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I. Teny alias es dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Az Onkormanyzat legutobb 2015-ben keszitett kozep- es hosszu tavu vagyongazdalkodasi 
tervet, melyet a kepviselo-testiilet a 104/2015. (IV. 16.) szamu hatarozataval fogadott el. Ido- 
szeru egy uj vagyongazdalkodasi terv elfogadasa, melynek feladata, hogy kijelolje a vagyon- 
gazdalkodasra vonatkozo intezkedesek iranyvonalat, osszhangban a Gazdasagi Programmal es 
az Integralt Teriiletfejlesztesi Strategiaval.

eRKEZETT



Jozsefvaros kozep- es hosszu tavu vagyongazdalkodasi tervenek tervezete 2022. februar 8-an 
keriilt ki az Onkormanyzat honlapjara tarsadalmi es szakmai egyeztetes celjabol. A tarsadal
mi, szakmai egyeztetes soran az alabbi eszkozoket hasznaltuk:

2022. februar 8. es marcius 1. kozott irasbeli velemenyezesi lehetbseget biztositottuk a 
lakossagnak, es szakmai szervezeteknek.

- 2022. februar 22-en zartkoru online muhelyt tartottunk civil szervezetek- 
kel/szervezodesekkel.

- 2022. marcius 1 -jen tajekoztatd fdrumot tartottunk a lakossagnak a Kesztyugyarban.
A szakmai es tarsadalmi egyeztetesrbl keszult osszefoglalo a vagyongazdalkodasi terv mel- 
lekletet kepezi.
A vagyongazdalkodasi terv kiilbn fejezetekben targyalja a forgalomkepes vagyonnal, a korla- 
tozottan forgalomkepes vagyonnal es a forgalomkeptelen vagyonnal kapcsolatos kozep- es 
hosszu tavu elkepzeleseket. A tervben megj elend tablazatok es a mellekletek reszletes adato- 
kat tartalmaznak az Onkormanyzat tulajdonaban levo ingatlanvagyonrol.

II. A beterjesztes indoka

A 2015. dta bekovetkezett vdltozasok miatt idoszeru egy uj, aktualizalt vagyongazdalkodasi 
terv elfogadasa.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

Az eldterjesztes celja, hogy a kepviselo-testiilet elfogadja Jozsefvaros 2022-2029-re vonatko- 
zo kozep- es hosszu tavu vagyongazdalkodasi tervet. A vagyongazdalkodasi terv elfogadasa 
nem igenyel penziigyi fedezetet. A szisztematikus vegrehajtast minden evben tervezni kell a 
koltsegvetesben es a koltsegvetes modositasakor.
A vagyongazdalkodasi terv kozponti eleme a berhaz- es berlakasfejlesztesi program. Erre a 
2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (II. 24) rendeletben osszesen brutto mintegy 1,5 milli
ard forint ertekben keriilt betervezesre. A korlatozottan forgalomkepes vagyonelemek es for
galomkeptelen vagyon fejlesztese, felujitasa szinten hangsulyos eleme a tervnek. Az intez- 
menynek felujitasait, beruhazasait, valamint a kozterfejleszteseket szinten a vagyongazdalko
dasi tervet szem elott tartva terveztiik a 2022. evi koltsegvetesben.

IV. Jogszabalyi kornyezet ismertetese

A nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny (a tovabbiakban: Nvtv.) szabalyozza az 
allam es a helyi onkormanyzatok tulajdonaban allo vagyon megdrzesenek, vedelmenek es a 
nemzeti vagyonnal valo felelos gazdalkodasnak a kovetelmenyeit, az allam es a helyi onkor- 
manyzatok kizarolagos tulajdonanak koret, a nemzeti vagyon feletti rendelkezesi jog alapveto 
korlatait es felteteleit, valamint az allam es a helyi onkormanyzat kizarolagos gazdasagi teve- 
kenysegeit. Az Nvtv. 9. § (1) bekezdese eloirja, hogy a helyi onkormanyzatnak kozep- es 
hosszu tavu vagyongazdalkodasi tervet kell keszftenie.
A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gya- 
korlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet 15/A. § (1) - (3) bekezdese is 
kimondja, hogy a vagyongazdalkodas rendeltetese biztositasanak celjabol kozep- es hosszu 
tavu vagyongazdalkodasi tervet kell kesziteni. A kozeptavu vagyongazdalkodasi terv legalabb 
harom, a hosszu tavu vagyongazdalkodasi terv legalabb ot evre kesziil, melyeket a kepviselo- 
testiilethagyjova.



A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag az SZMSZ 7. melleklet 1.4.3. pontja szerint figye- 
lemmel kfseri a koltsegvetesi bevetelek alakulasat, kulonos tekintettel a sajat bevetelekre, a 
vagyonvaltozas (vagyonnovekedes-, csokkenes) alakulasat, ertekeli az azt eloidezd okokat.
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag az SZMSZ 7. mellek
let 4.4.2. pontja szerint reszt vesz lakasepitesi programok megvalositasara vonatkozo javasla- 
tok kidolgozasaban es figyelemmel kiseri vegrehajtasukat.

A fentiek alapjan keijuk a hatarozati javaslat elfogadasat.
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1. Vezetoi osszefoglalo
A Jozsefvarosi Onkormanyzat utoljara 2015-ben keszitett Kozep- es hosszu tavu 
vagyongazdalkodasi tervet (tovabbiakban Terv vagy vagyongazdalkodasi terv\ melyet a 
Kepviselo-testiilet a 104/2015. (IV. 16.) szamu hatarozataval fogadott el. Iddszeni egy uj 
vagyongazdalkodasi terv elfogadasa, melynek feladata, hogy kijeldlje a vagyongazdalkodasra 
vonatkozo intezkedesek iranyvonalat, osszhangban a Gazdasagi Programmal es az Integralt 
Teruletfejlesztesi Strategiaval.
Berhdzfejlesztesi es Otthonmento Program
Az onkormanyzat Gazdasagi Programjanak megfogalmazasa szerint „J6zsefvaros egyik 
legnagyobb problemaja a lakhatasi szegenyseg. Ennek kovetkezmenyei nem allnak meg a 
rossz minosegu lakasoknal, sok mas tarsadalmi problemanak is okozoi: szegregatumok 
kialakulasa, rossz egeszsegiigyi helyzet, olyan ovodak es iskolak letrejotte, ahonnan a 
magasabb tarsadalmi statuszu szulok masik keruletbe viszi gyermekeit. Az Onkormanyzat 
alapvetd torekvese a tarsadalmi diverzitas fenntartasa, az egyes keruletreszek kozotti 
szakadek csokkentese: ne legyenek olyan lakoteriiletek, ahol csak szegenyek, de olyanok se, 
ahol kizarolag jomoduak elnek. A keriilet fejleszteset nem a szegenyek kiszoritasaval, hanem 
elethelyzetuk javitasaval kell elemi. Jozsefvaros egysege a sokszinusegben rejlik. Az 
onkormanyzat celja ennek megtartasa, tamogatasa, fejlesztese.”
A vagyongazdalkodasi terv kozponti eleme a berhaz- es berlakasfejlesztesi program. A 
Jozsefvarosi Onkormanyzat osszesen 130 db onkormanyzati tulajdonu berhazzal rendelkezik. 
A legtobb onkormanyzati berhaz a Magdolna negyedben van, ezt koveti az Orczy, a Csamok 
es a Corvin negyed.

Az onkormanyzat berhaz es berlakasallomanya osszessegeben rendkiviili mertekben 
elhanyagolt. Tobb evtizedes oroksegrol van szo, a helyzet javitasara tortent mar nehany 
kiserlet, a ket legnagyobb szabasu, a Corvin-setany program es a Magdolna negyed program 
egyarant a ketezres evek elso feleben kezdodott. A Corvin-setany program kereteben tobb 
szaz nagyon rossz allapotu, szubstandard lakast bontott le az onkormanyzat, a berlok jobb 
minosegu, komfortosabb, nagyobb alapteriiletu lakasokba koltoztek. A program kereteben 5 
uj haz is eptilt. A Magdolna negyed program harom iiteme kereteben szamos berhazfelujitas 
zajlott le, ennek koszonheto, hogy a Magdolna negyedben a legmagasabb azoknak a 
berhazaknak az aranya, amelyek nem igenyelnek komolyabb szerkezeti beavatkozast. Az elert 
eredmenyeket nem tagadva megallapithato, hogy nem tortentek szisztematikus erofeszitesek 



az onkormanyzati berhaz- es berlakasallomany egeszenek a megujitasara es magas szinvonalu 
fenntartasara.

Donto jelentdsegii konilmeny, hogy Magyarorszagon a rendszervaltas ota nines allami 
lakaspolitika, nincsenek allami berlakasepitesek, megszunt az akar csak kis merteku 
lakhatasi tamogatas, es nines kbzponti forrasbol erdemi tamogatas az onkormanyzati 
lakasallomany felujitasara sem. Milyen lehetdsegek vannak ilyen kbrulmenyek kozott?
Az elozo onkormanyzati vezetes a problemat alapvetden az onkormanyzati berlakasallomany 
privatizacidjaval kivanta „megoldani”, ami valojaban nem megoldas, csak a feladat 
atterhelese a lakokra. Ehhez tarsuit, hogy a reszben kilakoltatasok reven, reszben egyeb okbol 
meguresedo lakasok jelentos reszet tiresen hagyta, ezert orokoltunk tobb, mint 800 rossz 
allapotu, felujitas nelkiil berbeadhatatlan ures lakast Ezek az intezkedesek megallithatatlanul 
vezetnek a dzsentrifikaciohoz, rengeteg nehezseget okozva kozben a rossz mindsegu 
lakasokban eloknek.
Nemzetkozi tapasztalat, hogy a korszeru nagyvarosi lakaspolitikanak, a lakhatasi szegenyseg 
felszamolasanak alapja a jol fejlett berlakasrendszer, melyben egyarant fontos szerep jut a 
magantulajdonu es az onkormanyzati berlakasoknak. Csak a lehetosegekhez kepest minel 
nagyobb berlakasallomany megtartasa reven orizhetjiik meg a keriilet sokszinuseget, 
akadalyozhatjuk meg a szegenyek kiszorulasat. De a sokszinuseget nem csak a 
dzsentrifikacid, hanem a rossz mindsegu berlakasallomany miatt kialakulo leromlo, szegregalt 
keruletreszek kialakulasa is veszelyezteti. Feladatunk a megfelelo egyensuly megtalalasa.
Nem a vagyongazdalkodasi terv targya, de hozza keli tennunk, hogy a megfelelo egyensuly 
megtalalasanak fontos resze az integralt ovodai oktatas megteremtese, vonzo programokkal 
lehetove teve, hogy alacsonyabb es magasabb statuszu sziilok gyerekei egyiitt jarjanak 
ovodaba. Hasonlo elkepzelesek megvaldsitasara volna sziikseg a nem az onkormanyzat 
fennhatosaga ala tartozd altalanos iskolakban is. Reszet jelentik ennek a folyamatnak a 
sokszinu kulturalis programok, az allampolgari reszvetel fejlesztese, az ugyfelbarat 
onkormanyzat, az adossagkezeles fejlesztese es iigyfelkbzpontuva tetele, minel magasabb 
szinvonalu szocialis tamogatas nyujtasa, a lebontott hazak helyen eletminoseget javito 
kozszolgaltatasok letesitese es meg sok minden mas.

Kiilso anyagi forrasok hianyaban, ha nem akarjuk, hogy epiileteink tovabb pusztuljanak, 
akkor egyetlen lehetosegkent a meglevo ingatlanallomany mindsegi atalakitasa kinalkozik: 
a legrosszabb allapotu es varoskepi erteket nem jelento epiiletek lebontasa, a telkek 
ertekesitese es az igy nyert bevetelbol a tobbi onkormanyzati epiilet es tires lakas felujitasa.
Ennek a folyamatnak a reszleteit targyalja a terv, elozetesen harom fontos osszefuggest 
emelunk ki. A bontasok egyiitt jamak a lakok kikdltdztetesevel. Alapelviink, hogy mindenki, 
aki lakast akar kapni, az a keruletben fog megfelelo mindsegu lakashoz jutni, elsosorban 
felujitott, jelenleg fires lakasokban. A kikbltdztetes folyamata meltanyos, humanus es a 
reszletekre is figyelo eljaras lesz.

Az eddigi tapasztalatok szerint egy negyzetmetemyi rossz allapotu lakas eladasi arabdl 
mintegy ket negyzetmetemyi hasonlo allapotu lakast tudunk felujitani, komfortositani. A 
lakasok eladasa tehat, ha erre a celra forditjuk, akkor nem a lakasvagyon felelese, hanem 
ertekenek a novelese.
Gyakran vetodik fel - tbbbek kozott a korabbi Corvin-setany program kapcsan is - hogy a 
kikdltoztetett lakok miert nem az ujonnan eptilt hazakban kaptak lakast. Ennek egyszerii oka 
van: egy ujonnan epitett lakas egy negyzetmeterenek araert legalabb ket negyzetmetemyi 
hasznalt lakast lehet vasarolni es ahogy az elobb volt rola szo, legalabb negy 



negyzetmetemyit felujitani. Vagyis az ebben a koncepcioban javasolt megoldassal sokkal 
tbbb csalad lakhatasi problemajat lehet megoldani.
A vagyongazdalkodasi terv kiemelt celja a fentiek ertelmeben, hogy rogzitse a 130 db 
onkormanyzati berhazzal, es az onkormanyzati tulajdonu ures telkekkel kapcsolatos kozep 
(2022-2024) es hosszu tavii (2025-2029) elkepzeleseket. Kijelolje a bontando, a felujitando, 
a funkciovaltasra javasolt, az epuletszerkezeti felujitast nem igenylo berhazak koret es 
egyseges koncepcid sztiksegesseget hangsulyozza a Dioszegi tombre.

Kort
Onkormanyzati berhazak
® Epuletszerkezeti felujitas nem szukseges
IH Felujitando: 6pu1etfelujit£st igdnyel
■I Funkcidvdltasra javasolt
M Egyseges koncepcid szukseges
BS KOzdptavon bontandd
HI Hosszu tavon bontandd
'.’.’.’J Negyedek hatdrai

A jozsefvarosi berhaz allomany egy reszenek epuletszerkezeti allapota erdsen leromlott, az 
epuletek felujitasa gazdasagtalan, az epuletek egy reszenek bontasa elkerulhetetlenne valt. A 
Terv 29 db berhazat jelbl bontandonak.

A bontasra javasolt korbe keriiltek azok az epuletek, ahol az epuletek muszaki allapotaban 
bekovetkezett jelentos allagromlas miatt a lakhatas minosege mar egyaltalan nem 
elfogadhatd. Szinten megfontolando azoknak a rossz allapotu, epiteszeti erteket nem 
kepviselo alulhasznositott ingatlanoknak a bontasa, amelyeknek viszonylag alacsony a 
lakasszama, sok benniik az tires lakas es viszonylag nagy telken helyezkednek el. 
Szempont meg, hogy az adott teriileten varhato-e valamilyen nagyobb fejlesztesi projekt. 
Jelenleg a Semmelweis Egyetem fejlesztesi elkepzelesei erintik a kerulet ket tombjet, a 126- 
os es 145-ds tomboket, ami nehany rossz allapotu onkormanyzati tulajdonu berhaz bontasat 
igenyelheti.
A bontasra kijeloles merlegelesekor figyelembe vettuk a varoskepi, emlekorzesi 
szempontokat is, hogy maradjanak olyan epuletek, amelyek drzik Jdzsefvaros hagyomanyos 
epiteszetet. Jozsefvarosban meg mindig megtalalhatdk a XIX. szazadban epiilt fbldszintes 



hazak, amelyek dnmagukban nem kepviselnek epiteszeti erteket, de varoskepi jelentoseggel 
bimak; emlekeztetnek a regi Jozsefvarosra. A tarsadalmi, szakmai vita eredmenyekent a 
bontando epuletek szama valtozott. A bontasra javasolt epuletek egy resze atkeriilt a 
felujitandoba, illetve a funkciovaltasra javasolt korbe.
Azt is figyelembe kell venni, hogy nem minden lebontando haz telket kivanjuk eladni, lesznek 
olyanok, amelyek helyen koztertilet, park letestil. Ezeket is jelezzuk a Tervben.
Fontos kerdes, hogy a lebontando epuletek telkeit mikor ertekesitse az onkormanyzat. A 
keruletben szokasos gyakorlat az, hogy az ertekesitesre meg a lakok kikoltozese elott kerul 
sor, az onkormanyzat „labon” adja el a hazat, hataridot vallalva a lakok kikoltoztetesere. 
Ebben az esetben nem fordulhat elo, hogy a kikoltoztetes utan ne legyen vevoje a teleknek es 
a palyaztatas soran elbleg is kerhetd. Hatranya, hogy a felteteles ertekesites sziiksegkeppen 
lenyomja az arakat, zavarossa teszi, hogy pontosan mit is adunk el, ami csokkenti a versenyt 
es a kiuritesi hataridd miatt eldallhat olyan helyzet, amikor a lakok ugy erezhetik, hogy 
meltanytalan nyomasgyakorlasnak vannak kiteve. Gazdasagilag es a lakok szempontjabol is 
elonyosebb eljaras, ha az ertekesitesi dontes utan sajat forrasbol megkezdodik a lakok 
kikoltoztetese es csak akkor kerul sor az ertekesitesre, amikor mar minden lakoval letrejott a 
megallapodas es megkezdodott a szamukra kivalasztott lakasok felujitasa. Celunk, hogy a 
jelenlegi berlok tovabbra is jozsefvarosi polgarok maradjanak. Azaz elsosorban cserelakast 
ajanlunk nekik az tires onkormanyzati lakasallomanybol, melyet szisztematikusan ujitunk.
A bontando eptileteket es tires telkeket az ingatlanfejlesztok szeles korevel kell 
megismertetni. Jozsefvarost ra kell tenniink a fejlesztok terkepere, varosfejlesztesi expo 
szervezesevel, celzott hirlevelekkel, esemenyekkel kell a fejlesztokkel megismertetni a 
varosfejlesztesi elkepzeleseinket. Az ertekesitesi tevekenyseg akkor lesz sikeres, ha keresletet 
tudunk generalni, ha a fejlesztok minel szelesebb koret Jdzsefvarosba tudjuk csabitani.
Ha a jelenleg nem bontando onkormanyzati berhazakat nem fejlesztjiik, akkor 10 ev mulva 
ezek is bontandova valnak. 2022 es 2029 kozott a hangsuly az onkormanyzati tulajdonu 
berhazak felujitasara kerul. A jovoben az onkormanyzat elsosorban a sajat vagyonan hajt 
vegre beruhazasokat, fejleszteseket. A tarsashazi tamogatasok az eletveszely elharitasara es 
kisebb leptekti, celzott, elsosorban klimavedelemmel osszefuggo fejlesztesek megvalositasara 
koncentralddnak. Celunk az onkormanyzati tulajdonu ingatlanvagyon allapotanak jelentos 
mertekii javitasa. A terv keszitese soran kijeloltiik azt az 50 db onkormanyzati berhazat, 
melyek eptiletfelujitast igenyeinek.

A berhazfejlesztesi program alapelve, hogy a berhaz- es berlakasallomany barmely 
elemenek (ide ertve a program kereteben lebontott epiiletek telkeit) ertekesitesebol szarmazd 
bevetel minel nagyobb reszet berhaz es berlakas fejlesztesre forditjuk. Ilyen modon a 
bontando ingatlanok eladasa nem eredmenyez vagyonvesztest, mert sajat ingatlanaink 
ertekenek novelesere forditjuk. Ez azon tul, hogy melto lakaskorulmenyeket tudunk majd 
biztositani a berloinknek, hosszii tavon a karbantartasi es gyorsszolgalati koltsegek 
csbkkentese reven a folyo lakasfenntartasi kiadasok csokkenteset is eredmenyezi.

Megujuld berlakasallomany
Az onkormanyzat tulajdonaban jelenleg 4107 lakas van. A lakasok ketharmada 1 
lakohelyiseggel rendelkezik, kozel 30%~a komfort nelkuli vagy sziikseglakas. 
Altalanossagban elmondhato, hogy a lakasok rossz muszaki allapotban vannak. Az 
onkormanyzati lakasallomany 20%-a tires, azaz mintegy 834 db tires berlakas van. Az tires 
onkormanyzati lakasok becsiilt felujitasi koltsege meghaladja az 5 milliard Ft-ot. A 
jozsefvarosi berhazak es lakasok rendbehozasaban az orszagos koltsegvetes tamogatasara nem 



szamithatunk, sot az erre a celra eldiranyzott 620 millio Ft-ot - ami bar jelentos osszeg, de 
eltorpiil az igenyek mellett - elvontak. Emellett folyamatosak az onkormanyzatokat erd 
megszoritasok. Ilyen kbrulmenyek kbzott nines mas lehetoseg, mint - a Gazdasagi 
Programnak megfelelden - az onkormanyzati vagyon fentiekben ismertetett konvertalasa.
A Gazdasagi Programmal osszhangban celunk a lakott berlakasok szamanak novelese. Az 
fires onkormanyzati berlakas allomanyt folyamatosan ujitani kell, hogy legyen berlakas 
lakaspalyazatokra, cserelakasokra es egyeb hasznositasra (LELEK lakas, Csaladok Atmeneti 
Otthona, hazfeliigyeloi lakas). Amig az onkormanyzati berhazakban es a tarsashazakban 
tobb, mint 800 tires onkormanyzati berlakas van a kertilet tulajdonaban, addig ezek 
koziil a nem bontando hazban levdk es celszeriien felujithatok felujitasa, elhetove tetele 
a prioritas. Az onkormanyzati lakasallomany novelesenek altematlv megoldasai (tomeges 
hasznalt lakas vasarlas, ujonnan epiilt berlakas vasarlas, sajat berhaz epites) azt kovetoen 
johetnek szoba, hogy a jelenleg tires lakasallomany minimalisra csokkent.
Gyakran felmenilo javaslat, hogy a telkek eladasa soran a telekar vagy annak egy resze 
fejeben ujlakast keijen az onkormanyzat. Nagy hatranya azonban, hogy ilyen mddon csak 
nagyon dragan lehet berlakashoz jutni es nem marad forras a rossz allapotu tires lakasok es 
eptiletek felujitasara. Ezt az eszkozt addig, amig az onkormanyzat meglevo lakas- es 
epuletallomanya nem ujul meg nem kivanjuk alkalmazni.

Proaktiv helyiseggazdalkodds
Az onkormanyzat tulajdonaban jelenleg 1533 db helyiseg van, ebbol 1434 db a 
forgalomkepes vagyon resze. A maradek 99 helyiseget onkormanyzati es allami intezmenyek 
hasznaljak. A helyiseggazdalkodas evtizedek ota veszteseges. A veszteseges gazdalkodas 
legfobb oka az tires helyisegek magas szama, az onkormanyzati helyisegek 57%-a, azaz 
811 darab helyiseg tiresen, kihasznalatlanul all.

A kozep- es hosszutavu kozterfejlesztesi elkepzelesek tobb utcat is erintenek. A 
gazdasagfejlesztesi szempontbol kiemelt jelentosegu es kozterfejlesztesekkel erintett helyi 
foutcakban levo onkormanyzati helyisegeket nem akarjuk ertekesiteni, a kiemelt 
jelentosegii utcakban a hasznosithato helyisegeket szinten onkormanyzati tulajdonban 
szeretnenk tartani. A vagyongazdalkodasi tervben kijeloljtik ezeknek az utcaknak a koret.
A helyiseggazdalkodast nehany urbanisztikailag kiemelt teriileten a varosnegyed 
rehabilitacios folyamatanak reszekent celszeru kezelni. Pilot projektkent a Deri Miksa utca 
megujitasaval osszekapcsolva a komyekbeli iizlethelyisegeket integrativan az utca reszekent 
ertelmezztik. Fontos az uj utca arculatahoz kapcsolodo fimkeiok megjelenesenek elosegitese, 
melyek elsosorban a helyieket, a helyi igenyeket celozzak.
Regi problema az onkormanyzati tulajdonban levo tarsashazi hasznosithatatlan, tires 
pincehelyisegek nagy szama. Ezek utan az onkormanyzatnak kozos koltseget kell fizetni, igy 
ezek a helyisegek jelentos mertekii veszteseget okoznak a helyiseggazdalkodasban. A 
helyiseg berbeadasrol szolo onkormanyzati rendeletet modositani fogjuk annak erdekeben, 
hogy a tarsashazak es a tarsashazban tulajdonnal rendelkezo termeszetes szemelyek a 
kozos koltseg osszegen berelhessek a pinceszinti, alagsori es emeleti hasznosithatatlan 
helyisegeket. Ezzel a hasznosithatatlan tarsashazi pince es emeleti helyisegek eseten a 
nullszaldos gazdalkodast probaljuk megkozeliteni.
A Jozsefvarosi Onkormanyzat szamara fontos, hogy a keriiletben sok szervezet talaljon 
otthonra es ezzel gazdagodjon a keriileti kulturalis, kozdssegi elete. Az onkormanyzati 



kozcelu feladatokhoz kapcsolddo tevekenyseget vegzo szervezetek, szemelyek szamara 
kedvezmenyes berleti dijon biztositunk helyisegeket.

Sokan keresnek Jozsefvarosban helyiseget, - vallalkozasok, civil szervezetek, kulturalis 
szervezetek a helyiseg berbeadasi tevekenyseg megis nagyon alacsony eredmenyessegi 
rataval mukodik. Kiemelt feladat a hasznosithatd tires helyisegek mielobbi berbeadasa. A 
jelenlegi passziv, reaktiv helyiseggazdalkodast fel kell valtania a proaktiv 
helyiseggazdalkodasnak. A helyisegallomany nyilvanosan elerhetd bemutatasaval, a berleti 
dij es kozos koltseg eldre kalkulalt nyilvanossa tett osszegevel, a berbeadasi folyamat 
aramvonalasitasaval, folyamatos kommunikacios es tajekoztato kampannyal el kell emiink, 
hogy minel tobb tires helyisegunk berlore talaljon.

Ovodai, szocidlis, egeszsegiigyi infrastruktura fejlesztese
Kormanyzati tamogatasbol folyamatban van a Kaptalanfiiredi gyermekudiilo fejlesztese. A 
Befogado ovoda projektiink kereteben es aimak kiegeszitesekent ovoda fejlesztesi programot 
inditunk. Az onkormanyzat szocialis ellatd intezmenyeben mukodo gyermekek atmeneti 
otthonat uj helyre koltbztetjiik es mind infrastrukturalisan, mind pedig szolgaltatasok 
tekinteteben fejleszteni fogjuk.
Az Egeszseges Budapest II programbol modem miiszerekkel, eszkozokkel szereltuk fel a 
Jdzsefvarosi Szent Kozina Egeszsegiigyi Kozpontot. A tovabbiakban pedig az Aurora utcai 
szakrendelo 430 m2 alapteriiletu, ketszintes uj epiiletszarnyat szeretnenk felepiteni a 
szakrendeld udvaranak Deri Miksa es Nagyfuvaros utca feloli szakaszan.

Egeszseges utcdk, gyalogosok es kerekpdrosok tengelyek
A vagyongazdalkodas resze a forgalomkeptelen vagyon fejlesztese is. Szamos kbzteriilet 
fejlesztesi projekt indul el a kovetkezo evekben. A fovarosi TER KOZ tamogatasbol 
megujul a Deri Miksa utca Nagyfuvaros utca es Rakoczi ter kozotti szakaszat. A Corvin 
Setany Program befejezd kozteri elemekent ujul meg a Prater utca Futo es Szigony utcak, 
illetve a Tomo utca Leonardo da Vinci es Szigony utcak kozotti szakasza. 2022-ben elindul a 
Szentkiralyi utca kozteriilet fejlesztese is, a Rakoczi ut es Mikszath ter kozotti szakasz 
fasitasaval. A Jdzsefvarosi Onkormanyzat a lakossagi egyeztetest kovetoen teljes kdruen 
megujitja a Horvath Mihaly ter eszaki oldalat, azaz a templom komyezetet. A Blaha Lujza ter 
fovarosi felujitasaval parhuzamosan, keruleti forrasbdl megujul a Somogyi Bela utca Blaha 
Lujza ter es a Gutenberg ter kozotti szakasza, ezaltal egy gyalogosbarat tengely jon letre a 
Kiscsibesz ter es a megujuld Blaha Lujza ter kozott. Kozossegi kertek, piheno kertek, kutyas 
kertek letesiilnek.
A vagyongazdalkoddsi terv elkesziteseben az onkormanyzat munkatdrsai mukodtek kozre:
Arnold Maria, Barta Ferenc, Bodorkos-Oukali Cecilia, Borbas Gabriella, Csete Zoltdn, Illes 
Peter, Kerekgyarto Anna, Lennert Zsofla, Molnar Gyorgy, Nagy Zsofia, Peterffy Marton, 
Radai Daniel, Sarkany Csilla, Udvarhelyi Tessza, Zsidi Lajos.

A terv elkesziteset koordinalta: Borbas Gabriella



2. Onkorinanyzati vagyon szabalyozasanak jogi kdrnyezete
A nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny (a tovabbiakban: Nvtv.) szabalyozza az 
allam es a helyi onkormanyzatok tulajdonaban allo vagyon megorzesenek, vedelmenek es a 
nemzeti vagyonnal valo felelds gazdalkodasnak a kovetelmenyeit, az allam es a helyi 
onkormanyzatok kizarolagos tulajdonanak koret, a nemzeti vagyon feletti rendelkezesi jog 
alapveto korlatait es felteteleit, valamint az allam es a helyi onkormanyzat kizarolagos 
gazdasagi tevekenysegeit. Az Nvtv. 9. § (1) bekezdese eloirja, hogy a helyi 
dnkormanyzatnak kozep- es hosszu tavu vagyongazdalkodasi tervet kell keszitenie.

Az Nvtv. alapjan a helyi onkormanyzat vagyona torzsvagyon vagy forgalomkepes vagyon 
lehet. A torzsvagyon a kotelezo dnkormanyzati feladatkor ellatasat vagy hataskdr gyakorlasat 
szolgalo vagyonelemek osszessege, amely forgalomkeptelen es korlatozottan 
forgalomkepes vagyonelemekbol all. A forgalomkeptelen vagyonelemek koze tartoznak 
tobbek kozott a helyi kozutak es mutargyaik, a helyi onkormanyzat tulajdonaban allo terek, 
parkok, kozkertek. A korlatozottan forgalomkepes torzsvagyon kozvetleniil onkorinanyzati 
feladat es hataskdr ellatasat vagy a kozhatalom gyakorlasat szolgalja. Ebbe a korbe tartoznak 
peldaul az intezmenyek hasznalataban levo eptiletek, helyisegek. Az forgalomkepes vagyon 
az onkormanyzati vagyon azon resze, amely nem tartozik a torzsvagyonba.
A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi Jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XIL13.) onkormanyzati rendeletet (a tovabbiakban: 
Vagyonrendelet) 15/A. § (1) -- (3) bekezdese is kimondja, hogy a vagyongazdalkodas 
rendeltetese biztositasanak celjabol kozep- es hosszu tavu vagyongazdalkodasi tervet kell 
kesziteni. A kozeptavu vagyongazdalkodasi terv legalabb harom, a hosszu tavu 
vagyongazdalkodasi terv legalabb dt evre keszul, melyeket a Kepviseld-testulet hagy jova.
A vagyon hasznositasanak felteteleit a vagyonrendeleten tul az alabbi keriileti jogszabalyok 
szabalyozzak:

az Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasardl szolo 25/2021. (VII. 22.) 
onkormanyzati rendelet
a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok elidegeniteserol szolo 
35/2016. (XII. 08.) onkormanyzati rendelet

- az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak 
felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet
az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek 
elidegenitesenek felteteleirol szolo 32/2013. (VII. 15.) onkormanyzati rendelet
a lakasok es nem lakas celjara szolgalo helyisegek viz- es csatomahasznalati dijanak 
berlokre torteno atharitasarol szolo 23/2007. (IV. 25.) onkormanyzati rendelet
az Onkormanyzat tulajdonaban allo tires telkek, felepitmenyes ingatlanok, 
gepkocsibeallok es dologberlet berbeadasanak felteteleirol szolo 59/2011. (XI. 07.) 
onkormanyzati rendelet

- a piacokrol szolo 6/2014. (III. 06.) onkormanyzati rendelet
- az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek, telkek, 

gepkocsi-beallok, egyeb dologberletek berleti dijarol szolo 248/2013. (VI. 19.) normativ 
hatarozat

- az Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasara vonatkozd versenyeztetes szabalyairdl szolo 45/2019. (II. 21.) normativ 
hatarozat.



3. Forgalomkepes vagyon
A forgalomkepes vagyonrol szolo fejezetet az alabbi egysegekre kulonitjuk el:

- onkormanyzati berhazak;
- tires onkormanyzati telkek;
- lakasgazdalkodas;
- helyiseggazdalkodas.
Az egyes alfejezetekben hivatkozott es/vagy tablazat formajaban bemutatott adatok a 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. adatbazisanak 2022.03.21-i eredmenyeit mutatjak. 
Az adatbazis egy pillanatkepet mutat, hiszen berlemenyellenorzesek, kulonbozo valtozasok 
fel- vagy kivezetese folyamatosan tortenik a rendszerben. Elenyeszd szamban fordulnak eld 
olyan esetek, ahol egy ingatlannal kapcsolatban hianyosan allnak rendelkezesre adatok, ezeket 
n.a.-val jeldltuk.
Elemzeseink soran kulon vizsgaljuk a tarsashazban es az onkormanyzati berhazban talalhato 
lakasok, helyisegek jellemzoit. Az onkormanyzati berhaz kifejezes jelentese, hogy 100%-ban 
az onkormanyzat tulajdonaban van az epiilet, nincsen tarsashazza alapitva. A tarsashazak 
eseteben csak az ingatlanok egy resze all az onkormanyzat tulajdonaban, a tobbi lakas, vagy 
helyiseg magantulajdonban van.
Az onkonnanyzati berhazakat a muszaki allapotfelmeresek es a szakmai, tarsadalmi egyezetes 
eredmenyekent 6 kategoriaba soroltuk:

1. Epiiletszerkezeti felujitas nem sziikseges
2. Felujitando: EpiiletfelujiUst igenyel
3. Funkcio valtasra j avasolt
4. Egyseges koncepcio sziikseges a Dioszegi S. u. 18-28. epiiletekre es a Sarkany u. 

12/b-re
5. Kozeptavon bontando - epiiletkiiirites megkezdese 2024-ig
6. Hosszu tavon bontando - epiiletkiiirites 2025-2029 kozott

A vagyongazdalkodasi terv 2 idotavra bontva mutatja be az onkormanyzat terveit: kozeptav 
alatt a harom even beliil tervezett lepeseket (2022-2024), hosszu tav alatt az azt koveto 5 ev 
terveit (2025-2029) ertjiik. A tervben a rovid tavu kifejezest nem hasznaljuk.

3.1. Onkormanyzati berhazak
Az onkormanyzati berhazak fejezetben a 130 db onkormanyzati berhazzal kapcsolatos 
jovdkeprol trunk. Az onkormanyzati berhazakat a muszaki allapotfelmeresek es a szakmai, 
tarsadalmi egyezetes eredmenyekent 6 kategoriaba soroltuk:

1. Epiiletszerkezeti felujitas nem sziikseges
2. Felujitando: Epuletfelujitast igenyel
3. Funkciovaltasra j avasolt
4. Egyseges koncepcio sziikseges a Dioszegi S. u. 18-28. epiiletekre es a Sarkany u. 

12/b-re
5. Kozeptavon bontando - epiiletkiiirites megkezdese 2024-ig
6. Hosszu tavon bontando - epiiletkiiirites 2025-2029 kozott

A 130 db onkormanyzati berhaz felsorolasat a 6.1. sz. melleklet tartalmazza. A fejezetben 
minden kategoriat reszletesen bemutatunk.



3.1.1. Onkormanyzati berhazakkal kapcsolatos helyzetkep
A Jozsefvarosi Onkormanyzat osszesen 130 db onkormanyzati berhazzal rendelkezik. Ezen 
belul van egy olyan berhaz, mely a fovarosi onkormanyzattal kbzos tulajdon (Kis Fuvaros u.
6.), melyet az egyszeruseg kedveert az onkormanyzati berhazak koze sorolunk. A 130 db 
onkormanyzati berhaz felsorolasat a 6.1 melleklet tartalmazza.

1. abra: Onkormanyzati berhazak megoszlasa negyedek szerint

A legtobb onkormanyzati haz a Magdolna negyedben van, az osszes epiilet 42 %-a. Ezt 
koveti az Orczy, a Csarnok es a Corvin negyed. A maradek negy negyedben az epuleteknek 
11, a lakasoknak 13 %-a van. Az onkormanyzati berhazakban osszesen 2615 lakas talalhato, 
ezek 23 szazaleka ures. Az onkormanyzati berhazak - a Szazados negyedet nem szamitva, 
ahol a Muvesztelep egy egysegkent van nyilvantartva - atlagosan 872 m2-es telken allnak. A 
ket sok onkormanyzati berhazat tartalmazo negyed kozul, azaz a Magdolna es az Orczy koziil 
az Orczyban nagyobb a telekmeret.

1. tabldzat: Berhazak szama, lakdsok, telekmeret negyedenkent

Negyed
Hazak 
(db)

Hazak
SIR-®'

Lakasok 
(db)

Lakasok 
9^

Ures 
lakasok 

(db)

Ures/ossz 
lakas %

Atlagos 
lelek (m2)

Corvin negyed 16 12% 336 13% 47 14% 681
Csarnok negyed 19 15% 291 11% 52 18% 680
Losonci negyed 5 4% 138 5% 35 25% 1068
Magdolna negyed 56 42% 974 37% 189 19% 863
Nepszinhaz negyed 4 3% 131 5% 28 21 % 1178
Orczy negyed 26 20% 674 26% 254 38% 1039
Palotanegyed 2 2% 28 1% 5 18% 597
Szazados negyed 2 2% 43 2% 4 9% 1484

Osszesen 130 100% 2615 100% 614 W23%W 1049(872)

A telekmeretnel a zarojelben levo szam a Szazados negyed nelkUli atlag. A Szazados negyedben a Muvesztelep 
egy egysegkent van nyilvantartva.

Az onkormanyzat berhaz es berlakasallomanya osszessegeben rendkiviili mertekben 
elhanyagolt. Tobb evtizedes droksegrol van szo, a helyzet javitasara tortent mar nehany 



kiserlet, a ket legnagyobb szabasu, a Corvin-setany program es a Magdolna negyed program 
egyarant a ketezres evek elso feleben kezdodott. A Corvin-setany program kereteben tobb 
szaz nagyon rossz allapotu, szubstandard lakast bontott le az onkormanyzat, a berlok jobb 
minosegu, komfortosabb, nagyobb alapteruletu lakasokba koltoztek. A program kereteben 5 
uj haz is eptilt.
A Magdolna negyed program harom uteme kereteben szamos berhazfelujitas zajlott le, ennek 
koszonheto, hogy az erdemi mennyisegu onkormanyzati hazat tartalmazo negyedek kozul a 
Magdolna negyedben a legmagasabb azoknak a berhazaknak az aranya, amelyek nem 
igenyelnek komolyabb szerkezeti beavatkozast. Ugyanakkor egyaltalan nem tortentek 
szisztematikus erofeszitesek az onkormanyzati berhazallomany egeszenek a 
megujitasara es magas szinvonalu fenntartasara.

3.1.2. Az onkormanyzati berhazakkal kapcsolatos jovbkep
A Terv keszitese soran az onkormanyzat szakemberei felmertek a 130 db berhaz allapotat. 
Az onkormanyzati berhazakat a muszaki allapotfelmeresek es a szakmai, tarsadalmi egyezetes 
eredmenyekent 6 kategoriaba soroltuk:

1. Epuletszerkezeti felujitas nem sziikseges
2. Felujitando: Epiiletfelujitast igenyel
3. Funkciovaltasrajavasolt
4. Egyseges koncepcio sziikseges a Dioszegi S. u. 18-28. epuletekre es a Sarkany u. 

12/b-re
5. Kozeptavon bontando - epiiletkiurites megkezdese 2024-ig
6. Hosszu tavon bontando - epiiletkiurites 2025-2029 kbzbtt

Az Terv tovabbi reszeiben minden kategoriat reszletesen bemutatunk.

1. terkep: Onkormanyzati berhdzak

Onkormanyzati berhazak
Egg £piiletszerkezeti felujitas nem sziikseges
Ba FelujitandO: epiiletfelujitast igenyel
■ Funkciovaltasrajavasolt
K Egyseges koncepcio sziikseges
iSii KCzeptavon bontando 
K Hosszu tavon bontando

Negyedek hatarai

A fenti terkep alapjan kesziilt az alabbi abra, mely az egyes kategoriakban levo berhazak 
szamat mutatja be.



2. abra: Onkormanyzati berhazak megoszldsa kategdridk szerint

50
60
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30
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0
Epuletszerkezeti Felujitando: Funkciovaltasra Egyseges Kozeptavon Hosszu tavon

felujitas nem Epuletfelujftast javasolt koncepcid bontando bontando 
szukseges igenyel szukseges

A legtobb onkormanyzati berhaz a felujitando kategoriaba kerult (50 db), es ezzel egyiitt a 
legtobb lakas is a felujitando epuletekben talalhato (1004 db). A masodik legnagyobb 
kategoria az epuletszerkezeti felujitast nem igenylo onkormanyzati berhazak (37 db). Ezek 
azok az onkormanyzati berhazak, amiket az onkormanyzat nem tervez lebontani, illetve nem 
tervezi a lakohaz funkcio megvaltoztatasat sem.

Ket kisebb kategoria 7-7 epulettel a funkciovaltasra javasolt epiiletek es a Dioszegi es 
Sarkany utcakban talalhato epuletcsoport, melyre egyseges koncepciot szukseges kialakitani.
A felmeresek eredmenyekent osszesen 29 db epulet kerult a bontando kategoriaba. Ezekben 
az epuletekben mintegy 306 db lakas talalhato. A lakott lakasok szama osszesen 180 db, azaz 
az epuletbontasok eseten 180 berlot kell ezekbol a berhazakbol kikoltoztetni.

2. tabldzat: Berhazak szama, lakasok szama kategdriankent

Kategoria Hazak (db) Hazak Lakasok 
(db) Lakasok %

vres 
lakasok 

(db)

L’res/ossz 
lakas %

Epuletszerkezeti felujitas 
nem szukseges 37 29% 955 37% 145 15%

Felujitando:
Epuletfelujitast igenyel 50 39% 1004 38% 179 18%

Funkciovaltasra javasolt 7 5% 30 1% 11 37%
Egyseges koncepcid 
szukseges 7 5% 320 12% 153 48%

Kozeptavon bontando 17 13% 208 8% 90 44%
Hosszu tavon bontando 12 9% 98 4% 36 37%

Osszesen 130 100% 2615 100% 614 23%

3.1.3. Epuletszerkezeti felujitas nem szukseges

Az alabbi terkepen azokat az onkormanyzati berhazakat mutatjuk, ahol jelenleg nagyobb 
felujitast nem tartunk szuksegesnek.



A muszaki felmeresek szerint az onkormanyzati berhazak mmdossze 29%-aval, azaz 37 db 
berhazzal nines felujitast igenylo alapveto szerkezeti problema. Ez nem azt jelenti, hogy 
egyaltalan nem igenyelnek felujitast, csupan annyit, hogy surges beavatkozasra nines sziikseg. 
Ezek a viszonylag nagyobb epiiletek, igy a teljesen onkormanyzati tulajdonu epiiletekben levo 
lakasok (2615 db) 37%-a ezekben van.

3. abra: Epuletszerkezeti felujitast nem igenylo onkormanyzati berhazak megoszldsa 
negyedek szerint

Corvin negyed Csarnok negyed Magdolna negyed Orczy negyed Szazados negyed

A korabbi Magdolna negyed programok eredmenyeit tukrozi, hogy ebben a negyedben a 
legmagasabb azoknak az epiileteknek (27 db) a szama, amelyekkel mar nines epuletszerkezeti 
teendo.



Az epiiletszerkezeti felujitast nem igenylo berhazakban a lakasok is jobb allapotban vannak. 
A lakasok 40%-anak a muszaki allapota jo vagy felujitott, 36%-a kozepes allapotu. A lakott 
lakasok aranya is magasabb, mint a tobbi berhaz kategdria eseten.

3. tdblazat: Epiiletszerkezeti  felujitast nem igenylo onkormanyzati berhazak megoszldsa
kihaszndltsdg, muszaki dllapot szerint
Kihasznaltsag Lakasok (db) Lakasok %

Lakott 810 85%
Ures 145 15%

Osszesen 955 100%
Muszaki allapot Lakasok (db) Lakasok %

1 romos 29__________ 3%
2 felujitando

3 kozepes / elfogadhato

198 21%

341 36%

4 jo / kifogastalan 271 28%
5 felujitott / uj epitesu 116 12%
Osszescn 955 100%

3.1.4. Felujitando onkormanyzati berhazak
A Jozsefvarosi Onkormanyzat berhazfejlesztesi programjanak egyik alappillere, hogy a 
legrosszabb allapotu, viszonylag kis lakasszamu es nagy telken levo epuletek lebontasaval es 
a telkek ertekesitesevel forrast teremtsen a sziikseges felujitasokra, ezzel megnbvelve a 
megmarado onkormanyzati hazak erteket.
A berhazfejlesztesi program alapelve, hogy a berhaz es berlakasallomany barmely 
elemenek (ide ertve a program kereteben lebontott epuletek telkeit) ertekesitesebol 
szarmazo bevetelt berhaz es berlakas fejlesztesre forditjuk. Ilyen modon az ingatlanok 
eladasa nem eredmenyez vagyonvesztest, mert sajat ingatlanaink ertekenek novelesere 
forditjuk. Ez azon tul, hogy melto lakaskoriilmenyeket tudunk majd biztositani a 
berldinknek, hosszu tavon a karbantartasi es gyorsszolgalati koltsegek csokkentese reven a 
folyo lakasfenntartasi kiadasok csokkenteset is eredmenyezi.



3. terkep: Epuletfelujitdst igenylo dnkormdnyzati berhazak

A felujitando onkormanyzati berhazak szama 50 db, azaz a 130 db berhaz 39%-a felujitando. 
Ezekben az epiiletekben 1004 db berlakas van. A legtobb felujitasra szorulo epulet a Corvin 
negyedben (12 db), Magdolna negyedben (10 db), Csamok negyedben (9 db) es az Orczy 
negyedben (8 db) talalhato.

4. abra: Epuletfelujitdst igenylo dnkormdnyzati berhazak megoszldsa negyedek szerint

Corvin negyed Csarnok Losonci Magdolna Nepszinhaz Orczy negyed Palotanegyed
negyed negyed negyed negyed

Ezekben az epiiletekben is viszonylag magas a jo allapotu onkormanyzati lakasok aranya, 
illetve a lakott lakasok aranya.



4. tdblazat: Epiiletfelujitast igenylo onkormanyzati berhdzak megoszldsa kihaszndltsdg, 
muszaki dllapot szerint
Kihasznaltsag Lakasok (db) Lakasok %

Lakott 825 82%
Ures 179 18%
Osszesen 1004 100%
Muszaki allapot Lakasok (db) Lakasok %

1 romos 52 5%

2 felujitando 336 33%

3 kozepes / elfogadhato 341 34%

4 jo / kifogastalan 207 21%

5 felujitott / iij ^pitesu 68 7%

Osszesen 1004 100%

3.1.5. Funkciovaltasra javasolt dnkornianyzati berhazak

A berhazak jovojerol valo gondolkodas soran a bontasra kijeldles merlegelesekor figyelembe 
vettiik a varoskepi, emlekorzesi szempontokat is, hogy maradjanak olyan epuletek is, 
amelyek drzik Jdzsefvaros hagyomanyos epiteszetet. Jozsefvarosban meg mindig 
megtalalhatok a XIX. szazadban epiilt foldszintes hazak, amelyek onmagukban nem 
kepviselnek epiteszeti erteket, de varoskepi jelentoseggel bimak; emlekeztetnek a regi 
Jozsefvarosra. Ezek kbziil a foldszintes hazak kozul kivalasztottuk azokat az ingatlanokat, 
amelyek muszaki allapotat tekintve felujithatok, meghatarozoak az utcakepben, es 
funkciovaltassal mukodtetesiik fenntarthato. Erre tekintettel alakitottuk ki a funkciovaltasra 
javasolt epuletek kbret, melyeket elsosorban varoskepi okok miatt javaslunk megdrizni.

4. terkep: Funkciovaltasra javasolt onkormanyzati berhdzak



Osszesen 7 db epuletet tettiink be a funkciovaltasra javasolt kategoriaba, melybol 4 db a 
Magdolna negyedben talalhato. A 7 db funkciovaltasra javasolt epiiletben osszesen 30 db 
lakas van, melybol jelenleg 11 db ures.

5. abra: Funkciovaltasra javasolt onkormanyzati berhazak megoszlasa negyedek szerint

Funkciovaltasra javasolt onkormanyzati berhazak:

Aurora u. 15.

6 db lakas / 4 db lakott
Telekmeret: 294 m2

Karacsony S. u. 20.

4 db lakas / 3 db lakott
Telekmeret: 822 m2

Karacsony S. u. 24.

3 db lakas / 3 db lakott 
Telekmeret: 815 m2



Koszoru u. 20.

4 db lakas / 2 db lakott
Telekmeret: 513 m2

Koris u. 15.

6 db lakas / 2 db lakott
Telekmeret: 713 m2

Lujza u. 2/b

2 db lakas / 2 db lakott 
Telekmeret: 732 m2

Matyas ter 2

5 db lakas / 3 db lakott 
Telekmeret: 432 m2

A funkciovaltasra javasolt berhazakban levo lakasok tobbsege (57%) romos vagy felujitando 
es csak negyede legalabb jo allapotu.

5. tablazat: Funkciovaltasra javasolt bnkormanyzati berhazak megoszldsa muszaki dllapot 
szerint
Muszaki gliapot Lakasok (db) Lakasok %

1 romos 2 7%

2 felujitando 15 50%

3 kozepes / elfogadhato 5 17%

4j6/kifogastalan 5 17%

5 felujitott/ uj epitesu ' 3 10%

Osszesen 30 100%



3.1.6. Egyseges koncepcio a Dioszegi tombre

A Jozsefvarosi onkormanyzat 2016-ban a Dioszegi utcai onkormanyzati tulajdonu 
ingatlanokat - Dioszegi utca 18-28. - javasolta a Kozszolgalati egyetem reszere kollegiumi 
fejlesztes celjara. Idokozben az egyetem elallt az otlettol, ezert uj tervet kell kidolgozni az 
ingatlanok hasznositasara.

Az erintett ingatlancsoport a Dioszegi Samuel utca - Koris utca ~~ Orczy ut - Sarkany utca 
altal hatarolt tombben helyezkedik el a Dioszegi Samuel utca felol. Szorosan kapcsolodik 
hozza a Sarkany u. 12/b ingatlant is.

5. terkep: Dioszegi tomb onkormanyzati berhazai
{ Onkormanyjati bEfhSzak
1 ES EgyMses koncecdo ssuksiges

...................... ........................ ' i !..Jbegyedek

A reszben tobbemeletes, reszben pedig foldszintes berhazak csoportjanak teriilete 11.333 m . 
A vizsgalt telekcsoportba a Dioszegi utcaban osszesen 6 db ingatlan tartozik (hrsz.: 35979, 
35980, 35981, 35982, 35983, 35996), amelyek 100%-ban onkormanyzati tulajdonu berhazak. 
A kijelolt tomb teriilete nem all ertekvedelem alatt.

A Dioszegi utcai telekcsoport ingatlanainak jellemzese:
- Dioszegi Samuel utca 18. (hrsz: 35979): A haromemeletes, zartsoru beepitesti, udvaros 

epulet 1890 koriil epiilt. A telek merete 1.966 m2.
- Dioszegi Samuel utca 20. (hrsz: 35980): A haromemeletes, zartsoru beepitesti, udvaros 

epulet 1890 koriil epiilt. A telek merete 1.978 m2. Hasonlo miiszaki allapotban van mint a 
Dioszegi 18. Osszessegeben ehnondhato, hogy az epiilet Dioszegi utca szamyan kivuli 
szamyai sem epiteszetileg, sem fiinkcionalisan nem korszeriiek, atalakitasuk nem 
gazdasagos.

- Dioszegi Samuel utca 22. (hrsz: 35981): A ketszintes, zartsoru beepitesti, udvaros epulet 
1889-ben epiilt. A telek merete 2.017 m2. Dioszegi utca szamyan kiviili szamyai sem 
epiteszetileg, sem funkcionalisan nem korszeriiek, atalakitasuk nem gazdasagos.

- Dioszegi Samuel utca 24. (hrsz: 35982): A foldszintes, zartsoru beepitesti, udvaros epulet 
1893-ban epiilt. A telek merete 1.981 m2.

- Dioszegi Samuel utca 26. (hrsz: 35983): A foldszintes, zartsoru beepitesti, udvaros epulet 
1880 koriil epiilt. A telek merete 1.990 m2.

- Dioszegi Samuel utca 28. (hrsz.: 35996): Az egyszintes, zartsoru beepitesti lakoepiilet 
1904-ben epiilt. A telek merete 490 m2.



6. tablazat: A Dioszegi tomb lakas- es telekadatai
Onkormanyzati 
berhazak

Lakasszam 
(db)

l.akott lakasok 
szama 
(db)

Ures lakasok 
szama 
(db)

Telek teriilete 
(m2)

Dioszegi S. u. 18. 100 55 45 1966
Dioszegi S. u. 20. 109 54 55 1978
Dioszegi S. u. 22. 55 37 18 2017
Dioszegi S. u. 24. 14 5 9 1981
Dioszegi S. u. 26. 23 9 14 1990
Dioszegi S. u. 28. 8 3 5 490
Sarkany u. 12/b 11 4 7 911

Osszesen 320 167 153 11.333

A Dioszegi u. 24-28. eptiletek epiteszeti erteke nem jelentos, a hazak muszaki allapota es a 
keves lakott lakas indokolja az eptiletek bontasat. A masik harom eptilet eseteben a 
beavatkozas/hasznosftas formaja nem ennyire egyertelmti. A Dioszegi 18-20. eptiletek 
egyediek abban a tekintetben, hogy ket, nyomaszto legterii, nagyon hosszu es nagyon keskeny 
udvar kore eptilt haromemeletes hazrol van szo, 100-110, tobbsegeben szoba-konyhas 
komfortnelkuli lakassal. A Dioszegi 22. szam alatti epiilet egy emelettel alacsonyabb, 
kellemesebb a legter aranya, alacsonyabb a lakasszam is. Ebben a harom epiiletben a lakott 
lakasok aranya 55%: az tiresedes miatt az eptiletek muszaki allapota es a kozbiztonsag is 
fokozatosan romlik. Fontos megvizsgalni, hogy az eptiletek felujitasa, fejlesztese vagy 
bontasa a racionalis megoldas. Ugyanakkor a hat ingatlan sorsat celszerti egytitt kezelni, es 
egy tdmbszintii fejlesztesi tervet kidolgozni ra. A hat ingatlan egytittes kezelese lehetove tudja 
tenni a tomb belso feltarasat a Koris utca es a Sarkany utca kozott. Ennek erdekeben erdemes 
megvizsgalni a Sarkany utca 12/b bontando ingatlan kozteriilet celjara torteno felhasznalasat.
Osszessegeben elmondhato, hogy a Dioszegi tomb es a Sarkany utca 12/b lakasai kozt 
kimagasloan sok az tires lakas (48%). A lakasok tobbsege (74%) rossz muszaki allapotu 
(romos vagy felujitando) es csupan 10 %-uk tartozik a jo vagy felujitott kategoriaba.

7. tablazat: Funkcidvaltasra javasolt onkormanyzati berhazak megoszldsa kihasznaltsag 
muszaki allapot szerint
Kihasznaltsag Lakasok (db) Lakasok %

Lakott 167 52%
Ures 153 48%
Osszesen 320 100%
Muszaki allapot Lakasok (db) Lakasok %

1 romos 58 18%
2 felujitando 178 56%
3 kozepes / elfogadhato 51 16%

4 jo / kifogastalan 29 9%
5 felujitott / uj epitesu - 4________ ____________ 1%
Osszesen 320 100%



3.1.7. Kozep- es hosszu tavon bontando epiiletek

A vagyongazdalkodasi terv ket csoportra osztja a bontasra kijelolt 29 db epiiletet, bontasuk 
tervezett ideje alapjan:

- 2022-2024 kozott, azaz kozeptavon bontando. Ez osszesen 17 db onkormanyzati berhaz, 
osszesen 208 db onkormanyzati lakassal.

- 2025-2029 kozott, azaz hosszu tavon bontando. Ez osszesen 12 db onkormanyzati berhaz,
osszesen 98 db onkormanyzati lakassal.

A bontando onkormanyzati berhazak mintegy fele a Magdolna negyedben talalhato (15 db), 
melybol 6 berhaz mar kozeptavon bontando. Az Orczy negyedben kozep- es hosszu tavon 
bontando onkormanyzati berhazbol 3-3 db van.

6. abra: Bontando onkormanyzati berhazak megoszlasa negyedek szerint

Corvin negyed Csarnok negyed Magdolna negyed Orczy negyed Szazados negyed

«: Kozeptavon bontando - epuletkiurites megkezdese 2024-ig 

K Hosszu tavon bontando - epuletkiurites 2025 - 2029 kozott



A bontando korbe vont berhazakat es a bontasi prioritasi lista felallitasat az alabbi 
szempontok alapjan merlegeltuk.
Bontasra javasolt korbe keriiltek azok az epiiletek, ahol az epiiletek muszaki allapotaban 
bekbvetkezett jelentos £llagromlas miatt a lakhatas minosege mar egyaltalan nem 
elfogadhatd. Ide tartoznak azok az epiiletek is, ahol a szomszedos epitkezesek okoztak 
jelentos kart az epiilet szerkezeteben, mint pl. a Vajdahunyad u. 8.
A bontasra javasolt korbe keriiltek azok a rossz allapotu, epfteszeti erteket nem kepviselo 
alulhasznositott ingatlanok, amelyeknek viszonylag alacsony a lakasszama, sok benntik 
az tires lakas es viszonylag nagy telken helyezkednek el.

Szempont volt meg, hogy az adott teriileten varhato-e valamilyen nagyobb fejlesztesi projekt. 
Jelenleg a Semmelweis Egyetem fejlesztesi elkepzelesei erintik a keriilet ket tombjet, a 126- 
os es 145-6s tbmbdket, ami nehany rossz allapotu onkormanyzati berhaz bontasat igenyli. A 
Semmelweis Egyetem a 145-ds tombben szeretne megvalositani a Tudomanyos es Innovacios 
Park es iMedTech Kivalosagi Kozpont kialakitasa es komplex fejlesztese beruhazast (Science 
park).

8. tablazat: A Semmelweis projektek dltal erintett berhazak es ures telkek

Erintett ingatlan llelyrajzi 
szam Utca Hazszain Telek teriilet (m2)

SE projekt 145 tomb - Berhaz 36071 K6ris u. 11 1148

SE projekt 145 tomb - Berhaz 36056 Dugonics u. 16 1079

SE projekt 145 tomb - Berhaz 36057 Dugonics u. 14 1363

SE projekt 145 tomb - Ures telek 36066 Kalvdria u. 15 949

SE projekt 145 tomb - Ures telek 36065 Kalvdria u. 20 937

SEprojekt 145 tomb - Ures telek 36064 Kalvdria u. 22 938

SEprojekt 145 tomb - Ures telek 36073 Koris u. 7 1240

SE projekt 126 tomb - Berhaz 36204 Szigonyu. 39 479

SE projekt 126 tomb - Tarsashaz! 36208 Tom6 u. 17 668

SEprojekt 126 tomb - Ures telek 36205 Szigony u. 32 457

SEprojekt 126 tomb - Ures telek 36206 Tomo u. 21 499

Fontos kerdes, hogy a bontasok miatt mennyi lakas „tunik el” a jozsefvarosi 
lakasallomanybol. Ezzel osszefuggesben a kikoltoztetesek miatt mennyi cserelakasra lesz 
sziikseg, felteve, hogy a jelenlegi tendencianak megfeleloen a berlok nagy tobbsege 
cserelakast ker es nem penzbeli teritest.
Amennyiben mind a 29 bontando epiiletet lebontjuk, a jelenlegi lakasallomany 7%-a, azaz 
306 berlakas „tunik el” a lakasallomanybol.



9. tdbldzat: Onkormdnyzati lakasok szama es megoszldsa a hdz bontasi allapota szerint

Haz tipusa Lakas 
(db)

Lakas
1181

Lakott 
lakasok 

(db)

Lakott 
lakasok 
illSSi

Ures 
lakasok 

(db)

Ures 
lakasok 
111811:

Tarsashaz 1492 36% 1272 39% 220 26%

Nem bontando onkormanyzati berhaz (101 db) 2309 56% 1821 56% 488 59%

Bontando onkormanyzati berhaz (29 db) 306 8% 180 5% 126 15%

Kozeptavon bontando berhdzak (17 db) ■ 68% ^.d18 66% : 90 (71% -

Hosszii tdvon bontando berhdzak (12 db) 98 ■ ■32% '-■d:62 ' 34% 36 (29%

Osszesen 4107 100% 100% 834 100%

208 olyan lakas van, aminek bontasa akar kozeptavon is megtortenhet. Ebbol 118 db 
lakas jelenleg lakott. Ha egy epulet bontasra keriil, akkor a berloknek az onkormanyzat 
koteles cserelakast vagy penzbeli teritest felajanlani. A fenti tablazatbol is latszik, hogy magas 
az onkormanyzati ures berlakasok szama, igy egyeldre van elegendo cserelakas a berlok 
elhelyezesere. A kikoltoztetesek hatekony lebonyolitasahoz 50 m2-nel nagyobb lakasok 
vasarlasara lehet sziikseg a kesobbiekben. Eire a celra hasznalt lakasokat kivanunk vasarolni. 
Gyakran felmeriilo javaslat, hogy a telkek eladasa soran a telekar fejeben lakast kerjen az 
onkormanyzat. Nagy hatranya ennek, hogy ilyen modon csak nagyon dragan lehet 
berlakashoz jutni es nem marad forras a rossz allapotu ures lakasok es epuletek felujitasara. 
Ezt az eszkozt addig, amig az onkormanyzat meglevo lakas- es epiiletallomanya nem ujul 
meg nem kivanjuk alkalmazni.



3.2. Az epuletbontasok, berldelhelyezesek lebonyolitasa
Fontos kerdes, hogy a lebontando epiiletek telkeit mikor ertekesitse az onkormanyzat. A 
kerulet jelenleg szokasos gyakorlata az, hogy az ertekesitesre meg a lakok kikoltozese elott 
keriil sor, az onkormanyzat „labon” adja el a hazat, hataridot vallalva a lakok 
kikoltoztetesere. A "labon" eladas mellett ket ervet szoktak hozni, melyekre az alabbiakban 
reagalunk.
Az egyik erv, hogy azonnali koltsegvetesi bevetellel jar, ennek erdekeben modositottuk a 
versenyeztetesi szabalyzatot is. Ugyanakkor egy bontandd epulet ertekesites eseten befolyo 
eloleg osszege toredeke a vetelarnak, az 1 eves inflacids veszteseg meghaladja az eldleg 
osszeget. Jelenlegi magas inflacids kornyezetben mind az epitoipari arak, mind pedig az 
ingatlanok ara emelkedik. Amennyiben targyevben ertekesitjiik az ingatlant, akkor a vetelar 
a targyevi ingatlanarakon jon letre. Mikozben a vetelar nagyobb reszet az ingatlanfejleszto 
a kiiiritett epulet atadasakor fizeti. A berloknek felajanlott cserelakasok felujitasa viszont az 
adasvetelt kovetoen kezdodik. A lakasfelujitas raadasul hosszadalmas folyamat, mivel meg 
kell allapodni a berlokkel, majd kozbeszerzesen kell kivalasztani a lakasfelujitast vegzo ceget, 
es ezt kovetoen a ceg altalaban 120 nap alatt vegez a lakasok felujitasaval. Ez a folyamat 
nagyjabol 1,5 ev. Ebben a 1,5 evben a lakasfelujitasi koltsegek folyamatosan novekednek. 
A kerulet koltsegvetesileg rosszul jar, ha eloszor eladja az ingatlant, majd 1 ewel kesobb 
kezdi meg a cserelakasok felujitasat. Celszeru a cserelakasok felujitasat es a 
lakokihelyezest az epiiletek ertekesitese elott megkezdeni.

A masik erv, hogy mi van, ha kiiiritettiik az epiiletet es nem talalunk vevot. Az 
onkormanyzatnak rengeteg lehetosege van az ingatlanok jol megtervezett meghirdetesere, 
ingatlanexpo szervezesere, az ingatlanfejlesztoi erdeklodes, a kereslet generalasara. 
Varosfejlesztesi szempontbol helyes gyakorlatnak azt tartjuk, ha nem az aktualis egyedi 
ingatlanfejlesztoi erdeklodes hatarozza meg, hogy melyik ingatlant adja el az 
onkormanyzat. Az onkormanyzatnak kell meghataroznia a bontasok sorrendjet, az 
ertekesitesi sarokpontokat, a fejlesztesek menetrendjet, majd ehhez befektetoi erdeklodest kell 
generalnia.
A „labon eladas”, azaz a kiurites elotti epiileteladas egyertelmu hatranya a kiuritetlen allapot 
es a masfel ev mulva tortenb atadas lenyomja az arakat, csokkenti a versenyt. A 2021-ben, 
ill. 2022-ben ertekesitett Vig utca 35. es Berkocsis utca 30. eseten ezek a hatasok 
megfigyelhetok.
Tovabbi erv a „labon eladasi” gyakorlat megvaltoztatasara, hogy ha az onkormanyzatnak nem 
sikerul kiuriteni az ingatlant masfel ev alatt, akkor kotbert kell fizetnie a vevo reszere. A 
kiuritesi hataridd miatt eldallhat olyan helyzet, amikor a berlok ugy erezhetik, hogy 
meltanytalan nyomasgyakorlasnak vannak kiteve. A stirgeto hataridd teret engedhet a 
penzbeli megvaltasok elszaporodasanak, mikozben az onkormanyzat celja, hogy minden lako 
szamara felujitott cserelakast biztositson a keriiletben.
Gazdasagilag es a lakok szempontjabol is elonyosebb eljaras, ha a dontes utan sajat 
forrasbol megkezdodik a lakok kikoltoztetese es csak akkor keriil sor az ertekesitesre, 
amikor mar minden lakoval letrejott a megallapodas es megkezdodott a szamukra 
kivalasztott lakasok felujitasa. Ebben az esetben az adasveteli szerzodes megkotesenek 
idopontjara az epulet kiurul.
Az onkormanyzat lakasrendelete biztositja, hogy minden lako, aki lakast ker megfeleld 
cserelakast kapjon. A megfeleloseg fogalmat a lakastorveny pontosan szabalyozza, ennek 



soran figyelembe kell venni a komfortfokozatot, az alapteruletet, a mtiszaki allapotot, a 
lakohelyisegek szamat, a keruleten beltili fekvest es a lakbert. A cserelakasok koze elsosorban 
jelenleg tires, de az onkormanyzat altal felujitando, vagy mar felujitott lakasok keriilnek be. 
Ahogy fogynak az tires onkormanyzati lakasok, ugy sztikseg lehet hasznalt lakas vasarlasara, 
amit az onkormanyzat fog megtenni. Erre elsosorban az 50 negyzetmetemel nagyobb lakasok 
eseteben keriilhet sor.
A bontasok celja elsosorban az, hogy az elavult, rossz minosegu lakasokban elok jobb 
kortilmenyek koze keriiljenek, igy a komfort nelktili lakasokban elok komfortos lakashoz 
jussanak es a tulzsufolt vagy nagyon kicsi lakasban elok nagyobb lakast kapjanak. Arra is 
lehetoseget biztositunk, hogy ha tobb csalad el egytitt, akkor csere soran ket kisebb lakast 
kapjanak. A jelenleg folyo kikoltoztetesek soran a berlok altal elfogadott uj lakasok atlagos 
teriilete mintegy 30 szazalekkal magasabb, mint a regi lakasok alaptertilete volt.
Az uj lakasrendelet a hajlektalanna valas megeldzese erdekeben szeles korben teszi lehetove a 
jogcim nelktili lakok helyzetenek rendezeset. Erre a kikoltoztetes soran is torekszik az 
onkormanyzat. Igy peldaul nagy osszegii lakbertartozas eseten lehetoseg nyilik kisebb ertekti 
lakasba koltozni es a tartozast a ktilonbozetbol rendezni.
Hatarozatlan ideju berleti szerzodessel rendelkezdk a rendeletben szabalyozott osszegu 
penzbeli megvaltast is igenyelhetnek, amennyiben lakhatasuk biztositott. Penzbeli teriteskent 
altalanos esetben a lakas forgalmi ertekenek 50-70 szazaleka adhatd. A lakokikoltozes 
hatekony, ugyanakkor meltanyos lebonyolitasa erdekeben a berhazfejlesztesi program resze 
az ezt lebonyolito munkatarsak szamanak novelese, szakmai felkeszultsegenek erdsitese.
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3.3. dnkormanyzati ures telkek
Az dnkormanyzati tires vagy alulhasznositott telkek listajat a 6.2. sz. melleklet tartalmazza. A 
mellekletben minden telek eseteben feltiintettuk a jelenlegi hasznositast, illetve a telekkel 
kapcsolatos javaslatot.

7. terkep'. dnkormanyzati tulajdonu ures telkek

Az onkormanyzatnak 15 db ertekesitesre szant ures telke van, osszesen 12.031 m . 
Intezmenyes hasznalatba 11 db telek van (S: 12.643 m2 ), kozter funkcio 8 db telken iizemel 
vagy kerul kialakitasra a kesobbiekben (L: 7641 m2 ), 3 telket (L: 6923 m2) egyeb eelokra 
hasznosit az onkormanyzat.
A legtobb ertekesitheto telek az Orczy negyedben talalhato. Kozter funkeiora hasznalt telek 
nagyszamban a Magdolna negyedben talalhato.

7. abra: dnkormanyzati tulajdonu ures telkek megoszlasa kategdridk szerint



3.4. Kbzterfejlesztesi lehetbsegek a bontando hazak es tires telkek helyen
Tisztes utca 7.

A Tisztes utca 7. jelenleg egy szerencsetlen kialakitas a Szazados negyedben. Ugyanazon a 
helyrajzi szamon van egy btlakasos berhaz, egy jatszoter, egy kutyafuttato es egy kozkert is. 
A helyi csaladok kbreben nepszerii Tisztes utcai jatszoter sok konfliktust okoz a berhaz 
lakbinak. Ekbzben a negyedben nincsen semmilyen kozbssegi ter, ami kulbnbbzb lepteku es 
valtozatos vendegkoru esemenyeknek adhat helyet. Ez kulbnbsen problemas, mert ha 
tavolsagban nem is jelentbsen, de terben lenyegesen elvalasztodik a negyed a keriilet 
surubben beepitett es heterogenebb funkciojii tbbbi reszetol. A konfliktusok rendezese es egy 
helyi kozbssegi kbzpont kialakitasa erdekeben celszeru a lakbknak cserelakasokat ajanlani. A 
berhaz helyen a haz egy reszenek megtartasaval fedett kozbssegi ter letrehozasara nyilik 
lehetbseg, mig mas bontando reszei a szomszedos szabad tereket bbvithetik. A pontos 
kialakitashoz sziikseges dbntesek elbfeltetele egy hasznositasi-megvalbsitasi tanulmany.
Magdolna utca 24-28. (es a Danko utca 18.)

A Danko utca a keriilet egyik legkiilbnlegesebb utcaja sajatos lehetbsegekkel. Kellben szeles, 
bar meg leuraljak a jardan parkolb autok. A Danko - Magdolna - Karacsony S. - Szerdahelyi 
utcak altal hatarolt tomb del-nyugati reszen jelentbs szabad teriilet, bnkormanyzati 
foghfjegyuttes talalhatb. A Magdolna utca 24. es 28. kbzbtt, a Magdolna 26. egy tarsashaz. A 
Danko utca 18. sz. alatti „Sportudvar” es a Magdolna utcai harom ingatlan egyutt egy 
tbkeletes es kiemelkedb kiterjedesu, multifunkcionalis, zbld kozbssegi temek, aktiv kertnek 
adhat helyet. Keresletbbl nem lesz hiany, mert a Magdolna negyed bbven igenyel uj 
kozbssegi, rekreacios helyeket, de egy ekkora teruletre mar jbval messzebb nyulb funkcibk is 
telepithetbk. A kbmyekbeli szinergiak nagyon erbsek, a Danko utca virtualis 
meghosszabbitasaban talalhatb a matyas teri Kesztyugyar Kozbssegi Haz, az utcaban tbbb 
gyermekekkel kapcsolatos funkcib is talalhatb. A Danko utca ket jelentbs zbldfeliiletekkel 
biro teret, a Matyas teret es a Kalvaria teret kbti bssze, igy fejlesztesenek legcelszeriibb iranya 
egy zbld folyosb a ket nagy kiterjedesu zbldfeltilet kbzbtt. Ez az irany jelentbs 
forgalomcsillapitast hordoz magaban, ami egyebkent is nelkulbzhetetlen az utca jbvbje 
szempontjabbl. A Danko utca es szuken vett kbmyezete tehat lehetbseget teremt egy 
gyerekbarat, zbld, kozbssegi iranyu, tarsadalmilag is jelentbs hatasu fejlesztesre.
Magdolna utca 41.

Mikbzben a Magdolna utca 41. szam alatti bnkormanyzati berhaz ketsegkivul bontando 
statuszban van egy piaci alapon epitesre alkalmas nagy telken, addig pontos jbvbkepe mar 
tbbb iranyt is magaban foglalhat. Az ingatlan kertjeben magas biolbgiai aktivitasu, ertekes 
koros fak talalhatbak. Ez a kiindulbhelyzet lehetbseget teremt egy kbzbssegi-pihenbkert 
kialakitasara is. A Magdolna negyed a keriilet suriin beepitett teriiletei kbze tartozik, ami igaz 
a hazak belsb udvaraira is, valamint a tarsashazakban alapvetben kisebb lakasok talalhatbak. 
Eppen ezert az egy fore jutb zbldfeluletek mennyisege, ujabb rekreacios zbldfeluletek 
megjelenese kivanatos, erre az ingatlan kivalb kiindulasi lehetbseget biztosit. A pontos 
funkcionalis - miiszaki kerdesek a tervezes soran alakithatbak ki szoros bsszhangban a 
Magdolna 24-28 kozbssegi udvarral.

Dobozi utca 39. es Lujza utca 32.

A Dobozi utca Magdolna es Baross utcak kbzbtti szakasza 330 meter hosszu. Az elhetb 
surusegu tbmbhosszusag felsb erteke valahol 150 metemel keresendb. Raadasul az 
utcaszakasz egyik terfala a Baross kocsiszin, tehat teljesen halott, az semmilyen interakcibban 
nem all a kbzterulettel. Ezert is lenne nagyon fontos feltami a tbmbot es ket kisebb egysegre 
osztani. Erre a Dobozi u. 39. sz. alatti epiilet es az ahhoz szervesen csatlakozb Lujza u. 32. sz 



alatti foghijtelken nyilik lehetoseg. Sajnos a Dobozi u. 41. sz. alatti tarsashaz tuzfala nem egy 
eld ter serkentesenek eszkoze. ezert a Lujza u. 32. sz. alatti ingatlan jovokepeben mindenkepp 
nelkiilozhetetlen, hogy ennek az osvenynek es a hatarolo epuleteknek az interakcioit 
figyelembe vegye.



3.5. Lakasgazdalkodas

3.5.1. Onkormanyzati lakasallomany altalanos jellemzese
Az onkormanyzat tulajdonaban jelenleg 4107 lakas van. Kozel ketharmada onkormanyzati 
berhazban talalhato, egyharmada tarsashazi lakas. Alabbiakban a lakasallomanyt a 
lakohelyiseg szama, a komfortfokozat, a muszaki allapot es a kihasznaltsag szerint mutatjuk 
be.
10. tablazat: Onkormanyzati lakasok szama es megoszldsa a hdz tipusa szerint
Kezeles Lakasok (db) Lakasok %
Onkormanyzati berhaz .......................2616 64%
Tarsashaz 1491 36%
Osszesen 4107 100%

A lakasok ketharmada 1 lakohelyiseggel rendelkezik. Az onkormanyzati berhazban 
talalhato lakasok kbzel haromnegyede (72%), mig a tarsashazi lakasoknak 59%-a egyszobas.

11. tablazat: Onkormanyzati lakasok szama es megoszldsa lakohelyiseg szama szerint, kezeles 
alapjan bontva

Lakohelyisegek szama Osszes 
lakas (db)

Osszes 
lakas %

Onk. 
berhazban 
talalhato 

lakas (db)

Onk. 
berhazban 
talalhato 
lakas %

Tarsashazi 
lakas (db)

Tarsashazi 
lakas %

1 lakohelyiseg 2758 ; 67% 1880 72% 878 59%
2 lakohelyiseg 1134; 28% 614 23%: 520 35%
3 vagy tobb lakohelyiseg 213 ; 5% 122; 5% 91 6%
n.a. 2- 0% 0 0%; 2 0%
Osszesen 4107 100% 2616 100% 1491 100%

A lakasok 23%-a komfort nelkiili vagy sziikseglakas, 6%-a felkomfortos. 71%-a tartozik a 
komfortos vagy osszkomfortos kategoriaba.

12. tablazat: Onkormanyzati lakasok szama es megoszldsa komfortfokozat szerint

Komfortfokozat Osszes 
lakas (db)

Osszes 
lakas %

Onk. 
berhazban 
talalhato 
lakas (db)

Onk. 
berhazban 
talalhato 
lakas %

Tarsashazi 
lakas (db)

Tarsashazi 
lakas %

Nem besorolhato 5 0% 1 0% 4 0%
Sziikseglakas 58 1% 41 2% 17 1%
Komfort nelkiili 884 22% 626 24% 258 17%
Felkomfortos 249 6% 137 5% 112 8%
Komfortos 2395 58% 1501 57% 894 60%
Osszkomfortos 516 13% 310 12% 206 14%
Osszesen 4107 100% 2616 100% 1491 100%



Altalanossagban elmondhato, hogy a lakasok rossz muszaki allapotban vannak. A romos 
es felujitando kategoriakba tartozik a lakasok 38 %-a. Jo vagy felujitott allapotban viszont 
csak 28% van. Romos es felujitando lakasok aranya az onkormanyzati berhazak eseten 41%, 
mig a tarsashazban talalhato lakasoknal ugyanez 34%.

13. tablazat: Onkormanyzati lakasok szama es megoszlasa muszaki dllapot szerint

Muszaki dllapot

1 romos

Osszes 
lakas (db)

260

Osszes 
lakas %

6%

Onk. 
berhazban 
talalhato 
lakas (db) 

197

Onk. 
berhazban 
talalhato 
lakds % 

8%

Tarsashazi 
lakas (db)

63

Tarsashazi 
lakas %

4%
2 felujitando 1309 32% 856 33% 453 30%
3 kozepes / elfogadhato 1383 34% 815 31% 568 38%
4 jo / kifogastalan 829 20% 550 21% 279 19%
5 felujitott / uj epitesu 324 8% 198 8% 126 8%
n.a. 2 0% 0 0% 2 0%
Osszesen 4107 100% 2616 100% 1491 100%

A kozelmultbeli onkormanyzati ciklusokban rendkivuli mertekben megnott az tires, rossz 
allapotu berlakasok szama. A berlakasok 20%-a tires. Az onkormanyzati berhazakban 614 
db ures lakas van. Tovabbi 220 db tires onkormanyzati lakas talalhato a tarsashazakban. Az 
tires onkormanyzati lakasok becstilt felujitasi koltsege meghaladja az 5 milliard Ft-ot. A 
jozsefvarosi berhazak es lakasok rendbehozasaban az orszagos koltsegvetes tamogatasara nem 
szamithatunk, sot az erre a celra eldiranyzott 620 millio Ft kozponti koltsegvetesi tamogatast 
- ami bar jelentos dsszeg, de eltorptil az igenyek mellett - 2019-ben elvontak. Emellett 
folyamatosak az onkormanyzatokat ero megszoritasok. Ilyen koriilmenyek kozott nines mas 
lehetoseg, mint - a Gazdasagi Programnak megfeleloen - az onkormanyzati vagyon 
konvertalasa, illetve a berlokkel kozosen, egytittmukodesben torteno felujitas.

14. tablazat: Onkormanyzati lakasok szama es megoszlasa kihasznaltsag szerint
Onk. Onk.

Kihasznaltsag Osszes Osszes berhazban berhazban Tarsashazi Tarsashazi
lakas (db) lakas % talalhato 

lakas (db)
talalhato 
lakas %

lakas (db) lakds %

Lakott 3273 80% 2002 77% 1271 85%
Ures 834 20% 614 23% 220 15%
Osszesen 4107 100% 2616 100% 1491 100%

3.5.2. 25 m2 alatti onkormanyzati tulajdonu kislakasok
A jozsefvarosi lakasallomany tovabbi jellemzoje, hogy a teljes lakasallomanyon beltil 
viszonylag magas a kislakasok aranya. Jelenleg 703 db legfeljebb 25 m2 alapteruletu 
kislakas talalhato, azaz a teljes onkormanyzati lakasallomany 17%-a kislakas.

A 703 db kislakasbol 238 db tires, azaz a kislakasok harmada tiresen all. Az tires kislakasok 
nagyobb resze, azaz mintegy 194 db kislakas onkormanyzati berhazban talalhato. A 
tarsashazakban 44 db tires kislakas van.



Ebben az alfejezetben a kislakasok elemzesevel foglalkozunk. Megitelesiink szerint a 
lakasallomany meretenek novelesere van sziikseg, annak erdekeben, hogy elhetobb, nagyobb 
alapteriiletu lakasallomany jojjon letre.

75. tablazat: Onkormanyzati kislakasok szama es megoszlasa hdz tipusa szerint
Kezeles/kihasznaltsag Kislakasok (db) Kislakasok %

Onkormanyzati berhaz 535 > 76%

Lakott 341 48%

Ures 194 28%

Tarsashaz 168

Lakott 124 18%

Ures __________ 44__________ __________6%

Osszesen 703 100%

Muszaki allapotat tekintve a kislakasok 91%-a a romos es felujitando kategoriaba esik, 62%- 
uk komfort nelkiili vagy szukseglakas.

16. tablazat: Ures onkormanyzati berhazban levo kislakasok szama es megoszldsa muszaki 
allapot, komfortfokozat szerint

Ures tires tires Ures
Muszaki allapot kislakasok kislakasok Komfortfokozat kislakasok kislakasok

(db) .SlIiHlil (db)

1 romos 56 29% Szukseglakas 12%

2 felujitando 121 62% Komfort nelkiili 100 | 50%

3 kozepes / elfogadhato 14 7% Felkomfortos ! 7%

4 jo / kifogastalan 2 1% Komfortos : ■ 56 130%

5 felujitott / uj epitesu 1 1% Osszkomfortos 1

Osszesen 194 100% Osszesen 194 100%

A 194 db onkormanyzati berhazban levo tires kislakasbol 41 db kislakas bontando 
onkormanyzati berhazban van. Amennyiben mind a 29 onkormanyzati berhaz lebontasra 
keriil, ezek a kislakasok eltunnek a lakasgazdalkodasbol.
A maradek 153 tires kislakas koziil azokra, amelyekre nines feltetleniil sziikseg a bontasok 
miatti iakokihelyezes soran, celszerii lakascsatolasi tervet kesziteni, annak erdekeben, hogy 
nagyobb alapteriiletu, elhetobb lakasallomany jojjon letre. Tovabba a nagyobb lakasokra a 
bontasok miatti lakokihelyezesekhez is sziikseg lesz.



17. tabldzat: Onkormanyzati berhazban levo kislakasok szdma es megoszlasa haz bontasa 
szerint
Haz tipusa Ures kislakasok (db) Ures kislakasok %

Nem bontando onkormanyzati berhazban van j__________ 153__________ 79%

Bontando onkormanyzati berhazban van I__________ 41__________ _________21%_________

Osszesen 194 100%

A 168 db tarsashazi kislakasbol 44 db iires. Mindegyik 1 szobas, jellemzoen rossz allapotu, 
tobbsegiik nem eri el a komfortos kategoriat. A tarsashazi lakasok eseten nem jon szoba a 
lakascsatolas, hiszen ezek a lakasok fizikailag nincsenek egymas mellett. Ajovoben az tires 
lakas arveresek jellemzoen a hasznosithatatlan, tarsashazi kislakasok korebol tortennek.

18. tabldzat: Ures tarsashazi kislakasok szama es megoszlasa muszaki allapot, komfortfokozat 
szerint

Ures Ures Ures Ures
Muszaki allapot kislakasok kislakasok Komfortfokozat kislakasok kislakasok

(db) 1HSS1S (db)

1 romos 12 27% Sziikseglakas 1 2%

2 felujitando 25 57% i Komfort nelkuli 6 j .... 14%

3 kozepes / elfogadhato 7 16% j Felkomfbrtos 22 50%

4 jo / kifogastalan 0 0% Komfortos 14 32%

5 felujitott/ dj epitesu 0 0% Osszkomfortos 2%

Osszesen 100% Osszesen 44 100%

3.5.3. A iakhatassal kapcsolatos dijhatralekok
Annak ellenere, hogy 2017. decembere es 2021. juliusa kozott, egyenletesen csokkeno 
tendenciat mutatva, osszesen 17 szazalekkal lett kisebb a dijhatralek, annak osszege meg 
mindig magas, 1,12 milliard Ft. Ez a hatralek nagyon hosszu idd alatt halmozddott fel, a 
hatralekkal rendelkezdk kozel 80 szazaleka mar nem lakja a lakast. Ez azt mutatja, hogy az 
elmult evekben a dijhatralekkezelesi folyamat soran a hatralekosok visszaforditasa a jol fizetd 
berlok koze nem valdsult meg. Tul konnyu volt a folyamatban egy adosnak a kikoltoztetesig 
eljutnia, mikozben a 80%-os arany azt is jelzi, hogy a kikoltbztetes ellenere az adossag 
behajtasa nem tud megvalosulni. A kikoltoztetest kovetoen a JGK kezeben nines olyan 
motivalo eszkoz - se jutalmazasi mod, se biintetes amellyel hatekonyan tudna behajtani az 
adossagokat.
Mindez azt mutatja, hogy a tartozas miatti lakasvesztes lehetoseg szerinti megakadalyozasa 
nem esupan emberiessegi, hanem vagyongazdalkodasi szempontbol is helyes irany. A 
Jozsefvarosi Onkormanyzat 2021-ben elfogadott uj lakasrendelete szamos olyan intezkedest 
tartalmaz, amely segit elejet venni a lakber es hozza kapcsolodo szolgaltatasi dij tartozasok 
felhalmozodasanak, de az atvilagitas megallapitasai szerint tovabbi intezkedesekre is sziikseg 
van.



A dijhatralekkezeles jelenlegi nyilvantartasa nem tamogatja a vezetoi donteshozatalt, tobb, 
egymassal nem osszekapcsolhato reszbol all, nines megfeleld ugyfelkapcsolati rendszer, nines 
nyomonkovetese az ugyfelkommunikacionak, nines olyan befizetesi adatbazis, amely 
lehetove tenne a fizetesi mintazatok elemzeset es problema eseten a testreszabott fizetesi 
feltetelek kialakitasat, az adatbazis egyes elemei egymasnak ellentmondanak. Ezert sziikseg 
van az informatikai rendszer fejlesztesere, olyan nyilvantartasi rendszer letrehozasara, 
amely lehetove teszi az adatvezerelt donteshozatal megvalositasat. Az erre forditott 
beruhazas a kesobbiekben, a dijhatralekok felhalmozasanak megakadalyozasa reven megterul.
Mas onkormanyzatok, egyes penzintezetek es kozmucegek eljarasait is figyelembe veve 
sziikseges a puha tartozasbehajtas (soft collection) eszkozrendszerenek bevezetese. Ennek 
erdekeben boviteni, korszerusiteni sziikseges a JGK dijhatralekkezelessel foglalkozo 
munkatarsi gardajat.

A korabban felhalmozott dijhatralekok csokkentese erdekeben egyszeri adossagrendezesi 
program kidolgozasara is sor keriil.



3.6. Helyiseggazdalkodas
Ebben a fejezetben bemutatjuk a helyiseg allomany es a helyiseggazdalkodas fobb jellemzoit. 
Az onkormanyzat tulajdonaban jelenleg 1533 db helyiseg van, ebbol 1434 db a 
forgalomkepes vagyon resze. A maradek 99 helyiseget onkormanyzati es allami intezmenyek 
hasznaljak. A helyiseggazdalkodas evtizedek ota veszteseges. A veszteseges gazdalkodas 
legfobb oka az tires helyisegek magas szama, az onkormanyzati helyisegek 57%-a, azaz 
811 darab helyiseg tiresen, kihasznalatlanul all.

A kozep- es hosszutavu kozterfejlesztesi elkepzelesek tobb utcat is erintenek. A 
gazdasagfejlesztesi szempontbol kiemelt jelentosegu es kozterfejlesztesekkel erintett helyi 
foutcakban levo onkormanyzati helyisegeket nem akarjuk ertekesiteni, a kiemelt 
jelentosegu utcakban a hasznosithato helyisegeket szinten onkormanyzati tulajdonban 
szeretnenk tartani. A fejezetben kijeloljiik ezeknek az utcaknak a koret.
A helyiseggazdalkodast nehany urbanisztikailag kiemelt teriileten a varosnegyed 
rehabilitacios folyamatanak reszekent celszeru kezelni. Pilot projektkent a Deri Miksa utca 
megujitasaval osszekapcsolva a komyekbeli iizlethelyisegeket integrativan az utca reszekent 
ertelmezziik. Fontos az uj utca arculatahoz kapcsolodd funkcidk megjelenesenek eldsegitese, 
melyek elsosorban a helyieket, a helyi igenyeket celozzak.
Regi problema az onkormanyzati tulajdonban levo tarsashazi hasznosithatatlan, tires 
pincehelyisegek nagy szama. Ezek utan az onkormanyzatnak kozos koltseget kell fizetni, igy 
ezek a helyisegek jelentos merteku veszteseget okoznak a helyiseggazdalkodasban. A 
helyiseg berbeadasrdl szolo onkormanyzati rendeletet modositani fogjuk annak erdekeben, 
hogy a tarsashazak es a tarsashazban tulajdonnal rendelkezo termeszetes szemelyek a 
kozos koltseg osszegen berelhessek a pinceszinti, alagsori es emeleti hasznosithatatlan 
helyisegeket. Ezzel a hasznosithatatlan tarsashazi pince es emeleti helyisegek eseten a 
nullszaldos gazdalkodast probaljuk meg elemi.
A Jozsefvarosi Onkormanyzat szamara fontos, hogy a keriiletben sok szervezet talaljon 
otthonra es ezzel gazdagodjon a kertileti kulturalis, kozossegi elete. Az onkormanyzati 
kozcelu feladatokhoz kapcsolodd tevekenyseget vegzd szervezetek, szemelyek szamara 
kedvezmenyes berleti dijon biztositunk helyisegeket.

Sokan keresnek Jdzsefvarosban helyiseget, - vallalkozasok, civil szervezetek, kulturalis 
szervezetek a helyiseg berbeadasi tevekenyseg megis nagyon alacsony eredmenyessegi 
rataval mukodik. Kiemelt feladat a hasznosithato ures helyisegek mielobbi berbeadasa. A 
jelenlegi passziv, reaktiv helyiseggazdalkodast fel kell valtania a proaktiv 
helyiseggazdalkodasnak. A helyisegallomany nyilvanosan elerhetd bemutatasaval, a berleti 
dij es kozos koltseg eldre kalkulalt nyilvanossa tett osszegevel, a berbeadasi folyamat 
aramvonalasitasaval, folyamatos kommunikacios es tajekoztato kampannyal el kell emunk, 
hogy minel tobb tires helyisegunk berldre talaljon.

3.6.1. Onkormanyzati helyisegallomany altalanos jellemzese
Az onkormanyzat tulajdonaban jelenleg 1533 db helyiseg van, ebbol 1434 db a 
forgalomkepes vagyon resze. A maradek 99 db onkormanyzati es allami intezmenyek es 
onkormanyzati cegek hasznalataban van, ezek a korlatozottan forgalomkepes vagyon reszet 
kepezik. Ebben a fejezetben a forgalomkepes vagyon reszet kepezd, tizletileg hasznosithato 
helyisegallomannyal foglalkozunk.



A helyisegeken feltil az Onkormanyzat tulajdonaban 25 uzemi epiiletkent szamontartott 
ingatlan van. Egy reszuk a korlatozottan forgalomkepes vagyonelemek koze tartozik (pl. 
ovodak, iskolak, a Teleki teri piac), a tobbi berbeadhato eptilet. A 25 uzemi epulet koziil, 
jelenleg 3 db tires.

19. tablazat: Onkormanyzati helyisegek darabszama
Vagyon kategoria Helyiseg (db)

Korlatozottan forgalomkepes vagyon 99

Forgalomkepes uzleti vagyon 1434

Osszesen 1533

Mig az onkormanyzati lakasok ketharmada onkormanyzati berhazban talalhato, 
egyharmada tarsashazban, addig ez az arany a helyisegek eseten forditva alakul. A 
forgalomkepes helyisegek 16%-a (233 db) onkormanyzati berhazban, 84%-a (1201 db) 
pedig tarsashazban talalhato.

Az osszes helyiseg 57%-a, azaz jelenleg 811 darab helyiseg iiresen, kihasznalatlanul all. 
Az onkormanyzati berhazakban levo helyiseg allomany 77%-a, mig a tarsashazi 
helyisegeknek 53%-a tires. A jozsefvarosi helyiseggazdalkodasnak az tires helyiseg magas 
szama a legnagyobb problemaja, a legfobb kihivasa.

20. tablazat: Onkormanyzati helyisegek szama, megoszldsa kihasznaltsag szerint

Kihasznaltsag
Osszes 

helviseg 
(db)

Osszes 
helyiseg %

Onk. 
berhazban 
talalhato

helviseg 
(db)

Onk.

berhazban 
talalhato

helyiseg %

Tarsashazi 
helviseg 

(db)

Tarsashazi 
helyiseg %

Kiadott 617 43% 54 23% 563 47%

Ures 811 57% 179 77% 632 53% J

n.a. ! 6 0% ! 0 0% 6 0%

Osszesen 1434 100% 233 100% 1201 100%

Az onkormanyzati helyisegek magas szamban a Magdolna negyedben, a Csarnok 
negyedben es a Palotanegyedben vannak. Mig az onkormanyzati berhazakban talalhato 
helyisegek kozel 50%-a a Magdolna negyedben van, addig a tarsashazi helyisegeknel 
egyenletesebb az eloszlas, igy a Corvin, a Csarnok, a Magdolna, a Nepszinhaz es a 
Palotanegyedben is jocskan talalhato onkormanyzati helyiseg.
8. terkep: Onkormanyzati helyisegek szama negyedenkent



Nepszinhaz 
negyed Kerepesdulo Szazados

147 4 negyed.
23 (

Csarnok
Palotanegyed ne9yed ' Mag^a 

* 269 negyed
.....  ......... ........  337 .....

negy'd Losonci Ganz negyed
166 ne9*ed Orczy 4

74 negyed
145

Tisztviselotelep
20

21. tdblazat: dnkormanyzati helyisegek szama es megoszlasa negyed szerint

Negyed
Osszes 

helviseg 
(db)

Osszes 
helyiseg %

Onk. 
berhazban 
talalhato 
helviseg 

(db)

Onk. 
berhazban 
talalhato 

helyiseg %

Tarsashazi 
helviseg 

(db)

Tarsashazi 
helyiseg %

Corvin negyed 166 12% J 33 14% 133 11%

Csarnok negyed 269 19% ........26 11% 243 20%

Ganz negyed 4 j 0% 0 0% ) 4 0%

Kerepesdulo 4 0% 0 0% 4 0%

Losonci negyed 74 | 5% 11 % 5% 63 5%

Magdolna negyed 337 24% 114 49% I.........223 .19%

Nepszinhaz negyed 147 10% 6 3% 141 L.........12%

Orczy negyed 145 10% [ ^2^ i 15% 111 9%

Palotanegyed 245 17% 3 1% 242 20%

Szazados negyed 23 2% ......... 6 3% | 17 1%

Tisztviselotelep ) 20 i 1% 0 0% 20 2%

Osszesen 1434 100% 233 100% 1201 100%

A legtobb tires helyiseg a Magdolna, a Csarnok es a Palotanegyedben talalhato.



8. abra: Onkormdnyzati helyisegek megoszldsa kihaszndltsdg es negyedek szerint

E Kiadott ■ Ures

A Magdolna, a Csarnok es a Palotanegyedben talalhato az fires helyisegek 60%-a.

22. tdbldzat: Onkormdnyzati ures helyisegek szama es megoszldsa negyed szerint

Megjegyzes: A tdblazatban az 6 ismeretlen kihaszndltsagu helyiseg csak az dsszegzesnel szerepel. 1-1 db a Csarnok, a 
Losonci negyedben, illetve 2-2 db a Magdolna es Nepszinhaz negyedben

Negyed Osszes helviseg 
(db)

Ures helviseg 
(dbj

Ures helyiseg Kiadott 
helyiseg (db)

Kiadott 
helyiseg %

Corvin negyed 166 81 10% 85 14%

Csarnok negyed ; 269 1^2 20% 106 17%

Ganz negyed 4 1 0% 3 0%

Kerepesduld 4 2 0% 2 0%

Losonci negyed 74 37 6% 36 6%

Magdolna negyed 337 223 27% 112 18%

Nepszinhaz negyed 147 85 10% 60 10%

Orczy negyed 145 95 12% 50 8%

Palotanegyed 245 109 13% 136 22%

Szazados negyed 23 7 1% 16 3%

Tisztviselotelep 20 ; 9 1% 11 2%

Osszesen 1434 811 100% 617 100%

Az onkormanyzati helyisegek kozel 44%-a, azaz 626 db pincehelyiseg. Ebbol 199 db 
udvari pince.



Az onkormanyzat 191 db udvari helyiseggel rendelkezik. Udvari pincek es az udvari 
helyisegek nehezebben hasznosithatoak, mint az utcai helyiseg tipusok. Az udvari helyisegek 
es udvari pincek teszik ki a helyisegallomany kozel 27%-at.

23. tablazat: Onkormanyzati helyisegek szama es megoszlasa helyiseg tipus szerint

Fekves
Osszes 

helviseg 
(db)

Osszes 
helyiseg %

Onk. 
berhazban 
talalhato 
helviseg 

(db)

Onk. 
berhazban 
talalhato 

helyiseg %

Tarsashazi 
helyiseg 

(db)

Tarsashazi 
helyiseg %

Emeleti helyisegek 59 1 4% 4 2% 55 5%

Utcai helyisegek 539 ! 38% 58 25% 481 40%

Udvari helyisegek 191 13% 72 31% 119 10%

Utcai pincek 427 30% 68 29% 359 30%

Udvari pincek 199 14% 30 13% 169 14%

n.a. ' 19 1% 1 0% 18 1%

Osszesen 1434 100% 233 100% 1201 100%

Megjegyzes: Az utcai helyiseg alatt azt ertjtik, amikor a helyisegnek van foldszinti, utcai helyiseg resze. Emellett 
lehet, hogy pincehelyiseg is nyilik belole. Udvari helyisegre ugyanez igaz.

A kihasznaltsagi adatok is ramutatnak arra, hogy az utcai helyisegek irant van a legnagyobb 
kereslet, ezeknek 64%-a hasznosftott. Ugyanakkor az utcai helyisegeknek a 36%-a, azaz 
192 db tires. Az udvari helyisegeknek 59%-a tires. A pinceknek pedig 75-77%-a all 
tiresen.

24. tablazat: Onkormanyzati helyisegek szama es megoszlasa helyiseg tipus es kihasznaltsag 
szerint

Megjegyzes: A tablazatban az 6 ismeretlen kihasznaltsagu helyiseg csak az dsszegzesnel szerepel. 1-1 db van a 
Csamok. a Losonci negyedben, illetve 2-2 db a Magdolna es Nepszinhaz negyedben

Fekves Osszes 
helyiseg (db)

tires helyiseg 
(db)

Ures helyiseg Kiadott 
helyiseg (db)

Kiadott 
helyiseg %

Emeleti helyisegek ........59 29 49% 30 51%

Utcai helyisegek 539 192 36% 346 64%

Udvari helyisegek 191 112 59% 79 41%

Utcai pincek 427 321 75% 106 25%

Udvari pincek 199 153 77% 46 23%

n.a.________________ j 19 4 21% io - 53%

Osszesen 1434 Sil 57% 617 43%

A helyisegek 55%-a rossz vagy ismeretlen allapotu. A jo allapotu helyisegek aranya 
elenyeszo. Az tires helyisegek rosszabb allapotban vannak, mint a berelt helyisegek. 75%-a a 
teljes tires helyisegallomanynak rossz allapotu.



25. tablazat: Onkormanyzati helyisegek szdma es megoszlasa muszaki allapot szerint

Mtiszaki Allapot

Osszes 
helviseg 

(db)

Osszes 
helyiseg %

Onk. 
berhazban 
talalhato 
helviseg 

(db)

Onk. 
berhazban 
talalhato 

helyiseg %

Tarsashazi 
helyiseg 

(db)

Tarsashazi 
helyiseg %

Jo allapotu 179 12% 7 3% 172 ...... 14%

Kozepes allapotu 458 32% 46 20% 412 34%

Rossz allapotu 764 53% 179 77% 585 49%

n.a. 33 2% 1 0% 32 3%

Osszesen 1434 100% lllHlif 100% 1201 100%

Muszaki allapot
Osszes tires 

helviseg 
(db)

Osszes ures 
helyiseg %

Onk. 
berhazban 
talalhato 

tires 
helviseg 

(db)

Onk. 
berhazban 
talalhato 

tires 
helyiseg %

Tarsashazi 
tires 

helyiseg 
(db)

Tarsashazi 
tires 

helyiseg %

Jo allapotu 14 2% 0% 14 ......2%

Kozepes allapotu 190 23% 21 12% 169 27%

Rossz allapotu 605 75% 158 88% 447 .....71%....

n.a. 2 0% 0% 2 0%

Osszesen 811 100% 179 100% 632 100%

3.6 .2. Ertekesitesre nem javasolt helyisegek
A kozeptavu kozterfejlesztesi elkepzelesek tobb utcat is erintenek. Gazdasagfejlesztesi 
szempontbol kiemelt jelentosegu es kozterfejlesztesekkel erintett helyi fdutcanak tartjuk az 
alabbi utcakat, melyekben foszabaly szerint az Onkormanyzat nem ertekesit helyiseget.

1. Bacso Bela utca
2. Baross utca
3. Danko utca
4. Deri Miksa utca
5. Harminckettesek tere
6. Krudy Gyula utca
7. Nepszinhaz utca
8. Somogyi Bela utca



9. terkep: Helyi foutcak
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Ebben a 8 db helyi foutcaban osszesen 238 db helyisege van az Onkormanyzatnak.

26. tdbldzat: Helyi foutcak helyisegeinek megoszlasa kihaszndltsag szerint
Helviscgck 

(db)

Kiadott Ures Ures
Kozteriilet helvisegck helyisegek helyisegek

(db) (db) aranya
Bacsd Bela utca 5 4 1 20%

Baross utca 101 58 42 42%

Dank6 utca 19 4 15 79%

Deri Miksa utca 17 11 6 35%
Harminckettesek tere 3 3 0%

Knidy Gyula utca 9 6 3 33%

Nepszfnhaz utca 64 26 36 56%
Somogyi Bela utca 20 15 5 25%

Osszesen 238* 127 108 45%

*Megjegyzes: 3 db olyan helyiseg van, melyek kihaszndltasdgarol nines adat

A helyi foutcakban 114 utcai helyiseggel rendelkezik az Onkormanyzat.

27. tdbldzat: Helyi foutcak helyisegeinek megoszlasa fekves szerint
Udvari helyisegek,

Kozteriilet Helyisegek (db) Utcai helvisegek 
(db)

Utcai pincck 
(db)

Udvari pincek, 
Emeleti helvisegek

(db)
Bacso Bela utca 5 0 3 2

Baross utca 101 58 10 30



*Megjegyzes: 12 db olyan helyiseg van, melyek fekveserol nines adat

Danko utca 19 9 2 8

Deri Miksa utca 17 4 6 1

Harminckettesek tere ' 3 3 0 0

Krudy Gyula utca 9 5 3 1

Nepszinhaz utca 64 22 17 22

Somogyi Bela utca 20 13 2 5

Osszesen 238* 114 43 69

9. abra: Helyi foutcak helyisegeinek megoszlasa fekves szerint

fi UCH UCP & UDH+UDP+EM.
at*

Kozep- es hosszutavu kozterfejlesztesi elkepzeleseink tovabbi kiemelt jelentosegu utcakat is 
erintenek, melyekben a hasznosithato helyisegeket nem tervezziik ertekesiteni.

1. Bauer Sandor utca
2. Brody Sandor utca
3. Corvin koz
4. Dioszegi Samuel utca
5. Gutenberg ter
6. Horanszky utca
7. Horvath Mihaly ter
8. II. Janos Pal papa ter
9. Illes utca
10. Jozsef krt.
11. Jozsef utca
12. Kalvaria ter
13. Karacsony S. utca
14. Lorincpapter



15. Matyas ter
16. Nagy Fuvaros utca
17. Prater utca
18. Rakoczi ter
19. Rokk Szilard utca
20. Szentkiralyi utca
21. Tavaszmezo utca
22. Teleki Laszlo ter
23. Vajdahunyad utca
24. Vig utca 

10. terkep: Helyi kiemelt jelentosegu utcdk es a fdutcdk

A helyi kiemelt jelentosegu utcakban 525 heiyiseggel rendelkezik az Onkormanyzat.

28. tdbldzat: Helyi kiemelt jelentosegu utcdk es a fdutcdk helyisegeinek megoszlasa 
kihasznaltsdg szerint

Kiizteriilet Helyisegek 
(db)

Kiadott 
helvisegek 

(db)

Ures 
helvisegek 

(db)

Ures 
helyisegek 

aranya

Bauer Sandor utca 16 4 12 75%

Brody Sandor utca 25 13 12 48%

Corvin koz 3 2 1 33%

Dioszegi Samuel utca 26 6 20 77%

Gutenberg ter 2 2 0 0%

Horanszky utca 6 4 2 33%



*Megjegyzes: 1 db olyan helyiseg van, melyek. kihaszndltasdgardl nines adat

Horvath Mihaly ter 29 3 26 90%

II. Janos Pal papa ter 21 7 13 62%

Illes utca 16 3 13 81%

Jozsef krt. 80 45 35 44%

Jozsef utca 30 14 16 53%

Kalvaria ter 28 21 7 25%

Karacsony S. utca 33 12 21 64%

Lorinc pap ter 1 1 0 0%

Matyas ter 21 16 5 24%

Nagy Fuvaros utca 28 21 7 25%

Prater utca 79 53 26 33%

Rakoczi ter 1 1 0 0%

Rokk Sz. utca 12 7 5 42%

Szentkiralyi utca 18 7 11 61%

Tavaszmezd utca 10 6 4 40%

Teleki Laszlo ter 21 12 9 43%

Vajdahunyad utca 7 3 4 57%
Vig utca 28 9 19 68%
Osszesen 541* 268 50%

29. tdbldzat: Helyi kiemelt jelentosegu utedk es a foutedk helyisegeinek megoszldsa fekves 
szerint

L'dvari helyisegek,

Kbzterulet Hclyiscgck (db) Utcai helvisegek 
(db)

Utcai pincek 
(db)

Udvari pincek, 
Emeleli helvisegek 

(db)

Bauer Sandor utca 16 8 3 5

Brody Sandor utca 25 10 6 9

Corvin koz 3 1 1 1

Dioszegi Samuel utca 26 15 4 7

Gutenberg ter 2 2 0 0

Horanszky utca 6 1 2 3

Horvath Mihaly ter 29 6 2 21

II. Janos Pal papa ter 21 10 6 4

Illes utca 16 ......8 . 2 5

Jozsef krt. 80 27 9 ...42

Jozsef utca 30 11 9 10

Kalvaria ter 28 13 6 9

Karacsony S. utca 33 10 7 16

L6rinc pap ter 1 0 0 1



Matyas ter 21 17 1 3

Nagy Fuvaros utca 28 .17 . .. 5 6

Prater utca 79 37 21 21

Rakdczi ter 1 0 0 1

Rokk Sz. utca 12 3 5 4

Szentkiralyi utca 18 0 10 8

Tavaszmezd utca 10 4 6 0

Teleki Laszlo ter 21 12 4 5

Vajdahunyad utca 7 3 4

Vig utca 28 10 9 9

Osszesen 541* 222 121 194
*Megjegyzes: 4 db olyan helyiseg van. melyek fekveserol nines adat

3.6.3. Urbanisztikailag tematizalt utcak es kornyekek
A helyiseggazdalkodast nehany urbanisztikailag kiemelt teruleten a varosnegyed 
rehabilitacios folyamatanak reszekent celszeru kezelni. Pilot projektkent a Deri Miksa utca 
megujitasaval osszekapcsolva a komyekbeli uzlethelyisegeket integrativan az utca reszekent 
ertelmezziik. Fontos az uj utca arculatahoz kapcsolodd funkciok megjelenesenek eldsegitese, 
melyek elsosorban a helyieket, a helyi igenyeket celozzak. A Deri Miksa utca pilot projektben 
a komyezo utcak helyisegei is szerepelnek.
A Deri Miksa utcat kovetoen a Nepszinhaz utcara dolgozunk ki urbanisztikailag tematizalt 
koncepciot, amely eldsegiti az onkormanyzati iizlethelyisegek berbeadasat, es gazdasagi 
szempontbol stabil, szeles ugyfelkorrel rendelkezd tizletek fenntartasat.

3.6.4. A hasznosithatatlan tarsashazi helyisegek berbeadasa
Regi problema az onkormanyzati tulajdonban levo tarsashazi hasznosithatatlan, tires 
pincehelyisegek nagy szama. Ezek utan az onkormanyzatnak kozos koltseget kell fizetni, igy 
ezek a helyisegek jelentos merteku veszteseget okoznak a helyiseggazdalkodasban.
A helyiseg berbeadasrol szolo rendeletet modositani fogjuk annak erdekeben, hogy a 
tarsashazak es a tarsashazban tulajdonnal rendelkezd termeszetes szemelyek a kozos koltseg 
osszegen berelhessek a pinceszinti, alagsori es emeleti hasznosithatatlan helyisegeket. Az 
ilyen berleti szerzodesek eseteben a berldt nem terheli majd a berleti dijon feliil a kozos 
koltseg fizetesi kotelezettseg. Ezzel a hasznosithatatlan tarsashazi pince es emeleti helyisegek 
eseten a nullszaldos gazdalkodast probaljuk meg elemi.

3.6.5. Kedvezmenyes helyisegberbeadas onkormanyzati celokhoz kapcsolddoan
A Jozsefvarosi Onkormanyzat szamara fontos, hogy a keriiletben sok szervezet talaljon 
otthonra es ezzel gazdagodjon a keruleti kulturalis, kozossegi elete. Ennek erdekeben a 
Kepviseld-testulet modositotta a kedvezmenyes helyisegberlet szabalyozasat. Kedvezmenyes 
helyisegberlet kizarolag az erre a celra, eldzetesen kijelolt helyisegek eseten lehetseges. A 
helyisegeket elso alkalommal 2022. majusaban jeloli ki a tulajdonosi jogokat gyakorld 
bizottsag. A kedvezmenyes berleti dijon kiadhato helyisegek berleti jogat kizarolag nyilvanos 
palyazati eljaras kereteben lehet elnyemi. Palydzhatnak kedvezmenyes helyiseg berletre: 



termeszetes szemely, egyeni vallalkozo vagy legalabb 1 eve bejegyzett es mukodo a 
nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerint 
atlathato szervezet;

- aki a sajat profiljanak megfeleld, onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo a 
keriilet szamara is hasznos feladatokat vallal, hozzajarulva Jozsefvaros fejlodesehez, a 
kulturalis, es kozossegi elet szinesebbe tetelehez.

Az onkormanyzati feladatokhoz kapcsolodo tevekenysegek az alabbiak: 
egeszsegiigyi prevencio, egeszseges eletmod segitese,

- szocialis tevekenyseg, karitativ tevekenyseg (hatranyos helyzetuek segitese),
- gyermekjoleti szolgaltatasok es ellatasok, 

oktatas es kozneveles,
- kepzes, kepessegfejlesztes,
- kulturalis tevekenyseg, kozmuvelodesi tevekenyseg,
- muveszeti tevekenyseg,
- sport, ifjusagi iigyek,
- nemzetisegi iigyek,
- eselyegyenlosegre valo torekvest segito tevekenyseg,
- iddsekkel kapcsolatos tevekenyseg ellatasa

A kedvezmenyes berleti dij merteke a helyiseg utan fizetendo kozos koltseg, vagy 
uzemeltetesi koltseg osszege. Praktikusan a berld a kozos koltseg osszeget ketszer fizeti ki, 
egyszer mint kozos koltseg, egyszer pedig mint berleti dij.
A nyertes palyazdval az Onkormanyzat egyuttmukodesi megallapodast kot. Az 
egyuttmukodesi megallapodas rogziti, hogy a nyertes palyazo honlapjan, sajtomegjelenesein 
koteles tamogatokent felttintetni az Onkormanyzatot, nyilvanos esemenyeirol elektronikus 
uton ertesitest, meghivot kiild az Onkormanyzat reszere, a szakmai tervben megjelolt 
tevekenysegeket a helyisegben folyamatosan folytatja, minden ev marcius 31. napjaig 
targyevet megelozd evrol eves beszamolot, a targyevrol eves szakmai tervet nyujt be.



4. Korlatozottan forgalomkepes torzsvagyon
A korlatozottan forgalomkepes vagyonelemek koze tartozik minden a helyi onkormanyzat 
tulajdonaban allo, a helyi onkormanyzat kepviselo-testulete es szervei, tovabba a helyi 
onkormanyzat altal fenntartott, kozfeladatot ellato intezmeny, koltsegvetesi szerv 
elhelyezeset, valamint azok feladatanak ellatasat szolgalo epulet, epiiletresz.
Jelenleg 179 db ingatlan (lakas, helyiseg, epulet vagy telek) kepezi a Jozsefvarosi 
Onkormanyzat korlatozottan forgalomkepes vagyonelemeit.
A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek (JEB) het telephelyen biztositja a kisgyermekek ellatasat 
(6.3.1. melleklet), a Jozsefvarosi Ovodak szekhelyovodaja es 11 tagovodaja 13 telephelyen 
mukodik. (6.3.2. melleklet). A Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegugyi Kozpont (JEK) az 
Aurora utcai telephelyen kivtil meg 2 vedonoi szolgalatnak helyet nyujto onkormanyzati 
ingatlant hasznal. (6.3.3. melleklet). A legtobb onkormanyzati ingatlan Jozsefvarosi Szocialis 
Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont (JSZSZGYK) hasznalataban van. Az intezmenyvezetes 
es egyeb mukodeshez sztikseges irodan feltil a JSZSZGYK-hoz tartoznak a Csalad-es 
Gyermekjoleti Szolgalat, Csalad-es Gyermekjoleti Kozpont telephelyei es egyeb szocialis 
szolgaltatasok mukodtetesehez sztikseges ingatlanok, kdztuk a leleklakasok (6.3.4. melleklet) 
A Polgarmesteri Hivatal es kozvetlen mukodesehez sztikseges intezmenyek osszesen 20 
onkormanyzati ingatlant hasznalnak 9 kuldnbozo cimen. (6.3.5. melleklet)
A tobbi ingatlan a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Jozsefvaros Kozdssegeiert 
Nonprofit Zrt.es egyeb kozszolgalati funkciot betolto szervezet hasznalataban van. A Belso 
Pesti Tankeriileti Kozpont vagyonkezeleseben 11 ingatlan van.

4.1. Ovodafelujitasok
A Jozsefvarosi Onkormanyzat 6t tagovodajanak felujitasa valt szuksegesse egyreszt a 
mukodest es biztonsagot veszelyeztetd allapotok megszuntetese, masreszt a lakossag szamara 
kevesbe vonzonak ftelt ovodaepuletek kiilso megjelenesenek javitasa erdekeben.
- Gyerek-Virag Tagovoda, 1082 Budapest, Baross u. 111/b. (Hrsz: 35728/27/A/158)

- Viragkoszoru Tagovoda, 1083 Budapest, Baross u. 91. (Hrsz.: 35728/23/A/l)
- Varunk Rad Tagovoda, 1086 Budapest, Csobanc u. 5. (Hrsz.: 35908)
- Szazszorszep Tagovoda, 1086 Budapest, Szuz u. 2. (Hrsz.: 35263)
- Tiinderkert Tagovoda 1081 Budapest, Kun u. 3. (Hrsz.: 34756)

A MOME (Moholy-Nagy Miiveszeti Egyetem) hallgatoi 2021. decembereben egyetemi 
kurzus kereteben felmertek, hogy 3 ovoda (Gyerek-Virag, Viragkoszoru, Varunk Rad) 
munkatarsai, illetve az oda jaro gyerekek szulei milyen javaslatokat, otleteket, igenyeket 
fogalmaznak meg a felujitasra vonatkozoan, melyek vonzobba tehetik az intezmenyeket. Az 
ovodak felujitasanak tervezese soran a felmeres eredmenyei is beepitesre keriilnek. Az 
ovodakat 2022-2023 folyaman ujitjuk fel.

4.2. Gyermekek Atmeneti Otthonanak bovitese
A Danko utca 31. szam alatti epulet - felujitast, atalakitast kovetoen - adna helyet a 
Gyermekek Atmeneti Otthonanak (GyAO). A GYAO kinotte jelenlegi, Szentkiralyi utcai 
telephelyet, egy lakohaz emeleten mukodik, ahol az udvar gyerekek altali hasznalatabol 
folyamatos konfliktusok adodnak a lakokkal. Terveink szerint az intezmeny a Danko utcai 



epuletbe koltozik, ahol lenne hely fejleszto pedagogus, gyerekpszichologus, gydgypedagogus 
szamara is. A GyAO atkoltozesenek tervezett idopontja 2023.

4.3. Kaptalanfiiredi gyermek- es utanpotlastabor fejlesztese
A Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezi a 0114/5 hrsz.-u, termeszetben a 8220 
Balatonalmadi (Kaptalanfured), Somfa u. 1. szam alatti ingatlan. A 3,2 ha teriiletu telek 
evtizedek 6ta a keriilet gyermektaborakent fimkcional. Az onkormanyzat az udtilo komplex 
felujftasat tiizte ki celul 2015-ben.

A fejlesztes elso lepesekent az Onkormanyzat es a Veszprem Handball Team Kft. (VHT Kft.) 
kozott letrejott egyuttmiikodesi megallapodas alapjan, a VHT Kft. megrendeleseben 2017 
evben elbontasra keriiltek a tabor korabbi epuletei es megkezdodott a fejlesztes I. titeme. A 
beruhazas 2019 evben kerult atadasra, melynek soran megepult 6 db ketszintes lakopavilon, a 
szallashelyek mellett egy raktar/portaepiilet, a komyezetiikben megtortent a kert rendezese, es 
elkeszultek a gyalogosjardak. Megepult egy sportpalya es egy kisebb fitneszpark. Az epuletek 
hasznalatba veteli engedelye nem kerult beszerzesre. Az elkeszult epuletek mtiszaki allapota 
rossz, garancialis javitasokat igenyel.

2021. szeptember 17-en az Emberi Eroforrasok Miniszteriuma (EMMI) es az Onkormanyzat 
kozott Tamogatasi Szerzodes jott letre, amiben az EMMI 2.124.193.700.- Ft kormanyzati 
tamogatasban reszesitette a Kaptalanfiiredi gyermektabor megvalositasat, mely dsszeg 
tartalmazza a tervezes, tovabba a fdepulet megepitesenek es a sziikseges eszkozok, butorok 
beszerzesenek koltseget. A Tamogatasi Szerzodesben meghatarozasra kerult a tervezett 
beruhazas szakmai programja es a megvalositas iitemezese.

A Jozsefvarosi Onkormanyzat az onkormanyzati magasepitesi beruhazasokra vonatkozo, az 
Allami magasepitesi beruhazasokrol szolo 2018. evi CXXXVIIL torveny alapjan megbizta a 
Beruhazasi, Mtiszaki Fejlesztesi, Sportuzemeltetesi es Kozbeszerzesi Zrt-t (BMSK Zrt.) a 
beruhazas tervellendri, mtiszaki ellendri es lebonyolitasi feladatainak elvegzesevel. Az allami 
BMSK Zrt. a korabban elkeszult terveket megvalositasra alkalmatlannak mindsitette, ezert 
sziikseges az ujratervezes.

A szakmai program szerint a fdepulet legalabb 50 fo elhelyezesere lesz alkalmas es egy 500 
adagos fozokonyhaval kerul kialakitasra. A beruhazas soran a tabor teljes teriileten 
megujulnak a zoldfeluletek, tovabba jatszdterek es egyeb sport- es rekreacios tevekenysegek 
ellatasara alkalmas teriiletek jbnnek letre.

Elokeszites alatt van a tervezo kivalasztasara iranyulo beszerzesi eljaras, varhatdan 2022 
evben elkezdodik a tervezes. A tervek birtokaban kerul kiirasra a kivitelezes es 
eszkbzbeszerzes kozbeszerzesi eljarasa, tervezetten 2023-ban indul a kivitelezes. A tabor 
atadasanak hatarideje 2024. junius 1.

4.4. Az Aurora utcai szakrendelo uj szarnyanak epitese
Az Egeszseges Budapest Program kereten belul a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi 
Kozpont Aurora utcai szekhelyen (1084 Budapest, Aurora u. 22-28.) felepitesre keriild uj 
epiiletszamy tervezesi feladatai tartoznak az EBP III megvalositasaval kapcsolatos 2021. evi 
feladatokrol szolo 1439/2021. (VII. 6.) Korm. hatarozatban meghatarozott tamogatasi keretbe. 
A tervezessel egyidejuleg megvalosulnanak olyan elokeszito munkak, amik a tenyleges 



beruhazas megkezdesenek feltetelei, mint peldaul a sziikseges zoldfeliilet es parkolok 
lehetosegenek biztositasa.

Celunk, hogy az Aurora utcai szakrendeld udvaranak Deri Miksa es Nagyfuvaros utca feloli 
szakaszan egy kb. 430 m2 alapteruletu, 2 szintes epuletszamy kialakftasaval az Aurora utcai 
haziorvosi rendeldket es a haziorvosi iigyeletet, onallo, kiilon bejaratu epiiletben helyezzuk el.
A ket szinten kialakitasra keriilne 12 haziorvosi rendelohelyiseg a hozza tartozo kiszolgald 
helyisegekkel, valamint a foldszinti haziorvosi bejaratnal egy kozponti betegiranyitd. Az 
ellatas elerhetosege szempontjabol elonyds, hogy a beteg egy kompetens szemellyel tud 
kapcsolatba kerulni, aki pontos felvilagositast tud adni a haziorvosok aktualis rendeleserol, 
helyettesitesekrol. A foldszinten, elkiildniilve a haziorvosi rendeloktol, kozvetlenul utcai 
bejarattal a haziorvosi tigyelet kerulne kialakitasra. Fontosnak tartjuk az utca feloli bejaratot, 
mivel a kozelmult tapasztalatai alapjan nagyon nehezen talaljak meg az udvari bejaratu 
iigyeletet.
Mivel a folyamatos haziorvosi ugyeleti ellatas egy epiiletszamyban helyezkedik el a 
haziorvosi rendelokkel, igy az egeszsegugyi ellatorendszert alapvetden nem ismerd beteg 
szamara is egyertelmu lesz, hogy amennyiben a haziorvosi ellatas nem elerhetd, a sziikseges 
egeszsegugyi ellatashoz a het minden napjan, 24 oraban hozzaferhet.



5. Forgalomkeptelen vagyon
5.1. Kozterfejlesztesek kozeptavon

5.1.1. Deri Miksa utca atalakitasa
A Deri Miksa utca Nagyfuvaros utca es Rakoczi ter kozotti szakaszanak felujitasarol az 
Onkormanyzat 2018-ban dontott, ekkor nyujtott be palyazatot a fovarosi TERKdZ palyazat 
kereteben a megvalositas tamogatasara. A palyazat kedvezd elbiralasban reszesiilt, 2019 
evben elindult a tervezes. A tervek 2020 nyaran keriiltek kozossegi tervezes lefolytatasaval 
veglegesitesre, az utca 2022-ben ujul meg. A beruhazas fobb elemei:

funkciovaltas, a Deri Miksa utca Fecske utca es Nagyfuvaros utca kozotti szakasza 
gyalogos utca lesz,

- az utca kibovul a szomszedos JEK kertjenek egy reszevel,
a Nagy Ho-ho-ho horgasz jatszoteren csoszhaz epul nyilvanos WC-vel,

- a teljes utca uj burkolatot kap, uj zbldfeluletek kerulnek kialakitasra, kb. 60 db fa keriil 
eliiltetesre, ezzel egyiitt mintegy 80 db-bal csbkken a parkolohelyek szama,

- atepitesre keriil a meglevo kozvilagitas halozat.

5.1.2. Prater es Tomo utcak megujitasa
A Corvin Setany Program megvalositasara letrejott szerzodeses rendszer szerint 
onkormanyzati kotelezettseg a program teruleten talalhato kdzteriiletek megujitasa. Az elmult 
mintegy 20 ev soran ket utcaszakasz kivetelevel a fejlesztesek megvalosultak. Az utolso, meg 
el nem kesziilt felujitasok, a Prater utca Futo utca es Szigony utca, illetve a Tomo utca 
Leonardo da Vinci utca es Szigony utca kozotti szakaszat erintik.
2016-ban az Onkormanyzat befektetoi partnere, a Corvin Zrt., kozcelu felajanlas kereteben 
elkeszitette a ket kbzteriilet kiviteli terveit, de a megvalositas eddig elmaradt. 2021-ben a 
varosvezetes ugy dontott, befejezi a Corvin Setany Program kozteruleti programjat, ennek 
elso lepesekent felkerte a Corvin Zrt-t, hogy a meglevo terveket vizsgalja felul es modositsa 
azokat a 2020 evben elfogadott Klimavedelmi Intezkedesi Tervben elfogadott szempontok 
alapjan. Az onkormanyzat kerte, hogy hangsulyos elemkent keruljon be a tervekbe a 
zoldfeluletek novelese es a gyalogos-, kerekparos barat funkciok kialakitasa. 2021-ben 
elkeszult mindket utca koncepcio terve. A beerkezett lakossagi javaslatok figyelembe 
vetelevel kesziilnek a vegleges kiviteli tervek. Mindket beruhazas 2022-ben valosul meg.

5.1.3. Bacso Bela utca megujitasa
A Bacso Bela utca Vasar utca es Berkocsis utca kozotti szakaszanak 2021 nyaran 
tesztjelleggel megnyitotta az Onkormanyzat, a gepjarmumentes utcaban az erintettek szamara 
uj, szabadidds celu kozteret sikerult letrehozni.
A tesztidoszak utan lakossagi velemenyezes indult, amely elsopro tobbseggel tamogatta az 
utcaszakasz megnyitasat es hosszu tavon is zold, gyalogosbarat igeny fogalmazodott meg az 
egesz utcara. Az atalakitasokkal kapcsolatos tervezes 2022 elejen kezdodik meg, varhatoan 
2023 elso negyedeves kivitelezessel.

5.1.4. Szentkiralyl utca fasitasa
2016-ban az Onkormanyzat sikeresen palyazott a fovarosi TER_KOZ palyazat kereteben 
harom, Palotanegyedbeli utca felujitasara:

Brody Sandor utca (Puskin utca - Vas utca)
- Rokk Szilard utca (Gutenberg ter - Krudy Gyula utca)



Szentkiralyi utca (Rakoczi ut - Baross utca)
A harombol a Brody Sandor utca es a Rokk Szilard utca 2019-ben megvalosult, es a forras 
jelentos resze ezaltal felhasznalasra kerult. A Kepviselo-testiilet 527/2021. (IX.23.) szamu 
hatarozataban ugy dontott, hogy csokkentett muszaki tartalommal valosit meg a Szentkiralyi 
utcaban kozterulet fejlesztest, a Rakoczi ut es Mikszath ter kozotti szakaszon fakat telepit, 
ahol a kozmuhelyzet ezt lehetove teszi. A Fovarosi Onkormanyzat 2022. november 24-en 
befogadta a Szentkiralyi utca felujitas muszaki tartalmanak csokkentesere iranyulo kerelmet 
es modositotta a Tamogatasi Szerzodest. Igy el lehet kezdeni a fatelepitesre vonatkozo tervek 
elkeszftese. Az elozetes tervek alapjan 15 - 25 db fa elhelyezesere van lehetoseg. 2022-ben 
indulhat a tervezes, a fatelepitesre varhatoan 2022 masodik feleveben lesz lehetoseg. A 
Szentkiralyi utca Brody Sandor es Muzeum utcak kozotti szakaszanak megujitasara varhatoan 
a Pazmany Peter Katolikus Egyetem kampuszberuhazasa kapcsan kerul sor.

5.1.5. Szeszgyar koz es Szeszgyar utca megnyitasa

A Szeszgyar koz a Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban levo, jelenleg hasznalaton kivuli 
kozterulet. Az ingatlan a Koris utca 18-20. (hrsz. 35904/3) es a Koris utca 22. (hrsz. 35904/1) 
kozott helyezkedik el, a Koris es a Visi Imre utcak kozott, a Szeszgyar utca 
meghosszabbitasaban.
Az Onkormanyzat celja a Szeszgyar koz megnyitasa a lakossag reszere, biztositva a Visi Imre 
utca es a Koris utca kozotti atjarast, azzal, hogy a Szeszgyar kozt hatarolo raktareptilet 
behajtasi lehetosege biztositott legyen. Ehhez kapcsolddoan megujulna a Szeszgyar utca 
Baross utca es Visi Imre utca kozotti szakasza is, ami a keriilet utolso kockako burkolatu 
utcaja.
A projekt jelenleg az elokeszitesi fazisban van. Elso korben a 2022-ben indul a lakossag 
bevonasaval a tervezes, a kivitelezesre varhatoan 2023 evben lesz lehetoseg.

5.1.6. Horvath Mihaly ter atalakitasa
A felujitas terulete a Horvath Mihaly ter “eszaki oldala”, vagyis a Baross utca, Nemet utca, 
Tavaszmezd utca es Or utca altal hatarolt terulet. A beruhazas legfobb celja az, hogy egy 
rendezett, jol hasznalhato, minel zoldebb, emberkozpontu kozter jdjjon letre, amely egyszerre 
szolgalja az ott elok, athaladok, pihenni vagyok igenyeit.
Koltsegvetesi okokbol az onkormanyzat ket utemre tervezi bontani a kivitelezest. Az elso 
utem a szalloda, a Horvath Mihaly ter 16 sz. alatti tarsashaz, a templom es a Baross utca 
kozotti teriiletet erinti. Itt egy fokent rendezetlen parkolobol amyekos zoldfelulet es setany jon 
letre. A masodik utem a Horvath Mihaly ter 15 sz. alatti tarsashaz es a Tavaszmezd utca 
vonalaig terjed, ami ma szinten foleg rendezetlen parkolo. Az elso (item setanya is folytatodik 
es egy amyekos uj teresedes jon letre az Or utca bejaratanal, ugyanakkor a templom eszaki 
oldalan egyoldali, merdleges parkolo tovabbra is biztositani fogja a ter megkozeliteset 
autoval.

A teret eszak felol hatarolo epuletek (uj szalloda, uj tarsashaz, meglevo lakoepiiletek) elott 
egy fas setany lesz a Tavaszmezd utca vonalaban. A tervezesi teruleten jelentos nagysagu, kb. 
900 m2 zoldfelulet jon letre es 25 db uj fa eliilteteset tervezziik (20 az elso utemben, 5 a 
masodikban), bovitve a Baross utcai fasort is. A tervek szerint jelentos arnyekos feltilet johet 
letre az athaladok es a teren pihenni vagyok szamara.

5.1.7. Somogyi Bela utca megujitasa
A Somogyi Bela utca kivitelezeset a Blaha Lujza ter megujitasanak kozbeszerzesi 
szerzodesen belul fovarosi lebonyolitasban a keruleti onkormanyzat finanszirozza. A felujitas 



az utca muszaki allapota miatt es varosepiteszeti szempontbol is indokolt es idoszeru. A 
tervezett felujitas eredmenyekeppen a Somogyi Bela utca a Blaha Lujza ter es a Gutenberg ter 
kbzott teljes hosszaban ujul meg. Uj burkolatokkal es kozvilagitasi rendszerrel es tobb faval 
egy forgalomcsillapitott, gyalogosbarat, ertekes kozteriilet jon letre a Palotanegyed egy fontos 
tengelyeben a Kiscsibesz ter es a megujulo Blaha Lujza ter kozott. Az utca Blaha Lujza teri 
torkolata setalova valik az Europeum garazsbehajtoja utan. A kivitelezes 2022. ev vegere 
fejezodhet be.

5.1.8. Blaha Lujza ter
2021-ben elkezdodott a Blaha Lujza ter fehijitasa a Fovarosi Onkormanyzat beruhazasaban, 
mely 2022. ev vegere fejezodhet be. A ter jelentos resze a Jozsefvarosi Onkormanyzat 
tulajdona (36406 hrsz.), melyet szinten erint a projekt. A keriileti teriileten megujul a Markus 
Emilia utca torkolata, mig az Europeum szallo es a Corvin Aruhaz elotti teriileteken a 
gepkocsi-forgalom es a parkolo helyett fas, setalo ter jon letre az eredeti terveknel is tobb 
faval.

5.1.9. Jozsefvarosi kozossegi kertek
2021. j uniusban szuletett dontes az Onkormanyzat tulajdonat kepezd Magdolna utca 24. 
(hrsz.: 35339) szam alatti 722 m2 alapteruletu tires ingatlanon klimavedelmi es kozossegepito 
celbol kozosseg kert kialakitasara iranyuld egyuttmukodesi megallapodas megkoteserol a 
Grundkert Komyezettudatos Kozossegfejleszto Egyesiilettel. Ennek elozmenye a kozossegi 
kertek kijelolesevel kapcsolatos 2020. szeptemberi Kepviseld-testuleti dontes, melyben arrol 
hatarozott a testtilet, hogy a fenti telken kiviil a Koris u. 4/b. es a Kalvaria utca 9. alatti, 
onkormanyzati tulajdonu tires telkek alkalmasak arra, hogy kozossegi kertkent keriiljenek 
hasznositasra. A Magdolna u. 24. szamu telken a kozossegi kert mukodese 2021-ben 
megkezdodott. A Jozsefvarosi Klimavedelmi Intezkedesi Tervben celkent szerepel tovabbi 
kozossegi kertek letesitesenek kijelolese erre alkalmas tires, vagyongazdalkodasi szempontbol 
nehezen hasznosithato onkormanyzati tulajdonu telken.

5.1.10. Tolnai Pihenokert
A Tolnai utca 23 sz. alatti onkormanyzati ingatlan korabban az idosek klubja kertjekent volt 
idoszakos, ritka hasznalatban. Az Onkormanyzat 2020 oszen, egy rovid probaidoszakot 
kovetoen dontott a kert megnyitasarol es szabad pihenokert funkcidju hasznositasardl, 
ktilonleges osfas, magmazold jellegebol fakaddan. A kert fejlesztese 2021-ben a lakossag 
bevonasaval folyamatosan zajlott, az elso titem 2022 elejere fejezodik be.

5.1.11. Szigony utca setanyositasa
A Szigony utca Tomo utca es Ulldi ut kozotti szakaszanak felujitasanak tervezeset a Futureal 
vegzi. A felujitas egy zold setanykent valdsul meg, amely a Corvin Setany Programhoz is 
kapcsolddik es korabbi epitesi szabalyozas adja meg az alapjat. A gyalogosbarat utcan a 
sebesseg csokken es kiteijedt zdldfeluletek letesiilnek. A megvalositas varhatoan ket titemben 
tortenik es mar 2022-ben elkezdodik a Futureal kivitelezeseben.

5.2. Kdzterfejlesztesek hosszu tavon
Jozsefvaros varosszerkezete vagy nagyvarosias, siirun beepitett vegyes fimkciokkal, vagy 
lazabb szerkezetu, kifejezetten lakoteriilet. A kerulet fejlesztesenek kiemelt celja egy elheto, 
demokratikus, egyenlo varosresz kialakitasa, ami a Gazdasagi Programban is megfogalmazott 
elvek alapjan teriiletileg egysegesen fejlodik. Olyan uj beavatkozasok sztiksegesek, amik a 
tarsadalmi egyenldseget, az egeszseges utcakat szem elott tartva a gyalogosok es 



kerekparosok tengelyeket, a zoldinfrastrukturak erosodeset segiti eld. Az egyre erdsebb 
reszvetel es bevonddas lehetbsege az egyes fejlesztesi projektekbe lehetbve teszi a lakossag 
szamara, hogy erdemben beleszolhassanak kozos vagyonunk fejlodesebe.
A kozep- es hosszu tavu kozteriiletfejlesztesek motivacioi, mozgatorugoit harom fo piller 
hatarozza meg:

A) Kozteriilet muszaki allapota, beruhazasi szuksege
B) Kozteriilet varosszerkezeti elhelyezkedese, zold- es gyalogoshalozati jelentosege, 

kapcsolati lehetosegei
C) Kozteriilet gazdasagelenkitesi, kozossegerosito lehetosegei

A gyalogostengelyek erositese szempontjabol kulcsfontossagu beruhazasok a Bekesi es Krudy 
utcdk atalakitasa es a Danko utca valodi zold folyosova alakitasa a zold terek, azaz a Matyas 
ter es a Kalvaria ter kozott. A Nepszinhaz utca Alfoldi utcai csomopontjaban a Kiss Jozsef 
utcai csomopont kiepitesehez hasonlo beavatkozas erdsiti a gyalogosok helyzetet es jelentos 
zolditesre is lehetoseget ad.
Muszaki okokbdl es elhelyezkedesiik szempontjabol is fontos a Bacso Bela utca, 
Vajdahunyad utca, Fecske utca es Szazados ut, valamint a Prater utca, Kun utcak felujitasa. A 
Hds utca felujitasa miiszakilag indokolt.
A negyedszintii rehabilitacio resze a Dobozi es Szeszgyar utcak felujitasa, valamint a lezart 
szakasz megnyitasa, setanyositasa, de fontos a Koranyi utca es az Illes utca rendezese is.
A Nepszinhaz utca megujitasa, atalakitasa kiemelten fontos komplex utcarehabilitacio.
A Harminckettesek tere varoskozponti jellege erositendo egy osszetett gyalogos es zold 
atalakitassal osszekdtve a Palotanegyedet a Horvath Mihaly terrel.
A Torokbecse utcaval kapcsolatban jelenleg berldi, tulajdonosi konfliktusok allnak fenn, az 
utcajovokepe a jogi konfliktusok rendezese utan hatarozhato meg.
A Klimastrategia 2030-ban megfogalmazza, hogy „nincs utca zold nelkul”. Elso lepeskent 
varosszerkezeti es zoldinfrastruktura szempontokbol a Brody Sandor, Lujza, Nemeth, Fecske, 
Tolnai, Kiss Jozsef, Nepszinhaz, Jozsef, Danko, Karacsony Sandor es Kisfaludy utcak, illetve 
a Horvath Mihaly ter deli oldalanak fasitasat sziikseges vizsgalni.
A Tolnai pihenokert lakossagi velemenyezese soran markansan megjelent a komyekbeli 
kutyatartdk igenye uj rekreacios helyszinek letrejottere. A Koszoru utca - Magdolna utca 
keresztezodeseben a Koszoru u. 26. alatt levo, 35513/2 hrsz-ii, jelenleg parkolokent 
hasznositott onkormanyzati ingatlan kivalo lehetoseget biztosit egy uj zold pihenosarok 
kialakitasara. A telket beepiteni nehez, a szomszedos ingatlanok jovokepe kerdeses, a telek 
kozcelu hasznositasa akar atmenetileg is egy tarsadalmilag megteriilb lehetoseg.



30. tdbldzat: Kdzterfejlesztesiprioritdsi matrix
Negyed Kozteriilet Muszaki Halozat Tarsadaloin Ossz
Palota Krudy utca 3 3 3 3.0

Csamok Bacso Bela utca 3 3 3 3.0
Magdolna Danko utca 3 3 3 3.0

Corvin Harmickettesek tere 1 3 3 2.3
Orczy Szeszgyar utca 3 1 3 2.3

Nepszinhaz Nepszinhaz utca 2 3 2 2.3
Palota Bekesi utca 1 3 2 2.0
Corvin I Vajdahunyadutca 3 2 1 2.0
Losonci Prater utca 3 2 1 2.0
Losonci Illes utca 3 2 1 2.0

Magdolna Dobozi utca 3 1 2 2.0
Szazados Szazados ut 3 2 1 2.0
Csamok Fecske utca 2 2 1 1.7

Nepszinhaz Kun utca 3 1 1 1.7
Orczy Koranyi utca 3 1 1 1.7

Szazados Hbs utca 3 1 1 1.7
Szazados Torokbecse utca 2 0 1 1.0



6. Mellekletek

6.1. Onkormanyzati berhazak

HRSZ Negyed Utca & 
Hazszam

Telek 
teriilet 

m2
Vagyongazdalkodasi 

Terv - Besorolas Szoveges velemeny

35015 Csarnok 
negyed Aurora u. 15. 294 Funkciovaltasra 

javasolt

34838 Csarnok 
negyed Bacso B. u. 4. 536 Felujitando: 

epuletfelujitast igenyel

35811 Losonci 
negyed

Baross u. 
107. 701 Felujitando: 

Epuletfelujitast igenyel

35086/2 Magdolna 
negyed

Bauer Sandor 
u.4. 450

Epiiletszerkezeti 
felujitas nem 
szuksdges

35127 Magdolna 
negyed

Bauer Sandor 
u. 13. 649

Kbzeptavon bontando 
- dpuletkiurites 

megkezdese 2024-ig

Az epulet kulonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel, atlagos utcai 
megjelenessel rendelkezik. Koranak 
megfeleld szerkezeti kialakitasok 
jellemzik. A belso udvarban talalhato 
tires epuletrGsz surgdsen bontando, 
eletveszelyes. Minden 
dpuletszerkezeti eleme erosen 
elavult, felujitasa gazdasagtalan. 
Keves lakott albetet talalhato az 
epuletben. A telek dnmagaban 
kevesbe hasznosithato. A mellette 
es moge benyul6 ingatlannal (Bauer 
S. 15.) egyesitve azonban 
ertekesebben beepitheto lenne. 
Kornyezeteben a 2 illetve 3 szinttel 
magasabb hazak lathatok.

35128 Magdolna 
negyed

Bauer Sandor 
u. 9-11. 1398

Hosszu tavon 
bontando - 

epuletkiurites 2025 - 
2029 kozott

Az epulet kulonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel, atlagos utcai 
megjelenessel rendelkezik. Koranak 
megfelelo szerkezeti kialakitasok 
jellemzik. Minden epuletszerkezeti 
eleme erosen elavult, felujitasa 
gazdasagtalan. Keves lakott albetet 
talalhato az epuletben. Az MNP 
program resze volt, ennek kereteben 
tetofelujitas tortent. 2026.06.30-ig 
fenntartasi kotelezettseg van az 
epuleten.

34615 Nepszinh 
az negyed

Berzsenyi D. 
u. 5. 633 FelOjitando: 

Epuletfelujitast igenyel

34653 Nepszinh 
az negyed Bezeredj u. 6. 1819 Felujitando: 

Epuletfelujitast igdnyel



35316 Magdolna 
negyed Danko u. 16. 1127 Felujitando: 

Epiiletfelujltast igenyel

35305 Magdolna 
negyed Danko u. 17. 1510

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseqes

35314 Magdolna 
negyed Danko u. 20. 829

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
sziiksdges

35472 Magdolna 
negyed Dankd u. 30. 598

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35485 Magdolna 
negyed Danko u. 33. 642

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35474 Magdolna 
negyed Dankd u. 34. 1173

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseqes

35477 Magdolna 
negyed Danko u. 40. 829

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35300 Magdolna 
negyed Danko u. 7. 1054

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

34953 Csarnok 
negyed Deri M. u. 11. 447 Felujitando: 

EpuletfelOjitast igenyel

35979 Orczy 
negyed

Dioszegi S. u.
18. 1966

Egyseges koncepcio 
szukseges a Dioszegi 
S. u. 18-28. epuletekre 

es a Sarkany utca 
12/b-re.

35980 Orczy 
negyed

Dioszegi S. u.
20. 1978

Egyseges koncepcio 
szukseges a Dioszegi 
S. u. 18-28. epuletekre 

es a Sarkany utca 
12/b-re.

35981 Orczy 
negyed

Dioszegi S. u.
22. 2017

Egyseges koncepcio 
szukseges a Dioszegi 
S. u. 18-28. epuletekre 

es a Sarkany utca 
12/b-re.



35982 Orczy 
negyed

Dioszegi S. u.
24. 1981

Egyseges koncepcio 
szukseges a Dioszegi 
S. u. 18-28. epuletekre 

es a Sarkany utca 
12/b-re.

Az dpulet kulonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel. Utcai 
homlokzata atlagos. Vedettsegre 
nem erdemes. Koranak megfelelo 
szerkezeti kialakitasok jellemzik. 
Eredeti nyiteszardk, befalazott 
lakasok talalhatok. Minimalis 
reszleges felujitas tortent. Minden 
epuletszerkezeti elemenek allapota 
erdsen leromlott, felujitasa 
gazdasagtalan. Keves lakott albetet 
talalhato az epuletben. A Dioszegi 
24-26-28 telkek egyben kezelendok.

35983 Orczy 
negyed

Dioszegi S. u.
26. 1990

Egyseges koncepcio 
szukseges a Dioszegi 
S. u. 18-28. epuletekre 

es a Sarkany utca 
12/b-re.

Az epulet kulonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel. lltcai 
epuletreszt kotebban elbontottak. 
Vedettsegre nem erdemes. Koranak 
megfelelo szerkezeti kialakitasok 
jellemzik. Minimalis reszleges 
felujitas tortent, azonban minden 
epuletszerkezeti elemenek allapota 
erdsen leromlott, felujitasa 
gazdasagtalan. Keves lakott albetet 
talalhato az epuletben. A Dioszegi 
Samuel utca 28. szamu telekkel 
egyutt kezelendo, annak csdkkent 
fejleszthetosege miatt. A Dioszegi 
24-26-28 telkek egyben kezelendok.

35996 Orczy 
negyed

Dioszegi S. u.
28. 490

Egyseges koncepcio 
szukseges a Dioszegi 
S. u. 18-28. epuletekre 

es a Sarkany utca 
12/b-re.

Az epulet kulonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel. Utcai 
homlokzata szepen komponalt, 
atlagos. Vedettsegre nem erdemes. 
Koranak megfelelo szerkezeti 
kialakitasok jellemzik. Minden 
epuletszerkezeti elemenek allapota 
erdsen leromlott, felijjitasa 
gazdasagtalan. Keves albetet 
talalhato az epuletben. Az ingatlan 
on^lloan nehezen fejlesztheto kis 
alapterulete miatt. A Dioszegi 24-26- 
28 telkek egyben kezelendok.

35897 Orczy 
negyed

Dioszegi S. u.
7. 693

Epuletszerkezeti 
felujites nem 
szukseges

35377 Magdolna 
negyed Dobozi u. 17. 770 Felujitando: 

Epuletfelujitast igdnyel

35376 Magdolna 
negyed Dobozi u. 19. 638

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 

szukseges

35412 Magdolna 
negyed Dobozi u. 35. 892

Hosszu tavon 
bontando - 

epuletkiurites 2025 - 
2029 kozott

Az epulet kulonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel. Az utcai 
homlokzat semleges, vedettsegre 
nem erdemes. Koranak megfelelo 
szerkezeti kialakitasok jellemzik. 
Reszleges javitasok lathatok. Minden 
epuletszerkezeti elemdnek allapota 
erdsen leromlott, felujitasa 
gazdasagtalan. J6I kihasznalhato 
telekmerettel es alacsony lakott 
albetettel bir az ingatlan.

40



35410 Magdolna 
negyed Dobozi u. 39. 919

Kozeptavon bontando 
- epuletkiiintes 

megkezdese 2024-ig

Az epulet kulonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel. Az utcai 
homlokzat semleges, vedettsegre 
nem drdemes. Koranak megfeleld 
szerkezeti kialakitasok jellemzik. 
Eredetileg egy csalad szim^ra 
keszult lakohaz. Szepek az eredeti fa 
ablakok 6s azok tegla armirozasalk. 
A magasfoldszintes lakohaz 
beekelodik a szomszedos 
magashazak koze. A telek nagyobb 
reszen omlasveszelyes ipari epulet 
van. Reszleges javitasok lathatok. 
Minden epuletszerkezeti elemenek 
allapota erosen leromlott, felujitasa 
gazdasagtalan. J6I kihaszndlhato 
telekmerettel es alacsony lakott 
albetdttel bir az ingatlan. Itt lehetne 
megbontani a suru beepitdst. At 
lehetne torni az telket a Lujza utca 
32 fele. Dobozi 39-et lebontani es a 
labszomszedos Lujza 32 fele 
megnyitni kozterulet funkcionak.

35407 Magdolna 
negyed Dobozi u. 45. 1219

Kozeptavon bontando 
- epuletkiurites 

megkezddse 2024-ig

Az epulet kulonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel. Az utcai 
homlokzat szep teglabetetes, 
vedettsegre azonban nem erdemes. 
Kotanak megfeleld szerkezeti 
kialakitasok jellemzik. Erdekes az 
udvari kd tegla vegyesfalazat, de 
avultsaga miatt nem erdemes 
feliijitani. Szepek a koriatok es a 
nyitott lepcsdhaz. Az epulet 
evtizedek ota aladucolt. Reszleges 
javitasok lathatdk. A valaha szep 
homlokzattal rendelkezo epulet 
kbzbeso fbdemei, fuggofolyosdja 
ducolt. A baloldali telekhataron levo 
kapualj fodeme acdlpantos 
megerositest kapott. A bal 
szomszedos ures telek beepitese 
eseten ezen kapulalji tuzfal 
omlasveszelyes. Minden 
epuletszerkezeti elemenek dllapota 
erosen leromlott, felujitasa 
gazdasagtalan. J6I kihasznalhato 
telekmerettel bir az ingatlan. Keves 
lakott albetet tatalhato az epuletben.

36048 Orczy 
negyed

Dugonics u.
11. 724 Felujitando: 

Epuletfelujitast igenyel

36057 Orczy 
negyed

Dugonics u.
14. 1363

Kozeptavon bontando 
- dpuletkiurites 

megkezdese 2024-ig

A telket erinti a Semmelweis XXI. 
Fejlesztes Projekt. Az ingatlan a 145- 
ds tomb resze.



36056 Orczy 
negyed

Dugonics u.
16. 1079

Kozeptavon bontando 
- epuletkiurites 

megkezdese 2024-ig

Az dpiilet kulonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel. Utcai 
homlokzata jelentektelen.
Vedettsegre nem erdemes. Koranak 
megfelelo szerkezeti kialakltasok 
jellemzik. Reszleges felujitas tbrtdnt 
(ereszcsatoma). A fOggofolyosok es 
teto aladucolva. Minden 
epuletszerkezeti elemenek allapota 
erosen leromlott, felujitasa 
gazdasagtalan. A telket erinti a 
Semmeiweis XXI. Fejlesztes Projekt. 
Az ingatlan a 145-ds tomb resze.

34994 Csarnok 
negyed Fecske u. 18. 591 Felujitando: 

Epuletfelujltast igdnyel

35685 Corvin 
negyed Futo u. 27. 1023 Felujitando: 

Epuletfelujltast igenyel

36637 Palota- 
negyed

Horanszky u.
16. 778 Felujitando: 

epuletfelujltast igenyel

36103 Losonci 
negyed Ilies u. 19. 1218 Felujitando: 

Epuletfelujltast igenyel

36096 Orczy 
negyed Illes u. 20. 874 Felujitando: 

Epuletfelujltast igenyel

35205 Csarnok 
negyed Jdzsef u. 25. 882

Kozeptavon bontando 
- epuletkiurites 

megkezdese 2024-ig

Minden epuletszerkezeti eleme 
erosen elavult, felujitasa 
gazdasagtalan. Megfontolando, hogy 
a Jozsef u. 27., (ires onkormanyzati 
telekkel egyiitt tortenjen az 
ertekesites.

35159 Csarnok 
negyed Jozsef u. 47. 775

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseqes

35155 Csarnok 
negyed Jozsefu. 55. 659

Kozeptavon bontando 
- epuletkiurites 

megkezdese 2024-ig

Az epulet kulonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel, egyszeru utcai 
megjelenessel. Koranak megfelelo 
szerkezeti kialakltasok jellemzik. 
Nem teszik indokoltta vedettseget. A 
szerkezetek meghaladtak teijesito 
kepessegiiket. J6I kihaszndlhato 
telekmerettel blraz ingatlan. Az 
epuletetviszonylag magas lakott 
albetet szam jellemzi. A lakdepulet 
minden epuletszerkezeti eleme 
erosen elavult, felujitasa 
gazdasagtalan. Javaslat: a Jozsef 
utca 55-57-59 egyutt bontandd.



35154 Csamok 
negyed Jozsefu. 57. 635

Kozeptavon bontando 
- epuletkiiirftes 

megkezdese 2024-ig

Az dpiilet kulonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel, egyszeru utcai 
megjelenessel. Koranak megfeleld 
szerkezeti kialakitasok jellemzik. 
Nem teszik indokoltta vedettseget. 
Korabban tbrtentek szerkezet 
rekonstrukciok az 6puleten (esoviz 
csatorna, kemenyek). Ezeken kivul a 
szerkezetek meghaiadtak teljesitd 
kepess^guket. Jdl kihasznalhato 
telekmdrettel bir az ingatlan. Az 
epuletet alacsony lakott albetet szam 
jellemzi. A lakoepulet minden 
epiiletszerkezeti eleme erosen 
elavult, felujitasa gazdasagtalan. 
Javaslat: a Jozsef utca 55-57-59 
egyutt bontando.

35153 Csarnok 
negyed Jozsefu. 59. 594

Kozeptavon bontando 
- epuletkiurites 

megkezdese 2024-ig

Az epulet kulonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel, egyszeru utcai 
megjelenessel. Koranak megfelelo 
szerkezeti kialakitasok jellemzik. 
Nem teszik indokoltta vedettseget. 
Korabban tortentek szerkezet 
rekonstrukciok az £puleten (esoviz 
csatorna, kemenyek). Ezeken kivul a 
szerkezetek meghaiadtak teljesito 
kepessdguket. J6I kihasznalhato 
telekmerettel bir az ingatlan. Az 
epuletet alacsony lakott albetet szam 
jellemzi. Hatsb dpuletszakasz repedt, 
ducolt ket kiuritett lakassal. A 
lakoepulet minden epiiletszerkezeti 
eleme erosen elavult, felujitasa 
gazdasagtalan. Javaslat: a Jozsef 
utca 55-57-59 egyutt bontando.

35889 Orczy 
negyed

Kalvaria u.
10. 931

Hosszu tavon 
bontando - 

epuletkiurites 2025 - 
2029 kdzbtt

A lakoepulet minden 
epiiletszerkezeti eleme erosen 
elavult, felujitasa gazdasagtalan. Az 
utcai szarny kifejezetten rossz 
allapotban van.

36062 Orczy 
negyed

Kalvaria u.
26. 747

Hosszu tavon 
bontando - 

epuletkiurites 2025 - 
2029 kozott

Az epulet kiilbnleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel. Utcai 
homlokzata jelentektelen.
Vedettsegre nem erdemes. Koranak 
megfelelo szerkezeti kialakitasok 
jellemzik. Reszleges felujitas tortent 
(kemeny, ereszcsatorna). A kapualj 
aladucolva. Minden epiiletszerkezeti 
elemenek allapota erosen leromlott, 
felujitasa gazdasagtalan. Keves 
albetet talalhato az epiiletben.

35888 Orczy 
negyed Kalvaria u. 8. 933

Epiiletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges



35352 Magdolna 
negyed

Karacsony S. 
u. 10. 1671

Kozeptavon bontando 
- epuletkiurites 

megkezdese 2024-ig

Az epulet kulbnleges eplteszeti 
erteket nem kepvisel. Az utcai 
homlokzat szep teglabetetes, ennek 
ellenere vedettsegre nem erdemes. 
Koranak megfelelo szerkezeti 
kialakltasok jellemzik. Reszleges 
javitasok (esocsatorna, kemeny) 
tortentek. Minden egyeb 
epuletszerkezeti elem allapota 
erdsen leromlott, felujltasa 
gazdasagtalan. 2011-ben a telken 
hatosagi hatarozat alapjan 
elbontasra kerult a baloldall 
telekhataron levo epuletresz, ezen 
az oldalon lefalazott ureslakasok 
allnak. A meglevb epuletek 
fbldszintesek, erosen talajvizesek. 
J6I kihasznalhato telekmerettel es 
alacsony lakott albetettel blr az 
ingatlan. A telek ket utcara nyllik, a 
Karacsony Sandor utcara es a Lujza 
utcara (Lujza utca 9.).

35338 Magdolna 
negyed

Karacsony S. 
u. 17. 710

Hosszu tavon 
bontando - 

epuletkiurites 2025 - 
2029 kbzbtt

Az epulet kulbnleges eplteszeti 
erteket nem kepvisel. Az utcai 
homlokzat atlagos, vedettsegre nem 
erdemes. Koranak megfelelo 
szerkezeti kialakltasok jellemzik. Az 
epulet egyszintes, magasfbldszintes. 
Reszleges javitasok (esocsatorna, 
kemeny) tortentek. Minden egyeb 
epuletszerkezeti elem allapota 
erbsen leromlott, felujltasa 
gazdasagtalan. J6I kihasznalhato 
telekmerettel es alacsony lakott 
albetettel blr az ingatlan.

35449 Magdolna 
negyed

Karacsony S. 
u.20. 822 Funkciovaltasra 

javasolt

35450 Magdolna 
negyed

Karacsony S. 
u. 22. 819

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35451 Magdolna 
negyed

Kar£csony S. 
u.24. 815 Funkciovaltasra 

javasolt

35334 Magdolna 
negyed

Karacsony S.
u. 5. 1045 Felujltando: 

Epuletfelujltast igenyel



35350 Magdoina 
negyed

Karacsony S.
u. 6. 757

Hosszu tavon 
bontando - 

dpiiletkiurites 2025 - 
2029 kozott

Az dpulet kiilonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel. Az utcai 
homlokzat semleges, vedettsegre 
nem erdemes. Koranak megfeleld 
szerkezeti kialakitasok jellemzik. 
Reszleges javitasok, kaotikus 
beepitesek lathatok. Feliijitott az 
udvari szarny egyik feie, mely az 
uzemet szolgalja ki. Minden egyeb 
epiiletszerkezeti elem allapota 
erosen leromlott, felujitasa 
gazdasagtalan. Joi kihasznalhatd 
telekmerettel es alacsony lakott 
albetettel bir az ingatlan.

35088 Magdoina 
negyed

Kis Fuvaros 
u. 3. 419 Felujitandd: 

Epuletfelujitast igenyel

35075 Magdoina 
negyed

Kis Fuvaros 
u.6. 700

Kozeptavon bontando 
- epuletkiurites 

megkezdese 2024-ig

Az epiilet kiilonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel, semmit mondo 
utcai megjelenessel. Koranak 
megfeleld szerkezeti kialakitdsok 
jellemzik. Az udvari traktus hatsd 
felen '70-s evekbeli toldas tortent. Ez 
nem lako funkcidval bird teriilet Az 
ingatlan a Fovarossal osztatlan 
vegyes tulajdonban van. A keruleti 
tulajdon 73,4 %. Keves lakott albetet 
talalhatd az epuletben. Reszleges 
javitasok Idthatok. Minden 
epiiletszerkezeti eleme erosen 
elavult, felujitasa gazdasagtalan. 
Kornyezeteben a 2 illetve 3 szinttel 
magasabb hdzak lathatok. Felmertil, 
hogy az onkormanyzat vasdrolja 
meg a fovarosi tulajdonreszt es 
kiurites utan egyben ertdkesitse az 
ingatlant.

35074 Magdoina 
negyed

Kis Fuvaros 
u. 8. 845

Epiiletszerkezeti 
felujitas nem 

szukseges

35582 Corvin 
negyed

Kis Stacio u.
11. 342 Felujitandd: 

Epuletfelujitast igenyei

35609 Corvin 
negyed

Kisfaludy u. 
10-12. 597 Felujitandd: 

epuletfelujitast igenyel

35631 Corvin 
negyed Kisfaludy u. 5. 1156 Felujitandd: 

Epuletfelujitast igenyel

35630 Corvin 
negyed Kisfaludy u. 7. 1168 Felujitandd: 

Epuletfelujitast igenyel

36035 Orczy 
negyed

Koranyi S. u.
20. 489 Felujitandd: 

Epuletfelujitast igenyel

35285 Magdoina 
negyed

Koszoru u.
12. 512 Felujitandd: 

epuletfelujitast igenyel

35288 Magdoina 
negyed

Koszoru u.
20. 513 Funkciovaltasra 

javasolt

35282 Magdoina 
negyed

Koszoru u. 4- 
6. 2127 Felujitandd: 

epuletfelujitast igenyel



35892 Orczy 
negyed Koris u. 10. 1276 Felujitando: 

Epuletfelujitast igdnyel

36071 Orczy 
negyed Koris u. 11. 1148

Kozdptavon bontando 
- epuletkiurites 

megkezdese 2024-ig

Az epulet kulonleges epiteszeti 
erteket nem kdpvisel. Utcai 
homlokzata jelentektelen. 
Vedettsegre nem erdemes. Koranak 
megfelelo szerkezeti kialakitasok 
jellemzik. Reszleges felujitas tortent 
(ereszcsatoma). Minden 
Epiiletszerkezeti elemenek dllapota 
erOsen leromlott, felujitasa 
gazdasagtalan. Egyes 
epiiletszerkezeti elemek veszelyes 
allapotuak (tiizfal). Keves albetet 
talalhato az epiiletben. Atelket erinti 
a Semmelweis XXI. Fejlesztes 
Projekt. Az ingatlan a 145-6s tomb 
resze.

36069 Orczy 
negyed Koris u. 15. 713 Funkciovaltasra 

javasolt

35959 Orczy 
negyed Koris u. 28. 528 Felujitandd:

Epuletfelujitast igenyel

35963 Orczy 
negyed Koris u. 37. 829

Hosszu tavon 
bontando - 

epuletkiurites 2025 - 
2029 kozott

Az epulet kulonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel. Utcai 
dpiiletresz nines. Vedettsegre nem 
drdemes. Kordnak megfelelo 
szerkezeti kialakitdsok jellemzik. 
Reszleges felujitas tortent, azonban 
minden epiiletszerkezeti elemenek 
allapota erosen leromlott, felujitasa 
gazdasagtalan. Keves albetet 
talalhato az epiiletben.

35874 Orczy 
negyed Koris u. 4/A. 554

Epiiletszerkezeti 
felujitas nem 
sziikseges

35891 Orczy 
negyed Koris u. 8. 580 Felujitando:

Epuletfelujitast igenyel

35160/2 Csarnok 
negyed

Lovassy L. u. 
4/b. 847 Felujitando:

Epuletfelujitast igenyel

35168 Csarnok 
negyed

Lovassy L. u.
6. 825 Felujitando: 

Epuletfelujitast igenyel



35371 Magdolna 
negyed Lujza u. 14. 733

^puletszerkezeti 
felujitas nem 
sziikseges

35443 Magdolna 
negyed Lujza u. 15. 654 Felujitando:

Epuletfelujitast igenyel

35441 Magdolna 
negyed Lujza u. 19. 787

Hosszu tavon 
bontando - 

epiiletkiurltes 2025 - 
2029 kozott

Az 6pulet kulonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel. Vedettsegre 
nem erdemes. Utcai megjelenese 
egyszeru. Koranak megfelelo 
szerkezeti kialakitasok jellemzik. 
Reszleges javltasok lathatok. Minden 
epiiletszerkezeti elemenek allapota 
erosen leromlott, felujitasa 
gazdasagtalan. J6I kihasznalhato 
telekmerettel blr az ingatlan. Keves 
lakott albetet talalhato az epuletben. 
Felmertil a Karacsony S. u. 20. 6s a 
Iabszomsz6dos Lujza u. 19 egyuttes 
kezelese ingatlanfejlesztesi 
szempontbol.

35364 Magdolna 
negyed Lujza u. 2/b. 732 Funkciovaltasra 

javasolt

35365 Magdolna 
negyed Lujza u. 2/c. 674 Felujitando: 

Epuletfelujitast igenyel



35423 Magdolna 
negyed Lujza u. 20. 530

Hosszu tavon 
bontando - 

epuletklurftes 2025 - 
2029 kozott

Az epiilet kulonleges EpitEszeti 
ErtEket nem kepvisel, atlagos, 
semmit mondo utcai megjelenessel. 
VEdettsegre nem erdemes. Koranak 
megfelelo szerkezeti kialakitasok 
jellemzik. Korabban tortentek 
szerkezet rekonstrukcidk az 
epuleten, (esoviz csatorna, 
kEmEnyek). Ezeken kivul a 
szerkezetek meghaladtak teljesito 
kEpessegiiket. A lakoepulet minden 
Epuletszerkezeti eleme erdsen 
elavult, felOjitasa gazdasagtalan. 
Keves lakott aibetet talalhato az 
Epuletben. J6I kihasznalhato 
telekmerettel bir az ingatlan.

35424 Magdolna 
negyed Lujza u. 22. 1119

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35438 Magdolna 
negyed Lujza u. 25. 779

Hosszu tavon 
bontando - 

epOletkiurltEs 2025 - 
2029 kozott

A fbldszintes epiilet kulonleges 
epiteszeti erteket nem kepvisel, 
vEdettsEgre nem Erdemes. Koranak 
megfelelo szerkezeti kialakitasok 
jellemzik. Az Epiilet evtizedek dta 
aladucolt. REszleges javitasok 
lathatok. Minden Epuletszerkezeti 
elemEnek allapota erdsen leromlott, 
felujitasa gazdasagtalan. J6I 
kihasznalhato telekmErettel blr az 
ingatlan. Keves lakott aibetet 
talalhato az Epuletben.

35428 Magdolna 
negyed Lujza u. 30. 1047

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35430 Magdolna 
negyed Lujza u. 34. 902 Felujltando: 

Epuletfelujitast igEnyel



35368 Magdolna 
negyed Lujza u. 8. 697 Felujitando:

Epuletfelujltast igenyel

35292 Magdolna 
negyed

Magdolna u.
12. 1391

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
szuksEges

35309 Magdolna 
negyed

Magdolna u.
20. 1271

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35311 Magdolna 
negyed

Magdolna u.
22. 720

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35469 Magdolna 
negyed

Magdolna u.
33. 741

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35354 Magdolna 
negyed

Magdolna u.
36. 774

Hosszu tavon 
bontando - 

Epuletkiurltes 2025 - 
2029 kozott

A foldszintes Epulet kiilbnleges 
EpitEszeti erteket nem kEpvisel, 
atlagos utcai megjelenessel (Erdekes 
nyllaskiosztassal). Vedettsegre nem 
Erdemes. Koranak megfelelo 
szerkezeti kialakltasok jellemzik. 
Korabban tortentek szerkezet 
rekonstrukci6k az Epuleten, (esoviz 
csatoma, kemenyek). Ezeken klvul a 
szerkezetek meghaladtak teljesito 
kEpessEguket. A lakoepulet minden 
Epuletszerkezeti eleme erdsen 
elavult, felujltasa gazdasagtalan. 
Keves lakott albetettalalhato az 
Epuletben. J6I kihasznalhato 
telekmerettel blr az ingatlan. A 
Karacsony Sandor 10-el nem egy 
fejlesztesi telek.

35264 Csamok 
negyed

Magdolna u.
4. 1619 Felujitando:

Epuletfelujltast igenyel

35445 Magdolna 
negyed

Magdolna u.
41. 919

KozEptavon bontando 
- EpuletkiurltEs 

megkezdese 2024-ig

Az epulet kulonleges Eplteszeti 
Erteket nem kEpvisel, vEdettsEgre 
nem Erdemes. KorEnak megfelelo 
szerkezeti kialakltasok jellemzik. A 
tetohEj kivEtelEvel minden 
Epuletszerkezeti eleme erdsen 
elavult. REszleges javitasok lathatok. 
Minden Epuletszerkezeti elemEnek 
allapota erdsen leromlott, felujltasa 
gazdasagtalan. J6I kihasznalhatd 
telekmerettel blr az ingatlan. KevEs 
lakott albetet talElhato az Epuletben.

35374 Magdolna 
negyed

Magdolna u.
44. 505

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35421 Magdolna 
negyed

Magdolna u.
47. 746

Epuletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges



35419 Magdolna 
negyed

Magdolna u.
51. 674

Hosszu tavon 
bontando - 

epiiletkiurites 2025 - 
2029 kozott

Az epulet kulonleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel, atlagos, 
semmlt mondo utcai megjelenessel. 
Vedettsegre nem drdemes. Kordnak 
megfeleld szerkezeti kialakitasok 
jellemzik. Korabban tdrtdntek 
szerkezet rekonstrukciok az 
epiileten, (esoviz csatorna, 
kemenyek). Ezeken kivul a 
szerkezetek meghaladtak teljesfto 
kepessegiiket. A lakoepulet minden 
epiiletszerkezeti eleme erosen 
elavult, felujitdsa gazdasagtalan.

35265 Csamok 
negyed

Magdolna u. 
6/a. 991 Felujitando: 

Epuletfelujitast igenyel

36659 Palota- 
negyed Maria u. 4. 416 Felujitando: 

Epuletfelujitast igenyel

35152 Csamok 
negyed Matyas ter 2. 432 Funkciovaltasra 

javasolt

35057 Magdolna 
negyed

Nagy Fuvaros 
u. 2/b. 536

Epiiletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35082 Magdolna 
negyed

Nagy Fuvaros 
u.26. 1210

Epiiletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

36292 Corvin 
negyed

Nagytemplom 
u. 12/b. 719

Epiiletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35698 Corvin 
negyed

Nagytemplom 
u. 5. 461 Felujitandd:

Epuletfelujitast igdnyel

35676 Corvin 
negyed Nap u. 21. 427 Felujitando: 

Epuletfelujitast igenyel

35987 Orczy 
negyed Orczy ut 31. 600

Epiiletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35664 Corvin 
negyed Prater u. 18. 583 Feldjitando:

Epuletfelujitast igenyel

36225 Corvin 
negyed Prater u. 55. 739 Felujitando: 

Epuletfelujitast igenyel

36111 Losonci 
negyed Prater u. 75. 1425 Felujitandd: 

Epuletfelujitast igenyel

35219 Csamok 
negyed Rigo u. 4. 413 Felujitandd:

Epuletfelujitast igenyel

35999 Orczy 
negyed Sarkany u. 1. 705 Felujitando: 

Epuletfelujitast igenyel

36005 Orczy 
negyed

Sarkany u.
11. 906 Felujitando: 

Epuletfelujitast igenyel



35990 Orczy 
negyed

Sarkany u. 
12/b. 911

Egyseges koncepcid 
szukseges a Dioszegi 
S. u. 18-28. epuletekre 

es a Sarkany utca 
12/b-re.

Az epiilet kiilonleges eplteszeti 
erteket nem kepvisel. Az utcai 
homlokzat egyszerii, vedettsegre 
nem erdemes. Kordnak megfelelo 
szerkezeti kialakltasok jellemzik. 
Reszleges felujitas tortent, azonban 
minden epiiletszerkezeti elemenek 
allapota erosen leromlott, felujltasa 
gazdasagtalan. Gyenge muszaki 
allapotu, fbldszintes epiilet. A 
lakdsok fele - az utcai homlokzaton 
is - lefalazott Az utca legromosabb 
epiilete. J6I kihaszndlhato 
telekmerettel biraz ingatlan. Keves 
albetet talalhato az epiiletben. A 
Dioszegi 18-28 telkekkel egyben 
kezelendo.

38837/4 Szazados 
negyed

Szazados ut 
3-13. 22969

Epiiletszerkezeti 
felujitas nem 
sziikseges

35139 Magdolna 
negyed

Szerdahelyi 
u. 12. 1269

Epiiletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35329 Magdolna 
negyed

Szerdahelyi 
u. 13. 679

Epiiletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35136 Magdolna 
negyed

Szerdahelyi 
u. 18. 638

Epiiletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35325 Magdolna 
negyed

Szerdahelyi 
u. 5. 386

Epiiletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

35496 Magdolna 
negyed

Szigetvari u.
4. 751

Epiiletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

36204 Corvin 
negyed

Szigony u.
39. 479

Kozeptavon bontando 
- epiiletkiurltes 

megkezdese 2024-ig

A Szigony utca kiszelesitese a teljes 
egynemu keresztmetszet erdekeben 
szabdlyozott. Az epiilet Igy a 
vegleges utca kozepen helyezkedik 
el. A szabalyozasi terv egyertelmuen 
meghatarozza a lakoepiilet bontasat. 
Az epiilet kiilonleges eplteszeti 
erteket nem kepvisel. Koranak 
megfelelo szerkezeti kialakltasok 
jellemzik. Minden epiiletszerkezeti 
eleme erosen elavult, felujltasa 
gazdasagtalan, egyes 
Epiiletszerkezeti elemek veszelyes 
allapotuak (kerltes). A telket erinti a 
Semmelweis XXI. Fejlesztes Projekt. 
Az ingatlan a 126-os tomb resze.

38839/2
6

Szazados 
negyed Tisztes u. 7. 2967

Kozeptavon bontando 
- epiiletkiurltes 

megkezdese 2024-ig

A telken jatszoter es kutyafuttato is 
l&tesult. Gyenge muszaki dllapotu 
epiilet Nem valo a 
lakokornyezetebe. Alacsony 
albetetszam. Felmeriil, hogy az 
epiilet helyen kozteriilet letesiiljon.

34933 Csarnok 
negyed

Tolnai L. u.
21. 619

Epiiletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges



34951 Csarnok 
negyed

Tolnai L. u.
37. 662

Kozeptavon bontando 
- epuletkiurites 

megkezdese 2024-ig

Az epulet kulbnleges epfteszeti 
erteket nem kepvisel, egyszeru utcai 
megjelenessel. Koranak megfelelo 
szerkezeti kialakitasok jellemzik. A 
szerkezetek meghaladtak teljesitb 
kepessegtiket. Jdl kihasznalhatb 
telekmerettel bit az ingatlan. A 
lakoepulet minden epiiletszerkezeti 
eleme erbsen elavult, felujitasa 
gazdas^gtalan.

36268 Corvin 
negyed Tomo u. 5. 1200 Felujitando:

Epuletfelujitast igbnyel

36109 Losonci 
negyed Tomo u. 56. 1121 Felujitando: 

Epuletfelujitast igenyel

36107 Losonci 
negyed Tomo u. 60. 875 Felujitando: 

Epuletfelujitast igenyel

36338 Corvin 
negyed Ullbi ut 58. 683

Epiiletszerkezeti 
felujitds nem 
szuksdges

35599 Corvin 
negyed

Vajdahunyad 
u. 11. 583 Felujitando: 

epuletfelujitast igenyel

35677 Corvin 
negyed

Vajdahunyad 
u.24. 250 Felujitando: 

Epuletfelujitast igenyel

35587 Corvin 
negyed

Vajdahunyad 
u. 8. 490

Kozeptavon bontando 
- epuletkiurites 

megkezdese 2024-ig

Az epulet kulbnleges epiteszeti 
erteket nem kepvisel, atlagos, 
semmitmondb utcai megjelenessel. 
Koranak megfelelo szerkezeti 
kialakitasok jellemzik. Az epulet 
belsb udvara szep egyedi 
reszletekkel rendelkezik, melyek 
azonban nem teszik indokoltta 
vedettseget (korlat, lepcsb, telikert). 
Korabban tbrtentek szerkezet 
rekonstrukcibk az eplileten, (esbviz 
csatoma, kemenyek, fuggbfolyosb 
lemez). Ezeken kivul a szerkezetek 
meghaladtak teljesitb kepesshgiiket. 
A lakbepiilet minden 
bpuletszerkezeti eleme erbsen 
elavult, felujitasa gazdas^gtalan. A 
Vajdahunyad 6-on folyb epitkezes 
miatt az epiiletben jelentbs karok 
keletkeztek.

34761 Nepszinh 
az negyed Vay A. u. 4. 1132 Felujitando:

Epuletfelujitast igenyel

34762 Nepszinh 
az negyed Vay A. u. 6. 1128 Felujitando:

Epuletfelujitast igenyel

34942 Csarnok 
negyed Vig u. 30. 630

Epiiletszerkezeti 
felujitas nem 
szukseges

34817 Csarnok 
negyed Vig u. 4. 469 Felujitando: 

Epuletfelujitast igenyel



6.2. Ures onkormanyzati telkek

Ssz Utca Alapterulet 
(m2) Hrsz Kialakitas Megjegyzes Hasznositasi 

javaslat

1 Aurora u. 12/A. 442 35025 Uzemi 
epiilet JGK telephely ertekesitheto

2 Aurora u. 12/B. 441 35024 Uzemi 
epiilet JGK telephely 6rt6kesithet0

3 Danko u. 3-5. 1970 '35298 Telek JGK telephely, 
Varosiizemeltetes

JGK telephely, 
Varosiizemeltetes

4 Danko u. 18. 2846 '35315 Telek JGK telephely, 
sportudvar kozter funkcio

5 Dobozi u. 13. 907 ’35379 Telek iires, kovek vannak 
rajta ertekesitheto

6 Jozsef u. 22. 538 '34916 Telek

Nemet utcai Iskola 
sportp^lya (BelsO 
Pesti Tankeruleti 

Kozpontnak 
vagyonkezelesbe 

adva)

sportpalya

7 Jozsef u. 27. 813 '35204 Telek
Whitefield berli, 

felvonulasi 
teriiletkent

ertekesitheto

8 Kalvaria u. 18. 949 '36066 Telek
Semmelweis XXI. 
Fejlesztes Projekt, 

145 tomb resze
ertekesitheto

9 Kalvaria u. 19. 893 '36082 Telek JGK telephely, 
EPKAR parkolo ertekesitheto

10 Kalvaria u. 20. 937 '36065 Telek
Semmelweis XXI. 
Fejlesztes Projekt, 

145 tomb resze
ertekesitheto

11 Kalvaria u. 9. 913 '35876 Telek
ures, REV8 

elOterjesztesben 
kozossegi kert

kozossegi kert

12 Kalvaria u. 22. 938 36064

Uzemi 
epiilet, 
EPKAR 

karbantarto 
miihely

Semmelweis XXI. 
Fejlesztes Projekt, 

145 tomb resze
ertekesitheto

13 Karacsony S. u.
1. 840 '35332 Telek

JGK telephely, 
Teleki teri piac 

parkolo
Teleki teri piac 

parkolo

14 Karacsony S. u.
3. 840 35333 Telek

JGK telephely, 
Teleki teri piac 

parkolo
Teleki teri piac 

parkolo

15 Karacsony S. u.
29. 1105 35463 Telek parkolo OrtekesithetO

16 Koranyi S. u. 14. 979 36038/2 Telek iires (Dugonics u.
9.) ertekesitheto

17 Koranyi S. u. 16. 733 36037 Telek iires ertekesitheto
18 Koszoru u. 15. 341 35270 Telek Ovoda Jatszokert ovodai jatszoudvar

19 Koszoru u. 26. 320 35513/2 Telek Parkolo zsebpark, 
sarokkert



20 Koszoru u. 30. 1397 35515 Uzemi 
epulet

Diaplast 
Szovetkezet berli, 
hatarozatlan iddre

Diaplast 
Szovetkezet berli, 
hatarozatlan iddre

21 Kdris u. 4/B. 630 35875 Telek
ures, REV8 

eldterjesztesben 
kozossegi kert

kdzossegi kert

22 Kdris u. 7. 1240 36073 Telek
Semmelweis XXL 
Fejlesztes Projekt, 

145 tomb resze
ertakesltheto

23 Lujza u. 32. 978 35429 Telek

Kozterulet 
felugyelet, 

elszallitott autok 
tarolasara hasznalja

kozter funkciora 
megtartani

24 Magdolna u. 24. 722 35339 Telek

kozossegi kert, 
466/2021 KT 

hatarozat klima 
intezkedesi terv

kozossegi kert

25 Magdolna u. 28. 626 35341 Telek Parkolo kdzter funkciora 
megtartani

26 Matyas ter 7-8. 1570 35295 Telek

Olajag Otthonok 
pihenokertje, 

hatarozatlan iddre 
berbeadva.

Olajag Otthonok 
pihenokertje

27 Nemetu. 12. 551 34914 Telek

Nemeth Laszlo 
Altalanos Iskola 

jatszoudvar, Belso 
Pesti Tankeruleti 

Kozpontnak 
vagyonkezelesbe 

adva

iskolai udvar

28 Prater u. 50. 5526 35728/45 Telek Kdzteruleti parkolo parkolo

29 Sarkany u. 5. 901 36002 Telek

FKF Kft. 
hulladekudvar, 

hatarozatlan iddre 
hasznalatba adva 
kozfeladat ellatasa 

celjabol

FKF Kft.
Hulladekudvar

30 Szerdahelyi u.
17. 712 '35331 Telek

JGK telephely, 
Teleki ten piac 

parkolo
Teleki teri piac 

parkolo

31 Szerdahelyi u. 9. 698 '35327 Telek Parkolo ertekesitheto

32 Szigony u. 37. 457 36205 Telek
Semmelweis XXI. 
Fejlesztes Projekt, 

126 tomb resze
drtekesitheto

33 Tolnai L. u. 23. 606 34934 Telek

kozossegi kert, 
466/2021 KT 

hatarozat klima 
intezkedesi terv

kozossegi kert

34 Tolnai L. u. 32-
34. 34965 Uzemi 

epulet

Karpitos Ipari Kft. 
berli hatarozatlan 

iddre

Karpitos Ipari Kft. 
berli hatarozatlan 

iddre

35 Tomo u. 21. 499 36206 Telek
Semmelweis XXL 
Fejlesztes Projekt, 

126 tomb resze
drtdkesitheto



36 Vajda Peter u.
25-31. 4000 38603/3 Telek

Vajda Peter Enek- 
zenei Altalanos es 
Sportiskola, Belso 
Pesti Tankeruleti 

Kozpontnak 
vagyonkezelesbe 
adva (Delej u. 47.)

iskolai udvar

37 Vig u. 10. 380 34814 Telek Napraforgo ovoda 
sportudvar ovodai jatszdudvar



6.3. Korlatozottan forgalomkepes vagyon

6.3.1. Bolcsodek
Intezmeny Ingatian cime

Bolcsodei vezetes Baross u. 112.
Jozsefvaros Egyesitett Bolcsodek - Baboca Bolcsode Baross u. 117.
Jozsefvaros Egyesitett Bolcsodek • Fecsego-tipegok Bolcsode Szazadosut. 1.

Jozsefvaros Egyesitett Bolcsodek - Gyermekkert Bolcsode Nagy Templom u. 3.
Jdzsefvaros Egyesitett Bolcsodek - Jatekvar Bolcsode Horanszky u. 21.

Jdzsefvaros Egyesitett Bolcsodek - Katica Bolcsode (+ Katica Ovoda) Vajda P. u. 37.

Jdzsefvaros Egyesitett Bdlcsdddk - Mini-Mano Bdlcsdde Baross u. 103/a
Jozsefvaros Egyesitett Bolcsodek - Tucsok-lak Bolcsode Tolnai L. u. 19.
Jozsefvaros Egyesitett Bolcsoddk - Biztos Kezdet Gyerekhaz Szigetvari u. 1.
Ovodai jatszdkert/ OVI-FOCI Sportpalya Koszoru u. 15.

Bolcsode Konyha Kerepesi lit 29/a

6.3.2. Ovodak

Intezmeny Ingatian cime
Jdzsefvarosi Ovodak - Napraforgd Szekhelydvoda Tolnai L. u. 7-9.

Jdzsefvarosi Ovodak - Csodasziget Tagovodaja Tomo u. 38/a

Jdzsefvarosi Ovodak - Gyerek-Virag Tagovodaja Baross u. 111/b
Jdzsefvarosi Ovodak - Katica Tagovodaja (+Katica Bolcsode) Vajda P. u. 37.
Jdzsefvarosi Ovodak - Mesepalota Tagovodaja Somogyi B. u. 9-15.
Jdzsefvarosi Ovodak - Napsugar Tagovodaja Danko u. 31.
Jdzsefvarosi Ovodak - Pitypang Tagovodaja Szazados ut 12-14.
Jdzsefvarosi Ovodak - Szazszorszep Tagovodaja Szuz u. 2.

Jdzsefvarosi Ovodak - TA-TI-KA Tagovodaja Rakoczi lit 15.
Jdzsefvarosi Ovodak - Tiinderkert Tagovodaja Kun u. 3.
Jdzsefvarosi Ovodak - Varunk Rad Tagovodaja Csobanc u. 5.
Jdzsefvarosi Ovodak - Viragkoszoni Tagovodaja Baross u. 91.
Ovodai sportudvar Napraforgd dvoda Vig u. 10. udvar

6.3.3. Jdzsefvarosi Szent. Kozma Egeszsegiigyi Kozpont

Intezmeny Ingatian cime

Jdzsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont Aurora u. 22-28.
Vddondi szolgalat Gutenberg ter 3.
Vedonoi szolgalat Szigony u. 2/a



6.3.4. Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont

Intezmeny Ingatlan cime
Csalad- es Gyermekjoleti Szolgalat - Szekhely Nepszinhaz u. 22.
Csalad- es Gyermekjoleti Kozpont Koris u. 35.
Gyermekek Atmeneti Otthona Szentkiralyi u. 15.1, em. 4.
Csaladok Atmeneti Otthona Koszoniu. 14-16.
Ciklamen Iddsek Klubja II. Janos Pal papa ter 17. fszt. U/l.
Napraforgo Iddsek Klubja Delej u. 34.
Oszikek Iddsek Klubja Baross u. 109.
Remenysugar Iddsek Klubja Matyas ter 4.
Vig iddsek Klubja Vig u. 18.
Ertelmi Fogyatekosok Napkozi Otthona (ENO) Kis Stacio u. 11.
Szenvedelybetegek Nappali Ellatasa - Matyas Klub Matyas ter 12.
Eziistfenyo Gondozdhaz, Jelzdrendszeres hazi segitsdgnyujtas 
telephelye Kerepesi ut 29/a

Csalad-es Gyermekjoleti Kozpont mentalhigienes csoport Danko u. 16. fszt.
VEKOP-varosrehabilitacios projekt Danko u. 40.
Jozsefvarosi Kozossegi Mosoda Dioszegi S. u. 13. fszt.
Hatralekkezeles, Intenziv Csaladmegtarto Szolgaltatas Dobozi u. 23. fszt.
Foglalkozasi es Kozossegi Iroda (FOKI) Kalvariater 13. fszt.
Hazi segitsegnyujtas es szocialis etkeztetes Orczy ut41.
Raktar es nepkonyha Magdolna u. 43.
Iroda es LELEK Pont Deri Miksa u. 3. fszt. 4.
LELEK Haz I. Koszoru u. 4-6.
LELEK Haz IL Szerdahelyi u. 5.

Krizis lakasok

Sarkany u. 14. fszt. 1.
Koris u. 4/a I. 9.
Karacsony S. u. 22.1. 22.
Kisfaludyu. 5. fszt. 4.

LELEK lakasok

Bauer S. u. 9-11. fszt. 1.
Dank6 u. 34. IL 8.
Danko u. 34. IV. 1.
Dioszegi S. u. 15. IL 30.
Dobozi u. 17.1. 20.
Dugonics u. 14. fe. 1.
Dugonics u. 16.1. 17.
Jozsef u. 57. fszt. 2.
Jozsef u. 59. fszt. 4.
Kalvariau. 10/b. I. 18.
K^lvaria u. 26. fszt. 9.
Kisfaludyu. 10-12. 1.18.
Koris u. 4/a fszt. 1.
Kdrisu. 11. fszt. 13.
Lujzau. 34. fe. 16.
Magdolna u. 12. fszt. 2
Magdolna u. 41. fszt. 4.



Magdolna u. 47. fszt. 7
Nagy Fuvaros u. 26.11.37.
Rigo u. 4. 3. em. 20.
Tomo u. 56. fszt. 19.
Tomo u. 60. fszt.14.
VayA. u. 4.1. 22.
VayA. u. 6. fszt. 9.

6.3.5. Polgarmesteri hivatal

Intezmeny Ingatlan cime

Polgarmesteri Hivatal Baross u. 63-67.
Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Csaladtamogatasi Iroda Baross u. 66-68. fszt.
Kdzterulet-felugyeleti Ugyosztaly Jozsefu. 15-17. fszt. 2/U
Nemzetisegi Onkormanyzat Kis Stacio u. 5.
Kdzterulet-felugyeleti Ugyosztaly Nemetu. 17-19. fszt.
Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Csaladtamogatasi Iroda Nemet u. 25. fszt.
Tervtar Rakoczi ter 3.
Polgarmesteri Hivatal irattara Szigonyu. 16/b
Irattar Vig u. 32.



6.4. Osszefoglalo a szakmai, tarsadalmi egyeztetesrol
A Jozsefvarosi Onkormanyzatban az elmult ket evben lefektettiik a reszveteli bnkormanyzas 
modelljet, amely egyre szinvonalasabban es melyebben vonja be a helyi lakokat az oket erinto 
dontesekbe konzultativ formaban. A reszveteli folyamatok kore az igen kicsi dontesektol 
(milyen jatekot vasaroljunk a Tisztes utcai jatszoterre), a nagyobb szabasu kerdeseken at 
(hogyan ujitsuk fel a Deri Miksa utcat) a legnagyobbakig teijed. Ilyen volt 2020 vegen a 
parkolas konzultacioja, vagy eppen a 2022-ben tervezett reszveteli koltsegvetes. A rendszeres 
kozossegi fogadodrakkal, forumokkal es konzultacios folyamatokkal a helyi lakossag koreben 
nemcsak egyre inkabb elfogadott, hanem mar el is vart az onkormanyzat nyitottsaga es 
bevono mukodese. Fontos, hogy ezt a fejlodesi utat ne rekessztik be, hanem folyamatosan 
vigyuk tovabb.
Az onkormanyzat vagyona kozvagyon. Az, hogy mit kezdunk ezzel a hatalmas ertekkel 
mindannyiunk kozbs iigye. Ezert dontott ugy a Jozsefvarosi Onkormanyzat, hogy rendhagyo 
modon tarsadalmi vitara bocsatotta a kozep- es hosszu tavu vagyongazdalkodasi tervet. Ezzel 
a lepessel hagyomanyt kivanunk teremteni, hiszen nem tortent meg ilyen az onkormanyzat 
torteneteben, es nem tudunk mas hazai peldarol sem.
A tarsadalmi egyeztetes celjaikent az alabbiakat jeloltiik meg:
1. kozerthetd tajekoztatas a vagyongazdalkodasi terv tartalmarol,
2. velemenyezesi lehetoseg biztositasa a szakmai es egyeb szervezeteknek,
3. velemenyezesi lehetoseg biztositasa a szelesebb helyi kbzvelemenynek, ideertve a helyi 

lakosokat, szervezeteket es befektetoket.
Az egyeztetes az Europa Tanacs tarsadalmi egyeztetesek szintjeit bemutato skalajan a 
„konzultacio” szintjenek felel meg, melynek lenyege, hogy a donteshozok szeles korben 
kikerik az erintettek es szakertok velemenyet, majd a vegso dontest a velemenyek merlegelese 
utan a donteshozok maguk hozzak meg.
Jozsefvaros kozep- es hosszu tavu vagyongazdalkodasi tervenek tervezete 2022. februar 8-an 
kerult ki az Onkormanyzat honlapjara tarsadalmi es szakmai egyeztetes celjabol. A 
tarsadalmi, szakmai egyeztetes soran az alabbi eszkdzoket hasznaltuk:
1. 2022. februar 8. es marcius 1. kozott irasbeli velemenyezesi lehetoseget biztositottuk a 

lakossagnak, es szakmai szervezeteknek.
2. 2022. februar 22-en zartkoru online muhelyt tartottunk civil 

szervezetekkel/szervezodesekkel.
3. 2022. marcius 1-jen tajekoztatd forumot tartottunk a lakossagnak a Kesztyugyarban.
Az irasbeli velemenyezes soran a legtobb velemeny az onkormanyzati berhazak 
besorolasahoz erkezett.
A vagyongazdalkodasi terv tervezeteben a 100 szdzalekban onkormanyzati tulajdonban levo 
berhazakat az alabbi kategdridkba soroltuk:
- Epilletszerkezeti felujitas nem sziikseges,
- Felujitando: epuletfelujitas sziikseges, 

Bontandd.
A bontdsra javasolt epiileteket eredetileg ket csoportra osztottuk:

2022-2024 kozott, azaz kozeptavon (I. kategdria) bontandd.
2025-2029 kozott, azaz hosszu tdvon bontandd (IL-I1I.-IVkategdria).



A hosszu tavon bontando kategoriat tovdbbi 3 alkategbridba osztottuk, a bontasra jeldles oka 
szerint csoportositva:

- II. kategdria a Semmelweis Egyetem fejlesztesi szandekainak tukreben kozeptavu 
kategdriava alakulhat at. Ez a kategdria a Semmelweis Egyetem Tudomdnyos es 
Innovacids Park es iMedTech Kivaldsagi Kozpont kialakitdsa es komplex fejlesztese 
beruhazasok (Science park) projekt vonzaskdrzete.

- III. kategdria a 2025-2029 kozott bontando epiileteket tartalmazza.
- IV. kategdria eseten az dnkormdnyzati berhazak bontdsa emlekorzesi szempontok miatt 

kerdeses, vita targya.
A vagyongazdalkodasi tervben az onkormanyzati berhazakat a muszaki allapotfelmeresek es a 
szakmai, tarsadalmi egyezetes eredmenyekent vegiil 6 kategoriaba soroltuk:

1. Eptiletszerkezeti felujitas nem szukseges
2. Felujitando: Epuletfelujitast igenyel
3. Funkcidvaltasrajavasolt
4. Egyseges koncepcio szukseges a Dioszegi S. u. 18-28. epuletekre es a Sarkany u. 

12/b-re
5. Kozeptavon bontando - epuletkiurites megkezdese 2024-ig
6. Hosszu tavon bontando - epuletkiurites 2025-2029 kozott

Az alabbi tablazatban epiiletenkent osszefoglaljuk, hogy melyik kategoriabol melyikbe keriilt 
az adott berhaz es milyen eszrevetel erkezett a konzultacio soran.

Cim
Vagyongazdalkodasi 
Terv - konzultacio 

elotti besorolas

Vagyongazdalkodasi Terv 
- jelenlegi besorolas Beerkezett velemenyek

Dioszegi S. u.
18.

Felujitando: 
Epuletfelujitast igenyel

Egyseges koncepcio 
szukseges a Dioszegi S. u.

18-28. epuletekre es a
Sarkany utca 12/b-re.

Funckcidvaltasra, atalakitasra erkezett 
javaslat: „ezeknel az eptileteknel van 

lehetosdg arra, hogy orvosolni 
lehessen a Magdolna- es Orczy- 

negyedekben a lakhatasi szegenyseget 
konzervald szobakonyhak orokseget, 
es egybenyitni a lakasok legalabb egy 

resz6t”.

Dioszegi S. u.
20.

Felujitando:
Epuletfelujitast igenyel

Dioszegi S. u.
22.

Felujitando:
Epuletfelujitast igenyel

Dioszegi S. u.
24.

Hosszu tavon bontando 
II. -

Semmelweis XXL 
Fejlesztesi teriilet 

vonzaskdrzete

-

Dioszegi S. u.
26.

Hosszu tavon bontando 
II. -

Semmelweis XXL 
Fejlesztesi teriilet 

vonzaskdrzete

Egy velemeny erkezett, mely a 
Dioszegi S. u. 26-ot felujitasra 

javasolja.

Dioszegi S. u.
28.

Hosszu tavon bontando
IL- -



Semmelweis XXI. 
Fejlesztesi terulet 

vonzaskdrzete

Sarkany u. 
12/b.

Hosszu tavon bontando 
II.-

Semmelweis XXI. 
Fejlesztesi terulet 

vonzaskdrzete

-

Kalvaria u.
10.

Felujitando:
Epiiletfelujitast igenyel

Hosszu tavon bontando - 
epuletkiurites 2025 - 2029 

kozott

Lakossagi fdrumon felmeriilt, hogy 
nagyon rossz allapotban van, keruljon 

a bontando kategoriaba.

Karacsony S.
u. 5. Kozeptavon bontando Felujitando: Epiiletfelujitast 

igenyel

Tobb velemenyben is 
megfogalmaztak, hogy keriiljon ki a 

bontando kdrbol es inkabb ujitsa fel az 
bnkormanyzat. Gross Lajos sutdhaza, 
egykori csillagos haz. A zsido orokseg 

reszet kepezi, emlekdrzesi 
szempontok miatt sziikseges lenne a 

megmentese.

Vajdahunyad 
u. 11. Kozeptavon bontando Felujitando: Epiiletfelujitast 

igenyel

A beerkezett velemenyek ki kellene 
javitani a szomszedos epitkezes miatt 

okozott karokat. Bontando 
kategdriabol a felujitandok koze 

kellene atsorolni az epiiletet. Felmeriilt 
meg a park letrehozasa is.

Magdolna u.
36. Kozeptavon bontando

Hosszu tavon bontando - 
epuletkiurites 2025 - 2029 

kozott

Nem erkezett velemeny, de valtozott a 
besorolas.

Koris u. 15.

Hosszu tavon bontando 
II. -

Semmelweis XXL 
Fejlesztesi terulet 

vonzaskdrzete

Funkciovaltasra j avasolt

A beerkezett velemenyek alapjan 
felujitasban, funkciovaltasban erdemes 

gondolkodni. A bontas alapvetden 
befolyasoln^ a Koris utca kisvarosias 
jelleget. Hatarozottan megfontolando 
olyan iunkciok idetelepitese (akar a

Vasas Muveszegyiittes 
ingatlanigenyenek kielegitesevel), ami 

mashol (eppen a lakofunkcio miatt) 
nem oldhato meg.

Kalvaria u.
26.

Hosszu tavon bontando 
II.-

Semmelweis XXL 
Fejlesztesi terulet 

vonzaskdrzete

Hosszu tavon bontando - 
epuletkiurites 2025 - 2029 

kozott

Nem erkezett velemeny, de valtozott a 
besorolas.

Koris u. 37.

Hosszu tavon bontando 
II. -

Semmelweis XXI. 
Fejlesztesi teriilet 

vonzaskdrzete

Hosszu tavon bontando - 
epuletkiurites 2025 - 2029 

kozott

Nem Erkezett velemeny, de valtozott a 
besorolas.

Dobozi u. 39.

Hosszu tavon bontando 
IIL-

2025-2029 kozott 
bontando

Kozeptavon bontando - 
epuletkiurites megkezdese 

2024-ig

A beerkezett velemenyek alapjan 
korabban kellene bontani. Helyen 

lehetne zold setany.



Baross u. 107. Hosszu tavon bontando 
IV - bontasa kerdeses

Felujitando: Epuletfelujitast 
igenyel

A beerkezett velemenyek alapjan 
felujitasra javasolt. Funkciovaltassal 

lehetne beldle kozossegi ter.

Kis Fuvaros 
u. 3.

Hosszu tavon bontando 
IV - bontasa kerdeses

Felujitando: Epuletfelujitast 
igenyel

A beerkezett velemenyek alapjan 
felujitasra javasolt.

Koszoru u.
12.

Hosszu tavon bontando 
IV - bontasa kerdeses

Felujitando: Epuletfelujitast 
igenyel

A beerkezett velemenyek alapjan 
felujitasra javasolt.

Aurora u. 15. Hosszu tavon bontando 
IV - bontasa kerdeses Funkciovaltasra javasolt

A beerkezd velemenyek alapjan 
felujitando. Funkciovaltassal lehetne 

beldle kozdssegi tdr.

Karacsony S. 
u. 20.

Hosszu tavon bontando 
IV - bontasa kerdeses Funkciovaltasra javasolt

A beerkezd velemenyek alapjan 
felujitando. Funkciovaltassal lehetne 

beldle kozdssegi ter.

Karacsony S.
u. 24.

Hosszu tavon bontando 
IV - bontasa kerdeses Funkciovaltasra javasolt

A beerkezd velemenyek alapjan 
felujitando. Funkciovaltassal lehetne 

beldle kozdssegi ter.

Koszoru u.
20.

Hosszu tavon bontando 
IV - bontasa kerdeses Funkciovaltasra javasolt A be£rkezd velemenyek alapjan 

felujitando, vedelemre jogosult epulet.

Lujza u. 2/b Hosszu tavon bontando 
IV - bontasa kerdeses Funkciovaltasra javasolt

A beerkezett velemenyek egy resze 
alapjan felujitando, vedelemre 

jogosult epulet. Funkciovaltasra 
javasolt: turisztikai, vendeglato ipari 
hasznositas is szoba jbhet. De olyan 
velemeny is erkezett, hogy bontando, 
lehetne helyette kozdssegi ter, zold 

felulet vagy parkold.

Matyas ter 2. Hosszu tavon bontando 
IV - bontasa kerdeses Funkciovaltasra javasolt A beerkezett velemenyek alapjan 

felujitando, vedelemre jogosult epulet.

Karacsony S.
u. 6.

Hosszu tavon bontando 
IV - bontasa kerdeses

Hosszu tavon bontando - 
epiiletkiurites 2025 - 2029 

kozott

A beerkezett velemenyek egy resze 
alapjan nem kepez telepiileskepi 
erteket, bontasra javasolt. Egy 

velemeny szerint akar korabban is el 
lehetne kezdeni a bontasat. De olyan 

velemeny is erkezett, hogy felujitando 
kategoriaba keruljon, mert jol tukrozi 

a korai beepitest.

Lujza u. 19. Hosszu tavon bontando 
IV - bontasa kerdeses

Hosszu tavon bontando - 
epuletkiurites 2025 - 2029 

kozott

A beerkezett velemenyek alapjan 
bontasra javasolt epulet.

A tarsadalmi egyeztetes soran tobb javaslat erkezett arra vonatkozoan is, hogy mely bontando 
epuletek, ures telkek helyen legyen kozteriilet, park:

Karacsony S. u. lO.-Magdolna utca 36.;
- Vajdahunyad utca 8.,
- Tisztes u. 7.,
- Dugonics utca 14. vagy 16.,
- Dobozi utca 39. es Lujza utca 32.
- Jozsef utca 25-27.,



- Bauer Sandor u. 9-11. es 13.,
- Magdolna utca 41.

A vagyongazdalkodasi tervben a javaslatokat figyelembe veve az alabbi teriileteket jeloltiik ki 
park, kozteriilet celjara egyelore. A vagyongazdalkodasi terv eves feltilvizsgalata soran 
tovabbi teriiletek is kozterre, parkka valtozhatnak.

- Tisztes utca 7.
- Magdolna utca 24-28. (es a Danko utca 18.)
- Magdolna utca 41.
- Dobozi utca 39. es Lujza utca 32.

A velemenyek harmadik markan csoportja a helyiseggazdalkodasra vonatkozoan erkezett. A 
lakosok es szakmai szervezetek megfogalmaztak, hogy:

s zukseg lenne dedikaltan civil szervezetek, civil kezdemenyezesek szamara 
helyisegeket berbeadni;

- fontos lenne, hogy az tires onkormanyzati helyisegallomanyrol friss informaciok 
alljanak rendelkezesre online (berleti dijak, kdzmuvesitettseg, fotok, alaprajzok,stb); 
fontos lenne a helyisegek folyamatos, aktiv hirdetese, mivel jelenleg csak azokat a 
helyisegeket palyaztatjak, amire van erdeklodes;

- az tires tarsashazi pincekkel kapcsolatban celszeru lenne kidolgozni olyan 
konstrukciot, ami alapjan a tarsashaz hosszu tavra a kozos koltseg osszegen 
berbeveheti a helyisegeket.

A beerkezett velemenyek alapjan a helyiseggazdalkodassal kapcsolatos fejezetet alaposan 
atdolgoztuk. A helyiseggazdalkodassal kapcsolatos fejezetet tobb ponton kiegeszitettuk:

- A kozep- es hosszutavu kozterfejlesztesi elkepzelesek tobb utcat is erintenek. A 
gazdasagfejlesztesi szempontbol kiemelt jelentosegu es kozterfejlesztesekkel erintett 
helyi foutcakban levo onkormanyzati helyisegeket nem akaijuk ertekesiteni, a kiemelt 
jelentosegu utcakban a hasznosithato helyisegeket szinten onkormanyzati tulajdonban 
szeretnenk tartani. A fejezetben kijeloltuk ezeknek az utcaknak a koret.

- A helyiseggazdalkodast nehany urbanisztikailag kiemelt teruleten a varosnegyed 
rehabilitacios folyamatanak reszekent celszeru kezelni. Pilot projektkent a Deri Miksa 
utca megujitasaval osszekapcsolva a komyekbeli iizlethelyisegeket integrativan az 
utca reszekent ertelmezzuk. Fontos az uj utca arculatahoz kapcsolodo lunkciok 
megjelenesenek eldsegitese, melyek elsosorban a helyieket, a helyi igenyeket 
celozzak.

- Regi problema az onkormanyzati tulajdonban levo tarsashazi hasznosithatatlan, tires 
pincehelyisegek nagy szama. Ezek utan az onkormanyzatnak kozos koltseget kell 
fizetni, igy ezek a helyisegek jelentos mertekti veszteseget okoznak a 
helyiseggazdalkodasban. A helyiseg berbeadasrol szolo onkormanyzati rendeletet 
modositani fogjuk annak erdekeben, hogy a tarsashazak es a tarsashazban tulajdonnal 
rendelkezd termeszetes szemelyek a kozos koltseg osszegen berelhessek a pinceszinti, 
alagsori es emeleti hasznosithatatlan helyisegeket. Ezzel a hasznosithatatlan tarsashazi 
pince es emeleti helyisegek eseten a nullszaldos gazdalkodast probaljuk meg elemi.

- A Jozsefvarosi Onkormanyzat szamara fontos, hogy a keruletben sok szervezet 
talaljon otthonra es ezzel gazdagodjon a keriileti kulturalis, kozdssegi elete. Az 
onkormanyzati kozcelu feladatokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szervezetek, 
szemelyek szamara kedvezmenyes berleti dijon biztositunk helyisegeket.

- Sokan keresnek Jozsefvarosban helyiseget, - vallalkozasok, civil szervezetek, 
kulturalis szervezetek a helyiseg berbeadasi tevekenyseg megis nagyon alacsony 
eredmenyessegi rataval mukodik. Kiemelt feladat a hasznosithato iires helyisegek 



mielobbi berbeadasa. A jelenlegi passziv, reaktiv helyiseggazdalkodast fel kell 
valtania a proaktfv helyiseggazdalkodasnak. A helyisegallomany nyilvanosan elerheto 
bemutatasaval, a berleti dij es kozos koltseg elore kalkulalt nyilvanossa tett 
osszegevel, a berbeadasi folyamat aramvonalasitasaval, folyamatos kommunikacios es 
tajekoztato kampannyal el kell emunk, hogy minel tobb tires helyisegtink berldre 
talaljon.


