a|ábbi konzorciumi parbnerek bevonását javasoljuk:

Konzoľcĺumĺ paľtneľ Éľĺntett tevékenység

Konzoľciumĺ
tagra jutĺó

bľuttó
elszĺmolhattó

költség

Józsefuĺĺrosi Szociális Szolgáltató
és Gyeľmekjóléti Központ

C salád és Lakć'ŕĺrźz Mentorálás

Munkaerőpiaci (re)integľáló progľamok

Családlátogató Mobil Team l Csa|ádi
Konzulüációs Team

525.000.000

Kövessi Erzsébet Baptista
Szakkiizépiskolą Szakiskola és
Gimnĺázium

Képzési programok
100.000.000

Moravcsik Alapítvány
Pszichiátriai Betegek Integrált
Szociális Intez'et

Munkahelýeremtés megvá|tozott
munkaképességűek r észśr e 20.000.000

A páůyáuati sablon szerint kitöltött konzorciumi egyiittmiikiidési megállapodás az előterjesztes 2. számu
melléklete.

Helyi Tómogató Csopott @rcĐ
A pľojektet tźtmogatő, a megvalósíüást elősegítő szereplők (pl. helyi civilet intézrnények) részvételével
űgynevezett ,,tźtmogatő csoportoť' kötelező létrehozri, amelynek tagiai szervesen részt vesznek az
előkészítésben, és megvalósítĺásban, illetve tevékenységükkel t-ĺámogatják, kiegészítik azt. A támogatő
csoport nem forma|izÁ|t szewezet hanem egyiitfinűködő fórum. A tagok megállapođásban rögzítik
egytittműködési szándékuka! céljaikat tevékenységüket. A tĺámogató csoport létrehozását, tevékenységi
kö,rét és működési rendjét már a támogatĺási kérelem részeként igazolni és bemutatni sziilĺséges. A vonatkozó
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pźiyźr;ati útmutató alapján optimális esetben a támogató csoport nem nagyobb
érdekében, de ha szükséges megfelelő indoklás mellett nagyobb |étszámű támogatói

Az a|źlbbi szervezeteket javasoljuk bevonni a Helyi Támogató Csoportba:

10 fónél az operativittts
fórum is működtethető.

HTCS tagiai
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormány zat 9 . vá|asztókeľület önkormányzati
képviselő, I0. vá,|asztőkerület önkormányzati képviselő, 11' választókerület önkormányzati
képviselő

Józsefuáľosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrőfavédelmi onkéntes Tűzoltó Egyesület

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zľt'

Józsefu árosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.

Józsefuárosi Magdolna Negyed Egyesület

Józsefu árosi Református Egyházközség

Józsefu ĺárosi Szociális Szo l gáltató és Gyeľmekvédelmi Központ

Kĺjvessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Magyar Emberi Jogvédő Kozpont Alapítvány

Moravcsik Alapíwány Pszichiátľiai Betegek Integrált Szociális Intézet

A tamogató csoport |étrehozása a vonatkoző pá|yázati kiírás és a Megvalósíthatósági Tanulmány útmutatója

a|apjźn a pźiyázat benýjtásához szükséges. Ezze| együtt szükséges a támogatő csoport tagjaival kotendő
egyiittmiĺködési megállapodás elfogadása és benýjtása is, amely rogziti az egyiLtműködő partnerek

egyĺittműködési szándékát, a célokat, kitér a feladatokĺa és a miĺködésre.

A 3. sz. mellékletben benyrijtott megállapodás tervezetet, aziltml,Íatók iľánymutatása és más EU-s projektek
dokumentumainak felhasznźiásáva| készítetttik el. A megállapodás apźiyázat kötelező eleme.

II. A beterjesztés indoka

A Képviselő-testĹilet a I|I/2016. (V'05.) szźtmű hatfuozatźtban döntött arról, hogy a Józsefuárosi
tnkoľmanyzat tźtmogatási kérelmet nyújt be a VEKOP-6.2'1Ą5 kódszámú pá|yázati felhívásra az ITS-ben
foglalt komplex szociális viáľosrehabilitációs progľamhoz illeszkedve, orcry negyed fókusszal' A pźiyázat
benyújtásáhozkote|ező konzorciumi partneľek bevonása és Helyi Támogatói Csoport |étrehozása, valamint
szĹikséges saját forľás binositása, amelyekľől a Képviselő-testtilet dĺjntése szükséges.

III. A döntés célja, pénztigyi hatása

A döntés célja, hogy az onkormźnyzat pá|yázatot nýjtson be a VEKoP.6'f '|-15 kódszámú pá|yázati

konstrukció keretében és ennek érdekében aTámogatási kérelem benýjtásához szükséges tevékenységeket
elvégeztesse. A konzorciumi tagok a Józsefuárosi onkormányzatme||ett a támogatás kedvezményezettjei.

A JSZSZGYK összességében háľom projektelemre összességében 525 millió Ft, a Kcivessi Erzsébet Baptista
Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium a vonatkozó projektelemen belül összességében 100 millió Ft, a
Moravcsik Alapíwány 20 millió Ft összegű tźlmogatźsrajogosult.

tagsai dijazásban nem részesülnek, a HTCS |étrehozásának és mrĺködtetésének pénnlgyi hatása

Apá|yázati felhívás bińosítja, hogy a kedvezményezettek az utóťlnanszírozásű projektelemek költségei után

legfeljebb 50%-os mértékű, de legfeljebb 500 millió forint osszegű előlegre jogosultak' A tewezet1
koltségvetés szerint a projekt 1.260 millió forint összegű utófinanszirozás,ű tevékenységettarta|maz. Ebből
az önkormányzatra 6l5 millió Ft, a konzorciumi tagokľa cisszesen 645 millió Ft jut. Ezek a|apján arányosííla
az önkormányzat244,0 millió forint, a konzorciumi tagok 255,0 millió forint összegú előlegre jogosultak.

A HTCS
nincs.



szállítói flnanszirozÁssal érintett projektelemek összege 740 millió Ft.

A támogatási kérelem sikeres benyujtĺásához sztikséges a 2017-202I köziitti időszakra a pźiyáľ:ati
tevékenységek elvégzeséhez bruttó 350.000.000,- FĹ azaz hálromszázötvenmillió forint saját fonás
biztosítĺísa, amely az alátbbi elemekből á1l:

Projektmenedzsment: A páÄyázat keretébe legfeljebb a teljes trímogatási ö'sszeg 2,5%o-a sámolható el
projektmenedzsmentre, ami max. 50 millió Ft. Ez az ősszsg max. 1 éves menedzsmentdíj költségének
fedezesére elegendő, ezśĺt a saját fonásból a 2018.0|.0I-202t.06.30. ki'zötti 3,5 éves időszalaa további
200.000.000,- Ft önľész bizosítĺása sziikséges.

Beruhĺázási költségek: akcióteriileten kívül szoft progľamok infrastrukturális feltételeinek megteremtése
érdekében szükséges átalakíüísot felújíüások elvégzése, elsősorban a Kövessi iskola épületén, amely nem
elszámolható költség (65.000.000'- Ft).

Üzemeltetési kiiltségek: a szoft programoknak helyet biztosító létesítmények (helyiségek, FiDo, Kálvária
téń építmények, stb.) üzemeltetési költsége nem elszámolható költség, emiatt a 3,5 éves időszakra szükséges
az ijzeme|tetési kiiltségek saját fonásból történő biztosíuása. Ezek között a létesítrnények között szerepelnek
az MNPIII-ban létrehozott nonprofit szolgáltató heýek is, amelyek tiibbletszolgá|tatźsáúloz kapcsolódó
iizemeltetési többletköltség fedezete is ebbe a kiiltségkategóriába taĺtozik.

Szoft programok közĺil felmeriilnek olyaĺr kiiltségek, amelyek a páiyáuatban nem számolhatók el. Tiibbek
kiizött ilyen a sportban tehetséges hárányos he|yzntí gyermekeknek nyujtott ösztöndíjprogram.

A saját forrást iinként váů|a|t feladatként előzetes kötelezettségváů|alás keretében javasoljuk biztositani az
onkormányzat saját miĺkĆ'dési és felhalmozísi bevételeinek terhére a fenti táb|ábanszereplő ütemezésben és
összegben.

fV. Jogszabá|ý köľnyezet

A Képviselő-testiilet dö,ntése a Magyarorszáęhe|yi tinkormĺĺnyzatairól szoló 2011. évi cLxxxDĹ tiirvény
4l. $ (3) bekezdésén, az á||aĺĺlhźtztartásrő| szőlrő 20|1. évi CXCV. törvényen, az Avr.75. $-án alapul. A
minősített szavazattöbbséget igénylő döntésre vonatkozóan a 3612014. CxI.06.) önkormĺányzati rendelet 6.
męllékletének 6. pontja tarta|maz előírást.

Kérjiikaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadĺását.

7

/

ry

Kö|tség megnevezése 2017
(eFt) 2018 (eFt) 2019 (eFt) 2020 (eFt) 2021 (eFt) Összesen

(eFĐ

pĘektmenedzsment 0 60.000 60.000 60.000 20.000 200.000

beruházás (Kövessi) 6s.000 0 0 0 0 65.000

képzési, fo glalkoáatási
pľogramok ĺizemeltetési ktg.
(Kövessi)

2.s00 5.000 s.000 2.s00 0 15.000

önk. telek átmeneti
hasnosításának tizemeltetési
ktg.

0 5.000 s.000 5.000 0 1s.000

szabadidős há|őzat
iizemeltetési ktg.

10.000 10.000 10.000 0 30.000

nem elszám szoft (pl.:
iisztöndíj) 0 5.000 10.000 10.000 0 2s.000

Osszesen 67.500 85.000 90.000 87.500 20.000 350.000



Határozatijavaslat

A Képviselő.testÍilet tligy dtint, hogy

1. a Magyarország Kormánya áL|tA| 2016. március 03-án megielentetett ,$ leromlott településrészeken
élő alacsony sĺĺtuszu lakosság életkö,rülményeinek javitása, üársadalmi és fizikai rehabititĺációia
Budapesten'' címiĺ, vEKoP-6.2.l-l5 kódszőmű páttyázati felhívĺásra a Józsefuárosi onkormĺányá
Támogatĺísi kéľelmet nyujt be, ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna-orczy Negyed 

'"o"Iáli.városrehabilitációs program'' címiĺ a Dankó utca - Magdolna utca - Dobozi utca _ Baross utca _
Kálvál.ia 1ér - Diószegi utca - Dugonĺcs utca _ Illés utca _ Kálvária tér által hatĺärolt terĺiletre eső 7
tömb (l41., 742., 144., I45., 260., 26|., 262. tömbök) területľe fokuszáló projekt ťlnanszírozÁsa
érdekében, az aléhbi taľta|Íni e|emekkel:

Projektelemek

Tervezett
bľuttó

/elszámolhatĺó/
összkiiltség

Lakhatĺásĺ Pľogľamok 1.099 mĺ|lió FÚ

Önkormĺányzatilakóépijletek komplex köziisségi megujítĺása (kb. 30-50 lakás)

Műszakilag szükséges épiiletek bontlísą kb. 2 épiilet)

Bérházakés bérlakások üzemelési kiiltség csö,kkentése (300 lalĺás)

Közösségi zöldudvar program (kb 10 udvar)

Család ésLakóhánMentorálás (kb 300 kliens)

Lakhatĺási szervezetek integrációjának elősegítése (JGK, JSzSzGyK, PH)

Foglalkoztatásĺ és gazdaságĺ Progľamok 330 millĺó Ft
Munkaerőpiaci (re)integľáló)

Képzesi programok

Helyi gazdaságfej lesztési

Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részér e

Közteľĺilet és közbiztonsági Pľogľamok 473 mil|ió ľ.t
Gyermek és ifiúsági szabadidős pľogramok háiőzata,JSzSzGyK telek átmeneti
hasznosítiĺs, kiizösségi miniprojekt

Családlátogató Mobil Team lCsaláđi Konzulüációs Team

Problémaorientĺált közösségi rendészet kialakíĺása

Szomszédok Egymásért \{6zgalom kialakítĺísa és műktidtetése

Bűnmegelőzés a környe zet tervezés segítségével (CPTED)

Egyéb köItseg 78 millió F't
proj ektmenedzsment, közb eszer zés, táljékoztatźls, könywizsgálat

Taľtalék 20 mÍllĺó Ft
Osszesen 2.000 mil|ĺó'Ft

Felelős:
Hatĺáridő:

poIgáľmester
2016. augusztus 31.

8/u?ĺ7//



f. a) elfogadja a határozat 2. sz' mellékletét képező konzorciumi együttműkcidési megállapodás
tarta|mát.

b) az atábbi szervezeteket a projekt megvalósításába konzorciumi tagként bevonja és velük
konzorciumi együttműködési megállapodást köt az alábbiak szerint:

Konzoľciumi paľtneľ Éľintett tevékenység

Konzoľcĺumi
tagra jutó

bľuttó
elszámolható

kiiltség

Józsefu árosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ

C salád és Lakőhźn Mentorálás

Munkaerőpiaci (re)integráló programok

Családlátogató Mobil Team / Családi
Konzultációs Team

s25.000.000

Kövessi Erzsébet Baptista
Szakközépiskola, Szakiskola és
Gimnrázium

Képzési programok
100.000.000

Moravcsik Alapítvány
Pszichiátriai Betegek Integrált
Szociális Intézet

Munkahelýeremtés megváltozott
munkaképességűek részére 20.000.000

c) az a) és b) pontban foglaltak szerint felhatalmazza a po|gármestert a megállapodás és az abban

fo glaltak szerinti me ghatalma zás a|áir ás źr a.

Fe|elós: polgármester
Határidő: a-b) pontok esetén 2016. augusztusf5., c) pont esetén 2016. auguszfus3I.

a) az a|ćtbbi szewezeteket a Helyi Támogató Csoportba tagként bevonja:3.

HTCS tagiai
Budz
képv
képv

pest
Ĺselő,
iselő

Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat9' választókerület önkormányzati
70. v źiasztőkertilet önkormányzati képviselő, I | . váIasztókertilet önkoľmányzati

JózsefuárosiKozbiztonsági Polgáľőrség és Katasztrófavédelmi tnkéntes Tĺlzo|tő Egyesület

Józsefuáros Közosségeiért Nonprofit Zrt.

Józsefu árosi Gazdálkod ási Kozpoĺt Zrt.

Józsefuárosi Magdolna Negyed Egyesiilet

Józsefu árosi Reformátu s Egyházkozség

Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekvédelmi Központ

Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány

Moravcsik A|apiw źny Pszich iátri ai Betegek Inte grált Szociális Intézet

9
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b) elfogadja a határozat 3. szémű mellékletét képező tartalommal a tĺámogatiísi kére|em pá|yázat
benyújtásahoz sziikséges Helyi Támogató Csoporttal kötendő megállapodĺást.

c) az a-b) pontban foglaltak szerint felhata|mazza a po|gźtrmestert a Helyi Támogató Csoport
męállapodĺásanak a|áír ására.
Felelős: polgáľmester
Határidő: a-b) pontok esetén 2016. auguszttlsfí., c) pont esetén 2016. augusztus 3l.

4. a) a tĺímogatási kérelemben foglalt szakmai program megvalósítĺĺsához sziikséges önľészére
összességében bruttó 350.000.000,- Ft forrást bizosít az a|ábbiak szerint.

b) u a) pontban foglaltak miatt ę|őzetes kötelezettséget vállal iinként váilra|t feladatként az
onkoľmrányzat sajáú működési és felhalmozÁsi bevételeinek terhére a 2017. évi költségvetésben
67.500.000'- Ft összegben, a 2018. évi költségvetésben 85.000.000,- Ft összegben, a 2019. évi
költségvetésben 90.000.000,- Ft összegben, a2020. évi ktiltségvetésben 87.500.000,- Ft összegben, a
202l. évi költségvetésben 20.000.000,- Ft összegben.

c) felkéri a polgĺármestert, hogy a 2017.,2018.,20|9.,2020. és 202I. évi kiittségvetésről szóló
rendeletek megalkotásáná| az a)-b) pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Haüíridő: a) - b) pont esetén 2016. auguszns 25.; c) pont esetén a20|7.,2018., 2019.,2020.,

202I. évi költségvetésről szoló rendelet elfogadása

eredményes pályávat esetén váůIia|1a, hogy a projekt befejezésétő| szátmitott 5 évig a projekt megfelel
a I303l20I3'lEU Rende|et 7|. cikkében foglaltaknat azaz a pźiyázat által érintett infrastrukturális
elemeket fenntaľtja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztlls25. és a projektz.áľásatól sámított 5 év

ahatfuoz.at 1. pontja a|apján felhata|mazza a po|gármesteľt a páúyázathoz sziikséges dokumentumok,
nyilatkozatok, esetleges költségvetési fonást nem igénylő hiĺánypótlások a|ákására és a
Nemzetgazdasági Miniszténum felé történő benyujtására.

Felelős: polgrármester
Hatíridő: 2016.augusúlls2í.

5.

6.

Kö|tség megnevezése
2017 (eFt) 2018 (eFt) 2019 (eFt) 2020 (eFt) 2021(eFt) Összesen

(eFt)

projektmenedzsment 0 60.000 60.000 60.000 20.000 200.000

beruházás (Kövessi) 65.000 0 0 0 0 6s.000

képzési, foglalkoaatási
programok iizemeltetési ktg.
(Kövessi)

2.500 5.000 5.000 2.500 0 1s.000

önk. telek átmeneti
hasaosításának tizemeltetési
ktg.

0 5.000 s.000 5.000 0 1s.000

szabadidős hálózat
ĺizemeltetési ktg. 10.000 10.000 10.000 0 30.000

nem elszám szoft (pl.:
ösztöndfi) 0 s.000 10.000 10.000 0 25.000

Összesen 67.500 8s.000 90.000 87.500 20.000 3s0.000
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7. felkéń a polgáľmestert, hogy sikeres pěůyázat esetén, nyljtson be előterjesztést at(épviselő-testĺilet
részére és tegyen javaslatot a költségvetés módosítrísĺĺra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: apźiyázattámogatrísáról szoló diintés utĺán kiivetkező képviselő-testiileti iilés

A döntés végrehajtĺását végző szervezpti erység: Rév8 Zrt., Pénziigyi lJgyosztźiy,Polgĺármesteri Kabinet

Budapest, 201 6. augusztus 22.

lp1
dľ. Sára Botbnd
alpolgáľmesteľ

\ ^ ..r i
5). rLrL+ĄŁ- v!+

dľ. ľ.eľencz orso|ya.
képviselő

Törvényességi ellenőrzés :
Danada.RÍmán Edĺna

jegyző
nevében és megbízásából

,k,,,ľ,,ĺ,Á,, ,-+
dr. Mészĺĺr Erika

a|1egyz.o 2ü1fi ŕ\tiü f 2
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BUDAPEST-JOZSEFVAROS, MAGDOLNA.ORCZY NEGYED
SZoCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIoS PRoGRAM

vEKoP-6.2. 1-l 5 PÁLYÁZAT
sZAKMAI PRoGRAM ossznroclAlóJA

2016. augusztus

T. LAKHATASI PROGRAMOK

Józsefuĺíĺosi onkormánvz at l J GK ZÍt

AkcióteľĹileten lakossági társadalmi és műszaki igények alapjźn pontosĺtott
onkormányzati b érházak

Illeszkedés a felhívásban
me ghatźr o zoťt támo gatható
tevékenységekhez

3.1.l onállóan támogatható tevékenységek; A) Lakófimkciót ęrősítő tevékenységek; I.
Kľízis- vagy veszéIyezteteĺt tömb teriiletén; b) A modern szociális béľlakások
kialakítása, komfoĺtosítása érdekében önkormányzati szociális bérlakások
korszenĺsítésének keretében energiahatékonyságjavítással egybekötött tevékenységek.

Tevékenység szakmai
Ieírása

A tevékenységazitt élők legszűkebb lakókörnyezetének,lakóházainak felújítását és az
épiĺletek, lakások üzemelési költségeinek csĺikkentését ĺĺzi ki célul. A végrehajtáshoz
Szorosan kapcsolódnak az egyes szociális, köztisségfejlesztési vagy más néven ,,Szoft''
tevékenységek is' Ezek vagy kcizvetlenül a felújítások végľehajtását, eredményei
fenntartását segítik elő vagy kifejezetten az a|acsony státuszli, sok esetben lakásrezsi
tartozással, rendezetlen jogcímmel rendelkező lakók élętktlrülményeit, életlehetőségeit
teszik biztosabbá, kiszámíth atóbbá.

A tevékenység az e1wÍtmrĺködni kész közosségek megerősítését cé|ozza és a szükséges
és kisléptékĺĺ műszaki beavatkozások (komfortosítás, kis felújítások, éLetveszéIy
elhárítás, tetőtér beépítés) mrĺszakí - közbęszęrzési hátterét teremti meg és köztisségi
munka kęretébęn (ĺineľős építkezés, segítő önkéntes munka, mikrohitel, új bérlők
befogadása) a ,,Család és Lakoház Mentorálás.. támogatásźtval valósítja meg. Az
épületekben igy l}}oÁ-ra lehęt nĺivelni a bérbeadást, a szomszédos épületekből
köztisségi munkával befogadott lakókkal, a nagyon kis lakásokat bérlői igények és
megťlzethetőségi képességek alapjrĺn lehęt bővíteni. Ezze| az épületekben 15-20 évre
teremtődnek meg a Z|-százađi lakók<irülmények' segíti a bérbeadói szervezetek
munkáját, növęli az izęmę|tętés-karbantartás hatékonyságát, segíti az épĺiletek
fenntaĺthatóságát - az [ÜKCS] és a[ZĺJl program elemei segítségével is - csökkenti a
bérlők iizemeltetési költségeit és növeli aházakban a táľsadalmi befogadást, koheľenciát
és a tertilet řánti ęlkötelezettséget.

A tevékenység 2 épulet (30-50 lakás) megújítását tudja felvállalni. A tevékenység 5
szakaszból áll: (1) előkészítés, (2) teľvezés, kiválasztás, (3) közbeszerzés, (4)
megvalósítás, (5) elszámolás, utógondozás.

Az e|okészitő szakaszban létręhozásľa keri| az akciótertileten a részlętes - mriszaki,
tiĺrsadalmi _ adatbázis és meghatríLrozásra kerül az egyiittműkĺjdés eljárásrendje,
felvételľe és meghatarozásra kertil a szervezeti-humiĺneľő bázis' Tęrvezętten ennek a
szakasznak végrehajtási ideje 3 hónap.

A tervezés, kiválasztás jđőszakában a JGK munkatársai a szóba johető házak döntés
előkészítő műszaki dokumęntácíóját készítik e|, ezze| párhuzamosan a JSSZGYK
munkatársai közösségi munka keľetében segítik kiválasztani a 2 épi|etet és a JGK
Lakásgazđá|kodási Divíziójával egyĺitt bevonják azokat a lakókat, akik ęzekbe az
épületekbe bekerĺilnek. A kiválasztott házakbarĺ megindul a tervezőkkel és a műszaki
előkészítőkkel az egyeztetés a felújítás mrĺszaki tartaImát illetően. Továbbá hosszútávú
megállapodás megkötése tĺjrténik a lakossági felújítási munkákkal kapcsolatban, hogy
melyek azok a munkák, amit a bérlők (leendő bérlők) tudnak vállalni, ezek hogy
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kapcsolódnak aközbeszerzés keretében eIvégzeĺt munkákhoz és JGK milyen bérleti díj
beszámítást fogad el a bérlő á|tal e|végzett munkak utĺín. Tervezetten ęnnek a

szakasznak végrehajtási ideje 9 hónap.

Kozbeszerzési időszakban PH és JGK szakemberei a lakókkal egyeztetve a tv-i
előírásoknak megfelelően bonyolítják a sztikséges eljárásokat és adjak vállalkozásba a
munkát azza|, hogy valamennyi előzetęs megállapodás (lakókkal) a vá||a|kozői
szęrzőďésrészévé válik. Tervezetten ennek a szakasznak végrehajtási ideje 6 hónap. A
megvalósítás időszakában JGK és JSSZGYK szakemberei és mentorai biztosítják, hogy
mind a műszaki mind a tlírsadalmi folyamatok egymást kiegészítve, az egyes munkfü
sajátszeniségére tekintęttel késztiljenek és erősödjön a JGK, mint bérbeadó és a lakók
közötti bizalom mely a hosszutávú fenntarthatóság a|ap1źxá fog válni. Tervezetten
ennek a szakasznak végrehajtási ideje l8 hónap.

Az ę|számo|ási és utógondozási időszakban a progľam által megvalósított múszaki
elemek esetében a gaľanciális javítások zaj|anak a lakók és a JGK szakembęreinek
egytittmtĺkodésében' A JSSZGYK Család és Lakóhaz Mentorálási programja az
megújult lakások haszná|ata során felmertilő tizemeltetési kérdésekben nyújt segítséget,
a megvá|tozoťt műszaki szerkezetek (ablakok, ..') hasná|atát, a csa|ádi üZęmeltetési
stratégiák kidolgozását és az űj közösségek együttélési helyzeteit segíti. A projekt
elszámolása ebben az időszakban zajlik. Tervezetten ennek a szakasmak végrehajtási
ideje 12 hónap.

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Az akcióterülętęn 33 önkormiínyzati lakóépület talá|hatő' Ezeknęk jelentős méľtéke
komoly mĺiszaki problémákkal terhelt, több l0 éves életveszé|yes tarÍőszęrkezęti
problémák találhatók bennĺik. Az épiiletek köďl| 21 jellemzően fszt -, +1, +2 szintes
utcai és fszt-es udvari szĺĺĺ.nyakkal épiiltek. A lakásállomány közel 50%o-a ezękbęn a
tombtikben komfortnélkü|i és az 1 szobás lakások đominálnak. Lakások 20%o-a bérlővel
(bérleti szerződéssel) nem rendelkezik' iiľes lakás. Az épületben élő bérlők a nagyon
ľossz mriszaki állapot ellenére ragaszkodnak lakóhelyük'hiiz, kötődnek ahe|yhez és a kis
közössésekhez.

Megvalósítás tervezett
kezdete

f0r7 .0r.0t

Megvalósítás tęrvęzett
vége

20f0.12.31

Kapcsolódás egyéb
tevékenységekhez

,,Család és Lakőház Mentorálás..,,,Műszakilag sziikséges
,,Közosségi zöldudvar program..;,,Bérházak és bérlakások
csökkentése tevékenység...

épületek bontásď.;
üzemelési költség

:..r l 
,: 
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Tevékenység gazdájának
megnevezése

Józsefuaľosi onkoľmányz at ĺ JGK Zr,t., JSZ9ZGYK,

Tevékenység tęrvezett
helyszíne

akciótęrületen lakossági társadalmi és műszaki igények a|apján pontosított
önkoľm ányzat i b érházak

Illeszkedés a fęlhívásban
me ghatźr o zott támo gatható
tevékenységekhez

3.l.1 onállóan támogatható tevékenységek; A) Lakófunkciót erősítő tevékenységek; I.
Kĺízis- vagy veszélyeztęteĺt tömb tertiletén; c) Önkormányzati lakóépületek, lakások és

melléképületeik megszĺ.intetése, B) Szoft típusú tevékenységek:

#í,
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Tevékenység szakmat
Ieírása

A tevékenység azokkal aháza\&aL foglalkozik, aho| aházak állapota nem teszi lehetővé

a benne élő közĺĺsség megtartását és műszaki vagyonkezelői szempontok szerínt az

épüIetek bontását tiĺZi ki célul. A több szempontt vizsgá|atok után kivá|aszĹottházak
bontása előtt megelőző kĺizösségi munka kęretében a lakók összeismertetésrę keľĺilnek
a befogadó hazak közösségével, a lęenđő új lakások kialakulása szerint'

A tevékenység sztikség esetén 2 épület bontását tudja felvállalni. A tevékenység 5
szakaszból á1l: (l) előkészítés, (2) tervezés, kiválasztás, (3) közbeszerzés, (4)

megvalósítás, (5) elszámolás.

Az e|okészitő szakaszban kerul létrehozásra az akcióteri.ileten a részletes - műszaki'
tarsadalmi _ adatbázis, meghatározttsra kertil az együttmríködés eljarásľendje, felvételre
és meghatarozásra a szervezeti-humánęrł| bázis. Tervezetten ennek a szakasznak
végrehajtási ideje 3 hónap.

A tervezés, kiválasztás időszakában a JGK munkatársai a szóba jtihető házak döntés

előkészítő műszaki dokumentációját készítik e|, ezze| párhuzamosan a JSSZGYK
munkatarsai közösségi munka keretében a kiválasztásra kerĺilt épiiletekben segítik a
JGK Lakásgazdálkodási DivíziójávaI egyutt az lij épiiletek (lakóhely) kiválasztásában
és összeismertetik a lakókat a lehetséges új lakóhelytikkel. A tevékenységben éľintett

lakókat innen átveszi az onkormányzati lakóépütetek komplex köziisségi megújítása

pľogram. Tervezetten erurek a szakasnĺakvégrehajtási ideje 9 hónap.

Közbęszerzési időszakbaĺr PH és JGK szakemberei a tv-i előÍráSoknak megfelelően
bonyolítjrík a sztikséges eljáľásokat és adjräk vźů|aLkozásba a munkát. Tervęzetten ennek

aszakasmak végrehajtási ideje 6 hónap. A megvalósítás iđőszakában JGK szakemberei
biztosítjak, hogy a mĺĺszaki folyamatok zökkęnőmentességét. Tervezetten ennek a

szakasmak végrehajtási ideje 15 hónap. Az ę|számo|ási és utógondozási időszakban
tevékenység elszámolása zajlik. Tervezetten ennek a szakasanak végrehajtási ideje 3

hónap.

Tevékenység iľĺĺnti igény
bemutatása, indokoltsága

Az akcióterü|eten az egyszobás lakások arány 77%o. A lakhatási körülmények
szrĺkössége és egészségtelen állapota jelentősen befolyásolja a közösség egészségi

źi|apotát. Az |919 előtt épült épületek teszik ki a lakásállomány 69oÁ-t, a

projektteľületen elhelyezkedő összes |akás 20oÁ van önkormányzati tulajdonban' így
több olyan ház is talá\ható, mely a 20. sz. közepén sem felelt me9 az egészséges

lakókörnyezet elvárásainak. Több olyan éptilet található a projektterületen, mely eredeti

funkciója szerint ipaľos-kereskedőhäz volt, nagy udvaľral és hatalmas kapuval. Ezek az
épületek aZO. sz. elején alakultakttbérházakká, melyek korlátozottan alkalmasak lakás

céliźtra.

Megvalósítás tervezętt
kęzđete

f0r'7.01.01

Megvalósítás tervezętt
vége

2019.01.01

Kapcsolódás egyéb
tevékenységekhez

,,Család és Lakőhźz Mentorálás..

' '. 
..r', -l

rlii'

Tevékenység gazďájának
megnevezése

Józsefuarosi tnkormányzat / JGKZrt

Tevékenység tęrvezett
helvszíne

akcióteriileten lakossági társadalmi és műszakí ígények a|apján pontosított

önkorm ány zat i b érbázak, bérlakás ok



Illeszkedés a felhívásban
me ghatár ozott támo gatható
tevékenységekhez

3.l.l Önállóan támogatható tevékenységek; A) Lakófunkciót erősítő tevékenységek; I.
Kľízis- vagy veszélyeztetęIt tömb teľületén; b) A modeľn szociális bérlakások
kialakítása, komfortosítása érdekében onkormányzati szociáIis bérlakások
korszeľĹĺsítésénęk keretében energiahatékonyság javítással egybektitott tevékenységek,
c) onkormányzati lakóépületek, lakások összenyitása,

3.1.2 tnállóan nem támogatható, vá|asrthatő tevékenységek, D) Egyéb kapcsolódó
tevékenységek: b) Megújuló energiaforrások használata a 3.| pontban nevesített
éptiletek gazdaságosabb, korszenibb iizemeltetése érdekében, e) A fejlesztésre keriilő
teľületre hullo csapadékviz hasanosĺtására alkalmas infrastruktuľa kíépítése,
komposztáló létesítésę az érlnÍ,eÍt zöldterĺ.ilętęn képződött zöldhulladék haszrrosításara.

Tevékenység
lęírása

szakmai A tevékenység 2 fő teľiilete:

(a) Bérházak tizemelési költség csökkentése. / A műszaki munkak a köziizemi
há|ózatok a felrijítását,äta|akitását, mérhetővé tételét, energiatakarékos megoldások
bevezetését (lépcsőház napelem- gyengeaľam' alacsony fogyaszású eszköztlk, közös
vinéte|i hely megsztintetés, esővíz menedzsment, hőszigetelés)és egyéb elmaradt
felújítások e|végzését trízi ki céIul az üzemelésí költségek csökkenése érdekébęn.

(b) Bérlakások költség csökkentésę. CéIja, hogy csokkenjenek - tervezhetővé váljanak -
a lakások üzemelési költségei (fogyasztási költségek kontľolálása, kártyás
fogyasztásmérők beépítése, hőszigetelési lehetőségek fe|tárása és elvégzése úgy, hogy
ne növekedjen a páralecsapódás és penészesedés veszélye' alacsony fogyaszású
eszkozök és lámpák a|ka|mazása, ajtó-ablak ígazitás, lakások öntevékeny
megújításainak szabáIyossá tétele), együtt lehet alkalmazri az ,,onkormtlnyzati
lakóépületek komplex közösségi megújítása.. tevékenységgel.

A tevékenység műszaki elemei az itt é|ők legszűkebb lakókörnyezetének, lakóházalnak
felújítását és az épületek, lakások üzemelési költségeinek csökkentését túzték ki célul.
A tevékenység vagy közvetlenül a felújĺtások végrehajtását, Yagy eredményei
fenntartását segítik elő vagy kifejezetten az a|acsony státuszú, sok esetben lakásrezsi
tartozással, ľendezetlen jogcímmel ľendelkęző lakók életkorülményeit, életlehetőségeit
tęszik biztosabbá, kiszámíthatobbá,

A tevékenység elemei koncentrálnak a |akőhźuak hosszritávú fęnntartását elősegítő
integľált kęrületi lakhatási-rendszer kialakítására' amely elősegíti a mérhető
fogyasztáson alapuló díjfizetést, noveli a béľlői fizetési hajlandóságot azzal, hogy segíti
az öntevékeny, egymást támogató lakóközösségek kialakulását, a felfelé - lefelé
működő lakás mobilitást, az épiilet felújítások - fejlesztések eredményeinek tartós
megőrzését.

A tevékenység 300 lakás megújítását tudja felvállalni. A tevékenység5 szakaszből á|1:

(1) előkészítés, (2) tervezés, kiválasztás, (3) közbeszerzés, (4) megvalósítás, (5)
elszámolás, utógondozás.

Az e|őkészítő szakaszban kerül létrehozásra az akciótęrülęten a ľészletes - műszaki,
társađalmi - adatbázis és kerĺil meghatározásra az együttműködés eljárásľendje,
felvételľe és meghatározäsra a szervezeti-humánęrő bázis. Tervezetten ennek a
szakasanak végrehajtási ideje 3 hónap.

A tervezés, kiválasztás időszakában a JGK munkatársai a szóba jöhető lakások és

épületek dontés előkészĺtő műszaki dokumentációját készĺtik eI, ezze| párhuzamosan a
JSSZGYK munkatársai közösségi munka keľetében segítik kiválasztani a 300 lakást és

az épületeket, a JGK Lakásgazdálkodási Divíziójával egyiitt bevonják a lakókat. A
kiválaszott lakásokban és épületekben megindu| a Íerlezokkel és a műszaki
előkészítőkke| az egyeŻĺetés a felújítás mĺĺszaki l.arta|mát illetően és a hosszútávti
megállapodás megkötése a lakossági felújítási munkákkal kapcsolatban, melyek azok a
munkák amit a bérlők (leendő bérlők) tudnak vállalni ezek, hogy kapcsolódnak a

közbeszęrzés keretében elvégzeLt munkákhoz és JGK milyen bérleti díj beszámitást
fogad el a bérlő áItaI elvégzeťt munkák után. Tervezetten ennek a szakasznak
végľehajtási ideje 9 hónap.

Kozbeszęrzési időszakban PH és JGK szakęmberęi a lakókkal egyeztętye a tv-i
előírásoknak megfelelően bonyolítjak a sziikséges eljárásokat és adják váI|alkozásba a
munkát a,,,'al, hogy valamernyi elozetes megállapodás (lakókkal) a vállalkozói



szerzőđésrészévé válik' Tervezetten ennek aszakaszĺak végrehajtási ideje 6 hónap. A
megvalósítás időszakában JGK és JSSZGYK szakęmbęrei és mentorai biztosítják, hogy
mind a mĺĺszaki mind a tĺíľsadalmi folyamatok egymást kiegészítve, az egyes munkák
sajátszerűségére tekintęttel készüljenek és erősödjön a JGK, mint béľbeadó és a lakók
közötti bizalom mely a hosszútávú fęnntarthatósźĺg a|apjává fog váIni. Tervezetten
ennek a szakasznak végrehajtási iđeje l 8 hónap.

Az clszámolási ćs utógondozási időszakban a program által megvalósított műszaki
elemek esetében a garaĺrciális javítások zajIanak a lakók és a JGK szakembereinek
cgyüttműködćsćbcn. A JSSZGYK Csalód ós Lakóhríz Mcntorólĺísi programja o

megújult lakások haszná|ata soľán felmęrĺ.ilő üzemeltetési kéľdésekben nyújt segítséget,
a megváltozott műszaki szeľkezetek (ablakok, ...) használatát, a csa|áđi üzemeltetési
stratégiíĺk kidolgozását és az űj közösségek együttélési helyzeteit segíti. A projekt
elszámolása ebben az időszakban zajlik. Tervezetten ennek a szakasznak végrehajtási
ideje 12 hónap.

Tevékenység iľánti igény
bemutatiĺsa, indokoltsága

Az I. Vh előtt épült épületek teszik ki a lakásállomtny 69o/o-t, a projektterü|eten az
összes lakás 20%o.a van önkormányzati tulajdonban, melynek 70%o-a bérháęakban
található' Az önkormányzati tulajdonú lakásoknak csak 6l%o-a komfoľtos
(összkomfoľtos, felkomfortos), 39%o-a komfort nélktili vagy szĺikséglakás. Az
egyszobás lakások arźny 77%o. A lakhatasi körtilmények szűkössége és egészségtelen
á||apota jelentősen befolyásolja a folyamatos munkaválla|ást. Az onkormányzati
lakhatási rendszęrt több probléma is teľheli. A házak műszaki á||apota, a
biztonságl/egészségtigyi problémák mellett elsősorban a megfizethetőség a probléma. A
fizetési hajlandóságiképesség alacsony volta miatt az ÖnkormĺĺnyzatibérLakásban lakók
legalább 50%o-a tartoz1k a lakbénel éslvagy a rezsikiadásokkal (víz-, csatorna és
szemétdíj tartozások), ennek összege 20|4. év végén meghaladta a 1500 millió forintot
(kb. 5 millió euró). A hátľalékľendezés keretében évęntę 60-70 millió forint hátralékot
rendeznek az önkormányzatíbérlók.2014. január l. és 20l5. július l. között összesen
454 végrehajtási eljáľást és 305 lakás kitľítési eljárást indított az önkormćnyzat a

keriiletben. Ugyanebben a másfél évben a beérkezett lakáskérelmek és lakáspályźzatok
száma206 voIt.

Az előző integrált szociális varosrehabilitáció keretében felújított f8, Il0Yo-ban
önkormányzati tulajdoni bérhaz766 bérlójének 80%-a volt lakbérhátľalékos 2013-ban'
az egy bérlőre jutó hátralék összege átlagosan 250 ezer forint volt. Az ítt éIo bérlők
hatodanak (I7%> 500 ezeľ forintot elérő vagy an. megha|ađó tartozása volt. Ezen
lakásállomány lĺYo-ban jogcímmel nem rende]kezó bér|ők laktak. A negyedre
vonatkozó kutatás elemzése megálIapítja, hogy a negyed fő problémája ,,akik
kędvęzőbb foglakoztattlsi helyzetben vannak, nagy eséllyel elmennek, akik pedig
maradnak, döntően a stratégia célcsoportját képezik''.

Megvalósítás tervezętt
kezdete

2017 .01.01

Megvalósítás tervęzęlt
vége

2020.12.31

Kapcsolódás egyéb
tevékenységekhez

,, Csaláđ és Lakóház Mentorálás..,,,Közösségi zÖldudvar program.. ;
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Tevékenység gazđájának
megnevezése

Józsefuĺĺrosi onkormányzat / JGK Zrt. JSZĺZGYK. szakmai civil szervezetek
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Tevékenység tervezett
helyszíne

akcióterĺileten lakossági bejelentkezések és önkéntes vállalások alapján kiváIasztott és
társadalmi és műszaki igények alapján pontosított onkormányzati bérházak és
tĺĺrsasházak

Illeszkedés a felhívásban
me ghatźr o zoťt támo gatható
tevékenységekhez

3.l.2 onállóan nem támogathaÍo, vźiasztható tevékenységek, A) Közösségi és szociális
funkciót szo|gá|ő tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú lakosság
fe|zźlrkózása, beilleszkędésének elősegítése, készségfejlesztése érdekében: b)
Kifejezeĺen a célcsoport szźlmára rendelkezésre álló, kĺizösségi célľa hasznosítható
épüIet, táľsasházi albetét, nyitott tęrület kíalakítása, fehijítása, bővítése, átalakítása; D)
Egyéb kapcsolódó tevékenységek: a) onkormányzati felrijítással érintett lakó- és
közösségi funkció ęsetében: kapcsolódó udvarrendezés; kerítés kialakítása, felújítása, e)
A fejlesztésre keľi'ilő teľĺ'iletre hulló csapadékvíz hasznosíÍására alkalmas infrastľuktura
kiépítése, komposztáló létesítése az érintett zöldteriileten képződött zöldhulladék
hasznosításaľa.

Tevékenység
lęírása

szakmai A tevékenység az épĹiletek udvarainak, a,,zł)|d,, elveknęk megfelelő átépítését cé|ozza,
közösségi męntorok segítségével. Az udvarok zöldítésę és a helyi kömyezet tudatosság
elősegítése a JSZSZGYK közösségfejlesztő tevékenysége, a JGK Zrt szakmai
segítségnyujtásáva|, civ7| szęwęzetęk bevonásával és az épületekben élő lakók
bevonásával, azok önkéntes munkájával valósul meg. A tevékenység illeszkedik a
Fenntarthatóság Helyi Programjának tevékenységei közé.

A szilárd burkolatú udvaľokon tewezett zöldfelület kialakítások és a meglévő
zöldfelületek rendezése javĺt a haz milaoklimájźn a nyári szélsőséges hőhatást
csökkentve. A mentorpľogľam keretében itt munkát vállalók tapasztalatot szęręnlek a
kertfenntaľtásban. A lakók bevonásával a közösségi kapcsolatok fejlődése váľható. A
növényzet fenntaľtását az udvaron eIhelyezett esővízgyűjtők segítik.

A tevékenység keretében a JSZSZGYK kozosségfejlesztő munkatĺírsa(i) felkeresik az
önkormányzati tulajdonú épületek lakóit, illetve a potenciálisan bevonható lakókat,
lakossági csopoľtokat és civil szervęzeteket. A részvételi szándék jelzése megtételét
kövętően a JSZSZGYK és a JGK ZrÍ. munkatźrsai biztosítjak az éptiletek udvaráĺ az
akciók sikeres lebonyolítását, amelyben a JSZSZGYK a közösség-fejlesztési feladatok,
a JGK Zrt a tecknlkai szakmaí vezetésről és az ęszkozellátásaról gondoskodik, a civil
szervezetektámogatjźl< a lakókat az onkéntes f,lzikai munka végzésében.

A tevékenység l0 lakóházuďvarttĺak megújítását tudja felvállalni' A tevékenység 5
szakaszból áL|: (1) előkészítés, (2) tervezés, kiválasztás, (3) kozbeszerzés, (4)
megvalósítás, (5) elszámolás, utógondozás.

Az ęIokészítő szakaszban kertil létrehozásra az akciótertiletęn a részletes _ mĺiszaki,
társadalmi - adatbázis és kertil meghaÍározásra az egyiittműködés eljárásrendje'
felvéte]re és meghatározäsra a szervezeti.humánerő bázis. Tervezetten ennek a
szakaszľrak végrehajtási ideje 3 hónap.

A tervezés, kiválasztás időszakában a JGK munkatársai a szóbajöhető udvarok döntés
előkészítő műszaki dokumentációját kéSzítik el, ezze\ páľhuzamosan a JSSZGYK
munkatársai közösségi munka keretében segítik kiválasaani az egyĺittműködni kész és
jelentkező házakat. A kiválasaott épületekben megindul a tervezőkkel, civil
szervezetekke| az egyeďetés az udvar megújítás kertépítéSzeti tarta]Ínát. Közösségi
tervezés keľetébęn alakul ki az ldvar végső terve. Tervezetten ennek a szakasznak
végrehajtási ideje 9 hónap.

Kozbeszerzési időszakban PH és JGK szakęmberei a lakókka| egyeztetve a tv-i
előírásoknak megfelelően bonyolítják a sztikséges eljárásokat. Tervęzetten ennek a
szakasnlak végrehajtási ideje 6 hónap. A megvalósítás időszakában a lakók, a civil
szęrvęzetek önkéntesei, a JGK és JSSZGYK szakemberei és mentorai biztosítják, hogy
mind a műszaki, mind a tilrsadalmi folyamatok egymást kiegészítve, aZ ęgyęs munkĺĺk
sajátszerĹĺségére tękintettel késztiljenek el és erősödjön a JGK, mint bérbeadó és a lakók
közötti bizalom mely a hosszútávú fenntaľthatóság alĄává fog válni. A lakók saját
fizikai munkájukkal is részt vesmek a megvalósításban. Tęrvezettęn ennek a
szakasrclak végrehajtási ideje l8 hónap.

Az e|számo|ási és utógondozási időszakban a program által megvalósított udvarok és
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kertépítészeti ęlemek fenntartása és használata indul meg, a JSSZGYK Család és
Lakőház Mentorálási programja és a civil szervezetek nyújtanak segítséget, a megújított
udvar használatát segítik. A projekt elszámolása ebben az időszakban zajlik.
Tervezetten ennek a szakasznakvégrehajtási ideje 12 hónap.

Tevékenység iľánti igény
bemutatása, indokoltsága

Az akciótęruleten jelenleg egyetlen zöldkaraktenĺ köZterület talä|hatő, -Ká|vtriatér - ,

sajnos az orczy park hasnlá|ata korlátozódik a helyiek sz.ámtlra, ezért megnó a
jelentősége aházakon belüli zöldfelületeknek A ztildteruleti rendszert jelenleg az előbb
gmlítottokon lĺívül a Diószegi és Illés utcóban talólható fasor jelenti. Á. helyi milaoklíma
és a kellemesebb lakókömyęzet érdekében a belső udvarok jelenthetnek fejlődési
lehetőséget. A kertileti társasházak és bérházak közös használatu teriileteire általánosan
jellemző az e|hanyagoltság és az a|u|hasznosítottság, ez ktilönösen a zöldfelületek
mennyiségében és állapotában jelentkezik. Gyakori a teljesen vizzárő, szilárd burkolatu
udvar. A sztĺkös helyeken előfordul, hogy a tulkoros novényzet, a gondozás elmaľadása
mialt az épített környezetet veszé|yezteti.

A Helyi Fenntaľthatósági Stľatégia kialakítása során készített felmérések eredményei
azt mutatjĺĺk, hogy a váľosrészbęn van fogadókészség a környezettudatossággal
összeftiggő tevékenységek řánt, ktilönösen olyan munkálatok esetében, amelyek a
közvetlen lakókĺirnyezetet élhetőbbé teszik.

Megvalósítás tervezett
kezdetę

2017.0r.01

Megvalósítás tervezett
vége

2020.12.31

Kapcsolódás egyéb
tevékenységekhez

,,Család és Lakóház Mentorálás.., ,,Bérházak és bérlakások iizemelési kiltség
csökkentése...
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Tevékenység gazdäjźnak
mesnevezése

Józsęfuárosi onkormánvz at / JSZSZGYK.

Tevékenység tervezeĺ1
helvszíne

akcióterület részlętes lakossági társadalmi igények aIapján pontosított családok
bevonása

Illeszkedés a felhívásban
me ghatár o zott támo gatható
tevékenységekhez

3.1.1 tnállóan támogatható tevékenységek; B) Szoft típusú tevékenységek: a) az
érintett lakosság bevonását' a beilleszkedést segítő programok - akciók; b) az
akcióteriilet lakosságĺírrak társadalmi iĺtegráciőjźú segítő programok, c) mediációs,
antidiszkriminációs és az interkulturális elfogadást segítő programok, g) családsegítő és
gyermekjóléti szo|gźitatás kiterjesaése, bővítése a helyszínen, valamint a kotelező
ĺĺnkormányzati feladatęllátáson tuli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása'
I) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési szolgáltatás,
n) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési terv készítése, megvalósítása és
folyamatos felülvizsgálata, k) a gyerekek iskolai fe|zárkózását segítő kiegészíto o|<tatási
és készségfej lesztési pľogramok,



Tevékenység
leírása

szakmai I A tevékenység fő terü|etei:

(a) Lakóház Męntorálás (az épületek bontásához, az épületek felújításához,
költségcsökkentéshez kapcsolódó tevékenységek, hátralékkezelés, lakhatásból kiesők
segítése, egytittélési problémak kezelése, jogcím nélküliek lakhatási helyzetének
rendezése, zöld udvarok kialakítása, lakóközösségek belső kohéziójanak fejlesztése).

(b) Család Mentorálási Pľogramok (Család képesség fejlesztési és felkészítési Program,
Intenzív családmegtartő szoIgá|tatások, szenvedély betegség, intenzív családmegtartás,
egyéni szerzodés, motivációs csomagok, integrált köľnyezetbe való elhelyezés
támogatása, befogadó környezet felkészítése).

A tevékenység cé|ja, hogy létrejtijjenek egymást segítő, az öngondoskodást előtérbe
helyezł5 kapcsolati há|őzatok a házakban, megerősödjön a tĺĺrsadalmi kozös felelősség
vállalás és az egymás segítése. A tarsadalmi cél, hogy a tevékenység hatásna
hossaitávon csökkenjen a munkanélküliség, erősödjtin a fog|a|końatźls, növekedjen
azok száma, akik közép- és felső szintíí oktatásba tudnak bejutni. Ezzel összességében
csökkenjen a terüIeten a kiľekesaődés méľtéke. A tevékenység fe|ađata fokozni a
bérlők fizetőképességét, ťtzetési hajlandóságának növelését, az egyéni és közösségi
béľlői tudatosság és öntevékenység erősítés, hánatásgazdálkodás fontosságának
népszerűsítése, a munkaerő piaci he|yzet javítása (munkavállalás fokozása,
támogatott/nyílt munkaeľőpiac, szakképzés, közösségi munka vállalása), a gyerekek,
fiatalok kitörési lehetősége a kiľekesztettségből érettségi vagy piacképes szakma
bifosítása.

A tevékenység céIja a halmozottan hátranyos helyzetben élő' szegény családok számára
hosszútávon biztosítani a lakhatást és a lakhatási ľendszerből való kihullás
megakadályozását. A tevékenység a családokat és tagjaikat olyan eszközökhĺiz és
lehetőséghez juttatják, amelyek a mentorálás segítségével a kiemelkedést és
fe|zárkozást is lehetővé teszík. A résztvevők szeméIyes képességeit és helyzetét
fejleszti, kisközösségi-családi körĺilményeit befolyásolja a program. A tevékenység
kittintetett céLjaaz ĺingonđoskodás elvének népszerĹisítése és fejlesztésének elősegítése.

A tevékenység a keriileti szociális ellátóręndszer keretei közott műkodik, a jogcímmel
nem rendęlkező|<nek, a lakbér-, rezsítartoztts miatt a bérlakás rendszerből kikertilő vagy
oda be sem jutó családoknak nyújt megoldásokat. A klięnsek a tevékenység a|att
intenzív szociális segítséget kapnak annak érdekében, hogy a lakhatás elvesztését
mege|őzzék, annak okait megsziintethessék, és ismét bérlővé válhassanak vagy
lakhatásuk rendeződjön.

Az épületek lakóinak egyéni és közösségi képzése, fejlesztése az épi(et és a lakások
üZęmęltętéSi kérdéseivel kapcsolatban, valamint a házszintęn felmerülő kĺizös
problémák kezeléséről.

A tevékenység keretei között történik a lakóépületek bontásához, felújításźlhoz
kapcsolódó szociális munkás mediáció is, amely azériĺtet|lakók és a felujítást lrányitő,
végrehajtó szęrvęzetek kĺĺzött közvetit az e|őkészítés és a végľehajtás időszaka alatt. Az
épületek lakóinak egyéni és közösségi képzése, fejlesztése az épnIet és a lakások
üzemeltetési kérdéseivel kapcsolatban, valamint a házszjnten felmeriilő közcis
problémák kezęléséről. A tevékenység a sérülékeny csoportokhoz tartoző,hánartások
élethelyzetét, körülményeit törekszik rendezni, stabilizální, illetve aZ integľált
Iakókörnyezetbe történő költözéssel és i vagy a ,,motivációs csomagok'' ingóságaival
(pl. bútorzat, műszaki cikkek alapvető szi'ikségletek kielégítéséľe) érdemben javítja az
itt élők helyzetét,

A tevékenység 300 családdal teremt kapcsolatot. A tevékenység 5 szakaszból ál1: (l)
előkészítés, (2) bevonás, kiválasztás, (3) megvalósítás, (4) elszámolás, utógondozás.

Az elokészítő szakaszban kerüI létrehozásra az akcióteriileten a részletes társadalmi
ađaÍbźnis és kerül meghatározásra az egyi'ittmĺĺködés eljárásrendje, felvételre és
meghatározásra a szęrvezeti-humánerő bázis. Tęrvezetten ennek a szakasznak
végrehajtási ideje 3 hónap.

A bevonás, kiválasaás időszakában a JSSZGYK egyéni mentorálási és segítő munka
kerętében kiválasztjĺík a 300 családból a rászoľultakat és erről egyeztet a JGK
Lakásgazdákodási Divíziójáva|. A kiválaszott családokkal megindítják az egyéni
munkát és megkotik az egyéní fejlesztési megállapodásokat. Teľvezetten ennek a
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szakasTIak végrehajtási ideje 9 hónap. A megvalósítás iđőszakában a JSSZGYK
szakęmbęrei és mentorai biztosítjak, hogy a társadalmi folyamatok alakoház megújítást

kiegészítve működjenek Tervezetten ennek a szakasznak végľehajtási ideje24 hónap.

Az ę|számolási és utógondozási időszakban a tevékenység a megújult lakások
haszná|ata során felmertilő kérdésekben nyújt segítséget, a megvá|tozott lakhatási

kerętękľe tekintettel, segíti a családi fejlesztési stratégiák teljesiilését és az íj
közössćgck együttélési helyzeteit. ĺ\ projekt elszámolása ebben az időszakban zajlik.
Tervezętten ennek a szakasznak végľehajtási ideje 12 hónap.

Tevékenység iranti igény
bemutatása, indokoltsága

Józsęfuaros legrosszabb helyzetÍÍ negyedében, az aktiv koruak (15-59 éves) 25%o-a

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezett 201l-ben, itt volt a

legalacsonyabb a felsőfokú végzettségiiek aránya (I7%) és e korcsoport 45Yo-a nem
ręndelkezett rendszeres munkajövedelemmel (KSH, Népszámlálás, 2011). A
városrészbęn öt évvel eze|őtt a munkanélkĺiliek aranya 24%o, a tartós munkanélkĺilieké
|7%ovo|t, e viszonyszámok a kerÍiletben és a fővárosban is a legrosszabb mutatók. A
varosrész lakásainak l5olo-a alacsony komfortfokozatu és több mint fele egyszobás

lakás (53%), amelyek közül sok dohos, vizesedő. A lakhatási ktirülmények sziĺkössége
és egészségtelen állapota jelentősen befolyásolja a folyamatos munkavállalást. A VIII.
kerÍiletben élők szinte minden betegségtípus esetében jelentősen veszé|yeztetettebbek,

mint a fővárosi átlag, és itt a legalacsonyabb a várható élettartam.

Megvalósítás tervęzett
kezdete

2017.01.01.

Megvalósítás tervezett
vége

2020.r2.31.

Kapcsolódás egyéb
tevékenységekhez

onkormanyzati lakóépületek komplex köztisségi megújítása,,,Műszakilag szükséges

éptiletek bontása..; ,,Közösségi zöldudvar pľogram.., ,,Bérházak és bérlakások üzemelési
költsés csökkentése...
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döntéshozók és a lakók számára is a gyors' źúlrátható díjbeszedési és fogyasztásktivetési
rendszert. A szervezeti egységek egytittesen törekednek - esetleg civil köztęs
képviselők alkalmazásáva| - támaszkodva a közvetlen bérbeadó/bérlő kapcsolatra, a

bér|ői tartozások kialakulásának megakadá|yozására. Az egyĺittműködés lehetővé teszi
a lakás mobilitási folyamatok kialakulását (fel és le, alacsonyabb költség, komfort,
méret), a kialakított önkormányzati integrált lakástámogatási rendszer eljuttatását a
rászoru|óknak, a tartozásrendezés flexibilitásáľa. Az együttmĺĺködés elősegíti, hogy
megteremtődjön a lehetősége annak, hogy az onkormányzati lakóházakból
..öngondoskodó'' egységek alakuljanak ki.

A tevékenység fő teriiletei:

(a) ,,Integrált Lakásgazdálkodási Egyiittműkĺ!đés'' A tevékenysé g céIja, aPH, a JGK Zrt
és a JSSZGYK munkatźlrsai a program soľán megisrnerjék egymást, és közös
kommunikációs platformot alakítsanak ki. Ebbe a folyamatba illęszkedik be a PH, a
JGKZrt és a JSSZGYK munkatarsainak szakmai, szociális és kommunikációs képzése,
annak érdekében, hogy a felujításban rész|vęvő kiilÖnböző csoportok a fenntartási
időszakban és majd az uzemę|tetési időszakban egymásra tudjanak támaszkodni, és a
megielenő kríziseket együtt tudják megoldani, így segítve a házak hosszu távú
fenntarthatóságát és az önkormányzati bérlőknek nýjtsanak minden szociális csoportra
kialakított szolgáltatást' A munkatĺĺrsak képzésének célja, hogy a szakmai tudásuk
ęrősítesę mellett elősegítse a béľIők szociális helyzetének megismerését és a veliik való
sikeres kommunikációt, egyiiťtműködést.

(b) Szomszédsági Házfelĺigyelő Program

A szomszédsági házfeliigyelői projekt folýatja és kiterjeszti az MNPIII keretében
megindított, biztonsági fęladatokat is ellátó házfelügyelői rendszert a kĺizbiztonsági
szempontból kritikusnak vagy veszélyeztetettnek minősülő önkormanyzati
tulaj donú lakóépületekben.

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Az onkormányzati |aY.hatźsi rendszert több probléma is terheli. A házak műszaki
állapota, a biztonságl/egészségügyi problémák mellett elsősorban a megfizethetőség a
probléma. A fizetési hajlandóság/képesség alacsony volta miatt az onkormtnyzati
bérlakásban lakók legalább 5}%o-atartozk a lakbénel éslvagy a ręzsikiadásokkal (víz-,
csatoma és szemétdíj taľtozások), ennek összege 20|4. év végén meghaladta a 1500

millió forintot (kb. 5 millió euró). A hátralélaęndezés keretében évente 60-70 millió
foľint hátľalékot rendeznek az önkormáĺyzati bérlők. 20|4. januär l. és 2015. július l.
közott összesęn 454 végrehajtási eljáľást és 305 lakáskitiľítést cé|zo e|járást nditott az
oĺlkormáĺyzat a kęrĺilętben. Ugyanebben a másfél évben a beéľkezett lakáskérelmek és

Lakáspá|yźaatok száma 206 vo|Í..

Megvalósítás teryezett
kezdete

2011 .0t.01

Megvalósítás tervezeĺt
vége

2020.t2.31

Kapcsolódás egyéb
tevékenységekhez

Önkormányzati lakóéptiletek komplex közösségi megújítása,,,Műszakilag szükséges
épületek bontása..; ,,Közösségi zoldudvar progľam..; ,,Bérházak és bérlakások üzemelési
kĺiltsé g csokkentése..,,,Család és Lakőház Mentoľálás...

ĹP7l SpeciáIis laiihatási projektek.. . .

Tevékenység gazdájának
mesnęvezése

Józsefuárosi onkormĺĺnyzat / PH, JGKzrt, JSZSZGYK, szakmai civil szervezetek

Tevékenység tęrvęzet1.
helvszíne

Akcióterületen a lakossági-tĺĺrsadalmi és műszaki ígények alapjan pontosított
önkormánvzat i b érházak

/
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Illeszkędés a felhívásban
meghatározott támogatható
tevékenységekhez

3.1.1 oná|lóan támogatható tevékenységek; A) Lakófunkciót erősítő tevékenységek; I.

Kĺízis- vagy veszéIyeztętęIt tömb teriiletén; b) A modern szociális bérlakások
kialakítása, komfortosítása érdekében önkormányzati szociális bérlakások
korszerÍisítésének keretében energiahatékonyság javítással egybekötött tevékenységek.

Tevékenység
leírása

szakmai A tevékenység a teriileten élő speciális igényekkel rendelkezők szźlmára alakít ki, újÍt fel
lakásokat önkormányzati bérhazakban.

A tevékenység fő tertiletei:

(a) támogatott lakások kialakítása

G) LÉLEK pľogram számźrakivezető lakások kialakítása

A végrehajtáshoz szorosan kapcsolódnak az egyes szociális, közösségfejlesztési vagy
más néven,,szoft'' tevékenységek is. Ezek vagy közvetleniil a felújítások végrehajtását,

eredményei fenntartását segítik eló vagy a speciális igényÍĺ csoportoknak nyújtanak
segítséget, életkörülményeiket, életlehetőségeiket teszik biztosabbá, kiszámíthatóbbá,
növeli a házakban a társadalmi befogadást, koherenciát'

A tevékenyséc 5 - 5 lakás megújítását tudja felvállalni. A tevékenység 5 szakaszból álI:

(l) előkészítés, (2) tervezés, kiválasztás, (3) közbeszerzés, (4) megvalósítás, (5)

elszámolás' utógondozás.

Az e|őkészitő szakaszban kerĺil létrehozásra az akcióter{ilęten a részletes - műszaki,
társadalmi - adatbázís és kęrtil meg}latározásra az egytittműkildés eljárásrendje,

felvételľe és meghatarozásra a szervezeti-humánerő bázis. Teľvezetten ennek a

szakasanak végrehajtási ideje 3 hónap.

A tervezés, kiválasaás időszakában a JGK munkatarsai a szóbajöhető lakások döntés-

előkészítő műszaki dokumentácíóját készítik e|, ezze| páľhuzamosan a JSSZGYK
munkatársai közösségi és egyéni mentorálásí munka keretében segítik kiválasztani a

lakásokat és a leendő lakókat egyeztetve a JGK Lakźsgazdá|kodási Divízíójával.
Tervezetten ennek a szakasznak végrehajtási ideje 9 hónap.

Kozbeszerzési időszakban PH és JGK szakemberei a lakókkal egyeztetve a tv-i
előírásoknak megfelelően bonyolítják a sziikséges eljaľásokat és adjak vá7|a|koztsba a

munkát azzal, hogy valamennyi előzetes megállapodás (lakókkal) a vá||a|kozői
szerzőďésrészévé válik. Tervezetten ennek aszakaszĺak végrehajtási ideje 6 hónap. A
megvalósítás időszakában JGK és JSSZGYK szakemberei és mentoľai biztosídák, hogy
mind a mriszaki mind a tarsadalmi folyamatok egymást kiegészítve, az ęgyes munkák
sajátszeniségére a speciális lakhatási igényĹĺ csoportokratekintettel. Teľvezetten eĺľrek a
szakasnlak végľehajtási ideje 1 8 hónap.

Az e|számolási és utógondozási időszakban a program által megvalósított mtĺszaki
ęlemek esetében a garanciáIis javítások zajlanak a lakók és a JGK szakęmbereinek
együttműködésébęn. A JSSZGYK Család és Lakőház Mentorálási tevékenysége a
megújult lakások haszná|ata során felmertilő iizemeltetési kérdésekben nyújt segítséget,

a megvá|tozott mÍĺszaki szęrkezetek (ablakok, ...) haszrálatát segíti, segíti a családi
üzemeltetési stratégiák kidolgozását és aztĄ közösségek együttélési he|yzeteit segíti. A
projekt elszámolása ebben az időszakban zajlik. Tervezetten ennek a szakasznak
végrehajtási ideje 72 hónap.

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

A kerülętben az akcióterületen komoly igény van a ,,Támogatott lakhatásra'' és ezeknęk
az igényeknek megfelelő lakások kialakítására.

A kertiletben sikeresen működő LÉLEK program jelezte az akcióterület
haj léktalanjainak ellátása érdekében kivezętő lakásokra van sziikség!

Megvalósítás tervęzett
kęzďęte

2017.01.01

Megvalósítás terveze|I
vége

2020.12.31
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Kapcsolódás egyéb I onkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása, ,,Műszakilag szükséges

tevékenységekhez I eputetet bontása..; ,,Bérhźnak és bérlakások ĺizemelési költség csökkentése.., ,,Család és

Lakohźz Mentorálás...
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II. FoGLALKoZTATÁSI ÉS GAZDASÁGI PRoGRAMoK

,;fi

Tevékenység gazđájźnak
megnevezése

Józsęfuiírosi onkormányzat / JSZSZGYK / Foglalkoztatási Iroda

Tevékenység tęrYezetí
helvszíne

Foglalkoztatási Irodď Kövessi Erzsébet Baptista Szaktözépiskola, Szakiskola és

Gimnazium

Illeszkedés a felhívásbaĺ
meghatározott támogathat(
tevékenységekhez

A tevékenység illeszkedik a felhívás 3.l.l onállóan támogatható tevékenységek, B)
Szoft típusú tevékenységek: a), d), e), Đ, h), j) és g) pontjaihoz; a 3.|.2 tnállóan nęm

támogatható, választható tevékenységek, C) Foglalkoztatást elősegítő funkció b)
pontjához

Tevékenység szakmai
leírása

Az akciótęľü|ethasznä|aton kíviili, tiľes telkén létrehozandó közĺisségi keľt lehetőséget
kÍnál a Gazdasági programban részt vevő szakembereknek, hogy a helyiekkel a

kapcsolatot egy informálisabb közegben vegyék fel, mely alkaImas abizalom, és egy

hosszabb távú segítő kapcsolat kialakításiĺľa, ennek segítségével pedig a foglalkoztatási
programokban való részvétęlľe való motiválásban.

A foglalkoaatási iĺoda álláskęresési programjai segítenek a helyi alacsony iskolai
végzetĺségíi, gyakľan taľtós munkanélktili célcsoport álláskeresésében álláskeľeső
klubbal, á||ásbörzevęl' mentorprogramokkal, az álláskeresési esélyeket nÖvelő

személyiség és kompetenciafejlesztő tréningekkel. A foglalkoztatási iroda ktilön
szolgáltatásokat nyújt az o|yan speciális áIláskereső csopoľtoknak' mint a diákok és

pályakezdők vagy a közfoglalkoztatottak. A házi gyeľmekfelügyelet kialakításával
elsősorban a nők munkaerő-piaci pozícióit javitja, miközben fogla|konatást is nyújt a
progľamban a szo|gá|tatás nýjtásara alkalmazott kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzeni
helyi lakosoknak.

A foglalkoztatási ügynökség megvalósításával segít a munkavállalók céIzoIt

elérésében, szemléletformt-Jásában, illetve segíti, hogy a munkavállalók szükség szerint
mentorok támogatásával tudjanak bekertilni a fog|alkoztatásba, és így növelni annak

esélyét, hogy a munkavállalói létbe való beilleszkedés kezdeti nehézségei sikeresen
(meg)oldóđjanak.

A foglalkoztatás-egészségügyi stratégia és cselekvési teľv elkészítésével és

megvalósításźlva| célzoÍIan segít a foglalkofathatóságot nehezitő rossz egészségiigyi
he|yzetjavításán. Azlroda á|tal szeryęzętt rendszeres foglalkoztatási munkacsoportok
pedig a helyi, az álláskeresőkkęl foglalkozó szervezetek hatékonyabb
kommunikációj át, egyĹittműködését támogatj ák.

A tevékenység elokészítése az, a megfelelő munkatiĺľsak kiváIasztásával 20I7-bęn
elindul. Ebben az első évben készĺil eI a foglalkońatás-egészségĺigyi stratégia és

cselekvési terv is' továbbá a közösségi kęrtfizikai és szakmai előkészítésę is.

A tevékenység az akciőterületęn és környékén élő érintettek megkeresését (1500 -
2000 fó) és 100 egyéni fejlesztési terv menęđzselését tudja felvállalni. A tevékenység 5

szakaszbó| áll: (l) előkészítés, (2) igényfelmérés, szakmai program kidolgozása, (3)

kozb eszer zés' (4) me gvalósítás, (5 ) elszámolás, utó gondozás.

Tevékenység iľánti igény
bemutatása, indokoltsága

Az akcióterület népességének foglalkońatottsági szintje lényegesen alacsonyabb a

keri.ilet többi részéhez képest. Az alacsony foglalkoztatottság okai közott varľrak
személyes képességeik, készségeik hiánya, rossz egészségiigyi helyzetük, valamint az
álláskeľesők sok esętben aZ álláskereséshez szükséges infrastruktuľával sem

ręndelkeznek. Az akcióterülętęn a 2011-ęs népszámláIás adatai szerínt az itt é|ők

|I,f8oÁ-amunkané1kĹi]i, ami kerĺ.ilęti viszonylatban is ľendkívül magasnak számit.

A Magdolna Negyed Program III-ban 20l5-bęn készült kérdőíves felmérés eredményei
szęrint a Magdolna negyedben a megkérdezeÍtek 14%io-a, az Orcry negyedben 26%-uk
vá|aszolÍa, hogy van olyan kĺónikus betegsége, amely részbęn vagy egészben
akađtily ozza a munkavégzésben.

A tevékenység cé|ja, hogy segítséget nyújtson az álláskereséSben, a munkaerő-piacon
való hetvtálláshoz szükséges készségeket, képességeket feilessze, .|avítson a

ą,
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munkavállalók egészségtigyí he|yzetén, ezze| is
továbbá, hogy megtalálja és felkészítse azokat
álláskeresők elhelyezkedhetnek.

a
növe]vę foglalkoztathatóságukat'
munkáltatókat, ahol az itt é|ő

Megvalósítás tervęzeÍt
kezdete

2017.01.01

Megvalósítás tewezeIt
vége

2020.12.3r

Kapustllritlás egyéb
tevékenységekhez

,,Képzéseľ.; ,,Helyi gaztlaságfcjlesztés.. ,'Multkalrelytęt ęttttés lrregváltozott
munkaképességűek részére..

.. .: .,,.,.' ,'... .1,t .,. ' 1.,,,t,.'. 
:,

Tevékenység gazdájának
megnevezése

Kövęssi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium / Képzési lroda
/I(onzorciumi Partner

Tevékenység tervezett
helyszíne

Kövęssi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnazium

Illeszkedés a felhívásbaĺ
me g}latár o zotí támo gathat(
tevékenységekhez

A tevékenység illeszkedik a felhívás 3.l.l onállóan támogatható tevékenységek, B)
Szoft típusú tevékenységek d) és k) pontjahoz.

Tevékenység szakmai
leírása

A 8 osaályos és a középiskolai mentorálás azon diákokat céIozza meg, akik
tanulmányi éslvagy magataľtási szempontból problémásakká váůtak az iskolában,
nehézségeik miaÍ1 az iskolából való kiesés fenyegeti őket' illetve akár már
magántanulókká is váltak. A mentoľprogramok támogatjak őket nęm csak a tanuIásban,
de a tanulási problémáik kezelésében éppen úgy, mint a személyiségproblémak
kezelésében' illetve a szociális pľoblémák megoldásában. A mentorprogramok
együttműkodnek azon iskolákkal, amelyben az érintett diákok tanulnak, szükség
szerint felveszik a kapcsolatot a gyermekelďfiatalok családjaival is. A 10 osztályos
fę|zárkońatő mentoráIás fęlnőttek szerezhetik meg az általános iskolai végze|tséget,
i||etve az oKJ-s képzésekhez szükséges l0 osztályt.

A taľtós munkanélktiliség oka gyak.łarl az aluképzettség vagy a piacképes szaL<rrĺa

hiánya, ęzért ę|őzętęs igényfelméľés után olyan szakképzések indítására kertil sor,
amely szakmákĺa van piacképes kereslet. Hogy a programban az á|lássa| rendelkezők
is részt tudjanak venni annak érdekében, hogy tartósan javítsak munkaerő-piaci
helyzetĹiket (pl. közfoglalkoztatottak), ezéľt esti rendszęrĺi képzések is indulnak.

A számítástechnikai képzésen megszeľezhetőek az alapfokú számítástęchnikai
ismeretek, mint pl. a szövegszerkesfió,táb|źzatkezęIő programok hasznáIata.

A tevékenység 2017-ben ęlindul az igényfelméréssel, a célcsoport felkutatásával, a
megfelelő szakemberek kivźiasztźlstwa|, továbbá a felmérés eredményeként
szükségessé váIt képzések létrehozásának elindításával (sziikség szeľint aklffeditáció,
tananyagfej lesztés stb.)

A tevékenységaz akciőterilet és kömyékén élő érintettek megkeresését (1500 - 2000
fó) és l00 fő képzését tudja felválla]ni. A tevékenység 4 szakaszból áll: (1) előkészítés,
(2) igényfelmérés, szakmai progľam kidolgozása, (3) megvalósítás, (4) elszámolás,
utósondozás.

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Az akcióterülęten élők isko]ai végzettsége elmarad a kerĺileti át|agtól, alacsony iskolai
végzettségük a foglalkoztathatóság akadályát jelenti, hiszen a mai munkaerőpiacon
egyre kevesębb sziikség van szaképzetlen munkaerőre.
A Magdolna Negyed Program III-ban 20l5-ben készült kérdőíves fęlmérés eredményei
szerint a Magdolna negyedben a megkérdezettek 33,84oÁ-ának, az orczy negyedben
18,09%o-nak a legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános vagy kevesebb, azaz nem
rendelkeznek még szakiskolai végzettséggel sem.

A képzések cé|ja a korai iskolaelhagyás megelőzése érdękében a fiatalok számära a
minél magasabb iskolai végzettségmegszerzéséhez szĺikséges tanulmányi és személyes
támosatás biztosítása. illetve a felnőttek számźtra is cé| az alaofokú vészettsée. illetve
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szakképzettség megszerzéSe munkaerő-piaci esélyeik növelése érdekében.

Megvalósítás tervezett
kezdete

2017 .01.01

Megvalósítás tęrvęzett
vége

20f0.06.30

Ifupcsolódás egyéb
tevékenységekhez

,,Munkaerő-piaci (re)integl álás..; ,,Helyi gazdaságfej|esztés,, ,,Munkalrelyerenrtés
megváltozott munkaképességűek részére..

Tevékenység gazđájának
megnevezése

Józsefuáros Közösségeiéľt Nonprof,tt Zrt. ĺH13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési
Központ

Tevékenység tervezett
helyszíne

Foglalkoĺatási lrodď Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola' Szakiskola és
Gimnázium

Illeszkedés a felhívásbaĺ
meghatározott támo gathatł
tevékenységekhez

A tevékenység illeszkedik a felhívás 3.l.l onállóan támogatható tevékenységek, B)
Szoft típusú tevékenységek d) és e) pontjaihoz;a 3.1.2 onállóan nem támogatható,
váIasďhatő tevékenységek, C) FoglalkoztaÍást elősegítő funkció a) pont1źůloz.

Tevékenység
leírása

szakmai Vállalkozásfejlesaési tanácsadó szo|gá|taÍás által segítséget kaphatnak azok is, akik
most szeretnének vállalkozást indítani vagy vźi|a|kozővá válni, és a mar mĺiködő
vállalkozások is tanácsokat, titleteket, segítséget kaphatnak vállalkozásuk
továbbfejlesztéséhez (pl. a helyi munkaerő kiná|at sajátságai, páIyázati lehetőségek,
mikrohitelek, helyi kedvezmények, a Gazdasági pľogľam egyéb elemeihez va|ő
kapcsolódás lehetőségei stb.).A tanácsadást a tervek szerint l fő végzi a
Fog|aIkońatźlsi lrodában. A komplex szo|gźitatás keretében szükség esetén vállalkozói
képzésekre, tréningekre kerülhet sor (pl: a helyi lakosok aka|mazásźlt megkĺinnyítő
ér zékeĺy ító tréning, p á|y ázatlr ás, stb .)

A vá|Ia|kozói inkubátor tevékenység keretében az akcióteruIebn lévő, tiresen álló
üzlethelyiségekbe költözhetnek támogatott módon olyan forproÍit vagy társadalmi
vállalkozások, melyek vállalják helyi lakosok fog|akońatását. Tĺíľnogatásuk formái
kĺĺzĺĺtt lęhętséges helyiségfelújítás, helyiségbérleti kedvezrnény, vá||a|kozásfejlesztési
tanácsadás és/vagy a helyi munkavállalók befogadásához szĺ.ikséges tanácsadás'
tréning.

A negyedévente megrendezésre kerülő Vállalkozói klubon a helyi vállalkozások
információkhoz juthatnak az őket érintő lehetőségekről (pl. a helyi munkaerő kínálat
sajátságai, pá|yázati lehetőségek, mikľohitelek, helyi kedvezmények, a Gazđasági
program egyéb elemelhęz valő kapcsolódás lehetőségei stb.), illetve lehetőség nyílik
számukra az egymás közötti tapasztalatcserére, esetleges egyiittmiĺkĺidések
kialakítására akĺĺLr egymás között, akár a helyi munkaerő-piací szolgtitatókkal, képző
helyekkel, civ i| szew ezętekkęl'

A tevékenység szoros együttműködésben valósul meg a Munkaerő-piaci (re)integráló
és a Képzési tevékenységekkel, a tevékenységben részt vęvő vállalkozások számára
igény esetén céIzoĺtan készít fel a másik két tevékenység munkaváIlalókat.

A tevékenység20|7-ben e]indul az igényfe|méréssel, részletęs szakmai program és a
többi alprogľammal való egyĺittmfüödés kidolgozásával.

A tevékenység az akciőterület és kornyékén élő érintettęk megkeresését és 10-20
vállalkozás képzését tudja felvállalni. A tevékenység 4 szakaszbol áll: (1) előkészítés,
(2) igényfelmérés, szakmai program kidolgozása, (3) megvalósítás, (4) elszámolás,
utósondozás.

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Az akcióterĹileten több mint 80 mtĺködő vá]lalkozás van bejegyezve, továbbá tĺibb mint
l20 gazđasági tevékenységre alkalmas helyiség áll ĺiresęn.

A tevékenység a helyi forprofit vagy társadalmi vállalkozások foglalkoztatás bővito
szerepének erősĺtését, és munkaerő felszívó képességük javítźlsát célozza meg. Segít
felkészíteni a potenciális munkáltatókat a helyi munkaerő a|ka|mazásźĺra, befogadására
és sęeíti. hosv a más alorogramokban felkészített munkavállalók helvi
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álláslehetőséghez j us sanak, ezä|tal növelve a he lyi foglalkoztatottságot.

Megvalósítás tervezett
kezdete

2017 .01.01

Megvalósítás tęrvęzeIí
vége

2020.06.30

Kapcsolódás egyéb
tevékenységekhez

,,Munl.ĺaeľő-piaci (ľe)integľálás..; ,'I(épzések..; ,,Munkahelyteľemtés megváltozott
munkakép e s s é guek r észér e,,

i;
;

Tevékenység gazdájanak
megnevezése

Moravcsik Alaoítvánv / Konzorciumi Paľtner

Tevékenység tęWezett
helvszíne

Az akcióteľtileten lévő iżlethelyiség,továbbá a Moravcsik Alapítvány a Kálvária u. 19.

sz. a|aĺt ta|á|baÍő he lyisé ge

Illeszkedés a felhívásbal
meghatár ozott támogathatĺ
tevékenységekhez

A tevékenység illeszkedik a felhívás 3.|.2 oná||óan nem támogatható, választható
tevékenységek, C) Foglalkoztatást elősegítő funkció a) pontjahoz.

Tevékenység szakmai
leíľása

AKźivfuiatér |9. sz. a|att működő, megváltozott munkaképességtĺeket foglalkoztató
védett munkahely bővítésévęl további 5 fő fogla|konaása válik lehetségessé. A
könyvkötéSzęttel foglalkozó munkahely pincehelységének felújításával egy újabb
nyomdai gép helyezhető el a helyiségben, ami áital. lehetővé válik komolyabb nyomdai
munkák (pl. szakdolgozatok kötése) elvégzése is. Így nem csak tobb ember
fogla|konatása válik lehetséges, de egyben a helyi piacot isjobban ki tudják szolgálni,
tekintettel a kömyéken már meglévő és éppen épiilő egyetemekľe, amivel a munkahely
hosszú távu fenntarthatősága is biaosíthatóvá válik'
A tevékenység keretében az akcióterületen lévő nagy szźĺmu iiľes tizlethelyiségek
egyikében boIt és kźxéző indul kettős céllal. Egyrészt a boltban dolgozók maguk is
megváItozott munkaképességri személyek, igy a bolt új védett munkahelyeket hoz létľe
számukľa. Másrésa a bolt arucikkei azok a termékek lesznek, melyeket a helyi
szociális foglalkoaatókbaďvédett munkahelyeken maguk a megváltozott
munkaképességűek állítottak elő' továbbá azok a teľmékek, melyeket a Kövessi
Erzsébet Baptista Szakkozépiskola, Szakiskola és Gimnáziumban szakmát tanuló
diákok készítettek. A termékkínálat összeállitásában fontos szempont, hogy azok
elsősorban olyan trĺrgyak .legyenek, melyek kedvező áľuk ľévén a helyi lakosság
számára megfizethetőek. Igy a bolt egyszerre segít a Kövessi Iskola diákjainak
termékeikľe vevőt találni, az így szerzeÍt tapasztalaĺlal pedig akár megindulni a saját
vállalkozás indításának útján (akáľ egyĺittműködésben a vállalkozásfejlesző
alprogrammal), másrészt ugyancsak a megvá|tozott munkaképességűeket képes
fęlkészíteni a nyílt munkaerőpiacra való kilépésre.

20|]-ben, az elókészítő szakaszban keriil kiválasztźsra a bolt helyisége, megindulnak a
felúj ításhoz és eszközbes zer zéshez szüksé ges beszerzési elj árások.

A tevékenység az akcíőterĹilet és környékén élő érintęttek megkeresését és 5-l0
megváltozott munkaképességgel rendelkező ember foglakoztatását tudja felvállalni. A
tevékenység 4 szakaszből áll: (l) előkészĺtés, (2) igényfelmérés, szakmai program
kidolgozása, (3) megvalósítás, (4) elsziímolás, utógondozás.

Tevékenység iľánti igény
bemutatása, indokoltsága

A megváltozoťt munkaképességiĺek egyedi fog|a|koztatási problémáinak megoldása
csak speciális programokkal biaosítható. Mivel elhelyezkedésük a nyilt
munkaerőpiacon csak megfelelő előkészítés után lehetségęs, ęzért számuka olyan
munkahely(ek)et szukséges létrehomi, mely alkalmazkodni képes foglalkoztatásuk
speciális sztĺkségleteihez, aho| védett környezetben készĹilhetnek fel a nyílt munkaerő-
piaci elhelye zkędéshęz sztikséges készségek, képességek e|sajátitásához.

Megvalósítás tervezett
kezdete

2017.01.01
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Megvalósítás teÍYezett
vége

f020.06.30

Kapcsolódás egyéb
tevékenységekhez

,,Munkaerő-piaci (re)integräIás,,; ,,Képzések..; ,,Helyi gazdaságfejlesztés..

4,{/ Lg



KoaBIZToNSÁGI És xozrnnÜr,Brr PRoGRÁMoK

IGl / Gý;;ńeľ e. igĺ'ĺgi s;,abadidős pľogľamok nalĺi,7äta,:netľányos tlďyzetĺi
śńortolófiata|oktehetséggondozása,kłiztiśśégi.minipŕojektek..' .''

Tevékenysé g gazdáj ának
megnevezése

Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Tevékenys é g ter v ezett
helvszíne

onkormányzati tulajdonú ingatlanok, aKesńyíigyźr Közösségi Ház és ahozzáhrtozó
önkormányzati tulajdonú ingatlanok (pl. Dankó u. 18., Homok u. 7. spoľtudvarok), a
FiDo Ifirisági és Szabadidő Paĺk, a Ká|vária téri pavilonok - jźiszőtér játék*ölcsönző
és infoľmációs pont, és az akciótęrület és környékének (Magdolna és orczy negyed)
köferiiletęi: Mátyás tér, Teleki tér, Ká|vária tér, Orczy park, valamint a bevont
sportegyesületek spoľtpályái, kerületi oktatási ntézmények spoľtlétesítményei.

A közösségi miniprojektek esetében az akcióteriilet 100%.ban önkormányzati
tulajđonban lévő lakóépületei, a társasházak előtti közteriiletek.

Illeszkedés a felhívásban
me ghatáĺ ozott támo gatható
tevékenységekhez

A tevékenység illeszkedik a felhívás : 3.1'1 onállóan támogatható tevékenységek' B)
Szoft típusri tevékenységek g)-k) és m) pontjalhoz;3.|.2 onállóan nem támogatható,
vźiasztható tevékenységek A) pontja b) és d) alpontjaihoz; 3.1.2 Öná||őan nem
támogatható, vá|asztható tevékenységek A) és D) (a, c, d) pontjaihoz.

Tevékenység szakmai
leírása

A tevékenység cé|ja, hogy hétköznapokon a késő délutáni, esti és a hétvégi
időszakokban rendszeres pľogramokat nyújtson a gyermekeknek és fiataloknak a

Magdolna és az orczy negyedek kiilönböző helyszínein' Az akcióterületen és

közvetlen környékén dolgozó intézmények, szervezetek azonos alapértékek mentén,
egységes szemlélettel, az em|itęttholt időszakokban is szervezetten, együttműködve és

egymást váltva nyujtanak szabadidős szolgáltatásokat a ťtatalok kiilönböző
célcsoportjainak. A közösségi programok lehetőséget nýjtanak az elsődleges
kapcsolatfelvéteke, az egyéni, közösségi szociális munkára, szenvedélýetegségek
prevenciójára (utcai megkereső munka is) és a bĺĺncselekmények séľtettjévé,

elkövetőjévé váIásának megelőzésére, közösségfejlesztésre a ťtatalok, mint elsődleges
célcsoport, valamint a hozztúaľtozók számĺíľa is.

A tevékenység keretében egy, az Orcz1 negyedben található önkormányzati tulajdonú
telken (Kőľis u.4b. vagy Kőris u' 7'vagyKźivźria u. 19.) átmeneti jelleggel' armak
közcélú haszrrosításáig (beépítéséig) közösségi, szabadidős funkciókat ellátó tęľĺilet
kerül kialakításra. A teleken szabadidős eszközöket, pá|yákat helyeztink el (pl. ping-
pong asztal, óriás sakk, esetleg kispályás foci, saját testsúlyos edző ,,mászőkáW,),
valamint padokat, árnyékolót, vízcsapot. A terülęten felállított konténer(ek)
infoľmációs pontként és egyben a helyi közösségi szociális munka ,,telephelyéül'' is
szolgálnak (1átékeszkijz kölcsönzés is). A szabadtéri közösségi pont egészségĺigyi,
szenvedélybeteg pľevenciós programok megľendezéséľe is lehetőséget nyújt.

A szabadidős programok há|ozata a spoľtban tehetséges, hátrányos helyzetÍĺ
gyermekek és fiatalok felfedezését is segíti. Szakmai koordinátor és 4-8 tagú
eďzobizottság a szabadidős hálózati programok keretébęn szeryez a spoľtágak
megismertetését, a tehetséges fiatalok felismerését szolgáló rendezvényeket. A
hátrányos ktirĺilmények között élő tehetségek rendszeres edzési lehetőségeinek
megteremtését az önkormányzat saját fonásbó|, päIyázati rendszeľben ösztöndíjjal
támogatja.

A lakossági igények és a részvételi hajlandóság alapján kisebb, közösségi tervezésen,
részvételen alapuló minipľojektek valósulnak meg az akcióteriilet közteriiletein
ťrgyelembe véve a környezeti teľvezés (CPTED) bűnmegelőzési szempontjait, p|. az
épületek előtti gyepsávok zöldítése.

A tevékenységet a Józsefuáros Közösségeiért Nonproťĺt Zrt. Kesztyĺigyár Közösségi
Ház diviziója koordinálja helyi partnerek megvalósításában: Józsefváľosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Keszťytĺgyár Közösségi Ház, Józsefvárosi
Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, FiDo
I!úsági és Szabadidő Park, Kapocs Alapítvány, Fecske Egyesület, Magyar Embęri
Josvédo Kozoont Alaoítvánv - Józan Babák Esvesület. Társak a Telęki Téréft
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Egyesület, Józsefuárosi Magdolna Negyed Egyesület (JóMa Csopoľt), Nemzeti
Kozszo|gá|ati Egyetem, Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és

Gimnázium, spoľtegyesĺiletek (pl. MTK), egyéb helyi civil szervezetek.

A tevékenység5 szakaszból ál1: (l) előkészítés, (2)tervezés,kivźiasztás, (3) beszerzés,
(4) megvalósítás, (5) elszámolás, utógondozás.

Az ę|őkészítő szakaszban a délutĺĺni, esti időszakban mźlr |étező szo|gźtltatások és a
célcsoport szokásainak, igényeinek felméľése, a lehetséges együttműködő szervezetek
felderítése és toborzása, valamint a szabadidős haszrosításľa alkalmas önkoľmányzati
ingatlan kivá|asilása zaj|k. A szakasztervezett végľehajtási ideje 3 hónap.

A tervezési, kiválasztási szakaszban keľül ľögzítésre, hogy mely időszakokban, mely
helyszíneken milyen szolgáltatások valósulnak meg. A szakasz tervezett végrehajtási
ideje 3 hónap. A beszerzési szakaszban kiválasztásľa keriilnek az együttműködő
paľfireľek, akik a szolgáltatásokat megvalósítják, illetve |ezajlk az iĺlkormtnyzati
ingatlan szabadidős célú kialakítása. A szakasz tervezett végrehajtási ideje 6 hónap.

A megvalósítási szakaszban zaj|k a szabadidős együttmfüödésihá|őzat szolgáltatási
tevékenysége, amely lefedi a hétköznap délutáni, esti és a hétvégi időszakokat. A
szakasz teÍvezett végrehajtási ideje 30 hónap. Az ę|szämolási és utógondozási
időszakban projekt elszámolása zajlik. Ennek a szakasutak a tervęzett végrehajtási
ideje 6 hónap.

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Az akcióteriilet által érintett városrészekben több, önkormányzati fenntartású, illetve
civil szervezetek által múködtetett szo|gźitatást vehetnek igénybe a gyeľekek, fiatalok.
Ezek a szolgáltatások á|ta|ában a késő délutáni' esti, éjszakai időszakban már nem

vehetők igénybe, holott a ktirnyék gyeľekei, fiatalrjai - a családi és lakásviszonyaik
miatt - sokszoľ még ekkor az utcźtn vannak, a kiskoruak gyakran felnőtt felügyelete
nélktil. A szo|gá|tatźlsok htůózata a hétkömapi és a hétvégi holt időszakokat szeretné
értelmes szabadidős és fejlesztő célú kínálatta| lefedni.

Az akcióteriilęten egyedĹil a Ká|vária tér alkalmas a gyerekek, ťtatalok
mozgásigényének levezetésére, bár az MNPIII keretében létrehozott park játszótere

inkább csak a legkisebbek igényeit tudja kielégíteni. A teľiilet kö4ontjában lévő,

szabadidős és információs szolgáltatásokat ellátó, közösségi céIra hasznosított nyitott
teľĺilet helyben szolgálja az itt é|oket, egyben elsődleges ta|ákozttsi pontot nyújt a
pľojekt végľehajtóival és a prevenciós programok munkatársaival.

Az MNP tapaszta|atai és az akciótęrületi lakossági találkozók a|apján leszĺĺľhető, hogy
a lakók egy része szívesen vesz részt szĺĺkebb lakókörnyezete rendęzésében, zöldebbé
tételében. A közös munka kialakítja, megerősĺti a személyes kapcsolatokat és helyi
mikroközösségeket. A leszakadó váľosi teľiileteken kiilönös jelentősége van a

személyes kapcsolatokat, közösségeket fejlesztő projektelemeknek, hiszen a

kirekesztődés többdimenziós folyamatai ezeket a viszonyokat is erodálják,
kialakításuk, újj áépüléstik a társadalmi integráció a|Ąa.

Megval ósítás terv ęzętt
kezdete

2017.01.0r.

Megvalósítás terv ezett
vége

2020.t2.3r.

Kapcsolódás egyéb
tevékenységekhez

Családlátogató Mobil T eam / Családi Konzultációs Team; Problémaorięntált közösségi
ľendészet; Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és mrĺködtetése;
Szomszédok Egymáséľt Mozgalom' Búnmegelőzés, a környezet tervezés segítségével
(cPTED)

Tevékenyqég neve KP2 / Csaláđ|átogatő Mobil Team / Családi Konzu|tációs Team

Tevékeny s é g gazđź! ának
megnevęzése

Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Tevékenység tęrvęZętÍ
helyszĺne

Az akcióterület és a két akcióterületet alkotó városrész teľülete (Magdolna és orczy
negyed).
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Illeszkedés a felhívásban
meghatźrozo|ttámogathatő
tevékenységekhez

A tevékenység illeszkedík a felhívás 3. 1 . l onállóan támogatható tevékenységek, B)
Szoft típusú tevékenységek g)-k) és m) pontjaihoz.

Tevékenység szakmai
leírása

A szenvedélybetegséggel (elsősorban alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás) érintett
családok felkęresése és önkéntes egytittműködésen alapuló szakmai segítése
lehetőséget nyijt alacsonyktiszöbű szolgáltatások nyrijtására, a szociális és
egészségügyi ellátórendszer végpontjaihoz történó eljutásľa, arnak igénybevételére,
prevencióra, valamint azęI|átás taľtós, családi színtéren zaJ|ő egyéni támogatására. A
harom-öttagú team tagjai különfele teriilętekről érkeznek (orvos' szociális munkás,
addiktológiai konzultáns, sorstarssegítő stb.). Hetí 2-3 nap, a kijelolt teriiIet bejárása
során helyszíni konzultációt tartanak a megkeresett családok tagjaival, majd
bekapcsoljak őket a ťoldľajzilag legközelebb eső szociális, egészségügyi stb.
intéZmények e||átásába. Szĺikség szerint a team további feladata lehet az
e||átásszęrvęzés, esetmenedzselés, kapcsolattaĺtás kórházban fekvő embęrekkel.

A családlátogató konzultációs tęam.ek intézrnényi helyszínen végzeĺI, névtelęnül is
igénybe vęhető (vagy a kliens lakásán dolgozó) családi konzultációt végeznek, ebben
az esetben a fenti team jogász munkatĺĺĺssal is kibővül.

A tevékenység 5 szakaszbó| á||: (l) előkészítéS, (2) tervezés, kiválasztás, (3)
beszerzés, (4) megvalósítás, (5) elszámolás, utógondozás.

Az előkészitó szakaszban zaj|ik a teamek szakmai tevékenységének kidolgozása
(célok, módszeľek, eszköztik, stb.). A szakasztervezeIÍ végľehajtási ideje 3 hónap. A
tervezési, kiválasztási szakaszban a teryezett szolgáltatás helyi szükséglettekkel
történő összehangolása folyik' illetve meghatározásra kerüI a szolgáltatások térbeli,
időbeli ütemezése és a konkľét szaknai kapcsolódási pontok kialakítása (a
szoIgźitatźs beágyazódása a létező ellátóręndszerbe). A szakasz tęrvęzeĺt végľehajtási
ideje 3 hónap.

A beszerzési szakaszban kerĺil kiválasztásra a szolgáltatást megvalósító parher(ek).
A szakasz teÍvezeĺt végľehajtási ideje 6 hónap. A megvalósítási szakaszban zaj|k a
szolgáltatás végrehajtása. A szakasz tervezett. végrehajtási ideje 30 hónap. Az
elszámolási és utógondozási időszakban projekt elszámolása zajlik' Ennek a
szakasznak a tęr v ezett vé grehaj tás i idej e 6 hónap.

Tevékenység iranti igény
bemutatása, indokoltsága

Az akcióteri'ileten és környékén élők közül nagyon sokan érintettek a
szenvedélybetegség valamilyen foľmájában, külonösen a kábitoszęr.fogyasztás és az
alkoholizmus terjeđt el a városľészben. A projekÍ célja, hory az elsődleges
kapcsolatfelvételt követően önkéntesen és akiĺr anonim módon is igénybe vehętő
támogató szolgáltatást nyújtson a szenvedélybetegeknek és családjaiknak. A
családlátogató team motiváIja és tartósan támogatja a szermentesség kialakulását,
megtartáSát, az e||áÍź,sok eľedményes igénybevételét, végeredményben a sikeres
rehabilitációt és reintegľációt mind a kliens, mind a család részérę.

Megvalósítás terv ezeÍl
kezdete

2017 .0r.01 .

Megvalósítás ter v ezeĹt v é ge 2020.12.31

Kapcsolódás egyéb
tevékenységekhez

',Gyermek 
és ifiúsági szabadidős programok háIózata, hátľanyos helyzetí sportoló

ťlatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek..; Problémaorientált kozösségi
rendészet; Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése;
Szomszédok Egymásért Mozgalom, Bűnmegelőzés, a kĺĺrnyezęt tervezés segítségével
(cPrED)

I(P3 l Pľob|émaoľientátt k.iizösségi ľcndészet

Tevékeny sé g gazdáj źnak
megnevezése

Józsefuárosi Gazdálkodás i Komont Zrt.

Tevékenység tervezett
helyszíne

Az akcióteľüIet és az azt magában foglaló két vĺĺľosľész (orczy és Magdolna
negyedek).
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Illeszkedés a felhívásban
meghatáľozott támo gatható
tevékenységekhez

A tevékenység ílleszkedik a felhívás: 3.l ' l onáIlóan támogatható tevékenységek, B)
Szoft típusú tevékenységek m) pontjahoz 3.|.2 onállóan nem támogatható,

váIasztható tevékenységek B) pontja a) alpontjához.

Tevékenység szakmai
leíľása

A tevékenységhozzákíván járulni a drogkereskedelem, a prostitució és a kapcsolódó
bűncselekmények elkövetésének jelentős csokkentéséhez a vźrosrészbęn. Az
objektív és szubjektív biztonság javítása érdekében, a Magdolna Negyed Program
III. (a továbbiakban MNPIID Szomszédsági ľendőr progmm tapaszta|atait

felhasználva a negyedben problémaorientált közösségi rendészet kia|akitása az
elsődleges cé|, amely egység egytittműködik a közteľĹilet.felügyelettel, a

polgárőľséggel, a szomszédsági házfelügyelőkkel, a szociális szervezetekkel, a

Szomszédok Egymásért Mozgalom aktivistáival és nem utolsó sorban az ott éIo

emberekkel.

Célunk az,hogy a közösségi rendőr fęladatra alkalmas, e beosztásban is szakképzett
és gyakorlattal rendelkező, a helyi viszonyokat és az oĹt. élőket ismerő, kb. l0 fős
állandó rendőri stáb alakuljon ki és dolgozzon a terĺileten. Hasonlóan a miskolci

,,seriff rendszer'' felépítéséhez a közösségi rendőľ stáb kiegészül a Polgármesteri
Hivatal Köaeriilet-felügyeleti Ügyosztály arra alkalmas és képzett felügyelői
munkatarsaival, megkettőzve a városrész közösségi rendészęti járőrállományát. A
kiválasztásľa kęrülő ľendőrök és köztęrület-felügyelők személyes adottságainak és

szakmai jellemzőinek, illetve tevékenységük fókuszának meghatźlrozásába a

tertileten élő, véleményalkotásra hajlandó lakókat is szeľetnénk bevonni,
javaslataikat figyelembe vęnni. A rendészeti munkatársak szakmai kiváIasztását,
fęlkészítését és folyamatos továbbképzését (tréning, konzultáció) a projekt keretében

biztosítjuk.

A szomszédsági / köziisségi ľendőrök és kozterület-felügyelők ,,munkahelye'' a
jelenleg a Diószegi és Korányi utca sarkán működő, konténerben kialakított mobil
rendőrörs lehet, amit a projekt kęretében az akcióteľiilet központjába, aKá|väríatérre
helyezĹink át.

A lakossági kapcsolattaľtás erősítése, formalizźiása és rendszeressége éľdekében

megalakulna a havonta operatív iiléseket tartó ,,Magdolna-orczy Biaonsági
Egyeztető Fórum'', amelynek tagjai a rendészeti szervezętek (BRFK VIII.'
köaerület-felügyelet, polgárőrség), a szociáIis szakemberek és a helyi lakók
meghívott képviselői.

A közbiztonsággal kapcsolatos tevékenység, különösen a közösségi rendészeti
munka értékelése érdekében a tevékenység megkezdése előtt (2017-ben) és a
tevékenység befejezése előtt (2020-ban) nagymintás sziírőkérdőíwel vizsgá|juk az
orczy és Magdolna negyed lakóinak közbiztonsággal kapcsolatos véleményét,

tapaszta|atait és a bűncselekmények sértettjeivé váltak jellemzőit. A két ütemben

v égzetĹ kutatás a 20 | 5 tav aszi v izsgá|aton alapszik, eredményei azzal osszev ęthetők
lesmek.

A tevékenység 5 szakaszbo| á|I: (l) előkészítés, (2) tervezés, kiválasztás, (3)

beszerzés, (4) megvalósítás, (5) elszámolás, utógondozás.

Az e|őkészítő szakaszban zaj|k a szakmai céIok, elvárások véglegesítése, a
résztvevő felekkel kötött szerződésęk és megállapodások kidolgozása, valamint
megkezdődik a terĺileten élő lakosság véleményének, elvárásainak megismeľése. A
szakasztęÍyezęIt végrehajtási ideje 3 hónap.

A tęrvezési, kiválasztási szakaszban kerül sor a szerzodésęk megkötésére, és

folýatódik a lakossággal megkezdett konzultáció. A szakmai és lakossági
egyeztetések a|apjáĺ véglegesítésre kęrülnek a szolgáIat teljesítésének személyi és

egyéb feltételei, ennek alapján megkezdődik a végrehajtó állomány előzetes'

kiválasztása. A szakasztervezętt végrehajtási ideje 3 hónap. A beszerzési szakaszban
kęrül kiválasztásra a végrehajtó állomány képzését és rendszeres konzultációját
végzo o|<tatási team, valamint a kérdőíves sértętti vizsgáIat lekérdezését vállaló
közvéleménykutató cég. E szakaszban lezajlik a végľehajtók kivállasńása, előzetes

képzése és a kérdőĺves sértętti vizsgá|at ęlső hulláma. A szakasz tervęzett
végrehajtási ideje 6 hónap.

A mesvalósítźlsi szakaszban zailk a közösségi rendészęt szolgáItatás végrehajtása, a
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képzési és konzultációsorozat a végrehajtó áIlománynak, valamint 2020 I. félévében

a sértetti kérdőíves vizsgá|at második hulláma. A szakasztervezett végrehajtási ideje

30 hónap. Az e\számolási és utógondozási időszakban projekt elszámolása zajlik.

Ennek a szakasznak atervezettvégrehajtási ideje 6 hónap.

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

A tęrtileten dolgozó rendészeti szervek munkatarsainak véleménye szerint az orczy
negyed a keľĺilet bűnügyileg legfeľtőzöttebb része, jellemzőek a kábítószerrel,

prostitucióval kapcsolatos bĺĺncsęlekmények, a rablások (elsősorban azékszer,táska,
telefon ki- vagy letépések), lopások. Az iÍt é|ők közĺil sokszor a jogkövető lakók is

bizalmotlanolĺ' s a rendőrökhĺiz is távolságtartóan viszonyulnak. Tiikrözjk ezt a

2015.ben készített lakossági kérdőíves kutatás eredményei is, hiszen a negyed lakói

leginkább az erőszakos bűncselekményektől (testi séľtés, garźudaság, rablás), a

lakásbetörésęktől, valamint a kábítószeľ-terjesztőktől és fogyasztóktól félnek. Az
utcákon és a lakóépületekben sokak életét keseríti meg az,,antiszociális viselkeđés'',
például a hangos zenehallgatás, hangoskodás, veszekedés, az ittas, botranykeltő

viselkedés, a szemetelés, a drogfogyasztäs, az erószakos kéregetés, a rongálás. A
kutatást mege|óző egy évben a megkérdezettek |5oÁ.a vált valamilyen

bĺĺncselekmény sértettjévé, elsősorban lopás vagy rablás źůdozatźuźl. A
bűncselękményeket elszenvedők két harmada saját varosrészében lrett á|dozat. A
negyedben magas a be nem jelentett bĺĺľrcselękmények száma, az adaÍok szerint a

vizsgált 12 hónapban csupán minden ÖtČidik sértett tett feljelentést a rendőrségen.

Megvalósítás terv ezett
kezdete

2017.01.01

Megvalósítás tervęZett vége 2020.12.31

Kapcsolódás egyéb
tevékenységekhez

',Gyermek 
és ifiúsági szabadidős programok hźiózata, hátriĺnyos he|yzeu sportoló

fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek..; Családlátogató Mobíl Team /

Családi Konzultációs Team; Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása és

mĹiködtetése; Szomszédok Egymáséľt Mozgalom, BĺinmegelőzéS, a kömyezet

tervezés segítségével (CPTED)

KP4 l Szomszédok: Egymáséľt Mozgalom

Tevékenys é g gazdź! ának
męgnęvezéSe

Józsęfuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.

Tevékenység tęrvęzeÍt
helyszíne

Az akcióterü|ęt és az azt magábarĺ foglaló két varosľész (orczy és Magdolna
negyedek) önkormányzati tulajdonú lakóépületei és tiáľsasházai.

Illęszkedés a fęlhívásban
meghatĺĺľozott támo gatható
tevékenységekhez

A tevékenység illeszkedik a fęlhívás a 3.1.l onállóan támogatható tevékenységek,

B) Szoft típusú tevékenységek m) pontjához.

Tevékenység szakmai
|eírása

HáztömbszintLĺ alapegységenként műkĺjdő Szomszédok Egymásért Mozgalom (a

továbbiakban SzEM) kialakítása az akcióteriileten, amelynek szervęzésében és

működtetésében a polgárőrség vállal kulcsszerepet. A lakossági figyelő, jelző és

riasztóręndszer tagjainak fe\adaÍa figyelés a házakon belülľe, és az előtťtik ]évő

utcaszakaszokĺa (megfigyelés' eseménynap|ozźĺs,jelzés)' lakosság szźlmárajavasolt
eljárásrendek kialakítása és a|ka|mazźlsa, a lakók bűnmegelőzési célú informálása,

képzéseken való részvétel, együttműkodés a rendészeti szervekkel, különösen a

szomszédsági / köztisségi ľendőrökkel.

A tevékenység 5 szakaszbő| źil|: (l) előkészítés, (2) tervezés, kiválasztás, (3)

beszerzés, (4) megvalósítáS, (5) elszámolás, utógondozás.

Az e|őkészítő szakaszban zaj|k a szakmai célok, elvarások véglegesĺtése, a

rész|vevő felekkel kotcitt szerződések és megállapodások kidolgozása, valamint
megkezdődik a tertilęten élő lakosság véleményének, ęlvárásainak megismerése. A
szakasztervezętt végrehajtási ideje 3 hónap.

A tervezési, kiválasztási szakaszbarl keriil sor a szęrződések megkötéSérę, éS

folytatódik a lakossággal megkezdett konzuttáció. A szakmai és lakossági

egveztetések alapián véglegesítésre kerĺilnek a SzEM-ben való részvétel szqq4yĹ9!
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egyéb feltételei, erľrek alapjźn megkezdődik a hźnak és aktivisták toboľzása és

kiválasztása. A szakaszteryeze|t végrehajtási ideje 3 hónap'

A beszerzési Szakaszban kęrĺil kiválasztásraavezetők és aktivisták képzésétvégző
oktatási team(ek). E szakaszban lezajlik a vęzeÍők és az első aktivista tagok

kivźůasztása, ęlőzetes képzése. A szakasz tervezeĹÍ. végrehajtási ideje 6 hónap. A
megvalósítási szakaszban zaj|k a SzEM pľojekt végrehajtása' bővítése, szükség

szęrint az ĺT-hźÍtér kialakítása' valamint az aktivisták továbbképzése. A szakasz
tervezett végrehajtási ideje 30 hónap. Ąz elszámolási és utógondozási időszakban
projekt elszámolása zajlik. Erľlek a szakasznak a tęrvęzełď végrehajtási ideje 6

hónap.

Tevékenység iľánti igény
bemutatása, índokoltsága

A szabálysértések, bűncselekmények ery része a lakóéptiletek előtti közterületeken,

és a lakóépületeken belül zajlik (lopások, besunanásos lopások, rablások, betörések,

kábítószer terjesztés, prostitució, stb.). Ezek a cselekmények az ott élők szeme láttáľa

zaj|arnk, de az emberek nagyon sok esetben - jogos félelemből - mégsem vállaljrĺk a
ľendőrségi bejelentést, feljelentést, így ezek a cselekmények nem vagy csak részben

keľiilnek fęldeľítésre. A Szomszédok Egymáséľt Mozgalom (a továbbiakban SzEM)
tinként váI|a|koző tagjai mindennapi tevékenységtik soran figyelik lakókörnyezetiiket
és szükség esetén jelzést adnak a rendészeti szerveknek a fenyegető vagy mar

megvalósuló cselekményről. A SzEM működése egy-egy lakóéptiletben nyilvánosan
zaj|k, arra figyelem felhívó plakát utal, amely önmagában bűnmegelőző hatassal bír.
A közbiztonság civil kontrolljának ęz az e|emę a lakosság bevonásával szélesĺti ki a

közbiztonság javításában tevőlegesen résztvevők körét' bűnmegelőző hatása

közvetvę és közvetlenül is érvényesül.

Megvalósítás ter v ezetí
kezdete

2017 .01.01.

Megvalósítás tervezett vége 2020.t2.3t.

Kapcsolódás egyéb
tevékenységekhez

,,Gyermek és iĘúsági szabadidős progľamok háIőzata, hátľaĺlyos helyzetĺĺ Sportoló

fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek..; Családlátogatő Mobil Team /

Családi Konzultációs Team; Problémaorientált közösségi rendészet; Szomszédok
Egymáséĺt Mozgalom kialakítása és műktidtetése; Bűnmege|ózés, a környezet
tervęzés segítségével (CPTED)

:

:

Józsefuaľosi Gazdálkodási Komont Zrt.

Az akcióterĹi|ęt és az aztmagában foglaló két varosrész (orcry és Magdolna
negyedek).

A tevékenység illeszkedik a felhívás 3.l.1 onál|óan támogatható tevékenységek, B)
Szoft típusú tevékenységek m) pontjához.

Illeszkedés a felhívásban
meghatár ozoťt támo gatható
tevékenységekhez

A biinmegelőzés uj, perspektívikus iránya a bűnmegelőzés ęlveinek a|kalmazása a

városfejlesztés, várostervezés és az épitészet gyakoľlatában (Crime Prevention
Thĺough Enviľonmental Design, CPTED). Ennek lényege, hogy egy környék
közterületęinek - az ott élő, dolgozó' az aÍra járó emberek által önkéntelentil is
megvaIósított - 

',spontán 
megfigyelése,, és ezá|ta| biztonsága jelentősen fokozhatő a

tervezés eszkozeivel. A nappali (éjszakai) élęt élénkítésének megtervezett technikái
és a szabáIysértések, bűncselekmények elkövetésére lehetőséget nyujtó fizikai
helyszínek áta|akítása, megsztintetése csökkenti az aďoIt terĺilet kľiminalitását.

Az európai unió által támogatott, ,,Crime Prevention Thĺough E'nvironmental
Design'' (COST ACTION TUl203) projekt résztvevői közreműkĺjdésével elemző
tanulmány késztil az akciótertiletet alkotó két városrésnol, A módszertant, a

helyzetértékelést és konkľét javaslatokat tarÍa|maző tanulmáný szakmai
szeminárium kerętében ismerhetik meg a helyi és meghívott szakemberek.

Tevékenység szakmai
leírása

/
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Az akcióterület és negyedeinek közbiztonság szempontu értékelése alapján olyan
kisębb átalakítások, fejlesztések végrehajtása zaj|k az akcióterületen, amely fokozza
az adoIt teriilet bifonságát, a hasznáIók biztonságérzetét. E fejlesaéseket kiegészítik
a konísnasági eszközbes zerzésęk (közterületi szemetesęk és kutyatiľülék tárolók),
azok kihelyezése, valamint - az ęIęmzésre aIapoma sztikség esetén - a közterületi
segélyhívó pontok és segítségnyújtó személyek, helyek há|ozatänak kialakítása.

A tevékenység 5 szakaszbő| á||: (1) előkészítés, (2) tervezés, kiváIaszás, (3)

beszerzés, (4) megvalósítás, (5) elszámolás, utógondozás.

Az előkészítő szakaszban zajlik CPTED e|emző tanulmány elkészítéséhez szĺikséges
szerződések előkészítése és megkötése. A szakasz tęrvezeĺt végrehajtási ideje 3

hónap. A tervezési, kiválasztási szakaszban elkészül és bemutatásra kertil a két
városrész közterületęinęk bíĺnmegelőzési szempontu e|emzését és konkrét
javaslattételt tarta|mazo tanulmány. A szakasz tervezett végľehajtási ideje 9 hónap.

A beszeľzési szakaszban keľĺilnek kiválasztásra az e|emzés áItal javasolt és

megvalósítható beavatkozások, fejlesztések, valamint - sziikség ęsetén _ az e

beavatkozásokat végzo kivitelezők, szolgáltatók . A szakasz teryezeĹI végrehajtási
ideje 6 hónap. A megvalósítĺĺsi szakaszban zaj|Ik az e|emzés által javasolt
beavatkozások kivitęlezésę. A szakasz tervezett végrehajtĺsi ideje 18 hónap. Az
elszámolási és utógonđozási időszakban pľojekt elszámolása zajlik. Ennek a
szakasznak atęrvezett végrehajtási ideje 12 hónap.

Tevékenység iránti igény
bemutatása, indokoltsága

Az akcióteľületen és kömyezetében számos olyan ingatlan és köZterĹilet van, amely
közbiztonsági szempontból veszélyes és/vagy félelem érzętet ke|t az ott élőkben,
jarókelőkben. A 20|6 nyarán megrendezett lakossági találkozó alapjrán az
akcióterület orczy negyedbe eső minden hataro]ó utcájźĺt és ezek ta|áLkozásait
kcizbiaonsági szempontból kritikusnak ítélték a helybeli nyilatkozók vagy
bűncsęlekmények, szabálysértések elktivetése vagy az antíszociális viselkedés miatt.
E teľtilętęk köziil ís kiemelkedően problémásak az ĺiľes telkek, az éjjel-nappal nyitva
tartó kisboltok, a hajléktalan melegedő környezete és a negyed kcizponti tere
sötétedés után.

A projekt elsődleges célja ezeknek a teruIetek a szakmai és lakossági jelzéseken
alapuló, a komyezeti búnmegelőzés elveit és gyakorlatát kövętő számbavétele, és

biztonsásosabbá alakítása.

Megvalósítás tęrvęZętt
kęzdetę

2017 .01.01.

Megvalósítás terv eze|t v ége 2020.12.31

Kapcsolódás egyéb
tevékenységekhez

,,Gyermek és ifiúsági szabadidős programok há|ozata, hátnínyos helyzehĺ sportoló
fiatalok tehetséggondozása,kozösségi miniprojektek..; Családlátogató Mobil Team /

Családi Konzultációs Team; Problémaoľientált közösségi rendészet; Szomszédok
Egymásért Mozgalom kialakítása és működtetése; Szomszédok Egymásért
Mozsalom
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KoNzoRc|UMt EGYÜTTMĹlxooÉsl MEGÁLLAPoDÁs
Támogatási kére|em benyújtására

1. Je|en konzorciumi egyÜttműkodési megá||apodás (a továbbiakban Megá||apodás) a|áírásáva| a
2. pontban megnevezet|. szezodó felek konzorciumot hoznak létre abbo| a célbo|' hogy a
Versenyképes Kozép-Magyarország operatív Program keretében a VEKOP-6.2.1-15 jelű' 

''A
leromlott te|epÜ|ésrészeken é|ó a|acsony státuszú |akosság é|etkoruIményeinek javítása,
társada|mi és fizikai rehabilitációja Budapesten'' című fe|hívásra (a továbbiakban: fe|hívás)
támogatási kére|met nyújtsanak be, és a támogatási kére|em támogatása esetén az abban fog|a|t
cé|t közös együttműködésse| megva|ósítsák.

A támogatási kérelem címe: BudapestJózsefváros, Magdolna-orczy Negyed Szociális
Városrehabi litációs Prog ram

2. A konzoĺcĺum tagjai (a továbbiakban Tagok) az a|ább felsoro|t intézmények, szervezetek és
személyek, akik az 1. pontban megje|ölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok)
megva|ósításában a támogatási kére|emben fogla|taknak megfe|e|ően a je|en Megá|lapodás
keretei kozött részt vá|la|nak:

Szervezet neve: Budapest Főváros Vl I l. KeľĹi |et Józsefvárosi on ko rm ányzat

Postacím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Székhelv: ,ĺ082 Budaoest. Baross utca 63-67.

Azonosító szám (törzs-
szám/céqieqvzékszám):

735715

Adószám: 15735715-2-42

Aláírásra jogosu|t
kéoviselőie: dr. Kocsis Máté po|gármester

Szervezet neve: Józsefvárosi Szociál is Szo| g áltató és Gyerm ekj ó| éti Központ

Postacím: 1 081 Budapest. Néoszínház utca 22'

SzékheIv: 1 081 Budapest, Népszínház utca 22'

Azonosító szám (torzs-
számlcéoĺeovzékszám) : 00-15-791454

Adószám: 15791454-2-42

A|áírásra jogosu|t
képviselőie:

Váradi Gize||a intézményvezeto

.Ą-

'$ l#"ffiä..;;;;E
"tB'ńlRšiŕ"ffi /*f/

Szervezet neve:
Kłivessi Erzsébet Ba ptista Szakk<izépiskola, Szakis ko! a és
Gimnázium

Postacím: 1089 Budapest. Duoonics utca 17-21.

Székhelv: 1089 Budapest. Duoonĺcs utca 17-21

Azonosító szám (törzs-
szám/céoieovzékszám) :

038245 oM azonosító

Adiszám: 18248845-1-42

36



szÉcľleruYl t
A|áírásra jogosu|t

Kozma László igazgató

A Konzorcium vezetőjének a je|en Megá||apodás a|áíľásával a Tagok Budapest Főváros Vl|l.
keriilet Józsefvárosi önkormányzatot (a továbbiakban Vezető-t) vá|asztják.

3. Je|en Megál|apodás a|áírásáva| a Tagok Po|gári TÖrvénykönyvrő| szó|ó 2013. évi V. törvény
6:11. $-a és 6:,15. $-a a|apján meghata|mazzák a Vezetőt, hogy he|yettÜk és nevÜkben a
támogatásĺ kére|met a|áírja, benyújtsa és a támogatási kére|em e|bírá|ása során a konzorciumot
képvise|je.
A Tagok kije|entik, hogy a támogatási kérelemben fog|a|takat ismerik, és az abban fog|a|takat
magukra nézve kotelezőnek ismerik e|.

4' Je|en Megá||apodás aláírásáva| a Tagok kötelezettségek vá|la|nak arra, hogy a támogatási
kére|em támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megva|ósítják, és ennek
érdekében egyÜttműkodnek.

5' Tagok kije|entik, hogy a felhívás részét képezo,,Konzorciumi egyÜttműködési megá||apodás
támogatásban részesített projekt megva|ósításáľa'' című dokumentumot ismerik, és a támogatási
kére|em támogatása esetén az abban fog|alt tańa|omma|, va|amint a támogatási kérelemben és a
támogatási kére|emró| hozott dontésében fog|alt tarta|omma| szeződést kötnek.

6' Je|en Megá||apodás a támogatási kére|em me|ĺék|etét képezi.

7. Je|en Megá||apodás megszűnik, ha a támogatási kére|em nem részesül támogatásban, i||etve

ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumiegyüttműködési megá||apodást kÖtnek.

A Tagok a Megá||apodást áto|vasták, és közös érte|mezés után, mint akaratukka| és elhangzott
nyi|atkozataikkal mindenben egyezőt a|áírták.

Konzorcium vezetóje konzorciumitag

dr. Kocsis Máté VáradiGize|la
po|gármester intézményvezető

Budapest Főváros Vl|l. kerÜ|et Józsefváľosi Józsefvárosi Szociá|is Szo|gáltató és
Önkormányzat Gyermekjólétĺ Kozpont

P.H. P.H.

Szervezet neve:
Moravcsik AIapítvány Pszichiátriai Betegek Integrált Szociális
Intézet

Postacím: 1446 Budapest, Pf.: 452.

Székhelv: 1083 Budapest, Balassa utca 6.

Azonosító szám (tozs-
szám/céoieovzékszám) :

01-01-0001 957

Adószám: 19669072-2-42

A|áírásra jogosu|t
kéoviselőie:

Dr. Simon Lajos kuratóľium e|nöke
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A|áírás dátuma: Aláírás dátuma:

Konzorcium vezetője

Kozma Lász|o
igazgató

Ezsébet Baptista Szakkozépisko|a,
Szakisko|a és Gimnázium

P.H.

A|áírás dátuma:

Dr. Simon Lajos
kuratórium elnöke

Moravcsĺk A|apítvány

P.H.

A|áírás dátuma:

konzorciumitag

ffi |:J,,::#i:äi'jäE

"fu
38



3.sz /l,-!-!!!A9ą*'

E gyüttm űktidési Megállapodás

amely Helyi Támogatói Csoport (továbbiakban: ,,HTCS',) formájában létrejott alulírott
együttmiÍkĺ)dő partnerek lĺtizött a ĺĺEK)P-6.2.1-15 kódszámmal kiírt ,,A leromlott telepüĺésr,źszekpn
élő alacsony státuszú lakossóg életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikni rehabilitóciója
Budapesten,' címiÍ pályázatifelhívásra kidolgozásra kerülő projehjavaslat megvulĺ5síĺúsu céljĺibĺ5l a
kov e tke z ő fe l t é t e l e kke l..

1. A HTCS léttehozásával az önkormanyzat cé|ja, hogy a szociális célú viírosrehabilitációs
projektjavaslat megvalósítása során a projekt szociális céljainak megvalósu|ástú. a partneľség által
bíztosítsa.

2. A HTCS tagjainak célja, hogy a pľojekt előkészítése és megvalósítása soľán a kialakított céloknak
megfelelően a tevékenységeket a helyi igényeknek és sztikségleteknek leginkább megfelelően
alakítsak.

3. Az együttmĹiködő paľtnerek feladata, hogy a projekt elkészítésében, megvalősítźsźtban ńsń,
vegyen' szakmai támogatást biztosítson a projekÍ fejlesztési időszakában a projekt tartalmának
véglegesítéséhez és megvalósításához, mobilizálja az érinteĹt csopoľtok részvéte|ét a városrész
megújításában, jelezze az érinteIt teriileten felmerĹilő igényeket, és támogassfü a projekt által elért
eredmények fenntaľth atő ságát..

4. Atámogatói csopoľtnak fontos szeľepe van a célcsoport elérésében, megszőlításában, és a pľojekt
egyes elemeinek kommunikáciőjthan, az eredmények elterjesztésében' A HTCS visszacsatolói
fórumként is műkĺjdik, a célcsoport sziikségleteit, igényeit beépíti a progľamokba. Emellett a

támogatói csoport fe|ad,ata a döntéshozók és íntézményí szereplők mobilizálása is.

5. A HTCS együttmúködő paľtnerei vállalják, hogy szabnaiIag átfedésben źĹIő részprogramokat
összehangoltan, az együttműködés jegyében hajtjfü végre. A személyi feltételeket egyĹittmtĺködő
partnerek kclzösen biztosítj ak.

6. A HTCS egy együttműködő fórum, amelynek keľetében együttmúködő partnerek legalább havonta
egy alkalommal szakmai konzultációs ülést tartarlak, ahol a paľtnerszervezetek delegáltak útjan
képviseltetik magukat. EgyĹittmtĺködő paľtnerek az ülések időpontját minden évben közös
megegy ezéssel kialakított ütemterv szeľint hatáĺozztlk meg.

Budapest,2016.
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A HTCS tagiai:

HTCS tagiai
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat 9 . vá|asďókerület önkormányzati
kópvisclő, 10. választókcrülct önkormányzati képviselő , II, vćúasztókeri'i|et önkormányzati
képviselő

Józsefuárosi Közbiztonsági Polgrárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyestilet

Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Józsefu árosi Gazdálkod źsi Központ Zrt.

Józsefvárosi Magdolna Negyed EgyesĹilet

Józsefu áľosi Református Egyházközség

Józsefu árosi Szociális Szo|gźitatő és Gyermekvédelmi Központ

Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány

Moravc sik Alap ítvány Pszíchiátriai Bete gek Inte grált S zociális Intézet

l.ĺa


