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Vezetői összefogtató

Az lntegrátt Városfejlesztési Stratégiát (lvs) 2008 júniusában fogadta el Budapest

Főváros V|||. kerÜtet Józsefvárosi onkormányzat Képvisető-testülete. Az |VS egy

kcizéptávot átfogó tetepijtésfejtesztési dokumentum, cétja a kerlilet életének

fejtődésének vezetése, a kereteinek meghatározása, az önkormányzatnak és

partnereinek a kcizös erőfeszítéseinek összehangolása. Ar. elfogadás óta eltelt

időszakban, a térségben - a közép-magyarországi régióban, és Budapesten - és a

kerÜletben jelentős változások zajlottak [e. Ezek eredményeit fontos áttekinteni és

az egyes stratégiákat megvizsgálnĺ, hogy a megváltozott gazdasági és társadalmi

erőtérben is jót szolgátják-e a kerÜlet felemelkedését.

A kerületben az |VS-ben elhatározott városfejlesztési akciók közÜt számos

megvalósult 20,t2-ben a Magdolna Negyed Program ll és az Európa Belvárosa Program

eredményesen lezáru[t, jelentős kerÜletformáló hatásukat a stratégia további

megvalósítása során figyelembe kell venni. A megvatósutt cétok metté tehet új

célokat kitűzni.

A jogszabályi környezet és a kerület étetét befotyásotó jelentős kütső feltételek is

változtak, ezért fontos az |VS áttekintése, és aktualizá[ása. Erre a felĹjtvizsgálatra a

2009-ben megújított ,,Városfejlesztési kézikönyv'' (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Minisztériumhoz Terütetfejtesztésért és építésÜgyért fele[ős Szaká[lamtitkárság,

2009,2. kiadás) is fethívja a figyelmet, szÜkséges az |VS,,aktualizátó áttekintése',, és

jelentcísebb korrekciók 3-5 évenként megtétele.

A felÜlvizsgátat során az egész |VS.t áttekintettük és fejezetenként írjuk [e a

szükséges módosításokat. A jogi és szabályozási kereteket ellenőńztÜk, sziikség

szeńnt frissítettük. A statisztikai adatok legnagyobb része a 2001-es népszámtátásbót

származik, hasonló métységű felmérés azóta sem jelent meg, hiszen a 201,|-es

népszámtálás adatai még nem hozzáférhetőek, ezért ezeken nem változtattunk, ahol

új adatok átttak rendelkezésre ott jelen anyagban dokumentátjuk. A tartalmi jetlegű

észrevételeket fej ezeten ként tárgyalva mutatj uk be.



Az egyes fejezetek áttekĺntése

1. fejezet áttekintése - Budapest szerepe a térségben

1.1 Budapest változásai

A Közép-Magyarországi Régió az ország térszerkezetének kiemelt központja. Jelentős

változásnak tekinthető a közigazgatás 20,|1.ben tcirtént átszervezése, és a térségi

szintek differenciátása. A megyék szervezo, irányító szerepének megerősítése és a

térszerkezeti változásaira történő hatásukat fokozta. Budapest és Pest Megye

megerősödött és ezzel a közöttÜk levő kapcsolati elemek újra definiálása most zajtik.

A főváros 20í1-ben fogott hozzá terütetfejtesztési dokumentumainak átdolgozásához.

A munka etején tart eddig a vizsgálati munkarészek készültek e[, a stratégiák

kiatakításának szakmai, társadalmi etőkészítése zajlik.

1.2 Jozsefváros térségi szerepének változásai

A kerÜlet fővárosĺ ill. fővároson tútnyútó kapcsolati rendszereit tcibb szempont szerint

vizsgálva megáttapítható, hogy jót beágyazott, erős közvetlen kapcsolattal bír mind a

fővárossal mind azon tút (aggtomeráció, országos, nemzetközi). Szervesen illeszkedik

a főváros belső részének domináns sugaras-gyűrűs térszerkezetbe, és az illeszkedés a

Budapest Szíve Program l. fázisának és az Európa Belvárosa Programnak e|'készÜtte

után még erősebben kézzel fogható.

Józsefváros Budapesten ill a régióban betöttött szerepét egyik otdatrót ez a gazdag

intézményi tetítettség határozza meg. Másrészről mind a mai napig tekinthető a

fővárosba irányuló szegény rétegek fogadó területének. Ugyanakkor az eltelt időszak

széles spektrumú kerÜtetfejtesztési tépések a terület leszakadását megáttították, és

már körvonalazódik a városrész új szerepe.

z. fejezet áttekĺntése - Józsefváros helyzetének Változása

2.1 A legfontosabb változások

Józsefváros a harmadik tegsűrűbben lakott pesti városrész (KSH, Budapest statisztikai

évkönyve, 2009), a főváros egyik olyan betső kerÜlete, ahot a kĺitönbciző társadalmi és

gazdasági hátrányok halmozottan, hatásukban egymást felerősítve, koncentrálódva

jelennek meg. Az itt étő lakosság, ezen belÜl a fiatalok több mint egyharmada



szociális szempontbót hátrányos helyzetű. A kerijlet lakónépessége az elmúlt években

kismértékben, 1-2%-ka[ növekedett, 2010.01.01.-én 83 465 fő vott. A népesség ötöde

alkotja projektünk egyik kiemelt célcsoportj át, a 17 ezer fős 15-29 éves korosztátyt

(KSH, Budapest statisztikai évkönyve, 2009).

Józsefváros kerületfejlesztési stratégiája 1996 őta változatlan. Az. 1998 óta eltelt

időszak egyik tegjelentősebb eredménye a közbiztonság jetentős javulása volt, de a

kerület még ma is a magas bűncselekményszámmal rendelkező kerületek közé

tartozik (ENyÜBS, http://crimestat.b-m.hu/). így a gazdasági, társadatmi környezet

mind az áldozattá, mind az elkövetővé válás szempontjából veszélyezteti a

célcsoportokat. Az el'múl't másfél évtizedben Józsefvárosban több száz milliárd

forintnyi ingattanfejlesztési, azaz takásépítési, rehabilitációs és kereskedelmi

beruházás történt. A Betső-Józsefváros megújulása után Középső-Jőzsefvárosban

indultak meg a városmegújítási munkálatok. A Corvin-Sétány Program 2003 óta folyik,

a Futó utca és környéke 2003.2005-ben újutt meg és 2005-ben megindult az ország

első integrált szociális városrehabititációs programja, a Magdolna Negyed Program

(továbbiakban MNP |-ll.). A rehabilitációs projektek finanszírozásához a kerÜlet tcĺbb

mittiárd fońnt európai uniós támogatást is elnyert (pt. Futó utcai Partnerségi

Program, Magdolna Negyed Program, Európa Belvárosa Budapest Program).

Az eredmények mellett tovább erőscidött a kütönbség a kerület városrészei között. A

társadalmi probtémák jellemzően két területi egységben, az orczy és a Magdolna-

negyedben sűrűscidnek, ezért a kiemelt projekt fókuszpontjában ezek a városrészek

áttnak. A Józsefvárosi Roma Kĺsebbségi Önkormányzat elnöke szeńnt 20-25.000 cigány

ember él Józsefvárosban, az iskolákban kb. 33% cigány származású diák van, az

óvodákban ez az arány 40% (Benga otáh Tibor, ln: Egyenlőttenségek és esélyek. Roma

fiatal.ok helyzete a közoktatásban, Budapest, 2OO1, a Józsefvárosi onkormányzat

kiadványa).

z.2 A lakónépesség összetételének változásai

A takónépesség változásainak iránya, trendje csak hosszútávú változásokra adhat

magyarázatot. Józsefváros takónépessége 1997-z004 között évente csekély

mértékben (Ť-zy") csökkent, f004-tő. ez a tendencia megfordulni tátszik és azóta

évente I-f%-kos növekedés érzékethető (KsH, Budapest statisztikai évkönyve, 2009).

A Budapestre is jellemző korábbi elvándorlás során a mobi[abb, jellemzően

magasabb, vagy legatábbis kiegyensúlyozottabb jövedetemmel rendelkező, többnyire



iskolázottabb csoportok hagyták el a Fővárost, és vélhetően így a kerületet is. A

népességszám-csökkenés megszűnéséhez a városrehabititációs tevékenységek

következtében megéténkíjtt kerÜteti takásépítések nagymértékben hozzájárulhattak.

A népesség korösszetételét vizsgátva megállapítható, hogy a budapesti arányokhoz

hasonlóan a kerÜletben is magas az időskorúak aránya, ugyanakkor az átlagéletkort

tekintve kerül.et népessége fiatalabb, mint a többi kerüteté. A Főváros betső

migrációja és a kÜtső migráció egyaránt magyarázó erőveI bír e jelenséggel

kapcsolatban. Józsefvárosban - arányaiban is - rendkívÜl magas az ún. egyszemélyes

háztartások aránya, - közel negyvenkét százal'ék -, amely a teljes budapesti áttagnát

jelentősen nagyobb.

2009 decemberében 3118 fő nyilvántartott álláskereső jutott a kerÜlet 57 689

munkavállatási korú lakosára (5,4%). Ezeknek az embereknek több mint a fete 180

napon túti ál'táskereső (53%), ötöde egy éven triti áttáskereső (71y,\, közet két

harmaduk középiskotánál alacsonyabb végzettségű GaW és háromnegyedük fizikai

foglal.kozású (75%) volt. Kerütetek közötti összehasonlítás végezve, és ennek

érdekében 1000 munkaváttatási korú takosra vetítve a nyilvántartott áttáskeresők, a

,|80 napon túti nyil.vántartott áttáskeresők és a középiskolánát alacsonyabb

végzettségű nyitvántartott áttáskeresők számát, mindhárom arány tekintetében a

kerÜl'etek rangsorában Józsefváros a második hetyen volt 2009 végén (csak a XX||l.

kerület etőzte meg). '

Az egy éven tút nyilvántartott áttáskeresők számának í000 munkavállalásĺ korú

lakosra vetített számát tekintve a kerÜleti rangsor etső hetyén volt Józsefváros

ugyenebben az évben. Nem szabad figyelmen kívüt hagyni továbbá, hogy a

kerületben nem kevesen lehetnek olyanok, akik a munkaerőpiacon nem jelennek

ffi€9, munkanétküti eltátásban nem részesülnek. Erre vonatkozóan nincsenek

adataink.

A fogtatkoztatottsági helyzetet tekintve is jelentős kí.itönbségek tapasztathatók

Józsefvároson belÜl az egyes teri.ileti egységek kcizött. Az alacsony iskolázottsággat is

összefÜggésben a Magdolna és az orczy negyedben volt a legmagasabb a

megismerhető munkanétkÜtiség: 1f,6% és 10,9% (KsH, 200í. évi Népszámtátás). (A

tényleges inaktívak aránya még ennél is lényegesen magasabb.)

Az alacsony iskotai végzettségi és fogtatkoztatottsági mutatók atapján nem meglepő,

hogy a budapesti kerí.jl'etek között, az ezer lakosra jutó szemétyi jövedetem adót



fizető adőzők száma Józsefvárosban volt a legalacsonyabb 2009-ben (377 fő / 1000

takos). Az egy adófizetőre jutó szemétyi jövedetemadó-alapot képező jövedelem

rangsorában az ötödik legrosszabb helyen, az egy adófizetőre jutó személyi

jövedelemadó összege rangsorában pedig a hatodik legrosszabb helyen áttt a kerÜlet

2009-ben (KSH, Budapest statisztikai évkönyve, 2009).

Az ezer lakosra jutó nyugdíjban, nyugdíjszerű ettátásban részesÜlők száma (226) és a

havi teljes ettátás átlagos összege forintban (93 446 Ft) a budapesti kerÜletek között

a legalacsonyabb volt 2010.ben (KSH, Budapest statisztikai évkönyve, 2009).

Az alacsony háztartásjövedelmek és a létfenntartás, lakhatás köttségeihez való

hozzájárulás érdekében adott segétyek jogosultjanak száma nagyon magas a

kerÜletben (11 118 Főleset 20í0-ben). Az atábbĺ táblázatból kiderÜl, hogy - azoknak

a támogatási típusoknak az esetében, amelyekre vonatkozóan adatokkal

rendelkezÜnk, illetve figyelembe vehetünk egy ilyen arány számításánát -l a

támogatottak két harmadának (66"/"\ egy főre jutó jövedelme nem hatadja meg az

öregségĺ nyugdíj minimumát.

2.3 Lakáshelyzet

A kerÜteti takásáttományra sok terÜleten még mindig a korszerűtlen szerkezet és az

alacsony minőség a jellemző. í998-ban a kerÜlet takásáttománya összesen 40 239

lakásbót áttt. 1998 és 2010 között a lakások mennyiségében és minőségében némi

javu|'ás tapasztalható, 2010-ben 47181 takás tartozott a kerlileti takásátlományba.

A tul'ajdoni viszonyok tekintetében fotytatódott a rendszerváttás után megindult

privatizácĺós folyamat, melynek hatására az 1998-ra jellemző 40%-os önkormányzati

tutajdoni hányad 20'|O-re 14%-ra csökkent. Ezafővárosi arány két és félszerese (6%),

s egyben a legmagasabb kerületi bértakásarány Budapesten (Budapest statisztikai

évkönyve, 2009). A kerÜletre jellemző lakásviszonyok hiányosságai, a komfortbeli és

egyéb, takhatási hiányosságok az orczy-, a Magdolna. és a - kevesebb, mint kétezer

takosú - Ganz-negyedben sűrűsödnek össze.

Az anyagi helyzet tekintetében is rendkívÜt nagy kütönbségek tapasztalhatók az egyes

kerületrészek között, amely a hátra[ékosság mértékében is tükröződik.

Az önkormányzat támogatásával, egy bűnmegetőzési kutatás keretében, Józsefváros

két krízisterÜletén, a Magdolna-negyedben és az orczy-negyedben kerĺjlt sor egy

jelentősebb adatfelvételre 2005. ápritĺsában (Rév8 Zrt./ifj. Erdősi s.' 2005).



A kutatás során a válaszadók közet negyede, az önkormányzati bérlakásban étők közet

harmada említette, hogy etőfordult már vele, hogy anyagi okok miatt nem tudta

kifizetni a takássat kapcsolatos kiadásokat, vagyis adóssága, hátratéka keletkezett.

A kérdezés időpontjában _ a vátaszadók saját bevallása szerint - a háztartások,|0%-

nak volt lakbér-, és / vagy közműdíj tartozása, s kcizös köttség hátratéka. Az

önkormányzati bérlők és a tulajdonosok aránya többszörösében kütönbözik a

tulajdonosok javára (bértők 18%, tulajdonosok 4%). Az adósságot említők 65%-a

egyszobás takásban takik, a csoport többségét kitevő bértakásban élők esetében ez az

arány 78% (tutajdonosok 32%)'

A korábban Vagy a kérdezés időpontjában hátratékkal rendelkezők harmadánát (36%)

már előfordult, hogy tartozásuk miatt kikapcsolták az áramot (az összes

megkérdezett 8%.a esetében). Ez az arány jelentcísen magasabb volt a hátralékos

bértőknét (43y,\, mint a hátralékos tulajdonosoknát (z3%).

A Magdotna-negyedben újabb kérdőíves adatfelvétet készÜlt 2007.ben (Magdo[na

Negyed Kérdőíves Vizsgátat, 2007), amelynek adatai atapján 17%-ra növekedett a

díjhátratékot bevattó háztartások aránya a kerületrészben. Minden ötödik bérLő (f1%)

és minden tizedik tulajdonos (1z%) említett takáskiadás tartozást. A 2010-ben

megismétel't vizsgálat adatai atapján a Magdolna.negyed háztartásainak 16%-a vallott

hátratékokrót. A hátratékosság egyértelműen a bérleti szektorban élő alacsony

jövedelmű háztartásokat érinti legsúlyosabban' A rendelkezésre á[[ó adatok szerint a

bértakásban étők 36%-a volt takbér. Vagy rezsihátralékos z011 év etején

Józsefvárosban (Etőterjesztés a Budapest Józsefvárosi onkormányzat 201 1. február

17-i ütésére a lakások bérbeadásának feltételeirő[ vatamint a lakbér mértékérőt szótó

önkormányzati rendelet módosítására).

2.4 A kłizbiztonság helyzetének alakulása Józsefvárosban

Józsefváros közbiztonsági helyzetéről mindeneketőtt az ismertté vátt

bűncselekmények százezer lakosra jutó számának atakutása atapján alkothatunk

képet. Ezek az adatok az Egységes Nyomozó hatósági és Ügyészségi BűnÜgyi

Statisztika (ENYÜBS, korábban ERÜBs) adatát|'ományábót származnak, az elmúlt

kilenc év adatai atapján Józsefváros fővároson bettili helyzetével kapcsolatban az

atábbi megáttapításokat tehetj Ük:

A f00f-z010 közötti statĺsztĺkákban Józsefváros minden évben a ,,magas''

cselekményszámú keri.iletek között szerepelt. Ez azt jelenti, hogy a százezer takosra



jutó cselekményszám atapján Budapest V|||. kerÜlete minden évben a keriiletek felső

harmadába tartozott. A magas cselekményszámú besorolás ellenére a kerÜlet egyik

évben sem volt a negatíV rangsor első helyén.

A közterüteten elkövetett ismertté vált bűncselekmények százezer lakosra jutó

száma 2003 óta szinte folyamatosan nő a keri]letben. Az ismertté vátt bűnetkövetők

százezer lakosra jutó száma 2002 és f007 közott minden évben Józsefvárosban volt a

legmagasabb Budapesten, 2008-2009-ben azonban Kispest (XlX. kerütet) ,,megelózte,,

a kerületet.

Tegyük hozzá, hogy ez az arányszám 2005 óta folyamatosan csökken a kerÜletben. Az

elkövetők takóhetye atapján rögzített, kiemelkedően magas kerÜleti statisztikai

adatok értelmezésekor figyelembe ke[[ venni a kerÜletbe bejelentett hajtéktalanok

magas számát, a kőbányai piac rendszeres' időnként kiemelt ellenőrzését, a rendőri

munka eredményességét is, amelyek befotyásotjákaz ismertté vált bűncselekmények

és elkövetők számát. E kérdésben nehéz tisztán [átni, ezért tényként most csak azt

kezethetjÜk, hogy a kerület nyĺlvánvalóan sok bűnelkövetőnek nyújt áttandó vagy

idei g[enes takóhetyet.

f007 szeptemberében elkészütt a Magdo[na-negyed közbiztonságĺ helyzetének

elemzése és az ezen alapuló stratégia, azonban ez utóbbi dokumentum nem kerĹ]lt

elfogadásra. Eddig csak a Magdolna negyedre történt részletes helyzetfelmérés és

készÜtt stratégia, a kerÜlet egészére nem.

3. fejezet áttekĺntése - Stratégia változásai

3.1 Józsefváros 201í.ben elfogadott új stratégiája

Józsefváros, Budapest geográfiai centrumában helyezkedik e[, és a főváros gazdasági

- társadalmi étetében is hasonló, központi helyet kíván betölteni. Az önkormányzat

támogatja az itt étő és dotgozó emberek, szeryezetek, a kerÜlet felemeléséért tett

tépéseit, amety erősíti a fővárost, az ország és a régió vezetésében betöttött

szerepében. Az önkormányzat tesz azért: hogy az itt étcí és a közös célokért tenni

kívánó, a saját sorsukért fetelősen gondotkodó emberek képességeiknek megfelelő

munkahelyhez jussanak, vállalkozzanak; hogy a kerület biztonságos és megújutt

közteri'jletein tudják mindennapi étetijket étni; hogy megfizethető és 21. sz-i

körütményeket biztosító takásrendszer alakuljon ki; és annak érdekében, hogy a

családok megerősödve tudjanak a kerÜleti társadalom atappittérei lenni.



A Józsefvárosi Önkormányzat a jövőkép megvalósutásának érdekében stratégiai

célokat tűzki maga e[é, és programokat fogad el.

. Csa|ádokra épülő kerÜleti társadalom

Az. önkormányzat kiemett jelentőséget tulajdonít annak, hogy a társadalom

alapel.emét adó csal.ádok számára l'egyenek biztosítva az egyéni, családi és közösségi

botdogul.ás fettétetei. Az életkörülmények javítása érdekében cé[u[ tűzi ki, hogy

támogatja a családok feletős tevékenységeit, melyek lakhatási körÜlményeik javítását

szotgátja. A gyermekek, fiatalok és a tanulni vágyó fel'nőttek számára biztosítja a

magas színvonalú és differenciátt közoktatási rendszert, amely minden társadalmi

csoport számára esétyt nyújt az étetminőség javítására, a társadalmĺ mobilitásra és

az életen át tartó tanulás követelményének való megfelelésre. Az oktatási rendszer

l.ehetővé teszi a hátrányos hetyzetű gyerekek, fiatalok differenciált fejlesztését,

fetzárkózását, valamint a tehetséges gyerekek fetkutatását és gondozását. Az

önkormányzat elősegíti, hogy a rászorulók felismerjék, alakítsák saját sorsukat és

minden eszközze| támogatja a saját sorsukért tennĺ akaró rászoruló családok

f eLzárkőzását, fe [e me t kedését.

A kerületben koncentrátódó társadatmi probtémák mérséklése, oldása érdekében

erősíti a társadalmi kohéziót, a társadalomfejlesztést, e tevékenységében tő

szövetségesének tekinti a kerílteti non-profit szervezeteket. A kerÜtet egészének

egységes negyedenkénti fejtesztése és a közös társadalmi akarat biztosítja, hogy a

kerÜ|'et egyes részei közcitti kÜtönbségek ne az alapvető szociális és szegregációs

probtémákbót adódjanak. Erősíti a kerület lakosságára jellemző befogadó tÜrelmet,

kuzd a társadalmi kirekesztődés mérséktéséért és a felzárkózás csatornáinak

biztosításáért.

Az önkormányzat célja az, hogy megőnzze és - a lehetőségek szerint - emetje az

időskorú takosság életszínvonatát, jótéti szintjét. Az idős emberek megbecsÜlését

azzal is ető kívánja segíteni, hogy a részĹjkre nyújtott szotgáttatásokat fenntartja,

i|.tetve továbbfejteszti: tovább működteti az idősgondozó autóbuszjáratot, az

ingyenes ,,Szurő Szombat''-okat, megkezdi az idősettátó intézmények és az

egészségügy új szotgáltatásainak fejtesztését, valamint a nyugdíjasok támogatási

programjának kidotgozását. Az idősek helyzetének, probtémáinak megismerése és a

megotdások kiatakítása során továbbra is döntő mértékben kíván támaszkodni az

|dősÜgyi Tanács tagjainak munkájára.

L0



. VáIIaIkozásokra építő kerrjleti gazdaság

A kerijl.et jövőjének egyik atappillére a helyi gazdaság, és az itt étők erős gazdasági

tevékenysége. A kovetkező fejezetben ennek részletes kifejtése történik.

. Megúiu|t, biztonságos kozterü|etek

Az itt étők, dotgozók és a kerÜletben megfordulók biztonságának, kÜlönösen a

közterÜl'etek biztonságának növel'ését alapvető célnak tartja az önkormányzat, s e

cétkitűzés etérésében számít a lakosság aktív együttműködésére. A közterÜletek

rendjének, tisztaságának fokozása érdekében tett intézkedései mellett az

önkormányzat kezdeményezi a közterĺjleti együttétési kódex megalkotását, amely

etősegíti a közös normák elfogadását, betartását, és megvizsgálja a rendelkezésre

áltó eszközök hatékonyságát. A hajtéktalanság és a kábítőszer fogyasztás kerÜleti

koncentrálódásábót fakadó probtémák kezelése érdekében vertikális egyÜttműködést

atakít ki a kormányzat intézményei, a Fővárosi tnkormányzat és az etlátó

szervezetek részvétel.ével. A minőségi kerĹ]leti kcirnyezet kiatakítása, a szabadidő

pihenéssel, sportotássat vató eltöltésének tehetőségeit bővítendő, az önkormányzat

továbbra is kiemett cétként kezeli a közterületek és a zötdfetÜletek megújítását,

valamint a sportotási lehetőségek bővítését. A megújutt utcák, terek, parkok,

sporttétesítmények áltapotának tartós fennmaradása, fenntartása érdekében fontos

szerep vár a non-profit szervezetekre és a helyi lakókra. A kerékpárút hátózat

bővítésével a kerÜlet bekapcsotódik a környezetterhelést csökkentő, egészséges,

biztonságos modern városĺ közlekedési hátózat kiatakításába.

o Fenntartható lakókörnyezet

A kerÜtet hosszú távú felemelkedésének egyik tegfontosabb bĺztosítéka, a keri]leti

takásáttomány minőségének alapvető emelése. A jetentegi takásáttomány közel 107ua

nem éri el a 20. sz-ban el.várt szintet sem. Az önkormányzat a rendszerváltáskor

tragikus takáshetyzetet és takásáttományt örökölt. Ennek átatakítása, racionalizálása,

működésük biztosítása, Üzemeltetésĺ]k hatékonnyá tétele az egyik tegnagyobb

fetadata az önkormányzatnak. Az épütetek fetújítása során a21. századi kcirÜtmények

kiatakítása a cél úgy, hogy az iizemelési köttségek csökkenjenek.

A kerÜteti takásáttomány megújításakor tekintettel kell lenni a megfizethetőségi

szempontokra is. A környezetszennyezés csökkentése érdekében az épütetek

fetújítása, intézmények korszerűsítése során törekedni kett minét több megújutó
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energia termelő bevezetésére. A lakóingatlanok fetújítása, korszerűsítése meltett a

kerillet intézményrendszerének korszerűsítése is fontos feladat. A közterÜletek

áttapotát al'apvetően határozza meg' az ott parkotó autók helyzete. Az tnkormányzat

a bevezetett egységes kerÜleti parkolási rendszer segítségével támogatni kívánja az

itt étő takók törekvéseit, annak érdekében, hogy megfelelő számú, minőségű és

megfizethetcí parkolóhely alakuljon ki. Emellett fontos eleme a jövő

tömegköztekedésének a kerékpár, ennek érdekében az önkormányzat segíti az itt

étők igényeit kiszotgátó összefÜggő kerékpárhálózat megteremtését.

. Stabil onkormányzat

A kerüteti fejtődés egyik atappittére a, lakossághoz koze|. áttó differenciált

szol'gál.tatásokat nyújtó, gazdaságitag stabil tnkormányzat. Ennek érdekében az

önkormányzat működési bevételei és kiadásai közötti egyensúlyt fenn kívánja tartani,

és törvényi keretek között ncivelni akarja a hosszú távú tervezhetőség biztosítását.

Ezért köttségvetési helyzetének megőrzése, fejlesztéseinek fotytatása érdekében,

ingatlanvagyon gazdálkodására hosszú távú vagyonpolitikai döntéseket hoz.

Emellett a kerÜlet gazdasági szereplői aktivitásának növelését erejéhez mérten

etősegíti. Józsefváros fenntartható fejtődése érdekében az tnkormányzat

hivatatának, intézményeinek Üzemeltetésének, kommunikációjának javítása kiemelt

fel.adat. A megújítás során az Üzemeltetési köttségek optimalizálása érdekében,

természetesen nagy hangsúlyt fektetet az önkormányzat megújutó energiaforrások

használatának bevezetésére, az elavult gépészeti rendszerek cseréjére. Az Ügyviteti

rendszer gyorsítása, szolgáltatásainak javítása érdekében az e. önkormányzati

rendszer bevezetése a cé[.

3.2 A gazdaságfejlesztés stratégiai céljai

. Vá|lalkozásokra építő kerületl gazdaság

A kerijtet jövőjének egyik atappittére a hetyi gazdaság, és az ĺtt étők erős gazdasági

tevékenysége. A kerĺilet gazdasági dinamikájának 3 fő eleme: az egyetemek és

kutatóintézetek (,,tudásipar''); a budapesti viszonylatban is jelentős kulturá[is

értékekre épütő tuńzmus, és a keri.ilet tradícióit meghatározó váttatkozői réteg. Az

önkormányzat ennek a három elemnek az erősítésére és összekapcsolására építi a

hetyi-gazdaságfejlesztési programját. A program legfontosabb célja, hogy támogassa

a kerüteti gazdaság szereplőinek törekvéseit, annak érdekében, hogy a fővárosi, az
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országos és a nemzetközi gazdasági életben is versenyképessé tudjanak válni és

hosszútávon azok is maradni.

A kerÜtetĺ gazdasági élet erősítésének cétja a foglalkoztatottság szintjének növelése,

a kerÜlet jövedelemtermelő és önfenntartó képességének erősítése, a
munkanélkÜliek számának csökkentése, és a foglalkoztatásba történő visszavezetésÜk

elősegítése. A munkanélkÜtiek számának csökkentése érdekében a kerület támogatja

a képzési foglalkoztatási programokat, a karrier programokat, valamint a váltalkozás

fejlesztési programokat, melyek a Versenyképes gazdasághoz biztosítják, a
változásokra rugalmasan reagáló munkaerő kiatakul'ását.

A kerÜlet gazdasági programja két, egymással szoros kapcsolatban áttó stratégiai

főcél megvalósítása köré csoportosítható:

|) A kerÜleti gazdaság versenyképességének növelése a városrész

vállalkozásait segíti ab ban, hogy a budapesti, országos, európai és

világpiacon értékesíthető termékeket és szolgáltatásokat állíthassanak

etcí.

||) A foglalkoztatottság helyzetének javítása, mint stratégiai cétkitűzés a

kerület lakosságának kíván olyan lehetőségeket biztosítani, amelyek

képessé, alkatmassá teszik őket arra' hogy akár városrész

gazdaságában, akár a kerÜleten kívüli munkahelyeken munkát tudjanak

váttatni.

. A kerü|eti gazdaság versenyképességének növe|ése

Budapest Józsefváros onkormányzatának alapvető feladata, hogy a hetyi

közszolgáltatások működtetése mellett váttatja fel a helyi gazdaság fejlesztésének

fetadatát is. E feladatettátás a kerület gazdasági növekedését, az itt étők

étetminőségének javítását segíti ető. Az önkormányzati köttségvetési bevételek

növelése, valamint a városfejlesztési elképzelések megvalósítása ĺs csupán a

gazdasági növekedés etősegítésével valósuthat meg.

Annak érdekében, hogy a kerÜlet gazdasági aktivitása etérje a kívánt mértéket,

elengedhetetlen a váttatkozói versenyképesség növelése. Figyelembe véve a kerületi,

terÜleti sajátosságokat, a vállalkozók innovációs tehetőségét a tapasztalatcsere

lehetőségeinek biztosítását, tudásközpontok a létrehozásával, és támogatás
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szervezéssel is elősegíti az önkormányzat a versenyképes környezet kialakulásának

érdekében.

o Szolgá|tatások mennyiségi, minőségi javítása

onkormányzat elsődleges feladata, hogy támogassa a hiányzó lakossági szolgáltatások

céLzó fejlesztéseket, szabályozási eszközeivel, és önkormányzati ĺngatlan

vagyonpolitikájávat. Az. önkormányzat saját fejtődési utat határozott ffi€g,

összhangban a fővárosi, illetve regionális fejlesztési célokkal, pétdáut a Patota-

negyedben a ,,kultúrára épÜtő szotgáltatások'' fejlesztése, mely szeńnt a

hagyományőrzés, az értékteremtés és a józsefvárosi ĺdentitás erősítése a tegfőbb

teremtő és fejlesztő erő az. Kerület a lakossági igények figyelembevételével atakítja

gazdaságfejtesztési potitikáját, melyet a városmarketing eszközeivel közvetít, a

potenciális Üzleti partnerek, befektetők feté.

o Turisztikai vonzerő javítása

A fenntartható és versenyképes turisztika az egyik fontos eleme a kerÜlet gazdasági

aktivitásnak. A piacképes idegenforgalmi, tuńsztikai létesítmények, kiszotgátó

egységek kiatakítása segít fenntartani a folyamatos fejtődést, biztosítja Budapest

gazdasági rendszeréhez való csatlakozást és a városi életben való aktív részvételt,

amely jövedelemforrást jelent és növeli a városrész cinfenntartó képességét.

Az önkormányzat ösztönzi a vállalkozásokat, hogy a kereslethez alkalmazkodó kínátat

nyújtsanak, és ezzel bővÜtjön a kerület szolgáttatási patettája. A turisztikai

szempontbót kiemetkedően fontos jetentőségget bíró teríjletekre látogatók igényei

egyre mélyebben és alaposabban kerütjenek kietégítésre. Tudatosan kialakított,

egységes városmarketinggel az önkormányzat a turisztikai vonzerőt hosszú távon

tudj a fenntarthatóvá tenni.

o ,,Tudásipar,,, kreatív gazdaság

Józsefváros abban a szerencsés helyzetben van, hogy a kerÜletben több egyetemi

intézmény és kutató intézet is található, a mai napig ezek az intézmények jetentik a

kerÜlet tegnagyobb foglalkoztatási egységeit. Az önkormányzat és az intézmények

környezet fejtesztésére irányuló együttműködése növelni tudja hattgatóik, oktatóik,

kutatóik elégedettségét. ĺ fejlesztések során, több hetyen alakult ki - pétdáut a

Belső-Józsefvárosban, Vagy a Corvin Sétányon - kreatív, innovatív gazdasági
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kcirnyezet me|'yek a további fejtődés alapjaivá, a fejtett tudásalapú, kutatás-

fejtesztési tevékenységek valamint az azokat kiszolgáló szolgáltatások célterületeivé

váthatnak. Emellett a kerület, kÜtönböző adottságokkal rendelkező negyedekkel

rendelkezik, mely adottságokat szintén fejtődési forrássá atakíthatók, fejtődési

útjának kijetötése segíti az eredmények megőrzését hosszú távon.

. Az információhozjutás esélyeinek javítása

Az, önkormányzat támogatja a piaci szereplők fejtődési-fejlesztési szándékait,

lehetőséget biztosít az Új információkhoz, a tudáshoz va\ó hozzájutásukat, és az

újítások váttatkozókhoz történő etjuttatását. A kerÜlet e[ő segíti az információ

áram|'ását váttatkozói fórumok, börzék és tematikus előadások, tanácsadás

szervezésével. A szükséges információk megfelelő helyre és időben történő

eljuttatása az egyik kulcsa a gyorsan alkalmazkodni képes váttatkozóĺ réteg

megszÜtetésének. A fej|'esztések megvalósításához, feladatok ellátásához, a

folyamatok fenntartásához, az önkormányzatnak, a kerÜtet fejtődésében érintett

valamennyi szereplővet hatékony kommunikációt ke[l folytatnia. Ennek érdekében a

gyors kétirányú információs hátózatok kialakítása, fejlesztése alapvetően fontos, és a

váttatkozók, a lakosság' a non-profit szektor bevonásának egyik legfontosabb tépése.

3.3 A kerĹjlet foglalkoztatottsági helyzetének javítása

A kerijl'et l'akosságának és vá[lalkozásainak jövedelemteremtő és önfenntartó

képessége javítása érdekében a fog[alkoztatottság szintjének növelése szükséges.

El'engedhetetlen, hogy a társadalmĺ kütönbségek növekedése megáttjon és

megkezdődjön a munkanétkĹ]liek számának csökkentése. A képzési foglalkoztatási

programok, a karńer programok, valamint vállalkozás fejlesztési program

segítségével támogatja az önkormányzat a terÜlet fejődését.

. Magas színvona|ú és dífferenciá|t közoktatási rendszer

A versenyképes gazdaság egyik feltétele a korszerű közoktatás, amely megalapozza a

képzést, a változásokra rugalmasan reagátó munkaerő kialakutását. A gyermekek,

fiatalok és a tanutni vágyó felnőttek - minden társadalmĺ csoport - számára a magas

színvonalú és differenciált közoktatási rendszer biztosítja, az esélyt az életminőség

javítására, a társadalmĺ mobilitásra és az életen át tartó tanulás modern

követelményének vató megfelelésre. Az oktatási rendszer egyik tegfontosabb feladata
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a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok differenciált fej|'esztése, felzárkózása, a

tehetséges gyerekek felkutatása és gondozása.

o Munkaerőképzés

A kerÜleti munkanélkÜliek száma csökkentésének egyik tegfontosabb tépése a

szakképzés Vagy átképzés biztosítása a szakmával nem rendelkezők számára,

melynek alapjainak lerakása a közoktatási intézményekbe történik. Segíteni kell a

munkahellyel nem rendelkezőket munkahelykeresésben. Minét több aktív korút kell

vissza juttatni a munkaerőpiacra, ezzel is növelve a gazdasági aktivitást, csökkentve

a kerület szociális kiadásait.

. Szakképzési program

A szakképzési program során hĺányszakmák képzése folyik, összhangban a MunkaÜgyi

Kirendeltség áttat indított képzésekket. Kiegészítő szakmák megszerzésére irányuló

tanfotyamok valósulnak meg, lehetőséget adva a munkaerőpiacon hasznosítható,

középfokú végzettség megszerzésére. A szakképzések mellett elengedhetetlenek a

sikeres munkakeresés elősegítése érdekében a számítógépes képzések, és a
karńerutak áttekintése, amelyek stabiI munkaerőpiaci pozíciót és így megéthetést

biztosíthatnak a hátrányos helyzetű fiataloknak.

o Munkané|kÜliek helyzetének javítása

A gazdasági vátság következtében tovább nőtt a munkanélkütiség a kerületben. Ennek

je[e, hogy Munkaügyi Központban megjelenők mellett megsokszorozódott a

Kesztyűgyárĺ Áttáskereső Klubban is az átláskeresők száma. Ennek érdekében a

kerület fotytatja jót kialakult és a helyi lakosság által igényelt, programjait:

álláskereső Ktub, áttásbörze, munkába áttást segítő ktub.

. Ú1 kozfog|a!koztatási program

Új kerÜteti közfogtatkoztatási program kerijl' kialakításra, amely itteszkedĺk a Nemzeti

Közfogtatkoztatási Program cétjaihoz és támogatási rendszeréhez.

| ) Gyakornoki program fenntartása di ptomás munkakezd ők számára

A józsefvárosi gyakornoki program folytatása továbbra is ethetyezkedési esélyt

nyújt a fiatal fetsőfokú végzettségűeknek. 2010-ben e kísérteti program
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keretében 1f áttáshetyet tartott fenn az önkormányzat kijtönböző

intézményeiben.

||) Kiegészítő fogtatkoztatási projektek

A projektek munkanétkÜtiek foglalkoztatását teszik lehetővé, akik a szükséges

képzés elvégzése után olyan tevékenységet végeznek, amelyek a kerĹjlet

fenntarthatósággal, i[letve a szolgá[tatásbővítéssel kapcsoIatos stratégiai

cétjait szotgátják:

házmesterek és viceházmesterek fogtatkoztatása az önkormányzati

tutajdonú bérházakban,

szociális mosoda projekt a kerület krízisterÜletein,

Az intenzív csal'ádmegtartó szolgáltatás segítő szolgáltatásai: a kliensek háztartással,

gazdátkodással kapcsolatos gyakorlati oktatása, közterĺjleti takarítói áttáshetyek

számának bővítése.

3.4 Józsefváros 2o1o.f0í4.ben

A keri.ileti gazdaságfejlesztés stratégiai cétjainak elérése egymásra épÜtő, integrált

programokkal, valamint olyan célzott, folyamatos fejlesztésekket vatósítható meg,

amelyekket a futó fejlesztési projektek eredményei megőrizhetők, és azokra építve

további eredményeket ér el. A program egyes elemei közvetlenÜt (Corvin Sétány

Program, Teleki téri piac fetújítása, közterÜleti programok), más elemei pedig

közvetve (bötcsődefejlesztés, okmányiroda bővítése, széleskörű partnerség) járutnak

hozzá a gazdasági fejtődéshez, Józsefváros versenyképességének növeléséhez, az itt

étők étetkörü[ményeinek javításához.

A józsefvárosi polgárok igényein alapuló felsorolás az elvégzendő feladatokat veszi

sorra' irányt adva a kerÜlet vezetésének, hogy döntéseikkel a mással nem

helyettesíthető, egymással szorosan összefüggő fetadatokat végrehajtsák a következő

négy évben. Ezek a komplex feladatok azonban időnként áthúzódhatnak a következő

évre, évekre is, valamint vannak olyanok, amelyeket fontosságuk miatt nem a

tematikus évben, hanem korábban kezdĺjnk el, illetve fejezünk be.
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4. fejezet áttekintése - Fejlesztések áttekintések

A fejtesztések közÜ[, a Magdolna Negyed Programot, és az Európa Belvárosa

Programot a következő fejezetben tekintjÜk át.

4.1 Corvin Sétány Program

Az áttatános gazdasági hel'yzet és az elmaradt fővárosi támogatások miatt a Corvin

Sétány Program 2009 - 2010 évben átmenetileg lelassult. Lassulás, hiszen a program

ezen időszakban is tátványos eredményeket produkált. 
^ 

?:011-es és 2012.es évek

ismét az e|'őkészítés kerüt középpontba. Az onkormányzat tervei között szerepel,

hogy a még programban szereplő önkormányzati váltalások teljesítése, átépítésre

kerÜlnek az elöregedett víz-, gáz. és elektromos vezeték hátózatok. f017-18-ra

várhatóan elkészÜtnek a közterÜtet fetújítások, befejezódik a Corvin Sétány.

4.2 Auróra utcai Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése, bővítése

Az önkormányzat döntése szerint, a Jőzsefvárosi EgészségÜgyi Szolgátat (JESZ)

épütetének bővítésévet és fetújításávat otdja meg egészségügyi feladatainak

ettátásának fejtesztését és a járó beteg szakellátás korszerűsítését. Emellett az

ingatlan mérete és kiatakítása lehetővé teszi további kapcsotódó önkormányzati

funkciók e|'he|'yezését. Az önkormányzat döntött arról, hogy a Rendelőintézet

fetújításához kapcsolódóan tétrehozza és megépíti a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató

Központot 1500 m2 felszín fetetti és 800 m2 felszín atatti terÜleten. Az intézmények

számára szÜkséges és adott zötdfetütet lehetővé teszi az intézmények

elvátaszthatóságát és kütön zavartatan ijzemeltethetőségét. A parkotók póttására és

többtet igények kietégítésére a terÜlet egy része a[á térszín alatti parkotó kerÜt

megépítésre. A Rendetőintézet 8 emeletes épütete kerÜt fetújításra, és megépüt egy

56 férőhetyes mélygarázzsal ettátott 4 szintes épÜ[et, mely a Józsefvárosi

Csatádsegítő Szotgátatnak, a Józsefvárosi Gyermekjótéti Szotgálatnak, az ezÜstfenycí

Gondozóháznak és apparátusaiknak ad otthont közel 1500 m2-en. A szakmai program

az Ánľsz.szel, a JESZ, a Csatádsegítő, a Gyermekjótéti szol.gál'at és a Gondozőház

vezetésével egyeztetve kerÜlt kialakításra. A Szotgáttató Központ kiatakítása

hatékonyabb működést, magasabb színvonalú, és sokrétűbb szolgáltatások

kiatakítását teszi tehetővé.

4.3 Teleki téri piac

Teleki tér a Józsefváros harmadik legnagyobb tere, a 19. század derekán jött [étre,

és a hasznáttcikk piac 1950-es etköttöztetése után alakították ki jetentegi formáját,
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amelyen jel'entős fejlesztés, beavatkozás, sőt fetújítás azőta sem történt. A piac

jetenlegĺ műszaki áltapotában a kor elvárásainak, a törvényi előírásoknak és

szabványoknak nem fe|.e[ meg. Mind a piac, mind a környezete teljes átatakítást

igényet. A Teteki téri piac rekonstrukcióját 701f-re kÜlső források bevonásával

vatósítja meg az önkormányzat. Ad új piac a hagyományos piaci tevékenységek

metl.ett magas színvonalú szotgál'tatások elérését teszik lehetcívé, amellett, hogy a

kcirnyék életét tönkre tevő funkciók megjetenését az önkoŕmányzat minden erejével

akadályoznĺ fogja.

4.4 Bötcsődeépítés a Tolnai Lajos u. í 9. szám alatt

Józsefvárosi onkormányzat európai uniós pátyázati források bevonásávat épít

bötcsődét a Tolnai Lajos utca 19. sz. alatt. A hiánypóttó beruházás megvalósításával,

a böl'csődei férőhetyek számának növelésével a gyermekes szĹ.itők munkaerőpiaci

reintegrációja segíthető ető. A 350 miltió forintos beruházás megvalósítása 201Z-ben

megvalósutt.

4.5 Orczy Negyed Program

Józsefváros három nagy városfejlesztési projektjét - Palotanegyed, Corvin Sétány

Program, Magdo|'na Negyed - követően megkezdődik a kerÜlet egyik legszegényebb,

és legleromlottabb területén is a fejlesztési program kia|.akítása. Mivel a korábban

követett városfej|'esztési modellek _ befektetői tőke bevonása, unĺós támogatás

igénybevétele - a negyedben nem alkalmazhatóak, a gazdasági vá[ság, illetve az

uniós források megszűnése miatt, a kerület vezetése új városfejlesztési koncepció

kidotgozását tűzte ki cétut. A program kidotgozásának első tépéseként, nemzetközi

tapasztalatok megismerése cétjábót, holland szakemberek bevonásával konferencia

kerÜl. megszervezésre, metynek keretében megismerhető a bértakás gazdátkodás

holland modettje.

4.6 Ludovika Projekt

Az orczy park a keriilet - fővárosi szinten is nagy jetentőségget bíró - legnagyobb

összefĺJggő zöld terÜlete. Az orczy park fejlesztése - Közszo[gálati Egyetem

kormányzati szerepváttatásban kerÜl megvalósításra, amely sokrétűen befotyásotja a

negyed étetét.
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5. fejezet áttekintése - AkcióterÜleti tervek

5.í A Magdolna Negyed Program l|. eredményei

Az oktatás alprogramon belÜl' megtörtént a Lakatos Menyhért Áttatános Művetődési

Központ energiahatékonysági (í70db hőszigetelt nyítászáró cseréje) és

akadálymentesítési cétú fetújítása (tépcsőjáró, mozgássérÜ[t lift, akadálymentes

Wc). A nyitott intézményi programok támogatása cétjábót ktubhetyiség (80nm) tett

kialakítva a hozzá tartozó 48nm-es pincerész fetújításával, szabadidős, sport és

ktubfogtatkozások számára. Aa. iskolában détutáni foglalkozásra, szabadidős

programra' táboroztatásra keriilt sor.

A kcizcĺsségfejl'esztési alprogramon belijl közösségi célú sportudvar lett kialakítva,

lebontott bérház hetyén 2db többfunkciós sportpátyával (kosárlabda, röplabda). Ezen

fetüt a Közösségi Ház programjai között áttandó (festőműhely, kamaszklub,

drámaszakkör, baba-mama ktub, Hip-Hop, karate) és időszakos (Magdolna Napok,

Kesztyűgyári Szieszták, Egészségnap) program megvalósítására kerÜlt sor.

Az. általános iskolás fiataloknak megtartott bűnmegelőzési cétú tanórákon a

szakemberek a szenvedétyekket, bűnözéssel fogtal'koztak. tt érintett iskola összesen

79 tanórát igényelt, ame[yet a kcizszféra és a helyi non-profit szervezetek

szakemberei tartottak meg.

A resztoratív szemlétetű diákoknak szótó csoportfoglatkozások és pedagógusképzés

megvalósításában 4 iskola diákjaivat és pedagógusaival folyt a munka. 400óra

csoportfoglalkozást tartottak meg hátrányos helyzetű gyerekek számára, í00óra

egyéni esetkezetésre kerÜlt sor, a pedagógusok összesen 90óra konzultáción vettek

részt.

Szenvedélybeteg, drogfogyasztó fiatalok számára nyújtott alacsonykÜszöbu

szolgáltatásokat hétköznap, napi 4-8 órában lehetett igénybe venni a negyed

területén.

Szomszédságĺ rendőr projektelem keretében a kerÜleti kapitányság járőrei napi

12őrás gyalogos szolgálatot teljesítettek a negyedben.

Az intenzív családmegtartó szolgáttatás kísérteti projekt során 20 csatáddal történt

meg a kapcsolatfelvétel, problémafettárás. 11 súlyos krízishelyzetben tévő

kisgyermekes csatád gondozása zajlott, napi több órás családgondozói munkával és

24őrás telefonos etérhetőség biztosításávat. A gondozottak étetében tényegi

előrelépés következett be.
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Közteri]leti szociális/drogmunka program során a közösségi al'apellátásba 20főt; a

drop.in ettátásba 1z3főt, az utcai megkereső szotgáltatással összesen 523főt sikerÜlt

elérni. Az éjszakai ping pong szolgáltatást összesen 276fő vette igénybe.

Biztonságos kapu, biztonságos közterÜlet projektetem keretében lezajlott a negyed

,,legfertőzöttebb'' utcaszakaszainak felÜgyelete szociális munkások segítségévet. Fcí

tevékenység volt a hajtéktatan emberek utcai szociális munka keretében való

ellátása, és a hajtéktatan emberek alkalmi foglalkoztatásának elősegítése. Magdolna

negyedben a közterÜletek takarításán - heti két napban, 293 alkatommal, összesen

22fő foglatkoztatására kerÜlt sor. A program során munkát váttatók többsége a

jövedetmébőt javítani tudta étetmĺnĺíségét. 16 fetújított bérházban belscí

kamerarendszer kiépítése történt meg.

A komplex beavatkozások részeként megújult 4 önkormányzati tulajdonú szociális

bérház utcai homlokzata, 10 bérház részleges, 2 bérház teljes fetújítása. osszesen

430 szociális bértakás esetében javultak jelentősen a lakhatás körÜtményei. A

komfort nélkÜti lakások aránya 56%-rő|, 1f%-ra csökkent. Az épÜtet.fetújítási

alprogram társasházi projekteleme keretében 7 társasházi épÜtet részleges fetújítása

történt meg.

A kcizterÜlet-rehabilitációs beavatkozások során megújuttak a korábban fetújított

Mátyás téri parkhoz csatlakozó közterÜletek. A tér nyugati és déti oldalán kétirányú

közúti forgal'mi rend tétesült a csatlakoző járdafetÜtetek fetújításával. A Koszorú és

Tavaszmező u. torkolatában a sétátó utcához csatlakozó forgalom-csi[[apított,

díszburkolattal ellátott utcaszakasz került kialakításra. A tér északi és keleti oldatán

a közúti forgalom megszÜntetése mellett díszburkolattal, új közvilágítással, és

jelentős új zötdfetülettel ellátott sétá[óutca létesÜlt, csoszházzat és nyitvános WC-

épÜlettel, bĺciktitárolókkal, padokkal, szemétgyűjtőkket, és sakkasztalokkal. A

közter[jlet-rehabilitáció részeként közösségi célú szabadidő-, és sportudvar létesült a

Dankó u. ,|8. szám alatti korábbi foghíjtetken sportpályával, nyilvános WC épülettel,

jelentős zötdfetütettel szegélyezve.

A képzési és fogtatkoztatási alprogram részeként képzési programok megvalósítására

kerÜlt sor: vendégtátó-etadó (11fő), számítógép.kezelő (38fő)' web.szerkesztő (15fő|,

villanyszerelő (1ffó), ingatlan fenntartó.karbantartó (17fő). A foglatkoztatási

projektelemhez kapcsotódóan áttáskereső ktub működött, és a terÜletileg illetékes

munkaÜgyi központtal együttműködésben áttásbörzékre, munkaÜgyi fórumokra kerijlt
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sor. Nők munkába áttását segítő fogtalkozások, és felnőttek fetzárkóztató

tanfolyamainak megvatósítása zajlott.

A gazdasági cétú beavatkozások részeként szolgáltatásbővítés keretében 5db

önkormányzati hetyiség kedvezményes bérbeadásával támogatta a program a kezdcí

vátlatkozásokat (varroda, fodrászat, kávézó, életviteli tanácsadás, szociátis diszkont).

5.2 Az Európa Belvárosa Program eredményei

A Józsefvárosi Önkormányzat 20í2-ben fejezte be a Palotanegyedben megindult

,,Európa Belvárosa kulturális gazdaságfejlesztési programot'' (KMOP.5.2.z./B-zf -z009-

ooo4), amely uniós támogatássa|. valósult meg. Az egyedütáttó és számos újítást

tartalmazó program célja, hogy az egykor Budapest kulturális kcizpontjának számító

negyed visszakapja régi fényét.

. Megúju|t öt kozterü|et - KözterÜleti program

A program során í.600m2 sétátó és í0.900m2 csillapított forgalmú utca tétesijtt

a Gyu|'ai Pá[, a Kőfaragó, a Mária, és a Horánszky utcákban, iltetve a Gutenberg

téren. A rekonstrukció keretében fásítás is zajlott és kerékpártárotók is tétesüttek. 0t

épÜtet kapott díszkivitágítást. A Gyulai Pá[ utca egy szakasza az autós forgalom e[ő[

elzárt közterÜ|'etté al'akult, így a Palotanegyed a meglévő Krúdy Gyuta utca mellett

újabb sétátó utcával gazdagodott. A műszaki kivitelezést.a negyedben étő civilek

csoportja, a Civitek a Palotanegyedért EgyesÜl'et is végig figyetemmet kísérte.

. H13 Diák és Vá||alkozásfejIesztési Központ trökségvédelmi

program

A Horánszky utca 13. szám alatt el'készült a diákok és kisváttatkozásokat segítő Diák

és Váttatkozásfejlesztési Kcizpont, vagy egyszerűbben a H13. Az intézmény várhatóan

f012. októberben kezdi meg működését.

Ad Új intézmény a tervek szerint kulturális, szellemi és szabadidős színtérré vátik. A

kutturális programok meltett a H13 helyszínt, tanácsadást és infrastruktúrát nyújt a

fiatat váttatkozók, az új kezdeményezések számára. A központban működik majd egy

diákcserévet fogtal'kozó információs központ, illetve egy rendezvények, színházi

etőadások helyszíneként is működtethető nagyterem. A H13 saját információs

irodája, az Infobox is segíti a fiatalokat.
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Számos változáson ment át a Palotanegyed az e[mú|'t két évben. Az Európa Belvárosa

Program megvatósításávat a Józsefvárosi tnkormányzat célja, hogy hosszú távon a

városrészt Budapest egyik tegvonzóbb, pezsgcí kulturális élettel rendelkező

hel'yszínévé a|.akítsa. Az önkormányzat ezt a megújutást az itt étőkkel, a városrészben

m űködő szervezetekket egyÜttműködésben képzeli e[.

. Identitáserősítés - Kulturális és civiI programok

Az önkormányzat az Ú; trány Tájépítész Kft.ve[, a Civilek a Palotanegyedben

Egyesĺil'ettel, a Rév8 Zrt-vel, a helyi lakosokkal és más szervezetekkel

egyÜttműkcidésben ,,Palotanegyed Most,' címmel kiadványt készített, amety a múlt, a

jelen és a jövő tÜkrében próbátja elkatauzolni az érdeklődcít a városész értékei közt.

A program keretében irodalmi, 56-os és ,,Pá[ utcai fiúk'' témájában három ún.

tematikus városi sétaútvonat kerĹjtt kialakításra, amelyek nyomvonalát, állomásait az

egyes épÜtetek homlokzatán elhelyezett tábták, matricák jetzik.

A program kutturális és civil' tevékenységei keretében megszületett kiadványok

(könyv, térkép) terjesztése 201f. szeptemberben kezdődik meg.

A kultúra éténkítését aPalotanegyed Fesztiváttat indította Józsefváros, 2010-ben,

amelynek első felvonását júniusban, második fetét pedig augusztusban rendezték

meg. A nagy sikerű rendezvényekre több ezer ember látogatott e[, ahol a kézműves

foglalkozások és utcai játékok mel'lett számos neves fettépő etőadását nézhették

meg.

Megújutt az Európa Belvárosa Programról szóló honlap. A projekt keretében elvégzett

beruházások részletei mettett a www.europabetvaros.hu internetes portálon

hozzáférhetővé tette az önkormányzat azokat a kulturális tartalmakat is, amelyeket

a városi tematikus sétákról, illetve a Palotanegyed Most című kiadványrót tudni

érdemes. A honlaprót a jövőben minden a Palotanegyedet érintő fejlesztésről,

rendezvényrőt értesüthetnek az érdektődők.

. Az Európal Uniós támogatás

A program tetjes köttsége 1 653 miltió fońnt, ametybőt uniós támogatásként több

mint 900 mittĺó fońnt kerijl etszámolásra. A közterÜletek fetújítása 770 mittió

forintba, a Horánszky 13. szám atatti új intézmény pedig 574 mittió fońntba kerĺilt,

ezek uniós támogatása közet 730 mittió forint volt
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6. fejezet áttekintése - Anti-szegregációs terv

A 2001. évi Népszámtátás adatai atapján 2008 márciusában a KSH Népességstatisztikai

főosztá|'ya áttat kĺadott adatok szerint a kerületben nem volt _ a szegregációs mutató

atapján - szegregátumnak tekinthető takótömb. Két takótömb (80051-es és 80105-ös

tcimbök) esetében a szegregációs mutató értéke alig maradt a szegregátumnak

minősítő arányszám határértéke (50%) atatt. Ezeket a tömböket a 2008-ban készített

Antiszegregációs tervben megvizsgáltuk és igazoltuk, hogy a 2001 óta lezajlott

ingatlanpiaci fotyamatok atapján e két tömb nem tekinthető szegregátumnak.

Fe|'hívtuk a figyelmet azonban arra, hogy egyes városrészekben (Magdolna- és orczy-

negyedek) a határérték atatt maradó tömbök szegregáció szempontjából

veszélyeztetettek.

Tekintettel arra, hogy a szegregált terü|.etek elhelyezkedésének meghatározásához

haszná|.t határérték Budapest esetében 35%-ra csökkent (td. Városfejlesztési

kézikönyv, Második javított kiadás, 2009. január z8., 119. otdat) a két, korábban

szegregátumnak nem minősül'ő, határérték alatti tcimb szegregátummá vátt. E

tömbökrőt továbbra is az a véleményÜnk, hogy nem tekinthetők szegregátumnak.

6.1 A teriileti szegregáció változásai

Amint azt a mindennapi tapasztalatok mutatták és mutatják, valamint az Integrált

Városfejlesztési Stratégia Antiszegregációs Terv fejezete adatokkal is jót

alátámasztotta, a társadalmi probtémák jellemzően két területi egységben, a

Magdotna negyedben és az orczy negyedben sűrűscidnek. A legfontosabb problémákat

a 2005-ben a két szegénynegyedben végzett, már idézett kérd<ííves kutatás

beszámolója az atábbiakban foglalta össze (az adatok a két negyed együttes adatait

mutatják, lényeges eltérés nincs közöttÜk).

,,alacsony iskolai végzettség - a háztartásfőket, azok házas- Vagy élettársait és a ĺ5-

65 év közötti, tel'jes munkaidőben foglalkoztatott Vagy váttatkozóként dolgozó

háztartástagokat (az un. potenciális háztartásfőket) egyÜttesen figyelembe véve,

megáttapítható hogy e csoport tagjainak 39%-a esetében az iskolai végzettség

tegfetjebb 8 ál'talános iskolai osztály, s7%.uk a nyolc osztályt sem végezte e[.

A gazdaságitag inaktívak magas aránya - a ,,potenciátis háztartásfők'' közé tartozó

csoport 44%-a gazdaságilag nem tekinthető aktívnak, 417o dolgozik teljes

munkaidőben foglalkoztatottként. Az inaktivitás formái szerint e csoport tagjainak

277o-a öregségi nyugdíjas, 9%-a |eszázalékolt, rokkantnyugdíjas, 77o-d munkanétkÜti.
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Minden tizedik háztartásban Van tegatább egy munkanétkÜti tag, s e háztartástagok

fete tegfetjebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik.

Jelentős bevándorlás a negyedekbe - a megkérdezettek 53%-a szÜletett budapesti és

csupán f4%-a szÜletett józsefvárosi. A megkérdezettek jetenlegi takását megelőző

lakásainak 80%-a volt budapesti [akás, de Józsefváros csak 37%-uknak adott otthont

mai lakóhetyÜket közvetlenÜl megelőzően is.

Magas a kis tétszámú háztartások aránya - a háztartások két harmada csupán 1-f fős

háztartásokbót átt: az egyfős háztartások aránya 38%, a kétfősöké pedig 31%.

A takásáttomány összetéte[e, minősége rendkívijl kedvezőtlen - A negyedek

lakásainak több, mint fete egyszobás lakás, ezeknek a lakásoknak több, mint a

negyedében 3 vagy annál több szeméty takik. Az utólagos komfortosítás elterjedtsége

ellenére a takások 71%-ban nincs sem wc, sem fürdőszoba, illetve zuhanyozó.

Az alacsony jövede|'mű háztartások magas aránya - a vizsgált háztartások 13%-ában az

egy főre jutó havi nettó jövedetem nem haladja meg a nyugdíjmĺnimumot (2005-ben

f4700 Ft), 44% esetében pedig annak kétszeresét (49400 Ft).

Az önkormányzati bértakásban étő háztartások és a tulajdoni lakásban élő

háztartások gazdasági, szociális helyzetének lényeges eltérései - A két negyedben az

önkormányzati tulajdonban tévő takások aránya 41%, ameLy kiemelkedően magas

arányt jetent. A bérlakásokban étő háztartások jövedetmi viszonyaikat,

takáskörütményeiket és a lakáskiadásokkat való eladósodottságukat (díjhátraték)

tekintve jetentősen rosszabb helyzetben vannak, mint a tulajdoni takásban étő

háztartások. E tények indokotják, hogy a bérlakásokat csupán a benne é|ők f8%-a

akarja megvásárolni.

Etégedettség-etégedetlenség a takásköriitményekkel a takóhellyel,

takáskörÜtményekket vató etégedettség tekintetében a tulajdonban takók és a bértők

között jetentős kütönbséget tatáttunk. A tutajdoni lakásokban étcí megkérdezettek

69%.a elégedett, viszont az tinkormányzati bérlakásokban étők csupán 47%-a

elégedett lakóhetyével, takáskörÜtményeivel. Az. elégedetlenek véteményÜk

indoklására elsősorban a kcirnyékkel vató elégedetlenségre (35%) és a ház takóivat

vató etégedetlenségre hivatkoztak (z6%), s csupán ezt követte a ház műszaki

állapotára (f3%), a takás - kis - alapterületére (ff%) és a komfortosság hiányára (13%)

való hivatkozás.
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Jelentős köttözési szándék - a megkérdezettek fele nem akar etköttcjzni a

negyedekből, viszont 18%-uk 1-2 éven beli.jl szeretné elhagyni jelenlegi lakását, 11%

pedig szintén költözne, de úgy vé[i, nincs rá tehetősége. Mindkét említett csoportban

az önkormányzati bértők felül'reprezentáttak, azaz köziJIik 7z% költözne sÜrgősen és

17% menne, ha volna rá lehetősége.

A Magdotna.negyed tegfontosabb problémái: köztisztaság és közbiztonság - A

Magdol'na-negyedben étő megkérdezettek véleménye szerint takóhetyük környékének

egyik tegfontosabb probtémája a kĺizterÜleteken, Üres telkeken és házakban tatátható

szemét, kosz, lom, mocsok és búz, egyszóval a köztisztaság. Másik, ezzel egyenrangú

problémának a közbiztonság kérdését emtítették. A válaszadók egy kis része e

kérdéssel összefÜggésben konkrétan a kábítószer fogyasztást és terjesztést, a

prostitúciót és az ott étők, a negyedekben megfordutók antiszociális viselkedését (is)

említette. A válaszadók 13%-a úgy vé[te, takóhetyének környékén nincs probléma.

A bűncselekmények áldozatává vátásának fokozott kockázata - 2003. január és 2005.

ápritis között a megkérdezett háztartások 15%-a említette, hogy tagjai közÜt valaki

bűncselekmény átdozatává vátt. A kutatásban vizsgált hat bűncsetekménytípus közül

a teggyakrabban említett cselekmény a lopás volt. A nem biztonságos terÜletet

megnevező vátaszadók elsősorban a Lujza utcát és a Diószeghy utcát nem tartják

biztonságosnak a kerületben. A válaszadók válaszainak 36% azt jelezte, hogy ezek a

terütetek.,,soha nem biztonságosak'', a válaszok 19%-a a 16-f0 óra közötti időszakot,

29%.a pedig a 20.24 óra közötti időszakot mutatta elsősorban nem biztonságosnak. E

környékeken elsősorban lopástól, testi sértéstől/rabtástót és betöréstől tartanak a

vátaszadók.'' (ifj. Erdősi, 2006: Magdolnán a helyzet l. - A józsefvárosi Magdolna-

negyed és orczy-negyed lakosságának helyzete és egyes kérdésekkel kapcsolatos

véleménye)

A rendszeres szociális támogatásokban részesülő háztartások Magdolna-negyedbeli

számát a kerÜlet összes támogatott háztartásának számához viszonyítva jót látható,

hogy e negyedben - és vélhetően az orczy-negyedben is - a rendszeresen

támogatottak jelentősen felÜlreprezentáltak a ,|5%.os lakossági arányhoz képest. Még

vitágosabbá tehetjük e tényt az un. lokációs index alkalmazásávat. Egy pétdávat

bemutatva a támogatások e koncentrációját: a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményhez tartozó tokációs index ĺ,99, ami azt jelenti, hogy a kedvezményben

részesÜlő háztartások száma közel kétszer akkora, mint amelyet a negyed

háztartásainak aránya indokolna.
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Az oktatási szegregációval kapcsolatosan a már idézett Szociális Szolgá|'tatás

Tervezési Koncepció fetÜlvizsgátata című tanulmány így fogatmaz: ,,A kerÜlet

közoktatási intézményeiben is je|'en Van a szegregáció, részben spontán jetenségként

(a szÜtők a szabad iskotavátasztás révén a magasabb presztízsű óvodákba/iskotákba

íratják gyermekeiket), részben az oktatásszervezés ad módot rá a tagozatos

osztályok működésévet.

Az. intézmények presztízse közötti kütönbségek kitapinthatóak. A statisztikák

egyértetműen mutatják az iskol'ák eredményessége kĺizötti kÜtönbséget. (A Lakatos

Menyhért Áttatános lsko|'ában az országos áttagnát magasabb arányban találkozunk

hiányzás miatti évfotyamismétlőkket, ennek okait nagyrészt ismertek, de a problémát

orvosolni szilkséges. A diákok az országos áttagot meghaladó arányban fotytatják

tanulmányaikat szakiskolában. A kompetenciamérés adatai szerint az országosnál

tényegesebben gyengébb az ebben az iskolában tanuló diákok tel.jesítménye' az

iskotán kívÜti segítő programokban csak a gyerekek 7 Vo-a vesz részt.)'' (Józsefváros

Szoci áti s Szotgáttatástervezési Koncepci ój ának fetÜ tvizsgálata 2009. ).

Az egyik krízisterÜlet teszakadásának megáttítását cétozta 2005-2008 közcitt Magdotna

Negyed Program |. integrált szociális városrehabititációs program' majd 2008-20í1

között Magdolna Negyed Program l|., utóbbi 1,733 mittiárd forint európai uniós

támogatásbót valósult meg.

6.2 Gyermekvédelem, gyermekjólét változásai

A Szociális Szotgáttatástervezési Koncepció 2009-es felülvizsgálatának megáttapításai

szerint a hátrányos helyzetű gyermekek aránya 37-38%, a halmozottan hátrányos

helyzetű gyermekek aránya 14-15% (a pontattanság a kütönböző adatok ettérésébőt

adódik) a kerÜtetben. A sajátos nevelési igényű és részképesség.zavaros gyermekek

aránya 7%, ami megegyezik az országos áttaggat (a hátrányos helyzetű gyerekek

arányát városrészenként a következcí tábtázat mutatja be). A Koncepció egyebek

között megáttapítja, hogy - a meglévcĺ terül'eti szegregációval egyÜtt . probléma-

gócpontot jetent a tegrosszabb sorú józsefvárosi gyermekek helyzete.

AE. ,,Átfogó értéketés Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat f010. évi

gyermekjótéti és gyermekvédel'mi feladatainak ellátásáró['' című dokumentum

megáttapításai szerint a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálatban 2010-ben megjelent

ügyfetek csupán 187o-a volt aktív kereső, viszont 467o-uk álláskereső vott. A
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szolgáttatást igénybe vevők 63%-a anyagi eredetű segítségnyújtásért fordult a

szoIgálathoz.

KÜtön prob|'émás csoportot jetentenek a bizonytatan lakhatássat rendelkező családok.

Közéjĺik tartoznak a jogcímnétki]ti bértők, a bejelentett lakcímmel nem rendelkező

szívességi lakáshasznátók, rokonokhoz fetköttözők, illetve az önkényes takásfogtatók.

E kategóriák he|'yzete persze igen eltérő. A bejetentett lakcímmel nem rendelkező

ktiensek a szociális ettátásokból nem részesi]lhetnek, amely ĺgen érzékenyen érinti a

gyermekes csa|'ádokat. 
^ 

146l1993. (X.26.) Korm. rendelet biztosítja a köztertjletre

való bejelentkezést, azért, hogy bizonyos támogatásokban, ettátásokban ők is

részesü[hessenek.

Minőségében más probtémát jelentenek az önkényes lakásfoglalók, ezeknek a

csal'ádoknak a száma igen jelentős a kerÜletben. Főként vidékrőt felköltözők,

számottevő közöttük a gyermekes család, melyek időnként bekerülnek a szociális

ellátórendszer látókörébe, de helyzetük nehezen követhető, mivel takhetyüket

gyakran váttoztatják. Ezek a családok áttatában alkalmi munkábót élnek, a

gyermekeik óvodába, iskotába nem, Vagy csak időszakosan járnak, a

legmargi natĺzátódottabb csoporthoz tartoznak.

Nagyon gyakoń probtéma az önkényes lakásfogtatók kitakottatásánál a gyermekek

elhelyezésének kérdése.

Az önkényes családok feté a tegkisebb a tolerancia az tinkormányzat és lakosság

részérót egyaránt, elsősorban egyes családok szélsőségesen deviáns visetkedése

miatt, me|'y erős kihatással Van egy-egy szűkebb terÜlet életminőségére. A

kerületben különösen kedvezőtlen azoknak a gyermekes családoknakaz aránya, ahol

az aktív korú fetnőttek tartósan munkanétkütiek, alacsony iskolázottságúak. Ezeknél

a családoknát hatékony beavatkozás hiányában a kedvezőtlen társadalmi helyzet a

gyermekeknét újratermelődik. A kerÜtetben étők egészségi áttapota az átlagosnál

jetentősen rosszabb, amĺ részben a korösszetétellel (etöregedés), részben a rossz

szociális helyzettel van összefÜggésben.

Által.ánosan is jellemző, hogy a lakosság körében a mentális és pszichiátńai betegek

aránya jóval. magasabb az áttagnát. Az itt élők rossz anyagi helyzetét tÜkrözi az is,

hogy a családsegítőhöz forduló klienseink mintegy fetének nem etegendő a havi

jövedelme kiadásaik fedezésére, illetve hónap végén nehézségeik vannak. A
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lakásfenntartással kapcsolatos hátralékok probtémája a háztartások nagy részének

komoty gondot okoz.

Áttatánosan ĺs jettemző, hogy a lakosság körében a pszichiátriai betegek aránya jóval'

magasabb az átlagnál.

20íO.ben 3f14 gyermek részesÜlt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A

juttatásban részesÜlt gyermekek száma az elóző évhez képest emelkedett, amely

évek óta tartó tendencia. 2010-ben 1890 új igény volt a támogatásra. RendkívÜti

gyermekvédetmi kedvezménykapcsán ,|939 határozat szÜletett, összesen 33 mittió

forint értékben. A Józsefvárosi Gyermekjótéti Szolgálat 2010. évben összesen 1001

gyermek és fiatalkorú számára nyújtott segítséget, amely ó47 csatádot jelentett.

A fenti számokból egyértetműen tátszik, hogy az átmeneti nevelésbe ker[jlt fiatalok

igen kis százaléka kerül vissza vérszerinti csatádjába, mely arra uta[, hogy a

bekerülési probtémák nagy része olyan (hajtéktatanság, szíilői alkalmatlanság, súlyos

anyagi probtémák), amely a szociális munka eszközeivel nem orvosolhatőak. A 177

védelembe vett gyermeknét az esetek 60%-ban egy évnét hosszabb ideje fennáttó

védelembe vételről van szó, miután a családok életében nem történt előremozdulás.

Ugyan ez mondható el az alapellátásban gondozott családokról is, hogy áttatában az

alapellátásos gondozás hosszú évekig tart, így Szolgálatunknak nem nagyon Van

lehetősége eseteket lezárni, ugyanakkor évről évre egyre több új eset indul.

1645 esetben érkezett konkrét probtémárót jetzés a jelzőrendszer tagjaitót

Szolgálatunkhoz, melyben intézkedésijnket kérték. A tegtöbb probtémát az oktatási

intézmények jetezték, 543 esetben, általában iskolaĺ hiányzásokat, a fiatalok durva,

agresszív megnyilvánulásait, illetve a szÜlők elhanyagoló magatartását. ą8l esetben

kereste meg Szotgálatunkat a jegyzői Gyámhatóság, Gyámhivata[, áttatában

környezettanulmány készítése cétjábót, valamint a hozzájuk érkezett jelzések

kivizsgátásának okán. Egyéb más szociális intézmények 187 esetben, átmenetĺ

gondozást biztosítók í 33 esetben kérték az egyÜttműködésünket, illetve

információadásunkat egy -egy család esetében. Kimagastóan magas volt a 2010.

évben a Rendőrségek áttat kért intézkedések száma, mely tegtcibbször védelembe

vétel kezdeményezésére ĺrányult a fiata[ok bűnelkövetéseĺ miatt, mint egy 80

esetben. Védőnőktőt, kórházak szociá[is munkásaitól 72 esetben kaptunk

intézkedésre vonatkozó levelet, az esetek nagy részében súlyos elhanyagolás, illetve

kábítószer használat miatt a gyermek nevelésére alkalmatlanná vátt szütőkrőt.
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Sajnátatos módon a kerü|'etben igen komoly probtémát jelent a fiatalok bűnetkövetcí

magatartása. A 2010. évben gyermekkorű 10 esetben, fiatalkorú, pedig 57 esetben

kcivetett vatamilyen szabátysértést, míg a bűnetkövető gyermekkel 10 esetben,

fiatatkorúval 33 esetben kertjlt Szolgátatunk kapcsolatba. Összesen 1í0 fiatal és

gyermekkorú kerÜlt az lntézmény tátókörébe valamilyen szabálysértés Vagy

bűncselekmény elkövetése miatt. Ez az ellátottak 10%-a.

A kerÜletben óriási probtémát jelent a családok lakhatásának hiánya, illetve a nem

megfetelő takhatási körütményeik. Vizes, dohos, zsúfolt, sötét, penészes, rovaroktól

hemzsegő lakásokban ét a kl'ienseink nagy része. A lakhatás hiánya miatt családok

átmenti otthonában összesen 19 csatádot helyeztÜnk el, cisszesen 42 gyermekkel.

Gyermekek Átmeneti otthonába 38 gyereket kütdtÜnk, ebb<ít 10 főt védelembe vétel

mellett.

A Józsefvárosi Gyermekjótéti Szotgál'at Gyermekek Átmeneti otthona áttat

működtetett krízislakásokra a 2010. év során is nagy igény volt a Szotgátat ijgyfetei

részérőt. Az ingatlanhasználat és a beköttözés fettételei a korábbi évekhez hasonló

volt, változás nem történt. A krízisl.akást igénybevevő családoknak előtakarékosságot

keltett fizetniÜk, a l'akások közüzemi díjait és fenntartási köttségeit továbbra is a

Gyermekjótéti Szotgátat fedezte.

A Gyermekek Átmeneti otthonában tavaly összesen 36 gyermek 367ó gondozási napot

töltött, ami átlagosan 11 gyermek gondozását jetentette. A 2010. évben sokkal

nagyobb arányban kerÜltek be takhatási problémávat kÜzdő családok gyermekei, mint

korábban, ennek fő oka, hogy a kerlileti lakosság körében is észlelt egyre nagyobb

mértékű szegénység, szocĺális vátsághetyzet figyelhető meg. A tavalyi évben a

szegény családok gyermekeĺ sokka|' több esetben voltak fertőzöttek tetűvel és

poloskával, ami az intézménynek is egyre nagyobb anyagi terhet jelentett.

Az önkormányzat Képvisető-testÜlete f011.05.01. napjátót átatakítással létrehozta a

Józsefvárosĺ Csatádsegítő és Gyermekjótéti Központ köttségvetési szervet. A

gyermekjótéti kcizpont tétrehozása szakmailag nagyon komoly e[őre[épés, a

megnövekedett kapcsolattartási Ügyek, az utcán csellengő és kábítószerrel visszaélő

fiatatok felderítése, a kórházban elhagyott, és bántalmazott gyermekek

probtémáinak megoldása terén.

A fiatatkorúak áttat etkcivetett bűncselekmények közÜt a legjellemzőbb a kÜtönféte

kereskedelmi láncok, üzletek sérelmére elkövetett botti topások. Ezek közÜl is a
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luxus márkákat forgalmazó üzletekben megvalósított cselekmények a leggyakoribbak,

melyek a kerljlet területén főként az Aréna PIáza, valamint a Corvin

bevásártóközpont megnyitásával jelentek meg. Az elkövetés motivációja többnyire

nehezen áttapítható meg, többnyire saját célra, ittetőteg használatra történő [opás,

de nem zárható ki, hogy a termékek áron aluli értékesítésével ,, könnyen'' szerezhetcí

zsebpénzt szereznek kiegészítésképpen.

A Vlll. kerÜlet területén továbbra is jelen Van a fiatalkorúak áttat útonállásszerűen

elkcivetett rablás, illetve kifosztás bűncselekmény elkövetése, melynek áldozatai a

náluk fiatalabb gyermekkorúak, vagy az idcísebb nyugdíjas korosztály, ĺlletve a
hajtéktatanok.

A gyermekkorúak áldozattá válásának az oka, hogy már egész kicsi korban

rendelkeznek mobiltelefonnal, Mp3 illetve , Mp4 tejátszőval, az alsó tagozatos

gyermekek is gyakran szütői kíséret nétkĹjt kcizlekednek a takóhetyÜk és az iskola

között. A sérelmükre elkövetett bűncselekmények során az elkövető többnyire

verbális fenyegetést alkalmaz, mely a sértett kora miatt elegendő sokszor ahhoz,

hogy az áldozat megtörjön és ez áttat el tudják tutajdonítani tőtük az értékeiket.

Sútyosabb esetben, ha a szóbeti kciztések nem elég hatékonyak Vagy a sértett és az

elkövető között nincs olyan jelentős korkÜltinbség, akkor az elkövetési módszer

megváltozik. Gyakran a kés a fenyegető eszközzé vátik és a gyors testi fenyítés is

bekövetkezhet.

A fĺatatkorúak az idősebb korosztály sérelmére elkövetett bűncselekményei két

csoportra oszthatóak. A nők sérelmére elkövetett nyaklánc, illetve a táskakitépések

alkalmazása a sértett tehetetlensége okán. A fiatal gyakran jobb fizikai erőnléttel

rendelkezik' gyorsan jobban futó, mint az áldozat. A bűncselekmények szezonálisan

is csoportosíthatóak, nyáron az ékszer a szabadabb öttözködés miatt, tétre pedig

marad a táska.

A hajtéktatanok sérelmére elkövetett rablás itletve kifosztás bűncselekménye

jetlemzcí, mert a hajtéktatan gyakran tudatmódosult átlapotban van az atkohottól,

illetve velĺik szemben a társadalom közönyös.

A közrend elleni bűncselekmények közi.jt ki kell emelni a kerÜletben történő, itjabb

gyanúsítottak áttat elkövetett garázdaságot. Ezen bűncselekmények elkövetésében

nagy szerepet játszik az alkohol áttal befotyásolt áttapot - ittasság -- , d7 éjszakai

szőrakozás miatt csoportosult fiatalok, a rossz kortárs csoport hátterét felhasználva,
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etőttÜk ,, felvágva', , , jő butinak tartva ,, garázdálkodnak a kiskorúak. Áttatában a

szórakozóhelyre illetve onnan hazafelé tartva követik e[ a garázdaságot.

A kábítószerrel kapcsotatos bűncselekmények számának visszaszorítása komplex

probtémát jelent a kerületben. A fiatalkorú elkcivetők szinte kizárótag csak a

fogyasztói magatartást vatósítják meg melynek oka a szőrakozáshoz köthető, a

bűnelkövetők többsége alkalmi fogyasztó. Ritkábban fordul e[ő, hogy kábítószerfÜggő

fiatalkorú ellen folytat etjárást a rendőrség ezekben az esetekben, a háttérben már

inkább családi probtémák á[[nak, melynek oka a rossz [ecsúszott életkörülmények

között étő család elhanyagotó életmódja, konfliktusos helyzetek megotdásának

képtetensége, kommunikációs nehézségek, gyász, veszteség, már meglévő addikciók

a csa[ádban.

A kábítószer fogyasztásban fĹjggőségből adódik az újabb probléma. Ahhoz, hogy az

ittegátis drogot meg tudják vásárolni az elkövetők, bűncselekmények során szerzik

meg a pénzt, ezek az úgynevezett járutékos bűncselekmények. Többnyire kisebb

értékre elkövetett, egyszerű megítétésű lopások, melyek a visszaélés kábítószerrel

bűncselekménnyel együtt jelentősen sértik, veszélyeztetik a közrendet az

áttampotgárok nyugalmát.

A Gyermekjótéti Szolgálat, illetve a Gyermekvédetmi lroda feté minden esetben

érkezik a jelzés ahol a bűncselekmények etkövetője fiatalkorú, gyermekkorÚ. Ez a

2010. évi folyamán 2,|0 fiatal, gyermekkorú esetében történt meg, ennek során az

érintettel szembeni büntetőetjárásról tájékoztatja a rendőrség az érintett szerveket.

A rendőrségi jetzést kcivetően a gyermekjótéti szolgálat megkeresésének

eredményképpen, atapettátásban gondozott gyermek 14 fő maradt, í5 fő gyermeket

kellett védelembe venni. A bűncselekmény elkĺjvetésekor egy gyermek sem volt

gondozott még alapellátásban sem.

A jelzett szabálysértést etkövető gyermekkorú és fiatalkorúak esetében

atapettátásban volt sziikséges gondozni 4 f őt, 16 esetben pedig védelembe vettÜk

őket. Nem volt gondozásban a jetzett kiskorúak köziJl73 fő.

32


