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Tĺsztelt Képviselő-testůilet!

L E|őzmények

A Képviselő-testület a 69/20|3. (II.27.) szátmű hatźrozatźnak 9. pontjában elfogadta a Budapest-
Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III. KMOP-5.|.IĺB-12-k-20I2-000| Kommunikációs (cse-
lekvési) Tervét. Ezen terv 2.3.|. pontja a Horizontális kommunikáció c) alpontja a Szomszédsági fó-
rumra vonatkozóan tarta|maz rendelkezéseket.

,l Szomszédsĺźgifórum _ a helyi lakossógi talĺźlkozók, lakossĺźg-, és érdeltcsoportonként egleztetések,
kuhurális, sport ěs családi rendezvények, találkozók, valąmint a terĺileten élőket képviselő és más terü-
leten élő, de a céljaink irdnt ellrĺjtelezett és tenni kész civil szervezetek egleztető fórumą, akciók szer-
vezése, érdekeik csatoľnĺźzósa a programba.
A pľojektgazda máľ két lakossági fórumot megszervezet| az e|őkészítési szakaszban, a köĺertileti
beruházásokkal kapcsolatban. A közterület megújításokkal kapcsolatban a pľojektmegvalósító szerve-
zet, a Po|gátrmesteri Hivatal Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztá|y további lakossági fórumokat
szenlezmajd az iitemterv a|apjźn a pľojektmenedzsment közremiĺködésével.''
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Fentiek a|apjźn az Önkormĺányzat a KMOP -5].|/B-I2-k-2012-000I számű fejlesaési pá|yáuatkere-

tében megvalósuló Magdolna Negyed III. Progĺamban az akcióterület lakosságával fenntartott kapcso.
latok valamint' a lakosság rehabilitáciőba töľténő bevonása és a fejlesztési pľojekt sikere érdekében

vtůlia|ta Szomszédsági fórumok megfarttstfi', amelyek keretében a negyed lakói észrevételeinek el-
hangzásźtra, kérdéseinek megválaszolására és a projekt egyes részleteinek bemutat.ására is sor keľĺil.

A Képviselő-testiilet, mint a Józsefuáľosi K<izĺlsségi HźLzAk Nonprofit Kft. (a továbbiakban: JKH
Nkft.) egyszemélyes tulajdonosaa9lf0l3, (I.23.) szźtműhatározatźtban döntött a Keszt5rÍĺgyár Közös-
ségi}Jźz Tanácsadó Testület létszámának 2 főve| történő bővítéséről 2013. februźtr l-jétől.
A Tanácsadó Testiilet bővítéséről többek között a Képviselő-testiilet aľra való tekintettel hozott dön-

tést, hogy a Magdolna Negyed III. Program keľetében a Kes$igyźr és a JKH Nkft. tevékenysége

kibővĺil, annak teljes körű el|átásźlt, a gazdasźryi társaság az MNP III. sikeľének támogatása érdekében

kifejtett tevékenységét a kibővített Tanácsadó Testiilet eredményesebben |áúja e|.

A Képviselő-testiilet a 6512013. (II.f7 .) számú határozatźnak 8. pontjában fogadta el az Önkorm ányzat

és a Józsefuárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. között kötendő Feladat-ellátlási szerződést, mely
tarta|mazza a Nonprofit Kft. Magdolna Negyed Program III. pľojekt szerinti projektmegvalósító szer-

vezeti feladatait.

II. A beteľjesztés Índoklása

A Szomszédsági fórumsorozat elsődleges cé|jaa szociális városrehabilitációs proglam iránti lakossági

bizalom helyreállítrása' a pľogľam részletes bemutatásán, s az annak megvalósulása kapcsán felmertilő

|akossági észrevételek és kérdések megbeszélése, megválaszolása segítségével.

A fórumsorozat az MNP III. előzményei eredményének áttekintésére és a projekt fó fejlesztési felada-

taira bontott tematikus tagolásban valósul meg, amely lehetőséget teremt az érintetttéma az akcióterü-

let lakosságával töľténő alapos áttekintésére, a témźtban felmerü|t kérdések, felvetések és kifogások
összegyíĺjtésére és megv źiaszo|ására.

A Szomszédsági fórumsorozat |eginkább rendeltetésszeru he|yszíne a JKH Nkft. székhelyéül is szol-
gá|ő, a Magdolna-negyed szívében, a Mátyás téren fekvő Kesz$igyár. Szintén rendeltetésszerii,hogy

az MNP III. sikerének támogatása érdekében kibővített Kesz$igyát Tanácsadó Testiilet a projekt

lebonyolíŁását koordináló Rév8 Zrt-ve| egyiittműködésben legyen a Szomszédsági fórumsorozat gaz-

dźýa. A fórumsorozat lebonyolítasára vonatkozóan a döntéshozatal szükséges.

III. Tényá|lás

Az MNP III. keretében egy Szomszédsági fóľum már lebonyolításra keriilt az e|oterjesztésben java-

solĺa| megegyezó körülmények között sor keľült.

A forum sikeresnek bizonyult, de annak meghirdetése, s ennek hijátnaz akcióteriileti lakosság résnlé-
tele elégtelen volt. Szintén nehezítette a forum eredményességét annak tágtarta|mi fókusza (MNP III.

teljes egészében), így a témamegjelölés kimerítő megffugya|ása és az azza| osszefrjggésben felmeľült

kérdések megválaszolása nem bizonyult reális célnak. A már megvalósult Szomszédsági fórum tapasz-

ta|atai indokolják a módosított szerkezetben, hosszabb és alaposabb előkészítésben megvalósuló fo-

rumsorozatot.

A Szomszédsági fórumok megszervezésére aKesffigyáľ, annak Tanácsadó Testtilete és a Rév8 Zrt.

együttmiĺködésében havi rendszeľességgel, az MNP III. szociális városrehabilitációs pľogrammal

összhangban kialakított tematikus bontásban keriil soľ a Keszýíĺgyár KözösségiHźaban.

Az MNP III. Szomszédsági fórumsorozat mindegyik elemén minden lebonyolító szervezet képviselteti
magát, a fórumot a Rév8 Zrt. és a Keszt5ríĺgyár Tanácsadó Testület vezeti.
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A fórumok meghirdetésére előzetesen a Józsefuáros lapban, az inteľneten és a 8-as csatomán keriil sor,

legkésőbb a rendezllényt megelőzo 7 nappa|. A fórumokról videofelvétel késziil, amelyről minden
fórum előtt a résztvevők tź!ékoztatźst kapnak. A fórumok az a|źbbi időpontokban és témakörökben
valósulnak meg:

A. A Magdolna Negyed Pľogľam második szakasztnak értékelése, átnyuló programok és örĺikölt
problémák

. 2013. október 9., szerda, 18:00 - 20:00
B. A társasház- és bérházfelrijítások az MNP III. keretében

o 2013.november 13.,szerdL 18:00 - 20:00

c. A Teleki tér és környékének rendezése, az új Teleki téľi piac és a térjövője
o 2013. december 11., szerda, 18:00-20:00

D. A ,,FiDo'' tér és a kiilső Magdolna utca ľehabilitációja és a Kálvária tér megújítása
o 2014. januáłr 29, szerda, l8:00 - 20:00

E. Lakosságbevonó programok, bíĺnmegelőzés és szociális programok
o 2ll4.februźr I2,, szerda, 18:00 _ 20:00

F. Képzési és foglalkoztatĺási pľogramok
o 20|4.március 12.,szerda, 18:00 _20:00

A Szomszédságĺ fóľum vitaľendje:

A Szomszédsági fórum előre bejelentett időtartama 2 őra, amelyből 90 percet a lakossági kérdésekre
és azok megválaszo|ására fordítanak. A forum egy atémźtt ismertető rövid, legfeljebb 15 perces beve.
zetóve| kezdődik, amelyet a Rév8 Zrt. és indokolt esetben az éůta|uk megjelölt lebonyolító szervezet
taľtanak. Ezt követően állampolgári kérdésekre kerül sor aze|őzetesen mindenki szálmźrahozzźférhető
hozzászőlási jegyek benyujtási sorľendje szerint. A kéľdésfeltevés ideje hozzźszó|źlsi jegyenként leg-
feljebb 3 perc, a vźiaszadás ideje legfeljebb 5 perc lehet. A hozzźsző|ási jegy taľtalma7Ża ahozzászőlő
nevét, elérhetőségi adatait, felteendő kérdéséneklkéľdéseinek rövid leírásźtt vagy témamegjelöIését,
valamint a szervezők źital' rogzitett benyujtási soľszámát. Ahozzászőlási jegy igény szerinti mennyĹ
ségű fénymásolatban a fórum helyszínén 30 perccel forum kezdetet előtt minden résztvevő szźmźra
elérhető és egyben benyujtható.

Iv. Jogszabá|yiköľnyezetismertetése

A Képviselő-testtilet a 329/2012. (x.04.) szźlmű határozatźnak 2. pontjź,ŕlan fogadta el a Magdolna
Negyed Pľogľam |II. c. pá'|yázat benyujüásához szükséges Akcióterü|eti Teľvet és ezen hatérozat 8.

pontjában elfogadta a Magdolna Negyed Pľogram III. c. páůyźuathoz kapcsolódó Integrá|t Városfej-
lesztési Stratégiai felülvizsgálatát.

Mindezek a|apjźn, valamint az előterjesztésben hivatkozott képviselő-testiileti határozatokĺa figye-
lemmel a Képviselő-testiilet döntése a Magyaľország helyi önkoľmányzatairól szólló 20|l. évi
cI.xxxIX. törvény 4l. $ (3) bekezdésén alapul.

v. Dtĺntés tartalmának ľész|etes ismeľtetése

A Képviselő-testÍilet elfogadja Magdolna Negyed Pľogram III. Szomszédsági fórumsorozatra vonat-
koző, az előterjesztésben foglaltak szerinti javaslatot és felkéri Rév8 Zľt.-t' mint pĄektmenedzsment
szervezetet aĺnak lebonyolítására, valamint megvalósítiására.
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vI. Döntés célja, pénzügyi hatása

A dĺintés céIja a Magdolna Negyed Progľam III. megvalósítĺását kíséľő tĺársadalmi páľbeszéd egy új
fejezetének megvalósíüása, amelyben az akciôterület lakói közvetlen személyes tźĄékoztatást kapnak a
pľogram rész|eteiről, továbbá kéľdéseiket, fenntaľLásaikat, észrevételeiket is megfogalmazhatják, azok-
ra a lebonyolító szeľvezetek képviselőitől szakmailag megalapozott válaszokat kapnak' A Szomszéd-
sági fórumok a KMOP-S.1.1/B-l2-k-20|2-0001projekt integráns részét képezik, azok szervezését és
lebonyolítását a Rév8 Zľt. pľojektmenedzsmenti feladatai keretében |źúja e|.

Fentiek a|apjźtn kérjük az a|ábbihatźlrozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testĺilet rigy diint, hogy

1. elfogadja a Magdolna Negyed Program III. Szomszédsági fórumsorozatľa (időpontjaira, hely-
színére, tematikźĘźra) az e|oterjesztésben foglaltak szeľinti javaslatot.

Felelős:polgármester
Hatáľidő: 20|3. szepternber 18.

2. felkéri a Rév8 Zrt.-t, mint projektmenedzsment szervezetet ahatározat l. pontjában foglaltak
lebonyolítására és megvalósítĺĺsrára.

Felelős: Rév8 Zľt.
Határidő: Szomszédsági fórumok időpontjai

A diintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Rév8 Zrt., JózseÍVáľosĺ Kiiztisségi ltá.zakNonp-
roÍit Kft. és Tanácsadó Testiilete

Budapest, 2073. szeptember 18.

ĺľw
Egľý Attila #ĺľ#4

alpolgáľmesteľ

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edĺna
jegĺző

nevében és megbízásábĺól

képviselő

a|jegyző


