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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat
Kénviselő-testülete számár a

Tiszte|t Képvise|ő-testület!

I. Előzmények

A Képviselő-testület a 64lf013. (||.f7.) száműhatfuozatában így döntött, hogy elindítja a Budapest -
Józsefuáľos Európa Be|váľosa Kulturális-gazdasáą Fejlesztési Program II. elnevezésű programot (a

továbbiakban: EUB II.)'
A váľosrész komplex megújítása előkészítésekérrt számos projektelem valósult meg, il|etve jelenleg a

megvalósításuk zaj Iik.

A Képviselő-testtilet a 13512013. (IV.17.) számuhatározatźtban úgy döntött, hogy az EUB II. program

keretében felújítandó utak teľveztetését a szĹikséges előkészítések ľészeként elindítja.

A Képviselo-testtilet a |3912013. (IV.l7.) számű hattrozatában döntott a Palotanegyed turisĺikai
idő szaka alatti zajárta| om c sokkentésérő l'

A Képviselő-testti|et a l53lf013. (V.08.) száműhatfuozatźtban döntött a tuľisztikai célú vizsgálatok, a

pa|otanegyedi kultuľális progľamok valamint az építészeti-városépítészeti ha|lgatői ot\etptiyázat

elindításáró|, a palotanegyedi köaerületeken növényültetésľől valamint a köĺerĺiletalakítási terv és

egyéb arculati elemek megteľveztetéséľol. Továbbá döntott arľól, hogy ľészt vesz a Fővárosi
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Városrehabilitációs Keret ,,A'' je|tí - Közterü|etek komplex megújítása páIyázaton és ehhez binositja a

szükséges önľészt. A hivatkozotthatźtrozat 3. pontjában a Képviselő-testület rigy döntött, hory a Rév8
Zľt.-ve| megbízási szerződést köt Budapest - Józsefuáros Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság
Fejlesztési Pľogľam II. elnevezésű program elemeinek kido|gozására, a pźiyźtzat beĺryűjtásához
szüksé ge s fe ladatok ellátásár a.

A Képvise|ő-testĹi]et a 25512013. (vI.f,7.) szźlmű határozattlban döntött a Gutenbeľg téri jźtszőtér

felűjításáról, a Gutenbergtéri gyalogos átke|ohe|y létesítésének vizsgá'|atáről' valamint döntott arról,

ho gy támo g atja a |akőépül etek fe l új ítását a fü váľo s i p á|y źzat keretében'

Az onkormányzat felhívásának eleget téve határidőig a beavatkozási területről összesen 43 db

társasház je|eńe részvéte|i szándékát. A Képviselő-testület a 255lf013. (vI.27 .) szźtmű hatźtrozatában

döntött arról, hogy fe|kéri aTársasháziPá|yázatokat Elbírá|ó Munkacsoport (a továbbiakban. TPEM)
atársasházak által benyújtott dokumentáció szakmai felti|vizsgálatára és ęlbírźl|ására, tobbek kozott a

fővárosi pályázaÍon való megfelelősségtik szempontjából. A TPEM f013.07 .11-én tartott első ĺilésén a
Városfejlesztési és Foépítész Ügyosztá|y szakmai előkészítését követően 6lf013.(v[.11.) számú

határozatában döntott a nagy összegĺÍ beruházásokkal a pá|yázaton va|ó elindu|ásról, tekintette| ara,
hogy az tnkormányzat sajźrt foľrásból nem tudná támogatni ezen táľsasházakat. Az ülésen e|hangzott

konstruktív hozzászőlások alapján és számítási hiba okán f013 '07 .|5-én ismételten osszehivásľa került
a TPEM, ame|y ülés során a nagy összegű beruházások mellett kis összegű berulrázások támogatásáról

és az esetlegesen visszalépo társasházakhe|yett bevonható Íársasházakrő|, a112013. (VII. 15.) számú

határozatában döntott a TPEM. A kis összeguberuházások támogatásának cé|ja- elsősorban - helyi
közösségépíto és épített öľokség identitás őrző épu|etrészek megújítása' valamint Ugyan azon

összegbol tcibb társasházmegíjitźtsára nyílik lehetőség. A TPEM hattrozatában a fóvárosi TÉR-KOZ
,,A'' jelű pályttzaton összeselr 25 db társasházzalvaló közös részvételt és 7 db bevon|rató ttlrsasházat
javaso|t a Képvise|ő-testületnek, amelyről a vég|eges döntést a Fővárosi tnkormányzaÍ.hozzameg.

II. A beteľjesztés indoko|ása

A Képvise|ő-testü|et a |53lf013. (V.08.) számű határozatttnak 1. pontja alapján úgy döntött, hogy
résú' vesz a Fővárosi Váľosľehabilitációs Keret ,,A'' jelű - Közterületek komplex megújítása
pá|yázaton és ehhez biztosítja a szükséges onrészt. A pályázati dokumentáció elfogadása és af0|3.
július 31-i ptilyázatok benyújtási hatáľideje indokolja a jelen képviselő-testĹileti előteľjesĺést.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testü|etet, hogy a pá|yázati felhívás ,,B'' jelű kompononséľe kü|on

előteľj esĺések készĺi I n ek.

III. Tényál|ás

Az előterjesztés mellékletét képezi az ,,Europa Belvárosa Progľam II., a Palotanegyed Kultuľális
Városmegújítása'' elnevezésú pá|yázat adat|apját és a projekt tervezett koltségvetését' A projekt fóbb
tarta|mi elemei az a|źĺbbiak:

- a Palotanegyed kieme|t jelentoségű fó kozlekedési utjainak, a Bródy Sándoľ - Gutenberg tér
(az EUB I nem érintett része)- Somogyi Béla -Rökk Szilárd utcának megújítása, valamint a

felújításra keľülő utcákhoz kozvetlenül kapcsolódó közművek felújítása, cseľéje;

- a końerek, teresedések komfoftosítása, a Bródy Sándoľ utca _ Vas utca - Horánszky utca

csatlakozásában, aPollack Mihály téren, aGyulai Pál utca sétáló utca szakaszán ,,KoZ TÉR.
kialakítása' növénýelepítés, utcabútoľok, szabadidős tevékenységet szo|gálő eszkĺizök
elhelyezése;

- a mär megújított és a megújításra keľülő Városrehabilitációs Beavatkozźtsi Területen (a

továbbiakban: VBT) ta|ćúhatő társas|lźnak városkép ľontó épüIetrészeinek, közösségi
helyiségeinek megújítása, a megújítások nyomán közösségépíto éS egyéb lrelyi identitást
erősítő kiegészítő tevékenységek megvalósítása;

- a VBT területén a társasházak belso udvaľainak megrijítása ,,Belső Udvar Plusz Pľogram,, a
lakók k<jzľeműkcjdéséve| ;





- a megújított közereken és közutakon társadalmi és kulturális akciók szervezése és civil
kezdeményezések támogatása pl. utcaszövetségek, váľosismertető sétautak.

A megpályázhatő 600 millió Ft támogatás összeg elnyerése érdekében nyújtja be a pźiyźnatát az
onkormányzat, ame|yhez 122.434.350,- Ft önkormányzati foľrás szükséges, a társashäzi öneľő
186.934.000,- Ft. Az előkészítési munkák, a köĺerü|etek megújításának' társadalmi progľamok
tźłmogatása 80 Yo, atársasházak támogatottsága legfeljebb 50 %.

IV. Jogszabályi ktirnyezet ismeľtetése

A Képvise|o-testület döntése a Magyaľország he|yi önkormányzatairő| sző|ó f011. évi CLXXXX.
törvény, a 43. $ (2) bekezdésén és a 107. $-án alapul.

V. Dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Képviselő-testület döntése szükséges az,,A,, je|u pźńyázat elfogadásáról és annak benyújtásáľól és a

saját fonás biaosításáról lff .434.350,- Ft cisszegben. Nyertes pá|yázat esetén a projektmenędzseri

feladatok ellátásáva|javasolt megbízni a Rév8 Zrt.-t 19.658.000,- Ft+áfa cisszegben, azza|,hogy e||átja

d ,,B', jelű kornponensek esetén is ezen feladatokat. Döntés sztikséges a pá|yázatban szereplo

közterti|etek 5 évig teľjedo elidegenítési ti|almáról, valamint a tulajdonosihozzájćrulás rnegadásáról az

érintett ingatlanokľa vonatkozóan' Az önkormányzati saját forľás az a|ábbiak szerint keľü| biĺosításľa:

- utak felújításához (Bródy S. u. - Somogyi B. u., Rokk Sz. u., Gutenberg tér (az EUB I nem éľintett

része): bľuttó 93.700'000'- Ft

- közművek felújítása, cseľéje: bruttó l .300.000,- Ft

- közteľü | et ek tájépítészeti eleme i nek m e glij ítása :

- Bľódy S. u. - Vas u. _ Horánszky u. csatlakozásában ,,KOZ-TÉR'' kialakítása,
növénýelepítés' utcabútorok e|helyezése 600.000,- Ft

- Po||ack M. tér ,,KOZ-TÉR'' kialakítása, növénýelepítés, utcabútoľok e|helyezése

1.400.000,- Fr

- Gyulai P. u' ,,KOZ-TÉR'' kialakítása, növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése 400.000,- Ft

- nem beľulráztsi cé|u, közosségformáló kiegészítő elemek összesen 2.600.350,- Ft

- VBT területén atársasházak közteľüIethez kapcsolódó épületrészek megújítása: l5.434.000'- Ft

- projektmenedzsment díj: 5.000.000'- Ft

- műszaki e||enorzési díj: l.000.000,- Ft

- közbeszerzés díj: 1.000.000,- Ft

vI. A döntés célja' pénzügyĺ hatása

A Palotanegyed EUB II' projekten be|ül a megújítása külső forrás bevonásával toľténik melynek
összege 600.000.000,- Ft. A pá|yázat benyújtásához ĺisszesen 122'434'350,- Ft önkoľmányzati önrész

biztosítása szĺikséges. Az EUB II. projekt célltarÍalék maradvány összege 120.091.l00,- Ft, me|y az

önrész biztosításához ľende|kezésre źiI. A hiányző f .343.f00,- Ft fedezetéiil javasoljuk rnegjelolni a

működési céltaľtalékon be|ül az üdülohelyi feladatok központosított á|lami támogatás idegenfoľgalmi
célú előirányzatát. Javasolt továbbá az onrészek átcsopoľtosítása cé|tarta|ékokról a l 1605 cím EUB II.

proj e kt e| őir ány zatáľ a.

A projekt megvalósítása során felmerült koltségek nagyobb hányadában egyszeriköltséget jelentenek,

azonban a novényzetek gondozása, új telepítések, valamint az utcabútorok karbantartása és cseréje

tartós mrĺködési kötelezettségvál|alást jelent, melynek költségére a kĺjvetkező években a Józsefuáľosi
Városüzemeltetési Szolgálat ko|tségvetésében kell biaosítani a szükséges forľást.

Kérj ük az a|ćlbbi határozati javaslat elfogadását.





Ha'ľÁRozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1. a) a Fovárosi onkormállyzat źita| meghirdetett TÉR-KÖZ váľosľehabilitációS pá|yázat ,,A,,
jelű - Közterü|etek komplex megújítása programjára, a ,,Európa Belvárosa Program II.' a

Palotanegyed Kultuľális Városmegűjitźsď, círnű projekt társasházi komponensére a Tźĺrsasházi
Pźt|yázatokatElbírálóMunkacsoport7lf0|3.(VII. l5')számúhatározataa|apjtlnaza|ábbif5társashźz
bevonásával vesz ľészt és nyújt he pźiyáz-atot:

Rökk Sz. u.l 1. hrsz.36677
- Somogyi B. u. 17 . hrs2.36466
- Horánszky u.4' hrsz.36631
- Kőfaragó u. 5. hrsz.36487
- Bródy S. u.30a hrsz.36519
- Szentkirá|yi u. 17 . hrsz.36523
- Bródy S. u.l4. hrsz'365f8
- Kľúdy Gy. u. ó' |lľsz.36607
- Gyulai P. u. l. hľsz.36436
- Gutenberg téľ f ' |lrsz.36479
- Kľúdy Gy. u. 2. hrsz. 36605
- Kőfaragó u. 10. hrsz.36470
- Somogyi B. u. 1 . hrsz.3646f
- SomogyiB. u. 22. hrs2.36422
- Krúdy Gy. u. 5. hrsz'36114
- Gyulai Pál u. 9. hrsz.36445
- Lőrinc pap téľ 3 ' llrsz. 36718
- Bródy S. u.36. hrsz.3649f
- Rökk Sz. u. 5. lrrsz. 36680
- Horálrszky u.3. hrsz.366f1
- Mikszáth tér 2' hrsz.36603
- Mária u' 1ó. hrsz' 36664
- Krúdy Gy. u. 20. hrsz.36671
- Hoľálrszky u' 8. hrsz.36633
- Vas u. 18. hrs2.36494

Felelős: Polgáľmesteľ
Határldő: 20l3.jĺllius l7.

b) amennyiben ahatátozat I. a) pontban szereplő társasházak közül nem köt támogatási szerzodést,
helyettük az a|ábbi 7 társasházakat vonj a be :

- Bródy S' u.27.
- Somogyi B. u. 14.

- Vas u. 14.

- GyulaiP. u. 8.

- Bródy S. u.32.
- Horánszky u.7 .

- Knidy Gy. u.4.

hrs2.36655
hrsz.364f5
hrs2.36498
hrs2.36453
hrs2.36496
hrsz.366l8
hrs2.36606

Felelős: Polgármester
Határidő: pźiyázatbenyújtását követoen

f. a) a l53lf0|3. (V.08.) szźtmű képviselő-testÍileti hattrozat a|apján elfogadja, az ,,Europa Belváľosa
Program Il., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása,' elnevezésű projekt adatlapját és annak

mellékleteit (l' számú mellékletét képező taftalommal), 1f2.434.350,- Ft önkormányzati saját foľrás

biztosításával, valamint fe|hata|mazza a Po|gármesteľt azok a|áirásźra, és a teljes pá|yázati

doku m entác i ó benv ú i tás ár a a F ov ár os i tnkoľmá ny zat számár a'





Egyben fe|hata|mazza a Po|gármesteľt a pźiyázatl dokumentáció és annak esetleges módosításainak
a|áírására, amennyiben az nefi| érint ĺjnkormányzati forrásbevonást, határidő módosítást és az
elfogadott pľogram elemeinek taltalmi módosítását.

Fele|ős: Polgármester
Határidő: 2013. július 37 ', az esetleges módosításokat követően azonna|.

b) vállalja ahatározatf .a) pontja szerinti pá|yázatban szereplő alábbi ingatlanokat a projekt ĺezźlrástńől
számítoÍt 5 évig nem idegeníti e|:

- Bródy Sándor utca hrsz.36559l|1
- Pol|ack M. tér hľsz. 36561
- Guterrberg tér hrsz. 36480
- Somogyi Béla utca hrsz.364f9
- Rökk Szilárd utca hrsz. 36681
- Gyulai Pál utca hrsz.36435

Fe|e|ős: Po|gármester
Határidő: 2013. jú|ius 17.

c) felhatalmazza a polgármestert a pá\yázat benyújtása érdekében az a|źlŕbi tartalmú nyi|atkozat
a|áirására:

,, A Budapest Főváľos VIII' kerü|et Józsefoárosi Önkoľmányzat az l993. évi LXXVIII. torvény 63. $

(1) és (2) bekezdése' valamint a63lA.$-a szeľinti befizetési kötelezettségétteljesítette.''

Felelos: Polgármesteľ
Határidő: 2013.jrilius l7.

3. nyertes pźiyázat esetén az ,,Európa Belvárosa. Pľogram II., a Palotanegyed Ku|turális
Városmegújítása'' e|nevezésű pľojekt és a TER_KOZ pályázat ,,B'' jelű komponensľe benyújtott
ptúyázat(ok) projektmenedzsmenti feladatainak e||átásával a Rév8 Zrt.-tbízza meg, összesen 19 685 e
Ft + źÍa összegű megbízási díjja|.

Fele|ős: Polgáľmesteľ
Határidő: apályázate|bírá|ásátkövetően

4. ahatározatf . pontjában szerinti 1ff .434.350,- Ft saját foľrást az a|ábbiak szerint biĺosítja:
- utak felújításához (Bródy S. u. - Somogyi B. u., Rökk Sz. u., Gutenberg tér (az EUB I nem

érintett része): bruttó 93.700.000,- Ft
- közművek felújítása, cseĘe: bruttó 1.300'000,- Ft
- kozterü letek tájépítészeti e lem einek me gúj ítása :

- Bľódy S. u. - Vas u. - Horánszky u. csatlakozásában ,'KOZ-TÉR,' kialakítása,

növénýelepítés, utcabútorok elhelyezése 600.000,- Ft
- Pollack M. téľ ,,KÖZ-TÉR'' kialakítása, novénýelepítés, utcabritorok elhelyezése

1.400.000,- Ft
- GyuIai P. u. ,'KOZ-TÉR'' kialakítása, növénýelepítés, utcablitorok elhelyezése

400.000,- Ft
- nem beruházási célu, közösségfoľmáló kiegészítő elemek összesen 2.600.350'- Ft
- VBT teri'iletén atársasházak közterülethez kapcsolódó épĺiletrészek meglijítása: 15.434.000,- Ft
- projektmenedzsment díj: 5.000.000'- Ft
- műszaki ellenőrzési díj: l.000.000'- Ft
. kozbeszerzés díj: l.000'000,- Ft

Felelős: Po|gármesteľ
Határido: 2013. iúlius 17.





5. ahatározat2. és 4. pontjában foglaltak miat1az önkormányzat kiadás 11107-0f - onként vá||a|t feladat

- fejlesztési céltaľtalékon belül a EUB II. céltaľtalék e\oirányzatźtról 120.091,1 e Ft-ot, a 11107-01 cím
műkodési cél és általános tarta|ékon belül az üdülőhelyi feladatok központosított állami támogatás
idegenforgalmi célú céltartalék - kötelező feladat - e|őirányzatźlrőI f .343,2 e Ft-ot átcsopoĺtosít a
kiadás 11605 cím EUB II' projekt - önként vállalt feladat - felújítási e|oirányzatára 97.000,0 e Ft-ot -
utak felújítása címén 93.700,0 e Ft, közművek felújítása címén 1.300,0 e Ft, műszaki ellenőrzési díj

címén 1.000,0 e Ft, közbeszerzési díj címén 1.000,0 e Ft - felhalmozási e|őirtnyzatéraf .400,0 e Ft-ot
- roz-.ľÉľ. kialakítás címén - dologi e|óiráĺyzatára 7.600,3 e Ft - ot - közösségfoľmáló elemek

címén f .600,3 e Ft, projektmenedzsment díj címén 5.000,0 e Ft - felhalmozási céhi átadott pénzeszkoz
e|őirárryzatára 15.434,0 e Ft-ot _ társasházak felújítási tźtmogatása címén-.

Felelős: Po|gármester
Határidő: 2013.július l7.

az,,Eurőpa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Váľosmegújítása'' elnevezésiĺ projektben

érintett alábbi ĺĺnkormányzati tulajdonú ingatlanokľa a tulajdonosihozzájáru|ását megadja:
6.

- Bródy Sándor utca
- Po|lack M. tér
- Gutenberg tér
- Somogyi Béla utca
- Rökk Szilárd utca
- Gyulai Pá| utca

Felelős: Polgármesteľ
Hatáľidő: 2013. iú|ius 17.

hrsz.36559ll1
hrs2.36561
hrsz. 36480
hrsz.364f9
hrs2.36681
hrs2.36435

alpo|gáľmesteľ

Toľvényességi e|lenórzes :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából /l l1 ' ł

,k ĺfrkutĺ q-".ry
Dr. Mészár Erika ,/

a|jegyzó

#M

7. felkéľi a polgármestert, hogy a|latározatban fogla|takat a költségvetésrő| szó|ó önkormányzati ľendelet

következo módosításáiál, va|amint a 2014' évi költségvetés teľvezésénél - a kozterületek' növény
gondozás és bútorzat kaľbantaltás - vegye figyelembe.

Fe|elős: Polgármester
Határidő: a költségvetésrő| szóló önkormányzati rendelet következő módosítása, a f014, évi

költségvetés teľvezése

A döntés végľehajtását végző szervezetĺ egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály,
Pénzügyi Ügyosztá|y, Rév8 Zľt.

Budapest, 20l3. jú|ius 1 6'

^/tbrł,/ťdľ. Kocsis Máti
polgáľmester [{

Szilágyi l)emeteľ
képviselő





I. A přojekt és a pá|yáz6 adaÍzi

I.1. Pá|yázó neve

.{éV: BudaDest Fóváros vlll*erület Jóxefvđrosi onkományzat

Lf. A pályázó címc

elepülés: Budapest rsz: 1082 |úVutca: Baross utca Ihsz: 63-ó7

I.3. A projektgazda lon|apjának címe (ha van): wjozsefuaros.hu

\dósáma: ts7357t5-2-42

}ankszámlasáma: l4 100309- 102 l 3949-01000006

itatísaikai száma: rs7357 I 5-84r l -32 I -0 I

|özsszám sám: 735715

\lapításának éve: r990

t.4. A pályázó hivata|os képvise|óje

\éV: dÍ. Kocsis Máté

J€osztasa: polgámester

|elefonszáma l 36 | 4s9 2201

'ax: 3ó l 333 1597

-mail cime polgamester@jozsefo aros.hu

I.5. Käpcsolattartó, projektmenedzseÍ

\ev: Alf<ildi György

feosztása: Rév8 zrt igazgatósági tag, városfejlesztési főtanácsadó

ľelefonszáma l: 36 20 9E 2E 958

aax: JO

:.mall clmę: alfoldi-ovorqv(Orev8. hu

I.6. A projekt címe

Euiópa Belvárosa Progam II, a Palotanegyed Kulnrnális Városmegújítása

1.7. A projekt taľtalma' a terTezett Í€jlesztés r.iud lelrása (max' praKtęr,

észtésiSratégiaésazelfogadoĺ20t0-20I4progmm,célkitĺizéseivelösszhangbankeńltek

kialakításm. A progľam beruháási' közösségépítési és gazdaságösztöüő tevékenységen keresztiil szo|gá|ja a városrészérdekében tevékenykedö civilek

ömenedzselö háló ntát, és azegyedi városképi kamkter megeÍósítését, ezáltal a váÍosrész turisztikai voroerejének nóvelését. A prcjektek a stratégia által kiÚzött

eredmények eléresét szolgálják' A stĺatégiai célok egymás hauĺsát erósíwe célozák a városrész tásadalmi, gazdasági és váľosképi megújulását.

Az Európa Belvárosa Progmm II. ütemének statégiai céljai: a kulfunális és épĺtett örökség, az ídentiŁástŐuö épiitetęk megújítása; a közterületek fizikai és

imovatív funkcionális megujítása; gazdaságí funkciók ösaöuése a helyi piaci szerep|ök bevonásával; civil szereplők bevonása, a helyi tiĺnadalmi kohézió

erősítésę; a diáknegyed funkció továbbí erősítése, ökologikus szemléleui hasznosítĺsi ötletek kidolgozasa.

Az Európa Belvárosa Program tI. céljainak megvalósítása érdekében került kialakításm e progľam eszközrendszere. Az Önkományzt a progmmot az itt élókkel, a

negyedben vállalkozókkal együtt kívánja sikere vimi. Emek érdekében - szabá|yozási eszközök együttalkalmaásával - a helyi lakossági és gazdasági

keáeményezéseket kívánja ĺámogatni' saját beruházásaiv a|,pá|yántitÁmogatások meghirdetésével. saját, köäetlen fomásai mellett kiiló erőforások

bevonásának lehetőségét is megcéioza az onkományzt. Az Euĺópa Be|városa Progmm II. arÉn._rozpályźzatra is tekintettel, de két tengely mentén

szerueződit egyrészt a str-atégiai célok megvatósítását elősegítő alpĺogmmok szerint, másreszt a fomások, és szpouorok szęrint tagozódik progľamokn. A

stľatégiai célok szerinti tagozódás: városrész fuńsztikai vouercjének nłivelése progmm; közterületek milńségi megujítása progmm; identitást őző tánasházak

megujitrása progmm; városrész gazdasági versenyképességének növelése a helyi piaci szereplők bevonásával alprogľam. Az akcióprogmmok megvalósítás módja

,'"ĺntĺ tugożod.á,u: komplex akcióprogmm; közösségi kezdeményezés támogatása akcióprogram; önkományzti akcióprogmm' Ez a többszintů felépítés lehetővé

teszi-az Önkományza61ak, hory saját kezdeményezésĺi progmmjai elkezdődjenek, a támogatási pályázatai kiínásra kerüljenek' megkezde a helyí ötletelq

kezdeményezések bevonását, és a forások bevonását. Az onkományu t saját forásaival megkezdi a szubszidiańtás elvének megfeleben a progmm

megvalósítását' emellett a kĺilönféle akcióprogmmok és alprogramok egymásra épülését biztosítja, valamint koordínálja az Európa Belvárosa Pĺogmm II' szereplöil

éi tevékenységüket' Az akcióprogľam több alprogmm együttes alkalmazźsát tervezi akkor, ha az önkományztjelenós kĺilsŐ erőforásokat, támogatásokat tud

szercmi és paÍtslereket bevomi. Az akciópĺogľam központi elemei a Palotanegyed összefiiggö, jelentős hálózati szerepet betöltö, edďg fel nem újított közteriil€tei,

valamínt u uokhoz szorosan kapcsolódó' a stratégiai céloknak megfelelö fejtesztések. llyen módon, komplexen, az egyes közterületek köré szerveae alakul ki az

akcíóprogmm. Az akcióprogmm helyben érdekelt gzdasági szereplök, tárasháak bevonásával kerül kialakíĺásm, és taÍta]lmaz azehhez szorosan kapcsolódó

közös;égi és k.lfunális eseményekkel. A fenti tagozódású progmmból a rÉR_rozpá|yáatĺa az|.8 fejezetben bemutatott pĄektelemek kerültek kidolgozásra

I.8. A projekt elemeinek bemutatása

Proj ektelem megnevezése
(közterület-rehabiliüáció,

lakóépülerfelújíuás'
inténényi épü|et felújíüás,

szoft progmmoh stb.)

A prcjektelem rövid leínisa (500 leiités)

l. Bródy Sándor _ outenberg
lér (az EUB1 nem érintett
része)_ Somogyi Béla _Rökk

szilárd utca

igmégfelnemújított,összefiiggôrendszeľtalkotóútjai,teĺeiújulmkme5
(peld.ĺul a Bródy Sándor utca, a Somoryi Béla utca, Rökk Szilárd utca és a cutenberg tér eddig fel nem újított resze). A Gutenber6

tér burkolt térként való kialakítása alkalmas új városi funkció( péld,ául idösaki piacok sámám. A prcjektelem Íúszaki tartalma:

utcánként differenciáIt tartalmú. A Bródy Sándor utca kiemelt szerepe miatt a megújítás a itt a leghangsúlyosabb. Az utcák

esymáshoz il|eszkedő, mégis egy eltér karaktert kapnak.

2. A felújíüásm keňlo
utcákhoz közetlenül
kapcsolódó kömíivek
felújíĺása, csereje

A kö't"'ü'"t fei6ítá. p'"c.a. előkészítése során egyeztetések kerültek lefolytauásm az éńntett közműszolgáltatókkal' A ľÓvárosl

YízmťyekZĺt. Azegyeztetések soránjelezte, hogy a Rökk Szilárd utca és a Bróday sándor utca egyes szakaszin az új burkolat

kiépítése elótt sziikséges a víłezeték csereje. A költségek optímaliálása és a hossńtávú femtartás érdekében a víuezeték csere

a az önkománynt a FŐvárosi Vízmúvekkel együtrnüködve hajda végre.



}' A Bĺódy Sándor utca - vas
]tca _ Horánszlg/ utca
)satlakozásában,śÖz_TÉR''
<ialakítása, növényelepítés,
ľcabútorok. sabaďdös

Az onkományat a neryed közterületein"t .ino
kiínását indította meg, hory ezeknek az eredménye alapján lehessen megvalósítani z egységes megjelenéśi közterületi

beavatkozásokat. A Bródy S-Vas utca. Horámzl(y utca csatlakozása a Bródy S. csul.lópontjábm helyłeďk el. A hosszri és
keskeny utca megrijítása soľán a hallgatóí pályáät eredÍnényeképpen alakul ki 

" 
t"*,"dé.i.éltó,,'is imovatÍvan szoleáló

berendezés, zöldfelÍilet kialakítĺás.
4. A Pollack Mihály tér
,J<oz_TÉR'' kialakítása,
növénytelepítés, utcabútorot
sabadídós tcvékeľysÚget
szolgáló eszközök elhelyezése

Az O nkomány zAt a negyed kö,zterületein"k
kiínĺsát indította meg' hogy ezeknek az eredménye alapján lehessen megvalósítani az egységes mĘelenéú köaerületi

beavatkozásokat. A Potlack M. tér a neryed egyik legszebb kömyezeti adottságú tere. A Neroeti luĺ*eim es a negyed legszebb
paloĺái álal határolt tér mégis nem kelben hasznosított a gyalogos forgalom és az ide látogatók szempontjábol. A hallgatói

pályáut imovatív javaslati alapján készĺil el emek a tének a berendezése.

i' A2.3. Gyulai Pál utca
5ÓZ-tÉR'' kialakítása,
lövénytel€pítés, utcabútorot
Izabadidős tevékenységet

^z 
onkomány,t a n"cľ"d ko'

kiírását indította meg,hogy eze|aek u eredménye alapján lehessen megvalósítani z egységes megjelenéú közterületi
beavatkozásokat. A Gyulai Pál utca, a Stiáhly utca és a Rák óczi íltk.izötti snkasn, a negyed,,,ílj,, tere. A kerület és a negy€d

igényei szeńnt megindult a téĺ új funkcióval való feltöItéso (biopiac). Ez folvtrtódik a Dromm keretei křizör
5. Á vBT területén a
ársasházak közterületekhez
<apcsolódó városképet rontó
romloku táinak feIújítiása

A Fivárosi váÍos.Iehabilitácĺós Progmm é. u' Eu'ópu s
segítségével me$ijítandó vegyes forgalmú utcákat keretező háak felújítása, a neryea építesieti es ku|hrnális értékeinek a

hangsúlyozása a progmm célja. Az önkományat felhívásán több mint 40 társasház jelentkezett. Az önkományät ezek közül
választottä ki azokat a táBasháäkat akikkel a pľogmm kereti között együtt mĺiködik. A leďontosabb elvégzésre kerülö munkák:

kiilsö utcai és belsó homlokz! épületdíszítés, kôpárkinyok helyreállítása, bejárati kapu felújíuĺsa éš a kapualj teljes
rekonsrukcióia.

7' A vBT területén a

társasházk belsŐ udvaminak
negújítĺísa ,'BeIső Udvar Plusz
Progmm'' a |akók
<özreműködésével

A Palotanegyed épüIetei nemcsak kĺvül'ól
hangulatát. A Tásasháak belsö udvami azonban mám gyakan elvęsztették közösségi szerepüket. A sikeres pályáat fo1ytatĺása

egy tásasháznak a lakók bevonásával, és tevékeny resnételével megvalósuló átalakításának tewezését és a kivitelezési
munkáinak költségeit foglalja magában. Az átalakuló udvar nemcsak szebb, kellemesebb kömyezetet biztosĺthat, de eósíti a lakók

közötti kapcsolatokat, és a Palotanegyedhez való kötódést. Az udvarok átalakítása elsődleglsen nem felújĺtási munkát takar,
hanem z udvarok közösségi használatát lehetővé tevő kialakítását.

J' A 
''N4i 

Büszke Bródy
lándor utcaiak'' progľam a
IAPE-val

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület'oo'
tánadalom erôsödését. A kia|akuló utcaszövetség' aZ ęgyesületen betĺil, tu ja biztosítani intémjnylsített fomában a negyed
életében résztvevó szereplők. helyi kisvátlalkozót kereskeők, lakók, b€fektetők, szalcnai érdekŕépviseletek, intézmények_
közötti vélemény nyilvánítźĺst együttÍrűködést, a Progmmok kialakíĺásában és megvalósításában vaió resłételt, és a negyed

hosszú ľávú femtarthatóságát is elÖsegíti. Ez a pĄekte|em a BÍódy Sándor utcaikat szólítja meg.
l. A ,'Megélt Történelem
,Íogľam'' a CAPE-val

Az Egyesület, mint értélonegözó és értet."nto to
akárcsak az Európa Belvárosa Progmm I. során, hogy az ehelyütt megé|t emberi történetek kerüijenek napvilágľa, és

összegyĺijtésre. A pĄektelem célja, hogy hozájáruljon a megélt személyes történelem megismeréséhez-megĺsmerteté séhez, az i1
éIó emberek ttiľténetein keresztĺi|.

l0. A JOHIR Nkft., és a CAPI
közösségi kultunális
:rogramjai

Ąz önkományät 20 l 3' június l.vel elindĺtoĺa a JóHĺ.
(ft' A JóHíľ Kft a CAPE-vel együtt szeľezi a negyed kulturális rendezényeit az Európa Belvárosa Prognm II. prcjekt keretében'

L9. A pmjektelözmény

|,o'**áľ.;|:lotanegyedváĺosszerkezetielheIyezkedé'I szerepet erősítik, a vonalas városszerkezeti hĺlóatokon kívül, a negyedben elhelyezkedö orszá-gos hatáskörű intémények (egyetemek, ňiskolák, mueumok,I intézményi központok), és a ťóváÍosi hatáskörii intézmények (kórhá;.klinika, ńvárcsi vomású glmnáziumok) is. A ne$/ed Budapest Ířildmjzi középpondábalL

| "tľ:ľ: :ľ:Ť:::1:: l11* " 
no4etlenül kapcsoiódik Budapest történelmi belvárosához, hĺd szerepe van a Középs GJózsefráros fele a Nagyköruton át.

l . ^ ::'].::. 
*9zelségénet a gzdag társadalmi és töľténelmi tradícióknak, a kultunális és oktatási intézmények magas koncentrációjának, illetve az értékesműemJéképüIeteknek, bangulatos utcáknak és a 15 éve több hullámban zajló megujíĺásí munkáknak köszöĺůetóen az utóbbi években egyre nagyobb közkedvnekörvend a terület. Á Budapest-Józsefuárosi Önkományzt l997-ben indította meg Budapest, Belsó'JózsefoáIos (Palotanegyed)- Rákóczi út - Józsefkönĺt _ Ülbiút - Kálvin tér- Mueum körut - város-rehabiliĺációs megujítását. A negyed megijítrásának első ütęme során |ggl-zoo|közöą amely a Fővárosi onkományzttámogatásával valósult meg, a tóńnc pap tér - Knidy Gyula utca - Mikszáth tér - Szentkirályi utca . Baĺoss utca által határolt 6városi rendelettel kÜelöItakcióteríitet épületei és közterületei újultak meg (Fóváĺosi Városrehab). A Palotanegyed meg1ijítiísának második iiteme sonán 2002-20 l2 között, a F ővárosionkományat saját beruházásában újított meg közterületeket és közintémény"l."t' . rat"i,itě., u Reviczky utca, és az opacsirta utca térségében (FöváĺosiBeruhĺás). 2007-ben indította m€g a Józsefvárosi Önkományat a negyed,megi$íĺásámk hamadik ĺĹtemét. Az Európai Unió társfinanszíĺozásával valósult meg

az Európa-Belvárosa progmm melynek akcióterülete az egész neryedre kiterjedt' (EUBl)
A negyed megújĺLásának elsö üteme soĺán |997.200| között, amely a Fővárosi onkományá ĺĺmofrtlĺsával valósult meg, a lórinc pap tér - Krudy Gyula utca -Miksźth tér. Szentkimll utca - Baross utca áltŹ| határolt, 6városi rendelenel kłelölt ak;óterület é*pĺiletei és közterületei újult.k meg (Fivárosi Városrehab). APalotanegyed megújítrásának második üteme sonán 2002-20 12között" a F Ővárosi Önkomá nyut sajátberuházÁsában újítoft mó közterületeket ésközintézményeket a Kálvin téľ, a Reviczlry utca, és az oĘacsirta utca térségében (Fóvárosi seruházás). 2007-ben indította meg u lo,*n,ĺ.o.ióJo*i'y-t unegyed megújĺtásának hamadik ütemét' Az Európai Unió tánfinanszíľozásával valósult meg az Euiópa-Belvárosa progmm ňelynel. aI."iaterul"t" a, "e*, 

]

A BudapestJózsefi/áros onkományztfolytaĺri.kĺvánja a n*".ilff*fľľľ'Eľ-??, 
"'*"si 

város-rehabilitációs pályázat segítségeuel ĺs',ł, negyea 
I<özponti részében a már megljult közterĺĺletekhez kapcsolódó épüIetek ftildszintjeinek átvál-toźsa már megindult, és emek további éIénkítés e a pá,|váat céIia. ene|

tekintettel keriilt kijelölésre a pályázat beavatkozásí területe I

I.10. A proj€kttel ćrintett te|€pülésrész |ehatáro|ása
A TER-KOZ város-rehabiliĺációs pályá-t b""u
Kľudy Gyula utca - t'óńnc pap tér - Mikszáth tér_ Reviczky utca déli házsom, az Öęacsirta utca]a ľotlack ľ,ĺihály tér, a Bródy Sándor utca északi háxom, a Vas

utca nyugati házsom a 13 sz.ig; a Kőfangő utca 2. 4; a Gyulai Pál utca nyugati házsom, és a Rákóczi út (továbbiakban VBT)

I.lĺ. proJcKr enntett helyszin€inek fe|soroIása:
Utca Házszám Helyrajzi szám '|'ulajdonos (több tulaidonos esetén 7o-os aránv)

}ródy Sándor
ltca

36559/tl JOZServarOSr Unkomanvzt

:ollack M. téI Jó5Tl JozseNarosl Unkomanv7át
jutenberg tér 36480 ,u
iomoryi Béla 36429 Józsefi,árosi onkomiĺm%t



célja és célcsopońjai (max. |€ütésszám

' ' 
Pa'ot","gy"d 

''í"éb"" 
h"'ye"k"đik el, jó kapcsolatokkal a negyedet hatáľoló kerületek belsö részeivel - Ferencvárossal,

Belvárossal _ valamint a Nagyköniton keresztiil a Középsö-Józsefoárossal' A teriilet erls hat.łssal bír a kerület, és Budapest fejtődésére. A negyed tem

fejlödési lelretösége a térségbe - a ÍöváÍos centrumába - inánFló turimusra épül' A belvárosi funkciók kiterjesztésére, a terĺileten már meglévö kultunális

felmutatásával, és eröteljes belső há|őzat1źt szeweresével nyílik lehetöség' Á Naryköńton beliili városrész egységes kultunáIis örökségi teńletté alakíuĺsa je

számú munkahely kialakítását, és az inspiľatív kömyezettel lceatív munkahelyek teremtesét céIoru. A fejlesaés lehetővé teszi a kerület számám,

fokoz, és voueĘének növelésével támogassa Budapestet a KelerKözépEurópa regioruális kulnrnĺlis és kereskedelmi központí feladatokban.

program köaetlen célja, hogy a Palotanegyed alakuljon egyetemi kultunĺtis neryeddé, vállaljon tramzfer szeÍepe\ aza\ hory a belvárosi életsr

ryetítse a Nagyköruton hllm és ezet páĺhuamosan a kerületjellegéböl adódó solszínÍiséget képviselje a belvárosi életben. A neryed töltsön be vezetó

Budap€stre iúnyuló igényes fuńZmus voŹásában, az újszerú és mégis otthonos desztinációival, és ere| egyitt nyújtson igényes lakóhelyi kömyezetet az

vBT terület fejlődésének sajátos célja, hogy a Palotaneryeden belül egyszeme biztosítsa az itt élők lakhaĺásának minöségi fejlŐdését' az itt tanu|ó

uláshoz és szabadidős kultuńlis tevékenységeihez, valamintaz ideérkező tuństákszÁmáru a frváros, a kerület kulhrrális énékeinek a megismeréséhez sz

feltételeket' Ezeknek a funkcióknak a nyugodt egymás mellett élésének a megteremtése is az egyik fÖ célja a programat hory az ideiglenesen a

és az itt élök között támogató kömyezet alakuljon ki'
fejlesztés célcsoportjai: az itt éb lakót az in tanuló diákok, az itt dolgozók és a turisŁák.

Palotanegyed' és eze| a vBT terület céUai: a kulfuElis és építeĺ örökség megujítiása; az identĺtást őuŐ épületek megújítĺsa; a kultunális és epített

ĺneIce épĺĺlo munkahelýeremtés és a foglalkoztatás etösegítése; a keatív ipamgak feltételeinekjavíĺása, ,,kÍeatív imovatív miliő'' kialakítása; a prc

viteléneĹ biztosítása; civil és piaci szereplök bevonása; a terület ďáknegyed funkciójának további erösítése; a terület épületvaryonának hosszú

A projekt várható eredményeinek bemutatása (max. leütéssszám 2000 karakteľ)

közösségekjömek|éÚe,ezÁ|Ía|aaegyedésakerületönfemtartókép€sségen

\ vBT népesség megtartó képessége és gazdasági vouereje növekszik. A terület ingatlanpiaci pozíciója emelkedik. reáIis és mérhetó elváńs, hogy a negyed és

VBT terülętén a basaált és z új lakások ám nem csökkeĄ a Budapesten érezhetö ingatlanpiaci vákum, ezt a teríiletet elkerüli. A Íiildszinti

ihasználtsága tovább nő, és új helyi kisvál|alkoások' kiskereskedők jelemek meg. A civil szeruezetęk megeÍösödnek, vállalkozói utcaszövetségek alakulmt

intéZményesĺtett fomában nyílik lehetöség ara, hogy a projektekben resztvevö szereplók: helyi kisvállalkozók, kereskedőŁ lakók, befektetőlq

inténények véleményt nyilvánísamt együttnůködjenek a pĺogmmok kialakíĺĺsában, megvalósításábaĺ1 és a Progmm befejezését követŐen

elösséggel veryenek részt kömyezetiik alakíĺásában, fejlesztésében.

progmm segíti a neryedben és a VBT teri.iletén már mfüödö kultunális íntémények szerepének megerősödését, és új inténények létrehozását. A

mok támogatásával és a korábban szétapÍőzotÍ" egymás mellett můködő intémények, szóľakozóhelyek összefogásával elérhetö' hogy a neg1

iségével tovább erösödő kulfunális helyszímé váljon. Ezt a hatást erósítik a már megkezdett programok is Budapest építészeti értékeinek megózésével

ásával (,,városi turista úvonalak'')' A városi hrńzmus komoly gazdasági előnyöket jelent a helybelíek sámám. Nemcsak bevéte|thoz a a keńlet és

számám, hanem számos munkalehetőséget is kínál. A fuńzmus jelentős szerepetjátszik abban, hogy jó néhány amúgy veszteségesen működö intémény

femtartását, Íentábilisságátbiztosítsa. A negyed vouereje növekszik, a pzdasági funkcíók ösztöEésével a szolgáltatások olyan rendszere keriil kialakítĺásm'

nem csupán turisztikai célű hasznosítást eredményez, de a helyi lakosság számám is értékteremti erövel bír, felhívja a figyelmetkómyezetiinkben fellelheó e

:nékekrc. A progmm hatásám, a közteriiletek há|őatba szeruezésével oldódik Józsefuáĺos negyedeinek ízoláltsága, erősódik a fejlesztések

negyedeke kiieľjedö pozitív hatĺása, erősödik a negyed ts-arrszfer szerepe' a belvárosi életĺninŐséget köäetítŐdik a Naryköruton nrlm és ezel párhmmosan

kerület jellegéből adódó sokszínűséget képviseli a belvárosi életben.

I|I. A projekt illeszkedése



III.T. A pĄekt il|eszkedćse a fővárosi Tclepĺl|ésszfrkŹeti Terv és az FSZKT reođszeľeBä?ńax.lotĺss*.m loffi kĺra6
\Flvárosionkományzata46/I998.(X.l5')Föv.Kgy.rendeletévelfoc"dtu"i
(gy. rendeletével a Budapesti Városrendezési és Építési Keretsabályätot (BVKSZ). A hat.ályba lépésük utłán elfogadon valamemf kerüteti épĺtési elóíná|
lleszkedik ezek rendszerébe. A BvKsZ 2' melléklete alapján a Palotaneryed egésze váĺoskép szempondábol kiemelt terület, metyen betĺil egy kisebb rész i
)rcjek területe. Mind a kö'zterület-, mind a tlĺrsasbazfelújítások a telepiiléskép j avítźsát cé|ouÁt így a főváĺosi elvekhez illesztedik.

Iĺt.2. A projekt i||eszlcdése a Fővárosi városfej|esztésĹ
AFÖvárosionkományzata767/z0|3.(|v'24.)számúhatároatráu'l
mtároz meg: 3 szemléleti alapvetést tiilaöłe 4 átfogó cél figyelembe vételével. Többek között az élhetőség, a femtaĺhaióság erősítése a nép€sségmeglartá
irdekében fontos szempontok a célok meghatározásában, meýket az Eurőpa Belvárosa Progmm egyes elemei is alapvetésként kezelnek. A kezdeményez(
látusfejlcszt'és, a päľtrlcrség; af cgésrŚégéŚ köŕnyÔzetĺ feltételek megteremtése; az egyedi városkamker értékalapú megőzése és fejlesztése; a fudás-, kés^ég- é

'öldalapú 
gzdaságfejlesztés; a kultunális sokszínĺĺség megözése és fejlesztése; a befogadó' támogató és al1ív tánadalom jelen prcjek keretein belĺil il

negvalósítani kívánt elhatározások

III.3. A proj€kt illcszkedése a helyi épĺÍési szabályzat és k€rü|eti szabátyozási te* i.nds^.ébe (*u'. 
'€üté.szám 

t00o lĺamttäń
AJózsefvárosĺonkománynta66l2007.(XII.l2.)sámúrendel"téu"lfoBudtu
kerületi szbáýozási tewet' A terüIet jelleroŐen VK.VIII-l és VK-VIII-2 jelii épĺtési övezetbe sorolt' a prcjek sonĺn tervezett építesi tevékenységek minderyike
betartja a jogszabáll elöínásokat, a sabályätot' illetve a subźl|yozási tewetnem szükséges módosítani a megvalósĺthatóság érdekében' A prcjekt terület közel

80%.a a lakódominanciával érintett terület€n található a kerületi szbáýozási teľ a|apjáą íry a tĺsasházfelújítási plogmm kifejezetten.ltul,ou"todik u
sabályoási teľ elveihez.

III.4. A DT{ ekti||eszkedéseakeľii|etifejIesztésiprogramokľendszerete1pI.:ĺvs@
A Józsefoárosi onkományzat l996-tól fudatosan é' 

"egészére megfogalmazott cél volt a kezdetektól , a kerület egyensúýos gazdasági és társadalmi hel yzetetveszé|yeztető folyamtok megá|lítása, és a kitörési
pontok kelesése. A keÍület a kezdetektöl a célokat elsösorban a rehabilitációval összekapcsolt területĺejlesztéssel kívánta eléni, amelyeĹ keretében a kerületi

fejlódés legfontosabb inánylának a gazdasági - tĺnadalmi helyzet erősödését, a fivárosi stáhrs emekeáését és a jelentkezó társadalmi problémik oldódását
határozta meg. A l998-ban, és a 200l-ben elfogadott keľületfejlesztési dokumenfumot valamint a 2000-ben szÍiletett KeÍületi Lakáskoncepcio is a kerület

stáh]sának emelését, a városias lakóterület hagyonányos értékeinek megerósítését, hangsú|yosan új, mgyvárosias éleĺninőség létrehozása által kívánta
megvalósítani. Ezek a stmtégiai eszközök a lęromlott lalĺásállomány megújítását tüzték ki többek közön az egyik legfontosabb feladatnak. A 2004-ben készült el
Józsefi,áros l5 éves Kerületfejlesztési stratégiája, amelyben már negyedek szeńnt keriilt meghatározásn Józsefr,áros fejlesztési stratégiája. Józsefuáros l l önálló
arculattal rendelkezö területi egységre _ nes/edre - került felosaásm. Ebben a tervben kertilt elóször megnevezésre és lehaĺárolásm önállá negyedként Józsefoáros

belsö városrésze, a Palotanegyed. A fejlesztési stratégia átfogó tlĺrsadalmi célként többek között a kerület voĽerejének, népességmegtartó erejének fejlesztését,
gzdasági célként a gazdasági aktivitís erĺlsítését, jövedelemtemelő és önfemtartó képességénekjavíuását' Józsefuáros rendeletei fogadott el 2007-ben és 20l l-

:ena az összehangolt fejlesztési tevékenységek érdekében' Ezek a rendeletek megerösítik és meghatáĺozák a negyed fejlesztésének céljait, ami a negyedet illetöen
egyértelmiien, kihasználva a negyed řadícióit, és kulfunális ađottságait és együtunĺiködve a szomszédos önkományzatokkaI, a belvárosias éleüninlség elérése.
Emek érdękében indította meg az önkományzat ,,Európa Belvárosa - Budapest, Kulĺrnális-gazdaság Fejlesztési Progľamot''. Az elfogadott, egymásm épülő

kerületi fejlesztési dokum€nfumolq folyamtosan leszögezik a kerĺilet elhatáĺozott sándékát a heM identitás megózéséie, erósĺtésére, éJaz ebből fakadó előnvök
fudatos kialĺnázásám.

Iv. Á projekt üt€mterve
rv.l. A projekt G|órehaladásának ütemt€rvc:

Ą proJekt megvalósítás kezdetének tewezett idöpontja (év, hónap, mp): 20 I 3.05.08

A pľojekt megvalósítás befejezésének teruezett idöpontja (év, ńónap, nap} 2015.0s.30

IV.2. HaaprojektmegvalósĺtásamáľmegkezdődötĹĺrjatea.u'kajet"ffi0ksmkter)

IV.3. A projekt előkészít€ttségének á||ása

A dokumenfum, teru megnevezése IgeďNem
!

. (további sorokkal bövíthetö)

V. A projekt kölEégvetése
v.l. A projekt megvalósĺtásának becsült kölŕségei évs bontásban 1ezei rĺuań megaoGl

Pro.;ektelem megnevezése Becsiilt nettó költségek (eFt) Becsült költségek AFA-ja

l. A Brcdy Sándor -
:]'Iŕcňhéro ŕÁŕ í.? FI R I

3ó8 898 99 60f

|. A felújítĺsm kerülő

'ý^á}h^? 
LÄä,ArlA.iil

5 118 I 382

3. A Bródy Sándor utca _ vas
IlÍ.e _ lłôr;Ď<żl.w llŕ^Ą

236f 63E

t. A Pollack Mihály tér
vőz rÉp- vi.l.vl,l". 5 5r2 I 48E

i. A Gyulai Pál utca
Kc|7 TÉŔ.l,i"|"vít

I 57s 425

)' A vBT terĺi|etén a
Á^ąą\'żąv t^-ł^;il.

292 022 78 846

|. A VBT terĺiletén a
ánacháząlł helcÁ lláwąai..L

2367 638

i. A ''Mi Büszke Bródy
láń/^.''ŕ^";"L''..^--

2362 638

). A4.2. Á,,Megélt
fÄĺénc|en P'n**'' a rÄPE

2362 638

Lo. A JoHIR Nkft'' és a CAPI
:özŕisségi kllĺlřá|ię

5 5ĺ2 I 488

lrojektnenedzseń díj l9 ó85 5 315



ffi;iili'"'ń. -T
3937 10,6J

iözbeszezés 3937 1 0ó3

)sszesen 7ts 644 193f24

v.2. A pľojekt költségein€k bontása

ar *oiekt miwalósításának kölségei - a költséďajták megnevezése Becsült nettó költség (ezer Ft) AFA (ezer Ft)

tol"I.n''e,"d'..e"(bé'€k berjellegu költségeŁ megbízási dłaŁ járulékok) 19 6E5 5 315

bérjellegü költséget me8bízĺsi díjaŁ
Ánl|Á|znlr)

iiTo jektcäcsoportlasźmáľabiztosítottktiłetetttámogatások t2 598 3 402

]pítés
675 4E6 tE2 3E1

Esz}özbeszezés

\,^k^^i'.o|sá|tat^sok isénvbevétele (pl. tanulmányok készítése)

@Ŕoztatás, kön}ryvizsgálat, rűsaki €lleÍńr) 7 874 Lf6

\dminiszu.atív kölségek
Osszesen 7t5 644 t93ff4

v.3.
netto erer Ft %

saját fomás t/'. 
" 

tá*"gatá.t Ęé.lö hozÁjáru|ása

ĺ/2. partnerek hozźjárulása

96 405 l3%o

t47 192 ztv"

/3. bankhitel

ffitámogatás 472 047 6v"

)sszesen
7ts 644 l00yi"

v.4.
T

A projekt megvató.ĺtĺ.ĺt l.o" sága? (maL karakteľszám 10ffi)

@horyaberuházássonĺnm€gujultközterületeketfizemelteti,éstemtarqa.AteryezeseszKozernęKmęgvala5zE5aÁor
nary figyelmet kapnak azok a technológiák. anyagok, és berendezési uáľg}aĹ, amelyek ebsegítik a hossru uávon is hatékonyan femtaĺható közteÍületek létÍejöttét.

.-- 
l,-p,og.a.soĺnatámastúzkésaCAPEbevonásasegíti,ahelyíközösségekbevonásátafelújíĺásifolyamatokba,ésezhouÁjáru|akôztoľületeketa

késöbbiekben is hasná|ók felelös gondolkodasmódjának megerŐsödéséhez. A CAPE eryesület által szewezendö progmmok, a megujított kömyezet iľánt igényes,

és azt megóvó köztisséget hoz létre.

VI. A projekt főbb adatai

vI.l. A proJeKt Jellemzo
Mértékegység célérték

Adat megnevezése (pélđĺkkal)

t. vegújuló toĺeruletek nagysága m- t3 620

Megujuló lakóépületek száma db f5

ovábbi sorokkal bövíthetö

vII. Projektmenedzsm€nt és partnerek

vll. l. A prcjekt elŐkészltésébe és megvaroslnsaDa pär r||šrcň

Partner szeNezet megnevezes( @ban betöltött szerepe és bevonásámk indoka

Városfejlesztési és Föépítészi

Ügyosztály

t vłosĺejles'tesĺ es Főépítészi Ügyosztály a Józsefoárosi onkományzt Polgármesten ttlvatalan Delul latja ei a

láĺosfejlešztéssel kapcsolatos beruházás';eitegü prc;el.ĺet lebonyolítását. A program keretén belül az üryosztály végzi a közteriilet

telújíĺásokkal kapcsolatos elökészítési, tweaetisi , illewe a megvalósítás sakaszában a kivitelezéssel kapcsolatos feladatokat

lközbeszezések műszaki dokumentrációjának összeállítása, a kiviteleó és műszaki ellerrór koordinálása, átad,ĺs.átvételi és

..oĺgaIombahelyezési eljánások lebonyolítása stb')

lóHír Józsefuárosi Média'
{endełény Galéria Kłizpont
(özhasznú NonDÍoÍit K-fr .

\z iĺnkmányat 20l3. június l -vel elindĺtotta a JóHír Józsefuárosi Média, Rendeileny es Ualena Kozporu Nozüsau r\olrlJrurrl

(ft.Ĺ A JóHír Kft a cAPE.vel együtt szeľezi a negyed kultuľális rendeaényeit az Európa Belvárosa Program II. projek

leretében.

Civilek a Palotane$/edert
Egyesület

\ civilek a Paloanegyedért Egyesĺilet (caPE) 2008-ban alakult közhasnú táÉadalml szeryezet. UeUa' a ralo6nęgyęuwu grUK

irdekképviselete melieą Bels.Józsefráros felvinágozatása, kuttunális örökségének megóvása és ismertté tétele, a Palotanegyed

rultuĺális és szómkozktó szolgiáltagásainak tovább-fejlesĺés€ és a n€gyedbeli loká|patriotízmus eósítése. Az Egyesiilet támogatja

l helyi múvészeti és alkotótevékenységet kiállítások, koncerteŁ művészeti elöadások és más, a helŕ kötödés kifejezésére alkalmas

ijszerű kezdeményezések szervezésével. Törekszik a Palotanegyed zöldfelĺiletének növelésére, rendben tartásám, parkosításáľa; a

iegyed köaeĺületeínek biztomágosabbá tételére, széPítésére. Az Eryesület éÍélanegöŹö és értéIanentő központként kĺvánja

:jĹefogní és lehetőségeihez mérten összehangolni a negyedbeti fejlesztéseket célzó ömlló tevékenységeket' magám váI|a|va az

:hhez szükéges szewezésí és köłetítési feladatokat.

Eryesület az Európa Belvárosa Progmm II keretei köztitt folytatja az itt élők (üámasháak) életlehetóségeinek kiteljesítését" az iÍt

ĺoígozók @oltosot vendégl ösök úvéházsok, . . . ) és az ide látogatók (tuńsĺák) kłizötti hamonikus egyiittélésének elösegítését.

Emek keretében a h áak és a hźzakban élök történetének feldolgozását, a ,,Belsö Udvar Prcgľam'' folytaĺását terueziik.

Belevágunk ery újs zeĺís,kezdeményezésbe is, a neryed utcáimk ídentitását, és u eryüttélést e|ösegítö,'utcaszövetségnek'' a

létrehozását teruezük.

.ővárosi vímíivek zrt. { Rökk S'''áa és a B'ódy sándor utcákban meglévŐ víłezetékek műszki állapota indokoła' nogy a kozterulet l€lujlBssal

:ryidóben ezek is cserere keríiljenek' A víziki5zmtháLőzatíŁemeltetését a FövárosiÝizmílvekZtt. láda el, aki a vezeték csere

(öltsésének felét átvállalta.

Łtikk Sz. u. l l Külsö homlokzat javíuása

iomogyi B. u.17. (ülsö homlokzat felújíuása



Jorámzky u. 4. ltcai és belsö homlokzat, épületďszítés hel1reállítrása
(öfamgó u. 5. (ülső belső homlokzat ablakok felületéne
}ródy S. u.30a }ejámt, kapualj, utcai homlokzat, körfolyosók
izentkinályi u. |7. (Bĺődy 24') ltcai homlokzt

]ródy s. u. l4.(Puskin u. 24') Jtcai homlokzat felújíĺása
Kndy Gy. u. 6. romlokzat felújítás

3yulai Pál u. I (ülső hom|okat fiildszint belsó udvarok ho.
]elsó homlokzat feIĺ.iĺiutenberg ter 2

(ndy Gy. u.2. ítżterÍiletról látható felületek (homlokzat és Mikszitlr Kálńrłn tql. Eńli ĺi'ĺ'l
(rÍämgó u. l0' utcai homlokzat felúiítása

iomogyi B. u.7. Külsö homlokzt felújĺtása eredetinek megfelelöeń
iomogyi B. u. 22. romlokat felújíüís

tuidy Gy. u. 5. KülsÖ homlokut felújítĺsa a fiildszint fe'"n' o'"i
esóvízejtó vezeték ftildszínti alsó részének csereje, utcai homlokztai pinceablak vasalat felújíĺĺs, Bejárati ebtér temzo évszám
iavítás, udvań burkolat iavítás
Utcai homlokzatlába3yu|ai Pál u. 9.

-óńnc pap tér 3. rclsö udvar
(dP@rJ lcłęs reKoNruKcloJa

Bródy S. u. 36

Rökk Sz. u. 5.

,ui 
"'kéIy, 

bel'óudu
jámti kapu korhíi restaurálása. kapuali és léoc

Hońmzky u. 3.

Mikszáth tér 2.

Mil""Jí
KńdyGy-.,0.

homlokzat belsö udvar és homlokzat

-
-

l homlokat helyreállírás, festés

-

udvar' kerekpáruíroló, udvari temsz. kaoubeiáró
|lonánszky u. 8.

%*. 18 -
(max.

emeleti osztópárkányiE a |ábaat
cai homlokzat felújíĺása

A DroiektmenedämeI

lláris talajvíznedvesedés megsziintetéséu"l u" @

karakter)!
vII.2.

A Fóvárosi onkományat és a !ózseťvu'o'' o
magas színvomlon működő társaságot. ( Józsefuárosi onkományat60.9oÁ ésa rővárosi Ö-nko]ň a"y^tzł.1yj.

Rév8 Zĺ sikeresen bonyolította le a Futó utcai Partnerségi Prognmot (PHARE ľrogmmj zool.zoo6 között 25o Mft értékben, a Magdolna Negyed Progmm l-et(Í.ovárosi támogatás sogítséeével)zoos.2ol0 között 800Mft értékben, a Magdolna-Negyed Pĺogmm li-át 1ruropai uniós t.ámogatású) 2009 -2o|2kozött2'0MiuiáId Ft értékberq és az Európa Belvárosa _ BudaFEst Prognmot (Europai Uniós tlĺmágaÉsú) 2 OO9-2O|2közijtt2,o Milliárd Fi értékbsn és jelenleg dolgozik aMagdolna Negyed Pĺogram III' ütemén. Ezeket a progmmokat a tánaság sakmai kollektívája fejle'',*" l.ĺ. 
--.- --

A TáBaság kialakított prcjektrendszere támogada szeľezeti eszközökkel az egyes prcjektek tĺ-nálló eredményeinek kiaiakulását itletve az eryes projekek
átláthatóságát, elhilönített éÍtékelhetóségé! és elsaámolhatóságát' A tá6aság nem álúndó vagyonkezelési szeródéssel, és fix önłományzti finanszírozással,hanem prcjektenként megkötött követhetö, eredmény centrikus eryedi szerzödésekkel dáIgozit a Kbt. keretei között' R év8 zÍt t[paszt^|at[it mintprcjektÍnenedzser kívánja kamatoztatni, és az önkományat hivatalával, intéaényeivel, e$ňft vatósítja meg a progmmot. A partneń együtĺĺűködéseklétręhoása és a szeruezeti bizlom lépésól lépésre történö fe|építésének sikere az egyiĹ kutcsaäĺolyamatok eredményeinek. A köztes szeryezet_ RevE - hossátivú építkezése eltér az önkományati mező ciklikus érdekeiól is, és partnerek naryon sokféle elvánásaitól is. A befekeói és a lakossági partrlerek egyarántho''''i oĺ'ú négy é"nél ho',-bb ki'oá*í.}'u,ó.ágo. 

"á.ják "l 
u ."'d.,".öI,é, R*8 !,'.k u gondoltoďámt z egyik első lépese, és ez řręérteĺe valamennyi
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