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Budapest Józsefvárosĺ onkormá nyzat
Kęp-i p p lg :!.ęstiilsję yvźlmáľ1r a

Tisztelt Képviselő.testület!

1. Előzmények

A Képviselő-teshilet a 8l20I3. (I.23.) szźműhatttrozatában úgy döntött, hogy a Magdolna

Negyed Program III. projektben szereplő, speciális intézkedéseket igénylő, önkormányzati

tulajdonbaĺr lévő lakóépületekben felmerülő problémák kezelésére vonatkozóan késztiljön

Stratégiai és Cselekvési terv.

A terv kidolgozása Rév8 Zrt. fe|adata, a Kisfalu Kft., a lőzsefvźlrosi Családsegítő és

Gyermekjóléti Központ, a Jőzsefuarosi Váľosüzemeltetési Szolgálat valamint a BRFK V[II.

kenileti Rendőľkapitĺínyság bevonása mellett.

2. Stľatégiai és Cselekvésĺ Teľv célja

A Terv célja, hogy az ĺjnkormtnyzat a szociális vaľosrehabilitációs projekt értékeivel

<isszhangban méltányos megoldást találjon az &intett lakóéptiletekben felmerülő szociális,
egytittélési és kĺĺzbiztonsági problémákra.
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Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgármester; Egry Attila alpolgármester; Balogh István
Szilveszter képviselő; Kaiser József képviselő

Táľgy: Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam III. łinkormányzati lakóépületek
felúiításához kapcsolódó stratégĺai és cselekvésĺ teľv elfogadásáľą-
A napirendet nyílt ülésen kell táĺgya\ru, a hatźrozat elfogadásához minősített

szav azattöbb s ég szüks é ge s.
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VároseazdáIkodásĺ és Pénzüeyi Bĺzottsáe véleményezi x
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi - ;
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A stratégiai és cselekvési terv készítőinek további cél1a, egy széleskĺjrű, az egyes
intézményeken és szektorokon átive|o intézkedéscsomag <jsszeállítása, ugyanis a
lakóépületekben tapasń.a|hatő pľoblémĺík jelentős része csak a szervezetek közötti szoros
együttműködés által kezelhető hatásosan és hatékonyan.

A Terv hosszú távu célja, hogy megfelelő alapot biztosítson az önkormźnyzat és intézményei
számára a projektben felújításľa kertilő bérházak fenntaľtási iđőszakábarl az épületek
tizemeltetéséhez. A Stratégiai terv feladat, hogy rámutasson a jelenlegi problémákľa, számba
vegye a problémakezelés lehetőségeit.

3. A Stľatégiai és Cselekvési Terv indokolása

A Magdolna Negyed Program III. projekt üteme 28 darab l\\%o-ban onkormtnyzati
tulajdonban lévő lakóépület felújításara terjed ki. A felújítási munkálatok sajátossága, hogy, a
korábbi ütemeknek megfelelően, az épületekben a bérlők nem keľülnek kiköltöztetésre a
munkálatok ideje alatt, leszámítva egyes olyan munkafazisokat, amikor műszakilag ez nem
megoldható - pl. ftdémcsere vagy fiiggőfolyosó felújítás.

Fentiek miatt kiil<jnösen fontos az épületekben lévő bérlőkket a fo|yamatos kommunikáció és
együttmfüödés.

Tekintettel ana,hogy a projekĺrek részét képezik olyan bérhźuak is, amelyek köztuđottan a
miiszaki problémákon felül számos szociális, kĺjzbiztonsági probléma gócpontjai, az MNP II
tapaszta|atai a|apjźn (Dankó utca 16., Dankó atca 20., Lll1za utca 14.) javasolt a felújítási
munkálatokat mege|őző időszakban ezeknek a pľoblémĺĺknak a keze|ését cé|ző, a fetrijítás
megvalósítźsáúveszé|yeztetó kockázatok csökkentését szo|gźiő intézkedéscsomag elfogadása.

A kialakult problémak komplex kezelése céljából a Stratégiai és Cselekvési terv
kidolgozásába bevonásra kerĹilt a Kisfalu Kft., a Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Kcizpont' a Jőzsefvárosi VarosÍizemeltetési Szo|gźůat, valamint a BRFK VIII. kerületi
Rendőrkapitźnysága.

Fenti szervezetek cisszehangolt, komplex szociális és múszaki lépéssoľozatlának tervét
tarta|mazza részletesen a Képviselő-testtilet által elfogadandó, jelen előterjesztés mellékletét
képezó Stratégiai és Cselekvési Terv, melynek megvalósításába, fenti szervezeteken kíviĺl,
javasoljuk bevonni a kerületi Józsefuarosi Közbiztonsági Polgaľőrség és Kataszhófavédelmi
onkéntes Tűzoltó Egyesületet.

4. A Stľatégiai és Cselekvési Teľv tartalma

A projekttel érintett bérházakban az e|mu|t 2 hőnapban előzetes helyzetfelmérés készült. A
Terv fe|adata a problémák beazonosítása és az ennek megfelelő Cselekvési terv
meghatźrozása.

Az a|ttbbi bérhźnak kiemelt kezelését (,,kĺlzishtuak'') javasoljuk: Dankó utca 17 ., Lujza ltca
8., Lujza utca 22., Lujza utca 30., Lujza utca 34, Magdolna utca lz., Magdolna utca 20.,
Magdolna ttca44., Nagyfuvaros utca 26.,Szerdahelyi utca 18..

Az e|í5zetes helyzetelemzés alapján az épületek kiemelt kezelését az a|ábbi megállapítások
indokoljak:



- komplex, a lakásokat is érintő felújítási munkálatolľa keľĹil sor;

- jellemző az arfiiszociális viselkedés és az egyutté|ési problémak;

- az épületek és környezetfü (kapcsolódó közterületei) különösen fertózottek a

bűncselekmények elkĺjvetése szempontj ából ;

- felülľeprezentá|t a lakbérhátralékkal rendelkezők aŔlnya, ami 80-100% kcizötti
(projektszintęn a 770 béľlő 80%-a hátralékcls);

- kiemelkedően magas a lakbérhátralék ađott épület bérlőire jutó átlagos összege, ami 300ezer
Ft/bérlő feletti összegetjelent (projektszinten a 770bér|őre átlagosan 250 ezer forint hátralék
juĐ;

- az at|agot meghaladó mértékű a rcndezetlen bérleti jogviszonnyal ľendelkező lakosok
artnya.

A Dankó utca 17. szám a|atti épület bérlőinek szociális jellemzői önmagukban nem
indokoljak |<tizishźnként való meghatározását, azonban a felújítási munkak ätfogő jellege _
többek között: fiĺggőfolyosó felújítás; belső tűzfal ľészleges átépítése; utcai és belső
homlokzat felújítása; elektromos nagýavítás; gáz alap és fe|száI|ő és fogyasztói vezeték
csere; viznyomő a|apvezeték csere; szennycsatorna alapvezeték csere' viznyomó felszálló és

szennylefo|yő vezeték csere; ný|ászárők részleges felújítása - miatt céIszeru kiemelten
kezelni.

A Ll;ljza utca 8. és Lujza utca 34. esetében fordított a he|yzet, az épĺJlet felújításanak léptéke
(előbbi esetében vízőrák telepítését, utcai homlokzat, kapu és kapualj feLujitását, míg utóbbi
esetében teto felújítást tarta|maz a műszaki tartalom) önmagában nem' azonban a
lakóéptiletekben élők szociális he|yzete, köľülménye miatt indokolt nagyobb figyelmet
fordítani.

5. A Stľatégĺai és Cse|ekvésĺ Teľv elemei

5.1. Helyzeteleĺués,pľoblémák beazonosítása

A Stľatégiai és Cselekvési Teru az előzetęs helyzetelemzés a|apjźn az alábbi feladatokat
jelölte meg. A feladatok tész|ętęzését az előterjesztés mellékletét képezó dokumentum
tartalmazza:

- Bérlői moratórium' felelős: Kisfalu Kft.

- Bérlők átmeneti e|he|yezése, felelős: Kisfalu Kft.

- ,,Hfuťelügye1ők,, aLka|mazźsa,házfe|ugyelői lakások kijelölése, felelős: Kisfalu Kft.

- Jőzsefuarosi K<jzbiĺonsági Po|gźrőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó
Egyesület bevonása, felelős: IvsZ

- Lakbércscjkkentés, felelős: Kisfalu Kft.

- Rendszeres bérleményellenőľzés, felelős: Kisfalu Kft.

- Ręndszęres (szomszédsági) rendőri ellenőľzés, felelős: JVSZ

- Szociális munka, szociális állapotfelvétel, felelős: JCSGYK, Kisfalu Kft', JVSZ, Rév8



- Kozbiztonsági Munkacsopoľt monitoring, felelős: JVSZ, Rév8 Zrt.

A Stratégiai és Cselekvési Terv elfogadása esetén aZ egyes részfe|adatok megvalősítäsához
további döntések szükségesek (pl. a Józsefuĺĺrosi Közbiztonsági Polgaľőľség és

Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesülettel töľténő együttmúködés kidolgozása,
átmeneti bérlakások kij elö lése, hazfelü gyelők alkalm azása, stb.) .

5.2. Stratégiai és Cselekvésĺ Terv szeľinti intézkedések

Bérlői moľatórium.. A 10 lłizishtu esetébęn 20|3. május 23-til a bérleti jogviszonnyal
<isszefiiggésben _ maľ folyamatban lévők kivételével - tĺj e|jźrás nem indítható (bérleti
jogviszony felmondása, létesítése, minőségi lakáscsere elbírálása, új béľleti jogviszony
létęsítése, stb.) 2013. szeptember 30-ig, a szociális állapotfelmérés eľedményét, és a Stratégiai
és Cselekvési Teľv végrehajtását éľtékelő tanulmány elfogadásáig. A tanulmány összeállítása
költségvetési fedezetet nem igényel. Fentiektől eltéľni csak egyedi, indokolt esetben, az
érintettszervezetekegyiittespozitivá||ásf oglallásaeseténlehet.

A többi pľojekthĺíz esetében felmeľülő, újonnan kezdeményezett, bét|eti jogviszonnyal
összefiiggő eljarások, kérelmek esetekben is kote|ęző bęvonni a hźuzaL&al foglalkozó
munkacsoport szociális szakembeľeit. 

'

Átmeneti lakósok biztosítása.. A kivitelezés során felmerülő kľízisesetekľe (műszaki, egyéb)
való tekintettel sziikséges kijelĺilni 7 bekciltozésre alkalmas cinkormányzati bérlakást, ahova a
kivitelezés során felmeľiilő, a kivitelezés teljesítését veszélyęńető okok miatt azonna|i
elhelyezést lehet végrehajtani. Ebből 5 felújított béľlakás rendelkezésre áll az aktuá|is,100yo-
ban önkormźnyzati tulajdonban lévő lakóépületben és adott pá|yźnat vagy egyéb progľam
tůta| nem érintett bérlakás állományban.

Két bérlemény kijelölése esetén javasoljuk, hogy azok ne felújított házakban kerĺiljenek
lekĺitésre. A két lakás lakhatővátétę|ének fedezete a Képviselő-testĹilet 320/20I2.(IX.27,) sz.
hatźrozat 3. pontja szerinti tinkormányzati forrás, az átmeneti e|he|yezés céljara elkülönített 7
millió forint ĺĺsszeg teľhére ľendelkezésre áll.

Hózfeliigyelőí lakások kijelölése.. Az Önkormányzat az uniós támogatás elnyerése érdekében
10 éves fenntartási kcitelezettségetvtľ|Ia|t a lakóéptiletek esetében. A felújítás eredményének
megőrzése a páIytnaton túlmutató intézkeđésekkel lehetséges. A pa|yázattól fiiggetlenül
javasolt már a felújítások megkezdésę előtt házfeligyelők alkalmazása a legproblémásabb
épületekben.

A MagdolnautcaZ0. sz. alatti épületben maľ van házfelügyeló, a Magdolnautca 44. sz. a|atti
épületben mar folyamatban van a hazfe|ngyelői munkakĺjľ bet<iltése. A továbbí |gizishźnak
ktjziil akivitelezések megindittsáig a Magdolna utca 12., a Nagyfuvaros utca 26.,Szerdahe|ý
utca 18. épületekben szfüséges a hazfeltigyelői lakásokat biztosítani, azza| a feltétellel, hogy a
lakások felújítási kĺiltségét ahazfe|ngyelői munkakonepályźnók vállaljak.

Kisfalu Kft-nek és RévS Zrt-nek szükséges megvizsgálni és javaslatot tenni - me|yben az
esetleges költségvetési hatások is bemutatásra kerülnek - aľľa, hogy a hazfe|ugyelői munkaköľ

- MNP III. projekt épriletfelújítási alprogramján túlnyuló _ hosszú távú betöltése milyen
feltételekkel valósítható me g.



Józsefvórosi Közbiztonsdgi Polgórőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tí,ízoltó Egyesiilet:
A ľendszeres ľendőń ellenőľzést tźtrrrcgatő, illetve klegészítő tevékenység keretében a
szomszédsági rendőqárőrĺjkkel egyiitt, illetve a szomszédsági ľendőrjárőr szo|gá|ati idején
kívĹili időszakokban önálló jĺíľőrtevékenységet Látna e| egy-egy polgarőľ paľos. A jarőrparok a
kivitelezések teljes iđőszaka alatt naponta jźlrőroznek az érintett épületek kapcsolódó
közterületein és hatályos jogszabályok keretei k<izcitt a lakóépületekben.

A Józsefuárosi Közbiaonsági Polgĺáľőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes Tílzo|tő Egyestilet
onkormányzattal való együttmfüödését kül<jn megállapodásban kell rögziteli, amely
tarta|mazza az MNP III. projekttel kapcsolatos együttmfüödési pontokat. Az egyuttmrĺködési
megállapođás megkötése ktlltségvetési fedezetet nem igényel.

Lakbércstikkentés: a Dankó utca 17., Lujza utca 22., Lujza utca 30., Magdolna ltca I2.,
Magdolna utca 20, Nagyfuvaľos utca 26., Szerdahelý utca 18. szám alatti éptĺletekben a
felújítási munkĺák jelentősek, több hónapig tartóak a bérlők bentlakása mellett. A kivitelezési
munkálatok jelentősen zavarhatjéi< a bérlők életvitęlét, ezért javasolt a Buđapest Józsefuaľosi
onkormanyzat tlilajdonában álló lakások bérbeadásanak feltételeiről, valamint a lakbéľ
mértékéről sző|ő 1612010. (I[.08.) önkormtnyzati rendelet 47. š Q) bekezdése szerinti
lakbércsökkentés alkalmaztĺsa20|3. szeptember |-tő| az épiileteket érintő felújítási munkak
sikeľes műszaki átadás-tffi ételéig.

Az énntett lakóéptĺletekben 260 bérlakás ta|á|hatő. A melléklet szeľinti Terv taľtalmazza a
lakbérhátľalék mértékét, és a hátralékosok rendkívtil magas arányźÍ. A hivatkozott renđęlet
szerint a lakbéľek szociális vagy költség elven kerülnek megállapításľa, amely bérlőnként
kĺilcinböző figyelemmel egyéb a rendelet 47. $ szeńnti lakbércsökkentő tényezőkľe - többek
kcizcitt aľľa, hogy HVT terĹilęt, lakás műszaki paľaméterei. Együttesen a lakbércsökkentés
météke nem haladhatja meg a 25%o-ot, tekintettel a Magdolna negyed ovezet szeńnti
besorolásra (-25%), Előzetes számítások szerint az egy bérlőre jutó lakbércsökkentés átlagos
mértéke 5-IO% közötti, max. cca. 2.OOO,- Ft + Áfďhólbérlemény. A lakbércsökkentésből
száľmaző bevételkiesés ellenére előre|áthatő|agazelőre tervezett|akbérbevétel teljestil.

Fentiek a|apján kéťtik a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi hatźrozatí javaslat
elfogadását.

A Képviselő.testtilet döntése a Magyarország he|ý önkormanyzatajrő| sző|ő 2011. évi
CLXXXIX.törvény23. $ (5)bekezdés 14.pontján,a4|. $ (3)bekezdésén, a107. $-analapul.

H.ł.ľÁnozłTI JAVAsLAT

A Képvise|ő.testület úgy diinto hogy

1. a) elfogadja az e|őterjesztés mellék|etét képező Budapest-Józsefváros, Magdolna
Negyed Program III. projekt bérház fehĺjításĺ pľogľamjához kapcsolódó
Stľatégiai és Cselekvési Teľvet.
b) elfogadja a Dankó utca17.,Lujza utca 8., LujzautcaZ2.,Lujzautca 30., Lujza
utca 34., Magdolna utca |'2., Magdolna utca 20., Magdolna atca 44., Nagyfuvaľos
atca 26., Szeľdahelyi utca 18. iinkoľmányzati |akóépĺĺletek kiemelt keze|ését, az
MNP III. projekt keľetében krízisházként való nevesítését.
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Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. május 22.

felkéri Kisfalu Kft-t' hogy az 1. pontban megieliilt krízisházak ktizĺil a komplex
felújítással éľintett |akćlł'ázakban Dankó utca |I.,Lujzautca22., Magdolna utca
12.' Magdolna utca 20.' Magdolna utca 44.' Nagyfuvaros utca 26., Szeľdahelyĺ
utca 18. iinkormányzati tulajdonban |évő bérházak esetében ne kezdeménye7.Izen

'a béľleti jogviszonnyal összefüggő béľletl Jogvĺszony létesítése, felmondása,
lakáscsere kéľelmek elbíľálása tárgyában új eljáľásokat a201'3. május 23..20|3.
szeptember 30. kiiztitti időszakban.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatláridő: 2013.májusZ3.

felkéri Kisfalu Kft-t, hogy jeliiljtin kĺ az MNP III. pľojekttel éľĺntett valamennyĺ
bérhńz, de elsősorban az 1. pont szeńnti krízishńzak béľlőinek elhelyezése
szálmára 5 db' 30.50 nm alapteľületű, felújított' valamint további 2 db,30.40 nm
alapteľületű felújítandó átmeneti cseľelakást és készítsen előterjesztést a
Iakhatóvá tételükhtiz sziikséges felújításĺ munkálatok ktiltségvetésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatőja
Határidő: aKépviselő-testĺilet 2Ot3.júliushavimásodikrendesülése

felkéľi Kisfalu Kft-t és Rév8 Zľt.t aľľa, hogy a Magdolna utca 12., a Nagyfuvaľos
utca 26., Szeľdahelyi utca 18. krízisházak esetében vizsgálja meg és tegyen
javas|atot házfelĺigyelők hosszú táxűl _ az MNP III. épületfelújításĺ alprogramján
túlnyúló a|ka|mazátsának lehetőségeiľe az MNP III. pľojekt fenntaľtási
ktitelezettségeĺnek teljesítése éľdekében

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója, Rév8 Zrt. mb. cégvezetője

Hatáľidő: a Képviselő-testület 20|3.július havi második ręndes ülése

felkéľi Kĺsfalu Kft-t' hogy 2013. szeptembeľ l.től a|ka|mazza a 16l20t0. (Iil.08.)
önkormányzati ľende|et 47. $ (7) bekezdése alapján biztosított lakbéľcsiikkentést
a komplex felújítási munkálatokkal érintett Dankó atca |7,, Lajza utca 22.,
Lujza utca 30., Magdolna utca |2., Magdolna utca 20., Nagyfuvaľos utca 26.,
Szerdahelyi utca 18. szám alatti bérhá,zak bérlői esetében az épüIeteket éľintő
felúj ítási munkák sikeľes műszaki áúadás. áúvételéĺg.

Felelős: Kisfďu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatĺáľidő: 2013. szeptember 1.

felkéri a Polgáľmesteľt, hogy készítse elő Józsefuárosi Ktizbiztonsági Polgárőľség
és Katasztľófavédelmi onkéntes Tűzoltó Egyesĺilet az Onkoľmänyzat _ szĺikség
esetén a BRFK - kiizött kötendő együttműkiidési megállapodást a kľízisházakkal
tisszefiiggő feladatok végrehajtásáľa.

Felelős: Polgármester

Hatĺíridő: a Képviselő-testület 2013.július havi második rendes tilése

3.

4.

5.

6,



A döntés végrehajtását végzo szewezeti egység:
Törvényességi és Peľképviseleti koda

Budapest, 2013. május 10.

Kisfalu Kft.. JVSZ. JCSGYK. Rév8 Zľt'.
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felmeľülő problémák kezelésére

20|3. május



1. Előzmények

A ,,Budapest.Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.'' (a továbbiakban MNPIII)
végrehajtásáról kĺitĺĺtt Támogatási szerzőđést és annak mellékleteit (azonosítő száĺrĺ: KMOP-
5.1.7lB.|2-k-2OI2-0O01) a Nemzeti Fejlesztési Ügyntikség, mint támogató képviseletében
eljaró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Kclzhasznú Korlátolt felelősségű társaság, mint kĺjnemúkodő szewezet és a Budapest
Fővzľtls VIII. keriile[ JÚzscfvarosi Öllkc'rrĺúnyzaL, ľtilrt kedveanlényezeLĹ ktjztjĹt 2013.jalluár.
30-an lrták aLá.

AZ MNP III. pá|ytnat benyújtásával parhuzamosan egyĹittmfüĺidés indult a
projektmegvalósításban tészt vevő szervezetek köZtil a Kisfalu Kft., Józsefuarosi
Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont és Rév8 Zrt. közĺjtt annak érdekében, hogy az
tinkormányzat _ az MNP II projekt tapasztalatait felhasználva _ csökkentse a lakfiatási-
közbiztonsági problémakból eredő kockazatokat, és elkerülje a pľojekt megvalósítását
v eszé|y eztető e seményeket.

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testĺilete a 2l2O13.
(I.14) sztlmil hatźrozattlban felkérte a Polgármestert, hogy a Rév8 Zrt. pľojektmenedzseri
koordinálása mellett a Kisfďu Kft., a Józsefuĺírosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont,
valamint a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság bevonásával készítsen előteť1esztést az
MNP III. projektben szereplő, speciális intézkedéseket igénylő, önkormányzati tu|ajđonban
lévő lakóépületekben felmeľtĺlő problémfü kęzeléséľe vonatkozó stratégiai és cselekvési
tervre.

2. A Stľatégiai és Cselekvésĺ Teľv célja

A Terv célja, hogy az tinkotmányzat a szociális vaľosrehabilitációs projekt éttékeivel
összhangban méltárryos megolđást találjon az énntett lakóépületekben felmerĹilő szociális,
egyĹĺttélési és kcjzbiztonsági probl émźk*ra.

A stratégiai és cselekvési terv készítőinek további cé|ja, egy szé|eskoru, az egyes
intézményeken és szektorokon źúívelő intézkeđéscsomag összeállítása, ugyanis a
lakóépületekben tapaszta|hatő problémak jelentős ľésze csak a szetvezetek kciz<jtti szoros
egyĹittműkĺĺdés által kezelhető hatásosan és hatékonyan.

A terv hosszú távű cé|ja, hogy megfelelő alapot biztosítson az cjnkormźnyzat és intézrnényei
szźl:mźna a projektben felújításľa keľülő bérházak fenntaľtási időszakában az épületek
iizemeltetéséhez. A stratégiai terv feladat, hogy rámutasson a jelenlegi problémakľa, szźlmba
vegye a problémakezelés lehetőségeit.

Javasolt, hogy az intézkedéscsomag elemeit az cinkormtnyzat figyelembe vegye a kerĹilet
egészét éľintő egyéb ágazatí koncepciók, teľvek elkészítése során.

3. A Stratégĺai és Cse|ekvésĺ Teľv célcsopoľtja

Az MNP III. pľojektben 28 db |)}%o-ban önkormányzati fulajdonban lévő lakóéprilet
felújítása szeľepel. Ezek kozu| az a|äbbi lakóépületek felújítási programja tarta|maz olyan
munkálatokat, amelyek az adoÍt éprilet valamennyi béľlőjének életét átmenetileg jelentősen



befolyásolják' így a felújítási munkálatok elvégzése csak a bérlőkkel való szoros
együttműködés által lehetséges.

Az a|ábbitáblázatban összefoglaljuk a legtöbb problémávalteľhelt, komplex felújításon áteső

lakóépületeket, és a p ály ázatban szeľeplő múszaki tartaImat.

Utc ai homlokzat fe|ujitás; fii g gőfo ly o só felúj ítás ;

főépület jobb oldali belső thzfa| részleges
átépítéSe; belső homlokzat felújítás, kapualj,

|épcsőház felújítás; elekhomos nagy1avitás,

kaputelefon renđszer felujítás; gáz a|ap és felszálló
és fogyasztói vęzeték csere; vízrryomó alapvezeték
csere' szennycsatorna alapvezeték csere, víznyomó
felszálló és szennylefolyő vęzeték cserę

komfortosítási lehetőség biztosítással; közös wc-k
felúj ítás a ; ĺý|ászár ők ré szle ge s felr!' j ítása, c serej e,

kapu felújítás' csere; intenzív szellőzés biztosítása,

talajvżesedés megszĺintetése.

2013. szeptember

Elektromos ĺagy1avitás, kaputelefon ręndszęr
felújítás; utcai homlokzat fehĺjítás; gćz a|ap és
feĺszál|ő és fogyasztói vezęték csere; víznyomó
alapvezeték csere' szennycsatorna a|apvezeték
csere; víznyomó felszálló és szennylefo|yő vezeték
csere komfoľtosítási lehetőség biztosítással; közös
wc felújítás; alaptest felületszivárgó lemezęs
védelme; udvari buľkolat felújítás.

2013. szeptember

Tető felújítás, zátrófüdém megerősítés, csere,
tetőtéri hőszigetelés; fuggőfolyosó csere; utcai
homlokzat felújítás; alaptest felületszivaĺgó
lemezes védelme; használaton kívüli
pincerekeszek elbontása, intenzív szellőzés
biztosítása, talajvżesedés megszĺintetése.

2013. szeptember

Tető felújítás, zźrófodém megeľősítés,
hőszigetelés; fuggőfolyosó cseľe; pincei és II.
emeleti kozös wc' tég|abo|tozat acéltartóinak
megerősítése; pinceszel|őzés biaosítása;
kémények, belső szigetelése; utcai homlokzat
felújítás, kapu felújítás; belső homlokzat felújítás;
nyílászárók részleges felújítása, cseréje; kapualj,
|épcsoház felújítás; elektromos nagyjavítás,

2013. szeptember



ffi kaputelefon rendszer felújítás; gáz a|ap és felszálló
Áo fnarla crytÁi, r a- a+Bl, .. ^-^.,,! -^,,^^A ^1 ^^., ^- ^rAL
csere' szennycsatorna a|apvezeték csere; víznyomó
felszálló és szennylefolyő vezeték csere
komfoľtosítási lehetőség biztosítással; közös wc.
feluj ítás; alaptest felületsziváĺgó lemezes védelme ;
udvari burkolat felújítás; intenzív sze||ózés
bizto sitása, talaj vize sedé s me gsziinteté se.

Tető felújítás, zĺĺrófüdém hőszigetelés; zárófüdém
megerősítés; melléklépcső cserę I-Iil. eĺn között
fiiggőfolyosó felrijítás; utcai erkély felújítása; utcai
homlokzat felújítás; kapu felújítás, csere; belső
homlokzat felujítás; ný|źszárók részleges
felújítása, cseréje; kapualj, |épcsoház felújítás;
elękEomos nagy;.avítás, kaputelefon renđszer
felújítás; gáz a|ap és felszálló és fogyasztói
vęzeték csęrę; víznyomő alapvezeték csere'
szęnnycsatorna alapvezeték csere; víznyomó
fęlszźi|ő és szennylefolyó vęzęték csere
komfortosítási lehetőség biztosítással; közös wc.
felujítás; alaptest feltiletszivargó lemezes védelmę
uđvari burkolat felríjítás; intenzív szę||łjzés
bżtosítása, talajvizesedés megsztintetése.

2013. szeptember

,ffiNffi,#
Tető felűjitás; záľófödém megerősítés, tetőtéri
hőszigetelés; fuggőfolyosó felújítás; kémények
belső szigetelése; utcai homlokzat felújítás, kapu
felújítás, cseľe; belső homlokzat felújítás;

2013. szeptember

nýlászarik részleges felújítása, cseréje; kapualj,
lépcsőház felujítás; elektromos nagyjavitás,
kaputelefon rendszer felújítás; víznyomő
a|apvezeték csere' szennycsatorna a|apvezeték
cseľe; víznyomó felszálló és szennylefo|yő vezeték
csere komfoľtosítási lehetőség biztosítással; közös
wc felújítás; pincei téglabo7tozat acéltartóinak és
főlépcső lépcsőfokok megeľősítése; alaptest
felületszivárgó lemezes védelme; udvari bwkolat
felujítás; hasznźiaton kív.ili pincerekeszek
elbontása, intenzív szellőzés biztosítása,
talaivżesedés megszĺintetése.

4



2013. szeptembeľutcai homlokzat feltjitás; belső homlokzat felújítás

kapualj, |épcsohźz felújítás; elektromos

nagyjavítás, kaputelefon rendszęr feĺujitás; gáz

alap és fę|szá|lő és fogyasztói vezeték csere;

vlznyomő a|apvezeték csere' szennycsatorna

a|apvezeték csere; víznyomó fe|szá|lő és

szerrnylefolyo vezeték csere komfoľtosítási

lehetőség biztosítással; közös wc fel'ijítás;

haszná|aton kí\.iili pincerekeszek elbontása,

intenzív szellőzés biztosítása, talajvizesedés

megszĺintetése.

A fenti Knzisházak,hoz hasonló szociális és közbiztonsági jellemzőkkel rendelkezik aLujza
utca 8., a Lujza utca 34, és _ az MNP Il-ben is szereplő - Magdolna vtca 44. bérhźn is,
azonban esetĹikben kisléptékű, részleges felújítási munkálatokra keľĹil sor.

A többi lakóépület estében utcai homlokzat felújításĺáľa, nizfa|ak és lichthofok
hőszigetelésére, tetőfe|t$ításra, zańťodém hőszigeteléséľe, vďamint a pince talajvizesedés
megsziintetésére, aZ a|aptest feliiletsziváľgó lemezes véđelmére kertil sor. Ezek a felújítási
muĺkálatok rövid iđőľe, és kis mértékben zavĄtl<bérlők lakhatását.

A felújítási munkálatok valamennyi lakóépületben varhatőan2O|3 őszénmegkezdődnek.

4.Hetyzetelemzés

4.|. Y agy on gazdálkodásĺ j ellemzők

Az MNP III projektben szereplő önkormányzatibérházakataz alábbi lakásállomány jellemzi.

Bérhd.z
Lakás-
szám

Komfortfokozat

sziikséslakds
komfort
nélkiili

Íél-
komfort komfortos

ossz-
komfortos

I Bauer S. u. 4. 15 I 4 4 6
2. Baueľ S. u. 11. 13 2 8 1 2
a
J. Dankó u. 7. L4 2 )
4. Dankó u. 16. 40 40
5. Dankó v |7. 26 2 1l I 13

6. Dankó u.20. 20 20
7. Dankó u. 30. 34 9 7 18

8. Dobozi u.17. 40 I 20 I T1 1

9. Dobozi u. 19. 23 4 t9
10. Karácsonv S. u.22. 27 13 13 1

11 Kisfuvaľos u. 8. 26 2 T6 1

12. Luizau.2/C 10 5 5



13. Luiza u. 8. 22 9 1 I2
14. Luizau. 15. t7 T2 2 a

J

15. Lu zau.22. 24 5 4 15
16. Lu zau.30. I6 2
17. Lu zau.34 T2 I 6 1

a
J I

18. Masdolna u.12. 67 29 a
J 35

19. Masdolna u.20. t3 I 35 7 28 I

20. Masdolna u.22. 13 I 5

21. Masdolna u,.44. 28 I7 2 9
22. Magdolna u. 47 - 21 1 12 2 6
f3. Nasvfuvaros u. 2/B 30 T4 2 L4
24. Nasvfuvaľos u.26. 4l I 27 1 I2
25. Szerdahelvi v T2. 23 6 I7
26. Szerdahelvi u. 13. L7 2 2 6
27. Szerdahelvi u. 18. -nJJ 22 2 8 I

28. Szieetvári u. 4. 45 15 a
J 26 I

Osszesen: 770 15 318 68 316 53

t
N

Az MNP III bérhźnakban a bérleményeket az alábbiakban rész|etęzett jogviszonyok
jellemzik:

E! BéľIeti szerződésse| rendeIkezó bér|eménv B Üres béľlemény tr Jogcímnélkü|i Iakashasználó

A fenti diagramon láthatő, hogy a jogcím nélkĹili lakáshaszná|ők a legnagyobb száĺnban, és
arányban a nevesített Kĺízisházakban fordulnak elő (20%o-ot meghaladó mértékben).

n

E il T-t

E H m

A r-, E ffiffiffi H ffi tl K



A bérbeadó tudomására jutott információk szerint a bentlakó családok kb. I0%-źľrá1
tapasztalhatóak olyan súlyos, a lakóközĺjsség tagjait zavarő magahrtźsformák' amelyek
j e l entő s ko ckézatotj el entenek a kiv itelezés szemp ontj áb ó 1 i s.

Akozbiztonsági, egyĹittélési pľoblémfü elsősoľban a Magdolna utca I2',Magdo|nautca20.,
Magdolna utca 44., Nagyfuvaros utca 26., Szetdahelý utca 18. szám alatti lakóépületekben
jellemzőek.

Kisfalu Kft. a keze|ői munka során, ttlrgyl épületek kapcsán, tcibb panaszbejelentéssel
ta|ákoz1k, amelyek jellemzően lakóközösségen belüli, illetve az éptiletekben megforduló
idegenek viselkedésével, megjelenésével kapcsolatos, magataľtásproblémak jellemzők,
amelyek a lakóközösség nyugalmát ä|ta|ábarl zavĄźlk. Több esetb en tapaszta|ni szabźiyta|arl
áramvétele zést, a|b ér|etb e adást.

Az a|ábbitáb|ázatban bemutatott óptiletek ęgyes béľlői napi szinten okoznak magatartásukkal
gondot számunkra, illetve az épületben lévő lakók számźlra.

A bűncselekmények elkĺjvetésének megelőzése, megsziintetése érdekében történő jfuőrilzés
mellett aZ ismeľt jogséĺések (lásd: cinkényes lakásfoglalók, drog- és prostitúciós
bĺincselekmények) megszűntetésére való törekvés külĺintjsen hangsúlyos a Magdolna Negyed
Pľo gram III proj ekt vé gľehaj tás áv a| p árhuzamo s an.

Cím Felmeľĺilő probléma ľiivid leíľása
Dankó u. 17.

A bérlemények
pontos

megjelölését
adatvédelmi okok

miattnem
közöljük.

A bérleményben idegen személyek tartózkodnak

Lujzau. 22. A bérlő kĺilft'ldön tartőzkodik' A lakásban idegen
személvek tartózkođnak.

Lujzau. 34 Idegen személyek tartőzkođnak az épületben'
Magdolna utca 12. A hźzfe|ngyelői lakással összefiiggésben számos

probléma jelen van
Masdolna utca 12. ĺinkényes beköltöző az egyLk üres lakásba, arra

hivatkozva. hosy lakásuk lakhatatlan a bosarak miatt
Magdolna utca 20. A bérlő jelezte,hogy fé{e miatt nem tudja lakni a

lakást annak alkoholiznusa miatt
Magdolna utca f0. A bérlőt fia a lakásból eltildözte ( a panaszok a bérlő

fiára vonatkozik) A bérlő a fenti problémttt je|ezte és
intézkedést tett PKKB felé

Nagvfuvaros utca 26. nem lakia. peresítve - eseti qondnoka van
Nagyfuvaľos utca f6. lakók nyugalmának zavarása, tram|opts, drogozás

Nagyfuvaros utca 26. lakók nyugalmának zavatása, drog terjesztésre utaló
beielentések

Nagyfuvaros utca 26. tartozás, aramlopás
Szeľdahelyi utca 18. A bérlő nem lakja a bérleméný, idegen személyek

laknak a lakásban.

Szerdahelvi utca 18. A bérlő nem lakja a bérleméný, idegen személyek
laknak a lakásban.

Szerdahelvi utca 18. Bérlő nem lakja. onkényes beköltözés történt'

Forrás: Kisfalu ffi'



4.2. Szo ciál lis j ellemzők

A projekt 766bér|akást érint. A bérlemények 86,55 o/o-alakott' A bérlők 80oÁ-a hátralékos.
Ha Íigyelembe vesszĹik, hogy a hátľalékosok közül l03 bérlő |5 ezer forint a|attihátralékkal
ľendelkezik, akkor is kiemelendő, hogy a béľlők 70oÁ-a egy havi lakbér összegénél magasabb
hátralékkal rendelkezik a projekt tĺlrtaI érintett bérházakbaĺ. A szociális problémak
súlyosságát je|zi,hogy a bérlők |7,65oÁ-ának van 500ezer forintot elérő, vagy azt meghaladó
összegű lakbérhátraléka.

Lakbéľhátralékos bérlők zránv a
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Egy béľlőre jutó |akbéľhátľalék összege



A z egyes béľ|eménykategóľĺák a hátralék szempontjából*

Jelmagyarázat
(háta|ék összege, 20l3' április)

ENincs bérlő

6 Hátralélanentes

tr 0-49.999 Fr

El 50.000-99.999 Ft

ra100.000-249.999 Ft

@250.000499.999 Ft

r 500.000-999.999 Ft

I 1.000.000 Ft felett

*A bérlemények szóma az eg)es kategóriákban, 2013. áprilisi állapot szerint'

Normál rész|etťlzetési megállapodással rendelkező hátralékosok:

Magdolna V |2. sztĺrl a|atti épületben: 3. db (bérlők)'
Magdolna u. 20. szźm alatti éptiletben: 4 db (3 bérlő és 1 JCN)'
Nagyfuvaros u. 26, szźml alattí épiĺletben: 2 db (I béľlő és 1 JCI\Đ

Adósságcsökkentési támogatás önľészére megkötött tész|etfizetési megállapodásokkal
rendelkezők:

Magdolna v 12. szźtma|atti éptiletben: 3 db
Magdolna u.20, Szám alatti éptiletben: 3 db
Nagyfuvarosu.26. szäma|atti épületben: 1 đb

Fentiek cisszevont adatai alapjtn,adott lakóépületek hasznosított lakásainak és az éwényben
l évő ré szl etfizeté s ek ar źny szárla aZ a|ábbiak szeri nt al akul.

Magdolna u. 12 6 l 58 (hasznosított bérleményszźm)
Magdolna u. 20 7 l 68 (hasznosított bérleményszźnrl)
Nagyfuvaros u.26 3 l 36 (hasznosított bérleményszźrrl)

> 10,34 0/o

> 10.29 o/o

> 8.33 yo

Fenti adatok önmagukban indokolják a városrehabilitáció szociális intézkedéseit. A képzési,
oktatási és foglalkoztatási progľamok mellett elengedhetetlenül sztikséges a helý
foglalkoztatási lehetőségek kiaknźnása a felújítási munkák során a Kbt.-vel összhangban,
valamint a Munkáért Lakhatás Program lehetőségeinek megteľemtése a bérlők szźłnźlra.

A legnagyobb hátralékkal ľendelkező épületek esnek át a legjelentősebb felújítási munkákon,
eztital elveszítik a Buđapest Józsefuarosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások
béľbeadásanak feltételeiről, valamint a lakbér méĺtékéľől szóló 1612010.0II.08.) számú önk.
rendelet 47. $ (2) és (3) bekęzdése szerinti lakbércsĺikkentő tényezőket, ezá|ta|
előreláthatólag mintegy 20-30%-kal emelkedik a lakbér összege.



5. Problémák beazonosítása

Az e|őzetes helyzetelemzés alapján a Dankó utca t7 ., Lujza utca 8., Lujza utca 22., Lujza
utca 30., Lttjza utca 34., Magdolna utca 12., Magdolna utca 20., Magdolna utca 44.,
Nagyfuvaros utca 26, Szeľdahelyi utca 18. önkoľmányzati lakóépĺiletek kiemelt
kez el és ét az a|ábbi me gtú|apitások indoko lj ák :

- a|<nzisházak tĺĺbbségében komplex, a lakásokat is érintő felújítási munkálatokĺa keľül sor;

- az épiiletek és kc}rnyezetfü (kapcsolódó köZterületei) különösen feľtőzöttek a
bűncselekmények elkĺjvetése szempontjából. Jellemzőek a közbiztonsági problémák
(kábítószer terjesztés, kábítószer fogyasztás, prostitució) és egyéb antiszociális viselkedéssel
összefiiggő, az egyiÍté|ést zavaró tevékenységek (hangoskodás, bérlők k<jzötti konfliktusok,
stb.).

- felülreprezentźit a lakbéľhátralékkal rendelkezők aránya' ami 80-100% közötti
(proj ektszint en a 1 7 0 bérlő 8 0%-a hátľaléko s) ;

- kiemelkedően magas a lakbérhźtra|ék adott épület bérlőire jutó átlagos összege, ami
300ezet Ft/bérlő feletti összegetjelent (projektszintena770 bérlőre átlagosan 250ezer forint
hátľalék jut);

- az átIagot meghaladó mértéka a rendezetlen bérleti jogviszonnyal ľendelkező lakosok
aránya. A projekt á|tal énntętt lakásállomany l\%o-a van jogcímnélktili lakáshasználók
birtokában, ami összességébęn 1|4 lakást érint. A kłlzishźr;akban eZ az arźny 20oÁ-ot -
esetenként jór'al - meghaladja

- a bérlőkkel való egyiittműködést nehezítő kĺjriilmény közül megemlítenđó a gytnrlság ďatt
lévő, gondnokolt, valamint a ľendezetlen jogviszonnyal ľendelkező (peľes eljaľás alatt lévő)
béľlők jelenléte.

A Dankó vtca 17. szćtm alaÍti épület szociális je||emzoi önmagukban nem indokoljfü
Icrlzishźlzként való meghatélrozásźú, azonban a felújítási munkak átfogó jellege miatt célszenĺ
kiemelten kezelni.

ALujza utca 8., ésLujzautca34. esetében fordított ahe|yzet, az épi|et felújításának léptéke
(előbbi esetében vízőrźl< telepítését' utcai homlokzat, kapu és kapualj felújítását' míg utóbbi
esetében tető felújítást tarta|maz a műszaki tartalom) <inmagában nem' azonban a
lakóépületek szociális he|yzete indokolja a nagyobb figyelmet.

6. A stľatégia elemeÍ

6.1. Rendszeľes béľleményellenőrzés

Cé|: A bérleményhaszná|aÍtal ĺlsszefüggő pľoblémás esetek feltaľása. A bérlemények

',hozzáférhetoségének'' biztosítása. A bérlemények műszaki áI|apotáva| összefliggő
infoľmációk be gyűj tése, a bérlők informálása.

Tevékenységz 2013. augusztus 31-ig átfogó bérleményellenőľzés lefolytatása valamerľrý
projekthäzban. Ennek tapaszta|atai a|apjźn akivite|ezési munkák tervezett 2013. szeptemberi
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' megkezdését megelőzóen szükséges célzott és renđszeres ellenőrzések lefolytatása. A TA
munkacsoport egyĹittműködik a bérleményel|enőrzés megvalósítása során, elősegíti a
bérleményellenőrzés zavar:talan menetét, Kisfalu Kft. és a TA munkacsoport rendszeresęn
kiéľtékeli az eIIenőrzés eredménvét.

Felelős: Kisfalu Kft.

6.2. Rendszeľes (szomszédsági) ľendőľi ellenőrzés

C él : A bűnc s e lekmények me gelőzé se, a |akőko zrĺ s s é gek biztonságér zetének j avítás a.

Tevékenység: A projekt keretében a Magđolna negyedben 20|3. májustól szo|gá|atot
teljesító szomszédsági rendőľjríľőrök feladata, hogy a jarőrszoIgźĺIat a|att kiemelt figyelmet
szenteljenek a felújításra värő, azon belül is a megielölt Kľízisházak ęllenőrzéséľe. A
jaľőrparok a kivitelezések teljes idoszaka alatt naponta többször jfuóroznek az étintett
éptiletekben és a kapcsolódó kcizterületeken.

A szomszédsági rendőľök kapcsolatban állnak a kijelölt hazfeltigyelőkkel, polgarőrökkel, és a
TA munkacsopoľttal.

A TA munkacsoport közös lakossági programokat szervezhet a BRFK-val, szabadidős,
prevenciós cé|zatta|'

Felelős: IvsZ.

, 6.3. Józsefoárosi Kiizbiztonsági Polgáľőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tĺĺzoltó

'i-ii Cél: A bűncselekmények megelőzése , a|akőkozcisségek biztonságér zetének javítása.

Tevékenység: A rendszeres rendőri ellenőrzést tálnogatő, illetve kiegészítő tevékenység
keretében a szomszédsági rendőrjárőtökkel együtt, illetve a szomszédsági rendőrjarőr
szo|gá|ati idején kíviili időszakokban önálló jarőrtevékenységet látna el egy.egy polgĺíľőľ
paľos. A jar&parok a kivitelezések teljes időszaka a|att naponta jźróroznek az énntett
épületek kapcsolódó közteniletein, és a lakóépületben.

A polgarőľök kapcsolatot taľtanak a kijelölt hlízfelügyelőkkel, a szomszédsági rendőľökkel és
a TA munkacsopoľt tagjaival.

Javasolt, hogy a polgárőrcik számára _ a szomszédsági rendőrtikhöz hasonlóan - az MNP III
keretében biztosíwa legyen aképzés lehetősége. Ennek fedezete jelenleg az MNP IIIpá|yźuat
kciltségvetésében nem szerepel.

A Józsefuĺíľosi Kozbinonságí Polgarőrség és KataszÚőfavédelmi onkéntes Tűzoltó
Egyesület tinkormányzatía| va|ő együttműködését ktilĺin megállapodásban kell ľögzíteni'
amely kitér az MNP III projekttelkapcsolatos egytittműkĺjdési pontokľa is.

A TA munkacsoport közös lakossági programokat szervezhet az Egyesülettel, szabadidős,
prevenciós cé|zatta|.
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Felelős: IvsZ

6.4.,,Házfelii gyelők'' alkalmazás a

C é|z hźnf e(ti gyel ő i státusz betö lté se a Kr ízisházakb an.

Tevékenység: A hźnfeblgyelők alkalmazása hosszú távon valamennyi 20 lakást meghaladó
méľetiĺ bérhénban, rövid távon (legkésőbb a felújítási munkálatok mogkezdéséig) a
,,Knzisházak'' esetében indokolt. A hazfelügyelői munkakörök betĺjltése a kívite|ezés alatt
azért is indokolt, hiszen igy gararúálhatóak a munkavégzés feltételei a munkaterületen, illetve
az źńmeneti elhelyezés időszaka alatt (pl. fiiggőfolyosó csere/felújítás esetén) állandó
ellenőrzést képesek ellátni. Segítik a béľleményellenőľzéseket, valamint a szociális munkások
tevékenységét. A felújítás a|att a kcjzcis területekre, illetve az tires lakásokba biztosítjak a
bejutást.

A személyek kiválasztästnä| elvarás az erkölcsi bizonýtvany (ill. más igazolások) léte,
valamint az, hogy rendészeti, közbiztonsági, bűnmegelőzési tapasńalattal rendelkezzenek.
Megfontolandó többek között nyugállomrĺnyban lévő rendőrök alkalmazása.

A felújítások kapcsán ahźnfe|ngyelők alkalmazástnakĺigyében megegyezhető' hogy minden
olyan épületben ahol legalább 20 lakás taIá|hatő, illetve ahol jelentős és átfogó felújítások
történnek, éľdemes házfe|ugyelőt alkalmazni a fe|ujitott állapotok megóvásának érđekében.
Természetesen ez többlet költségekkel jár (munkabér, lakások rendbetétele), illetve
munkajogi kötelezettségeket is jelent, amelynek biztosításaľól az cinkormányzatnak krilön
kell gondoskodni az MNP III progľamtól fiiggetlentil.

A Kisfalu Kft. feladatv égzése során szerzett tapasztalatok, valarnint fentiek a|apjźn hosszú
távon ,javasolt az alábbi Magdolna negyed teľĹiietén fekvő bérhźuban házfeltigyelőt
alkalmazni.

Epület cím Lakás szäm

Dankó.u.20 22
Dankó.u.40 47
Doboziu.IT 40
Dobozi u. 19 26
Maedolna u.12 70
Nagyfuvaros u.2/b 36
Nagyfuvaros u. 26 46
Szerdahelvi u.18 35

A Dankó u. 40 szźlrrl a|atti lakóépületet ugyan nem érinti a jelenlegi MNP III progľam
keretein beltili felújítás, de 2005-2006 évben éptilt és igy á||apotának megőľzése érđekében,
hźzfeliigy elői a|ka|mazás a j av aso lt.

A'knzisházakkĺ jzĹilaza|ábbiházakÍIá|rendezettaházf elusvelőkérdése:

aktív háZfelrigyelő dolgozik, akivel kapcsolatosan problémfuő| a
Kisfalu Kft. nem tud, munkáját rendben e||źúja.

Magdolna utcaZ}.
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Masdolna ttca 44. a hźzfe|ngyelő alkalmaztsa folyamatban van. Kiválasztása és a
hazfelügyelőí lakás kijelölése megtĺlrtént (Magdolna utca 44.I. em.
3.).

Az aIábbi |<rizishźnakban inđokolt a fe|ujítäsok megkezďéséíg házfe|ngyelő a|ka|mazásĺĺról
gonđoskodni.

Magdolna u.12. a volt hźzfeIngyelő munkaviszonya felmondással megszűnt. Kisfalu
K-ft. kezdeményezte a bérleti jogviszony felmondását és a lakás
kiürítését. Az épületbe valóban szĹikség lenne egy agilis
házfe|ugyelőre, erľe a cé|ra vagy a Magdolna u. 12. fszt. 5., vagy a
Magdolna u. 12. 1. em. 2. szźml alatti lakás javasolt. Mindkét lakás 1

szobás, komfortos.

Nagyfuvarosutca26. korábban volt hazfelügyelői lakás, de a szolgálati jellege törölve lett
2006-barl. Házfelugyelő jelenleg nincs. A hazfelugyelői lakás Ĺiľes.

Paraméterei: 1. lh. fszt.3., I szoba, félkomfortos, 26 nm.

Szerdahelý utca 18. az épületben jelenleg nincs hazfelügyelő. Számfua a II. em. 23. szám
alatti lakás kijelölése javasolt.

A házfeltigyetők az MNP III projekt időszaka alatt kapcsolatban állnak a polgáľőrökkel, a
szomszédsági rendőrökkel, valamint a TA munkacsopoľttal is.

Felelős: Kisfalu Kft.

6.5. Szocĺálĺs munka, szociális állapotfelvétel

Cél: Részletes helyzetértékelés készítése, közösségi munkák megvalósítása

Tevékenység: Az MNPIII. keretében, a JCSGYK szakmaí feltigyelet a|att2013. maľeiusban
kezdte meg működését az _ egyebek mellett - a felújítanđő 28lakóépiilettel foglalkoző 5 fős
szociális szakemberekből álló csopoľt. A csopoľt egyik ťe|ađata, hogy a 2013 augasztusig
taÍtő időszakban felvegye a kapcsolatot a bérlőkkel, megismerje a lakóközösségeket,
felkutassa az együttrnűk<idés lehetőségeit, fe|tźnja és lehetőségei szerint kezelje a
lakókĺjzösségen beliili konfliktusokat, szociáIis-kcizbiztonsági problémákat.

ffi@st .Házak 
ii kĺvá|asztása 
:

i .Lakosság 
;

i ŕľ::ítęs:, ii Kozossegr i

i alkalmak 
!

; .Megszervezése, 
:

: tárgyi feĺtéte|ei !
: .Lebonyolítás 

1

ffi
! kiválasztásä |

.Přioritási
sorreno
fe|á|lítása

.Jogviszony
rendezésében
segítségnyújtás

.Lakosság

tájékoztatása
feIrijítás
menetérő|

.Kiköltözésben
érĺntett csa|ádok
feIkészítése

.FeIkészíteni a
Iakosságot a
nehézségekre

.Házak
kiválasztása

.Lakosság
értesítése

. Megszervezése,
táígyi feltéte|ei

.Lebonyo|ítás

.Társszervezetek
bevonása

.Megszervezése,
tárgyi fe|téte|ei

.Lebonyo|ítás
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A Józsefuĺĺrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai felügyelete a|átartoző 5 fős
táľsadalmi akció munkacsoport (TA) és a 4 fős családfejlesztési munkacsopot (CSF)
szźlmáĺa elsődleges feladat, hogy a szociális munka etikai kódexének betarttsáva| végezze eI

munkáj át, a kĺizösségfej lesztést és a cs aládfej lesztést.

A CSF munkacsoport tagiai felveszik a kapcsolatot a JCSGYK á|tal đelegált családokka|. Az
esetgazda ebben az esetben is a JCSGYK családgondozőja. A CSF munkacsoport eszkcizei
közt szereplő motivációs csomagok egyikét - a lakáskorszenĺsítési csomag munkálatait -
egyeztetnike|| az épĺiletfelújítás menetével. Ez jelen pillanatban 4 lakást érint.

A krízisházakban élő embeľek jelentős anyagi és szociálís pľoblémával ktizdenek, többségtik
kapcsolatban á|| a JCSGYK-ve1. A szahnai munka során fontos kihangsúlyozni, hogy a
JCSGYK_nä| goĺdozásban ál1ó családok, személyek továbbra is gondozás alatt źĺ||nak, az
esetgazda minden esetben a családgoĺđoző. A közösségfejlesztésben dolgozó szociális
munkás jelzési kötelezettséggel bír, tanácsot ad, továbbitźnýtja a megfelelő helyre az egyént.

További feladatuk, hogy közösségfejlesztő tevékenységgel segítse és kooľdinálja l5
lakóéptilet lomtalanítását, 10 zöld udvaľ kialakítását, valamint 10 kĺjzterületi takarító,
gondozó, ntivényültető társadalmi akció megvalósítását.

A TA munkacsoport köz<is programokat szervezhet a BRFK.-val, Polgaľőrséggel, és
prevenciós munkát (szervezett) végez az aďott közösségben. A projekt forľásai e|thez
rendelkezésre állnak (pl. : Szoms zédsági rendőrök szabadiđős progľamj ai).

A kľízislakások felújítása során a TA munkacsoport elsődleges feladata, hogy a lakókat
felkészítse a felújítás soľán felmertilő pľoblémáIľa, nehézségekľe, keliemetlenségekľe, illetve
a lomtalanítás segítségével előkészítse aházakat a felújításra. Emiatt elengedhetetlen, hogy
egymás elfogadása és kölcsönös bizalom alakuljon ki a segítők és a lakók között.

AZ eliső, lakókcizcĺsségek bevonását cé|ző mrĺszaki típusú tevékenység az épületek
lomtalanítása. Kisfalu Kft., a TA munkacsopoľt e|végezte az épi|etekfelmérését, a JVSZ-vel
közösen a lomtalanítás menetrendj ének kialakítását.

Az a|ábbi táb|ázat foglalja össze a2013. ápńlis felmérés eredményét. Érdemes megsegyezni,
hogy az MNP l-ben 2006-2007-ben a bérlők bevonásával kiiirített pincék, valamint az MNP
Il-ben 201O-ben kitirített pincékben nem termelődött ilra a lakossági hulladék.

Lakóépĺilet
pmce

lom/m3
padláslom/m3

egyéb
kiizösségi
területen
lom/m3

ässzes
lom/m3

Bauer Sánđor u. 4. összesen: I I 0 2

Bauer Sándoľ u. 11. cisszesen: 5 5 0 10

Dankó u. 7. összesen: 0 0 0 0
Dankó u. 16. összesen: 0 0 0 0

Dankó w17. összesen: 90 t0 0 100

Dankó u.20. összesen: 8 2 2 I2
Dankó u. 30. összesen: 0 U 2 2
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Dobozi utca lJ . összesen: 0 0 0 0

Dobozi utca 19. összesen: 4 4 0 8

Karácsony S ándor utca 22. cisszesen: 0 13 0 13

Kisfuvaros u. 8. összesen: 0 0 0 0

Lujza u. 2.c. cisszesen : 0 0 0 0

Lujzau. 8. összesen: 0 0 0 0

Lujzau. 15. cisszesen: 0 0 0 0

Lujzau.22. cisszesen: 88 0 n 88

Lujzau. 30. összesen: 6 I2 10 28

Lajzau.34. összesen: 15 4 5 24
Magdolna u' 1 2. összesen: 8 I 0 1,6

Magdolna u. 20. összesen: 96 2 0 98

Magdolna u. 22. összesen: 0 I 4 5

Magdolna ttca 44. cisszesen: I2 4 16

Magdolna u. 47 . összesen: 0 0 0 0

Nagyfuvaros 2.b. összesen 0 0 0 0

Nagyfuvaros u. 26. összesen: 100 4 15 I19
Szerdahelý utca 12, összęsen : 0 0 0 0

Szerdahelý utca 13. összesen: 0 0 0 0

Szerdahelü u' 18. cisszesen: 100 0 2 102
Szigeťvári utca 4. cisszesen: 0 0 0 0

ossznsnľ 533 70 40 643
Forrós: Kisfalu Kft'

A lomtalanítás elsősorban közösségfejlesztési cé|zattal keľĹil megvalósításra a pälyázat
tartalma szerint.

Lakóépiilet
osszes

lom/m3
Az épület jellege

Nagy léptékíí lomtalanítás lakóépületei
Dankó utca 17 . összesen: 100 Knzisház
Lujza utca 22. ö sszesen : 88 Knzishäz
Magdolna utca 20. cisszesen : 98 Išnzishźz'

Nagyfuvaros utca 26. ĺĺsszesen: 119 Knzishźz
Szerđahelyi utca 18. cjsszesen: 102 Knzisház
Osszesen: 507

Kis léptékű (ktiziisségi) lomta anítás (min. 10m3)

Bauer Sándor utca 11 t0

Dankó utca2D. T2

Karácsony Sándor utca 22. 13

Lujzautca 30. 28 Knzisház
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Ltjzautca34. 24 Knzisház

Magdolna utca12. L6 Knzisház

Magdolna utca44. 1,6 Knzishtz
Osszesen: 119

A szociális állapotfelvéte|' a Kisfalu és a JCSGYK közös aďatbázisára épülhet. A vizsgálatot
kéľdőíves felméľésseVinte{úkészítéssel szükséges kiegészíteni, amely a bérhtnakban é|ó
családok he|yzetét, problémáit, véleményét térképezi fel. A kutatást ktĺlsős szakemberek,
terepmunkások bęvonásávalhajtható végre (pl. ELTE TáTK Szociális Tanulmanyok Intézete,
Wesley Jĺínos Le|készképző Főiskola, a BME Urbanisztika Tanszék). A feladat
végrehajtásábanköneműködőként Rév8 Zrt. is résń.vesz. Az MNPIII szociális munkásainak
feladata, ennek a munkanak a terepen történő segítése, illetve a tapasńa|atok gyakorlati
alka|mazása.

Az MNPIII TA munkacsoport szociális munkásainak felađata, ennek a munkának a terepen
történő megvalósítása. A kérdőív/interjri, a TA csopoľtjanál és a családfejlesztő (CSF)
munkacsoportnál felhalmozódó információk, a JCSGYK-náI, a Kisfalu Kft-nál meglévő
információk és az addig megvalósult lépések tapaszta|atunak ĺisszegzését he|yzetértékelő
tanulmányban kell leírni legkésőbb 2013. augusztus 31-ig.

A tanulmany a|ap1źn a Magdolna Negyed Közbiztonsági Munkacsopoľtjanak ťe|adata a
stratégia és cselekvési terv folytatásanak kidolgozása. Az ebben foglalt lépéseket 2013.
szeptemberig dĺjntés-előkészítő arryag formájában a Képviselő-testÍilet sztmltra kell
előterjeszteni, hogy a várhatőan 2013' szeptemberben induló kivitelezési időszak alatt és -
leginkább _ ań.követoen hosszútávon biĺosítható legyen abérhazakfenntarthatősága.

Felelős: JCSGYK, Kisfalu Kft., k<izremúköđő: JVSz, Ftév8 Zrt. '

6.6. Közblztonságĺ Munkacsopoľt éľtékelés, j avaslattétel

Cél: A k'rlzíshźna|đ<al kapcsolatos stratégia monitoring szempontjainak kidolgozása, ennek
a|ap1án éĺékelés, j avaslattétel

Tevékenység: a negyedévente ülésező munkacsopoľt napiľendi pontjai között kiemelten
szerepel aŁ'nzishźzakkal kapcsolatos stratégia és cselekvési terv végrehajtásitapaszta|atainak
összegzése. A 2013 augusztusában egy he|yzetértékelő tanulmany kell, hogy késziiljcin,
amely tarta|mazza a szociális állapotfelmérés eredményét, és értékeli a Stľatégiai és

Cselekvési Terv végrehajtását. Ez a|apjźn 20|3. szeptemberi Képviselő-testiileti iilésre kerül
beteqesztésre _ a munkacsoport álli.;a| meglźlrgya|t _javaslatcsomag a stratégia hosszú távú
lépéseit illetően.

Felelős: JVSZ, Rév8

6. Szĺikséges tulajdonosi döntések

Javasolt önkormányzati d<intéseka2013. május 2}-iKépviselő-testületi ülésre.

BérIői moratórium: A 10 kľízisház esetében 2013. május 23-tó1 a bérleti jogviszonnyal
összefüggésben _ már folyamatban lévők kivéte|ével - uj eljárźs nem indítható (béľleti jogviszony
felmondásą létesítése, minőségi lakáscsere e|bírá|ása, új bérleti jogviszony létesítése, stb.) 2013.
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szeptember 30-ig, a szociális állapotfelmérés eredményét, és a Stľatégiai és Cselekvési Terv
végrehajtását értékelő tanulmány elfogadásáig. Fentiektől eltérni csak egyedi, indokolt esetben, az
érintett szęrvezetekegyüttes pozitiv állásfoglalása esetén lehet.

A többi pĄekthaz esetében felmerülő, újonnan kezdeményezett, bérleti jogviszonnyal összefiiggő
eljárások, kéľelmek esetekben is köte|ező bevonni a háza|<ka| foglalkozó munkacsoport szociális
szakęmbereit'

zÍtmeneti laklźsok biztosíttźsa: A kivitelezés során felmenilő krízisesetekre (mÍĺszaki, egyéb) való
tekintettel szükséges kijelölni 7 beköttozésre alkalmas önkormányzati bérlakźtst, ahova a kivitelezés
során felmerülő, a kivitelezés teljesítését veszé|yeztető okok miatt azonnali elhelyezést lehet
végrehajtani. Ebből 5 felújított bérlakás rendelkezésre á|| az aktuális, 100%-ban ĺinkormányzati
tulajdonban lévő lakóépületben és adott pźilyźaat vagy egyéb program által nem érintett béľlakás
állományban.

Két bérlemény kijelölése esetén javasoljuk, hogy azok ne felújított házakban kerüljenek lekötésre' A
két lakás lakhatóvá tételének fedezete a Képviselő-teshilet 320l20I2.(B'27.) sz' hatźrozat 3' pontja
szeľinti tinkormányzati forrás, az źtmeneti elhelyezés cé|jára elkt'ilĺjnített 7 millió forint összeg terhére
rendelkezésre á1l.

Hdzfeliiglelői lakdsok kijelöIése: Az Önkormźnyzat az uniós támogatás elnyerése érdekében 10 éves
fenntartási ktitelezettséget vći|att a lakóéptiletek esetében. A felújítás eredményének megőrzése a
ptúyázaton tulmutató intézkędésekkel lehetséges. A pźiyázattő| fiiggetlenül javasolt már a felújítások
m e gkezdé se ę|őtt házfe|igye lők a|ka|m azása a le gpľob lém ásabb épü letekb en.

A Magdolna utca 20. sz. alatti éptiletben már van házfe|igye|ó, a Magdolna utca 44. sz. a|atti
épületben már folyamatban van aházfe|ugyelói munkakör betöltése. A további k'rizisházak közül a
kivitelezések megindításáig a Magdolna utca 7f., a Nagyfuvaros utca 26., Szerdahelyi utca 18.
épületekben sztikséges a hźzfe|ugyelői lakásokat biztosítani, azza| a feltétellel, hogy a lakások
fe lúj ítás i ko lts é gét a hánf e|ngy elő i munkakö n e p á|y ázők vál l ali ák.

Kisfalu Kft-nek és Rév8 Zrt.nek szükséges megvizsgálni és javaslatot tenni ata,hogy aházfe|ngye|ői
munkakör _ MNP III. pľojekt épi'iletfelújítási aiproýamján tulnýló _ hosszú távu betöltése milyen
feltételęl.ĺJ<el valósítható meg.

Józsefvdrosi Közbiztonsági Polgórőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tíízoltó Egyesiilet: A
rendszeres ľendőri ellenőrzést tźlmogatő, illetve kiegészítő tevékenység keretében a szomszédsági
ľendőrjárőrökkel együtt, illetve a szomszédsági rendőrjáror szo|gálati idején kívüli időszakokban
önállójáľőrtevékenységet|ź.ŕ'na el egy-egy polgárőľ páros. Ajárőrpárok a kivitelezések teljes idoszaka
alatt napontajáľőröznek az érinteÍt épületek kapcsolódó kĺjzterületein és hatályosjogszabályok keretei
között a lakóépületekben.

A Józsefuárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tuzolrtó Egyesület
Onkormányzatta| va|ó együttműködését külön megállapodásban kęll rogzíteni, amely tarta|mazza az
MNP ltr. proj ekťtel kapcsolatos együttmiĺködés i pontokat..

Lakbércsčikkentés: aDankó utca I7.,Lujzautca22.,Lljzautca 30., Magdolna utca tZ.,Magdolna
utca 20., Nagyfuvaros utca 26', Szerđahelyi utca 18. szám alatti épületekben a felújítási munkák
jelentősek, több hónapig 1artőak a bérlők bentlakása mellett. A kivitelezési munkálatok jelentósen
zavarhatják a béľlők életvitelét, ezért javasolt a Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat tulajdonában
álló lakások bérbeadásának feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéről sző|ő 1612010. (n.08')
önkormányzati reĺde|et 47. s (7) bekezdése szerinti lakbércs<ikkentés alkalmazźsa 2073. szeptember
I.Íó| aZ épületeket érintő felújítási munkrák sikeres műszaki átadts-átvéte|éig.
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7. A Stratégiai és Cselekvési Terv ĺntézkedéscsomagiának összefogla|ő tá.ň,l;ízata

Tevékenység Felelős'
mesvalósító

Időpont Megiegyzés

1 Rendszeres
bérlemény-
ellenőrzések

Kisfalu Kft. Folyamatos

2. Rendszeres
(szomszédsági)
ľendőri ellenőrzés

ĺvsZ Folvamatos

3. Józsefuárosi
Közbiztonsági
Polgárőrség és
KataszÍ1favédelmi
onkéntes Tűzoltó
Esvesület bevonása

IVSZ Folvamatos Együttműködési
Megá1lapodás
kötése szúkséges

/l
t. Hrázfelügyelő

a7katmazäsa
KisfaluKft. 2013.

szeptembertől
Lakások
lakhatóvá tétele
szükséges

5. Szociális munka,
szociális
ál1apotfelvétel

JCsGyK, Kisfalu
Kft., JVSZ, Rév8
Zrt.

folyamatos, 2013.
szeptemberig

6. Közbiztonsági
Munkacsoport
monitorins

JvsZ,Rév8 Zrt. folyamatos

Bérlői moratórium KisfaluKft. f0I3' szeptęmberis
8. Atmeneti lakások

biztosítása
Kisfalu Kft. f0r3.

szeptembertől
9. Lakbércsĺjkkentés Kisfalu Kft. 2013. szeptember

l-től a sikeres
mĹĺszaki źúadás-
átvételis
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