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Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

Hatźtr ozati javaslat a bizottság számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|oterjesrtés
meglźrgya|ásáú.

Tisztelet Képviselő-testiilet!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

A Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXxxx. törvény ll6.$-a szeľint a
gazdasági program helyi szinten meghatározzamindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a
helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeive| összhangban, a helyi feladatok biztosítását,
színvonalának javitását szolgálják. A gazdasági progľam a képviselő-testiilet megbízatásának
időtartamár a v agy azt me ghal adó ido szakra szó l'

A gazdasági program 20|0-20l4-ig tartó irányelveit a Képviselő-testĺ'ilet a 195/2011. (IV.zl.) számú

hatźrozatával fogadta el az akkor hatá|yos helyi önkormttnyzatokró| szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

$-a éľtelmében.

A gazdasági program felülvizsgálata az elmúlt hónapokban megtöľtént, ennek eredményeképpen

elkészített, 2014-2019 évre vonatkoző gazdasági programot terjesztem a Tisaelt Képviselő-testtilet elé

e|fogadás céljából.
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A Nemzeti vagyonró| szó|ő 20|1. évi CXCVI. tö'rvény 9. $ (l) bekezdés értelmében a helyi
önkormányzat a vagyongazdá|kodásźnak célja és rendeltetése az Alaptörvényben foglalt feladatainak
ellátĺása érdekében, az önkormányzati vagyonnak az önkoľmányzat mindenkori teherbíró
képességéhez és kozfe|adataihoz igazodő, egységes elveken alapuló, źlt|źthatő' hatékony és

költségtakarékos működtetése, értékének megőľzése, źt||agźnak védelme, értékniivelő
haszná|ata, hasznosítása, gyarapitása, tovźlbbá az állam vagy a helyi önkoľmányzat
feladatanak ellátasa szempontjából feIeslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

Ennek bizosításĺáľa az öĺlkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdá'|kodźtsi tervet köteles

készíteni.

A gazdasági program és a vagyongazdálkodási terv egyarźlnt a jövőre vonatkozóan fogalmaz meg
kiilönböző gazdálkodásĹfejlesztési iriányvonalakat, ezért szorosan <isszefüggő, erymásra épiilő
dokumentumokról van sző, ezért célszeľíĺ együttes előterj esztéstik..

Az előterjesztés 1. számű mellékletét képezi aGazdá|kodási Program.

Az előterj es ztés 2. szźtmű me l lékletét képezi a Y agy ongazdálkodás i Terv.

II. A beteľjesztés indoka

A gazÄasági program elfogadása töľvényi kötelezettség. Az Mötv. 116. $ (5) bekezdése előÍrja a
gazdasägi program elfogadásának időkorlátját a következők szerint: ,,A gazdasági pľogramot, a
képviselő-testtilet az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági
program' az e|őző ciklusidőn tulnyúló, űgy azt az rijonnan megválasztott képviselő-testiilet az
alakuló ülését követő hat hónapon beltil köteles feliilvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig
kiegészíteni vary módosítani.''

A Vagyongazdálkodási Teľv beterjesztésének indoklását, az előterjesztés tV. részének (Jogszabályi

köľnyezet)2.pontjźhankifejtett jogszabźůyikö'telezettségtartalmazza.

ilI. A diintés célja' pénzüryĺ hatása

A döntés célja, hogy a gazdasdgi program helyi szinten hatźrozza meg azokat a célkitĺĺzéseket és

feladatokat, amelyek a helyi önkoľmányzat költségvetési lehetőségeivel összlrangban, a helyi
tiírsadalmi, környezeti és gazdasźryi adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkoľmányzat źůta|

nyujtandó feladatok biztosítĺását, színvonalának javítását szo|gáůjźlk. A gazdasági program továbbá
meghatározza) az egyesközszo|gźitatások biztosításźra, színvonalának javításźravonatkozó fejlesĺési
elképzeléseket is.

A vagłongazdálkodósi terv fe|adata, hogy kijelölje a vagyon9azdá|kodásra vonatkozó intézkedések
irányvonalát, össżlangban egyéb más koncepciókkal (p|. a gazdasági programmal) és stratégiákkal,
megfogalmazva ezze| a vagyongazdálkodás közép- és hosszú távú célkitiĺzéseit.

A gazdasźąi program és vagyongazdálkodási terv egyes elemeinek megvalósulásźú az
költségvetés tervezésekor kell figyelembe venni, az egyes programelemekre az
költségvetésekben kell biztosítani a fedezetet.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

1. Gazdasági Program

A Magyaľorczághe|yi cinkoľmĺínyzatahőI sző|ő 20| 1. évi CL)C(XIX. törvény (Mĺltv.) 1 16. $-
a előírja a Képviselő-testĹilet szćlmáľa, hogy hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasáryi

pľogramban rĺlgzítse. A gazdasági progľam a Képviselő.testiilet megbízatásĺának időtaľtaÍiáÍa
vagy aztmeghaladó időszakra szól. 
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A gazdastryi progľam elfogadása a Képviselő-testiilet át nem nlházhatő hatáskorébetartozik.

[Möfu.42. $ (4)

2. Vagłongazdálkodási terv

Az Önkoľmźnyzat a vagyoĺátől és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szóló
66lf0I2. CX[.13.) önkoľmányzati rendelet |5lA. $ (1) bekezdés a|apjáĺ: ,,A
vagyotgazdálkodás rendeltetése biĺosításrĺnak cé|jábő| kozép- és hosszri tźLYt|

vagyongazdálkodási tervet kell készíteni.

(2) 
^kozéptávtlvagyongazdálkodási 

teľv legalább hiírom, a hosszú távú vagyongazdálkodási
teľv legalább öt évre készül, melyeket a Képviselő-testiilet bagy jővá.

(3) A vagyongazdálkodási terveket kétévente feltil kell vizsgźiĺi.,,

Mindezeka|apján,kéľemaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadást.

IIa,ľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dtint' hory

1. elfogadja a határozat 1. mellékletét képezn Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuárosi

onkormányzatának - 20|4-20|9. évekre szóló - Gazdasági Programját.

2. elfogadja a hatźrozat 2. mellékletét képező Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi

onkormrányz attnakközép- és hosszli távú vagyongazdálkodási tervét.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: 2015. április l6.

A diintést végľehaj tá sát v égző szerv ezeti egység : Gazdálkod ási Ügyosztály

Budapest, 20l5. április 07.
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Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina

, jegyzo

. nevében és megbízásából

[.-,U,-d-'

Dr. Balla Katalin 
I

jegłzői kąbinetvezető





^' 
"\Nö\qŁk

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvárosi on korm ány zait

20]4-2019. évekľe szóló GAZDASÁGI PRoGRAMJA

Bevezetés

A Magyarország helyi önkormányzatairő| szó|ő 2011. évi CLXXXIX. töľvény 116. $-a rendelkezik arról,

hogy Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi ÖnkoľmányzatKépviselő.testtilete megbízatásának időtar-

tamźra meg kell határoznia gazdasźryi programját. A gazdasági program a képviselő-testiilet megbízatźsźnak

idotartamára, és az azontű| mutató időszakra szól. A gazdasźtgi progľam Józsefuáľos számźrameghatźrozza

mindazon célkittĺzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadal-

mi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a fővárosi és a kormányzatiter|iletfejlesz-

tési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat źt|ta| nýjtandó kötelező és onként vállalt feladatok biĺosĹ

tását, fejlesztését szolgálják. A gazdasägi program tarta|mazza kiilönösen: a fejlesztési elképzeléseket, a

munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika cé|kituzéseit, az

egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javitźsźta vonatkozó megoldásokat, továbbá váľosok

esetében a befektetés támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitiĺzéseit.

l. A fő célok

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzatnak a f0|4-f0|9-es időszakban a legfontosabb

céljai Józsefuáros hangsrilyos gazdasági fejlődése éľdekében, hogy:

. Magyaľorszźą és Budapest fejtődésével összhangban azttámogatva, szövetségben a koľmánnyal és a fővá-

ros vezetésével, segítse elő a keľĺiletben élő polgárok, az itt do|goző vá||a|kozźlsok gyaľapo dźsźú, gazdasági

tevékenységük bővülését, hosszú távú stabilitásuk megteremtését,

. az önkormányzat feladatai ellátĺásának teljes köľű, jó színvonalon való végrehajtásához, önként vá'||a|tfe|a-

datainak megvalósításához szükséges vagyonának éľtékét megórizze, növelje, a vagyonelemeket úgy ala-

kítsa, hogy az támogassa az egyenstllyos és hosszritávon is biĺonságos közszolgźiat e||źńást.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat építf0I0-2014. év közötti időszak kitiĺz<itt céljai

alapján elnyeľt eredményeire, és erre építi a következő időszak munkáját.

2. A stľatégiai cé|ok

A Józsefuáľosi Önkormźnyzat a jövőkép megvalósu|ásának érdekében stratégiai célokat tuzki maga elé, és

programokat fogad el.

. Családokra épĺilő kerületi társadalom

Az önkormányzat kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a társadalom alapelemét adó családok szźtmára

legyenek biztosítva azegyéni, családi és közösségi boldogulás feltételei' Az életkörülmények javítása érde-

kében célul tűzi ki, hory támogatja a családok felelős tevékenységeit, melyek lakhatási köľĹilményeik javĹ



tásźt szo|gálja. Folýatja abérházak megujítását, de a hangsúlý a keľületi társashźnak megújításának támo-

gatásárahe|yezi. A lakhatás megfizethetősége, és ahátrányos helyzeĺĺ családok megsegítése éľdekében több

csatornás támogatást biztosít. Emellett a családok megbecsült ĺdős tagjai számára elérhető, több szintű cél-

zott szo|gá|tatást biztosít, és törődik azokkal is akik már egyedül maradtak

Együttmíĺktidve az állami alapellátássa|, azt a helyi speciťlkumoknak megfelelően kiegészítve, biztosítja a

gyermekek, fiatalok és a tanulni vágyő felnőttek sztlmára a magas színvonalú és differenciált oktatást, min-

den társadalmi csopoľt szźlmára, esélyt nýjwa az é|etminőség javitásźlra, a társadalmi mobilitásľa és a

munkaerőpiaci versenyképesség megteremtésére' Az oktatási rendszeren belül lehetővé teszi a hátľányos

helyzetiĺ gyerekek, fiatalok differenciált fejlesztését, fe|zźtrkőzását, valamint a tehetséges gyerekek felkutatá-

sát és gondozástú, a helyi óvodai férőhelyek bővítésével is.

A keľületben koncentrálódó társadalmi problémák mérséklése, oldása érdekében erősíti a társadalmi kohézi-

őt, atársadalomfejlesaés! e tevékenységében fő szövetségesének tekinti a kerületi non-profit szervezeteket,

A kerület egészének egysége fejlesztése és a kĺjzös társadalmi akarat biztosíthatja, hogy a kertilet egyes ré-

szei közötti különbségek nem alapvetó szociális és szegregációs problémákból, hanem a negyedek identitá-

sából száľmazó sajátosságaibő| adódnak. Erősíti a kerület lakosságára jellemző befogadó tüľelmet, küzd a

társadalmi kirekesztődés mérsékléséért és a fe|zárkőzás csatornáinak binositásáérÍ..

. Vállalkozásokľa építő kerületi gazdastry

A keľületjövőjének egyik alappillére a helyi gazdaság, és az itt élők erós gazdasági tevékenysége. A kertilet

gazdasági dinamikájĺáľrak 3 fő eleme: az egyetemek és kutatóintézetek által meghatározott,,tudásipar''; a

budapesti viszonylatban is jelentós kulturális éľtékekre épülő turizmus, valamint a keľület tradícióit régőta

biztosító vállalkozói ńteg. Az önkoľmányzat ennek a három elemnek az erősítésére és összekapcsolására

épiti ahe|yi-gazdaságfejlesaési progľamját. A progľam legfontosabb célja, hogy támogassa a kerületi gazda-

ság szereplőinek tĺjrekvéseit, annak éľdekében, hogy főváľosi, országos és nemzetközi gazdasági téľben is

veľsenyképessé tudjanak válni és hossztitávon azok is maradni.

A kerület gazdasági élet erősítésének célja a foglalkoztatottság szintjének növelése, a kerület jövedelemte-

remtő és onfenntaľtó képességének eľosítése, a munkanélküliek számának csökkentése' és a foglalkoztatásba

történő visszavezetésük elősegítése. A munkanélküliek számának csökkentése éľdekében a keľület támogatja

a képzési foglalkoztatási progľamokat, az életut pľogramokat, a rendszeresen állásbörzéket, és á|láskereső

klubokat szervez) különosen az iskola után munkába á||ő ťlata|oknak. A keľület megerősíti a kozfoglalkozta-

tási progľamját, és azt. összekĺjti a képzésekkel. A helyi vállalkozások fejlesztése elősegíti a versenyképes

gazdaság, és avá|tozásokra rugalmasan reagá'|ő munkaerő kínálat kialakulását.

. Közbiztonság, közteriiletek

Az itt élők, dolgozók és a kerületben megfordulók biaonságának, külön<jsen a köztertiletek bizonságának

növelését alapvető célnak tartja az önkormányzat, S e célkitrĺzés elérésében számit a lakosság aktív egyĹitt-

műkĺjdésére. A minőségi keľületi köľnyezet kialakítása, a szabadidő pihenéssel, spoľtolással való eltĺiltésé-



nek lehetóségeit bővítendő, továbbra is kiemelt célként kezeli a közterületek és a zöldfelületek megújítását

valamint a sportolási lehetőségek bővítését. Ennek éľdekében további utcák, terek, paľkok, spoľtlétesítmé.

nyek kerülnek felújításrą felszerelésük - wifi - kiegészítésľe, új zdld rekreációs felületek kerülnek kialakítás-

ra. A közterÍiletek állapotának tartós fennmaradása, fenntartása éľdekében fontos szeľepet szán a helyi lakók

felelősségvállalásának, ezét támogatja azok szerveződését.

ĺ\ közteľĺiletek rendjének, tisztaságának fokozása, a deviáns területhasználati formák megakadályozása érclę.

kében az önkormányzat tovźbbi prevenciós és ellenőrzési eszköztjket használ fe| az itt élők éľdekében, és

kiteľjeszti a gondoskodást a táľsasházakra és a bérhźna|<ra is. A kerékpźtíthá|őzat bővítésével a kerĺilet be-

kapcsolódik a köľnyezetterhelést csökkentő, egészséges, biaonságos modern városi k<jzlekedési hźiőzat

kialakításába.

. Fenntartható lakókörnyezet

A kerĺ'ilet hosszú távú feleme|kedésének egyik legfontosabb biĺositéka, az önkormányzatibérházakban és a

társasházakban elhelyezkedő kerületi lakásállomány összetételének javítása és a fizikai állapotának javítása.

Az önkormányzattragikus lakáshelyzetet és lakásállománý örökölt. A lakáspoľtfólió racionalizá|tsa, műkö-

désének biztosítasa, az épu|et-uzemeltetés hatékonnyá tétele, a 2I. századi körülmények kialakítása a cél'

Fenntarthatósági és megÍizethetőségi szempontból is nagyon fontos, hogy üzemelési koltsége csökkenjen a

lakásállománynak. Az źi|omány felújítása, korszeríĺsítése mellett az intézményrendszer korszenĺsítése is

fontos feladat, meg kell vizsgálni a lakók igényeiľe szabott hiízmester rendszer kialakítását, ezzel növelve a

házakban élés biztonsźrytttis, és új munkahelyek kialakulását.

A 20l4-201,9-es időszakban kiemelt ťrgyelemmel fordul az önkormányzat a társashazi épületek és lakások

fe|é. Az éptiletek műszaki állapotának javítása, az é|etlłeszélyes és elavult szerkezetek kicserélése, biĺonsá.

guk növelése közös érdek és feladat, ennek érdekében az önkoľmányzat megnöveli támogatási erőfeszítéseit.

Emellett a táľsasházakban élők binonságának és nyugalmának biaosítása is fontos feladatként jelenik majd

meg az önkormányzat vállalásai között'

A kerület vagyonának fenntaľtása éľdekében integrált szervezet kerül létľehozásra, ame|y fel tudja vźi|a|ni az

egész keľtiletben egységesen magas színvonalú szo|gźitatást, a közteriiletek gondozásában, a szabályos par-

kolás biĺositásában, az önkormányzati intézmények és lakások fenntartásában is. Az önkormányzatnak az

intézmények, és a saját tulajdonú lakásállományának fejlesztése során nagy hangsúlý kell fektetni a megúju-

ló energiaforrások haszná|atára, az e|avu|t gépészeti ľendszerek cseréjére aztjzeme|tetési k<iltségek optimalĹ

zźůása érdekében.

. Stabil önkoľmányzat

A keľület fejlődésének egyik alappillére a gazdasági|ag stabil cinkoľmányzat. Az onkormányzatnak meg kell

óriznie a törvényekben is rögzitett bevételi-kiadási egyensrilyt. Ennek érdekében elo kell segíteni a kerület

működési és a feladatokkal nem érintett vagyonelemeinek hasznosításából származő bevételeinek növe|ését,

kiadásainakraciona|izá|ását,tervezhetőségét.



A keľĺilet hosszú távú fenntartható fejlődése érdekében az önkormányzatnak folýatlria kell a páľbeszédet az

itt élőkkel, az itt dolgozókkal, munkaadókkal munkavállalókkal, vállalkozókkal és az önkormányzati és

kormányzati paľtnereive|. Az tigyviteli rendszer gyorsítása, követésének optima|izźiása érdekében át kell

térni az e-önkormányzati rendszeľre, hogy az ügymenetek nyomon követhetőek legyenek, az osztályok, cso-

poľtok közötti kommunikáció felgyorsuljon, ľacion a|izźńődjon.

3. A gazdaságfejlesztés célja - vállalkozásokra építő keľületi gazdaság

Foglalkoztatási helyzet javítźsa; vállalkozói versenyképesség növelése; tuľisztikai vonzeľő javítása; munka-

eľő képzés a keľĹileti önfenntaľtó és jövedelemtermelő képesség javítása érdekében, kulturális és épített öľök-

ségekre támaszkodó munkahely-teremtés; kreatív gazdaság; munkanélkĺiliek helyzetének javítása; negyedek-

ľe épülő identitás klaszter helyzetének javítás, ,,tudásipar''.

A kerület j<ivőjének egyik alappillére a helyi gazdasźtg, és az itt élők eľos gazdasági tevékenysége. A keľület

gazdaságí dinamikájának 3 fő eleme: az egyetemek és kutatőintézetek által meghatttrozott,,tudásipať'; a

budapesti viszonylatban is jelentős kulturális énékekĺe épülő tuľizmus, és a kerĺilet tľadícióit régőta biztosító

vä||a|kozői réteg' Az önkormányzat ennek a három elemnek az erősitésére és összekapcsolásaľa építi a helyĹ

gazdaságfejlesztési progľamját. A program legfontosabb célja, hogy támogassa a keľületi gazdaság szereplő-

inek törekvéseit, annak éľdekében, hory főváľosi, országos és nemzetktizi gazdasági térben is versenyképes-

sé tudjanak válni és hosszútávon azok is maradni.

A kerületi gazdasági élet erősítésének célja a foglalkoztatottság szintjének növelése, a kerület jövedelemte-

ľemtő és önfenntartó képességének erősítése, a munkanélküliek számźnak csökkentése, és a foglalkoztatźsba

töľténő visszavezetésük elősegítése. A munkanélküliek számának csokkentése érdekében a kerület tźmogatja

a képzési foglalkoztatási progĺamokat, a karrier pľogľamokat, valamint avá'||a|kozásfejlesztési progľamokat,

melyek a versenyképes gazdasághoz biĺosítják, aváltozásokra ľugalmasan ľeagáló munkaerő kialakulását.

A kerület gazdasźęi progľamja két, egymással szoľos kapcsolatban álló stratégiai főcél megvalósítása kĺjré

csoportosítható:

I) A kerületi gazdaságveľsenyképességének nĺjvelése a városrész vá|la|kozásait segíti, orientálja abban, hogy

a budapesti, országos, európai és világpiacon éľtékesíthető termékeket és szolgáltatásokat állíthassanak elő,

illetve vonző környezetet biĺosít számukra.

II) A foglalkoztatottság helyzetének javítása, mint stratégiai cé|kiťĺzés a keľület lakosságának kíván olyan

lehetőségeket biztosítani, amelyek képessé, alkalmassá teszik óket ana, hogy akár városrész gazdasźtgában,

akár a kerületen kívüli munkahelyeken munkát tudjanak vállalni. E stratégiai cél szükségességét Józsefuáros

lakosságának iskolai végzettségre, szaV*képzettségre vonatkozőkedvezotlen adatai indokolják.

4. A keľületi gazdaság versenyképességének növelése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzatnak alapvető feladata, hogy a helyi közszo|gźůta-

tások miíködtetése me|lett vá||a|ja fel a helyi gazdaság fejlesztésének feladatát is. E feladatellátás a kertilet

gazdasági növekedését, az itt élők életminőségének javítását segítheti elő, továbbá az önkormtnyzat költség-
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vetéSi forrásainak növelése, valamint a varosfejlesztési elképzelések megvalósítasa is csupán a gazdasáĺgl

növekedés elősegítésével valósulhat meg'

Szolgáltatások mennyiségi, minőségi jav itźsa

Az önkoľmányzat elsődleges célja, hogy támogassa a hiányző lakossági szolgáltatások fej|esztését, szabá|yo-

zási tervekben biztosított övezetekk e| és az ezek a|apján töľténő önkoľmányzati ingatlaneladásokkal, vala-

mint fogalmazzon meg egységes szolgáltatásbővítési, élénkítési programot. Az önkormźtnyzat e|hatźrozta,

hogy specifikus témákat és fejlődési utakat is meghatároz a kerület élénkítése éľdekében, melyek összhang-

ban állnak főváros, illetve arégiő fejlődési céljaival. Ennek tükrében folyamatosan bővíti vállalkozásfejlesz-

tési pľogľamját, valamint tämogatja aztĄonnan letelepedő vállalkozások, cégek műk<jđését.

Turi sztikai v onzer ó jav itása

A fenntartható és versenyképes turisztikai rendszer kialakítása képes segíteni a keľtilet gazdasági aktivitásá-

nak növelés ét. Az elmúlt 4 évben több új szálloda is felépült a kerületben, jelentősen megnőtt az ide|źtogatők

száma és elégedettségüket mutatják a nemzetközi szaksajtőban megjelenő visszajelzések. Ezek a piacképes

idegenforgalmi, turisztikai létesítmények, kiszolgáló egységek elősegítik a kerület folyamatos fejlődését,

biztosítja Budapest gazdastryi rendszeréhezva|ő csatlakozást és a városi életben való aktív részvételt, ame|y

jovedelemfoľrást jelent és növeli a városrész önfenntaľtó képességét. Tovább kell ösztön<jzni a vállalkozźso-

kat, hogy bővítsék szo|gá|tatási palettájukat. Egységes turisztikai célokat, valamint tudatos arculatot kell

meghatźrozni a turisztikai specif,lkáció során, melynek a|ka|mazása célszerű az egész kerĹiletľe nézve. Min-

dezeken felül a fenntarthatóság növelése éľdekében eľősítésre szoľul a kertilet város marketingje, mely to-

vább képes ęrősíteni a keľület egységes turisztikai célkittĺzéseit, valamint pontos útmutatast tud adni a kitű-

zött célok e|éréséhez.

,,Tudásipar''

Józsefuáros városszerkezeti és városszervezęti ađottságaka a|aponla hangsú|yos szerepet vállal Budapest

vonzeľejének és versenyképességének erősítésében. A fóváľosban egyedülálló koncentrációjú egyetemi és

kutató kapacitások, valamint a Belső-Józsefuárosban máľ kialakult ,,kreatív milliő'' nyujtják azt az innovatív

gazdasági környezetet, melynek révén kialakultak a keľületben a fejlett tudásalapú üzleti szolgáltatások he-

lyei, a kutatás-fejlesztési teľtiletek, a kulturális- szabadidős gazdasägra épülő szolgáltatások célterületei.

A Corvin Sétányon 2016 végére kialakul egy a fővárosban is egyedü|álló ..bio-informatikai.. klaszteľ, mely

3000 új tudásintenzív munkahellye| bővíti Józsefuáros munkaerő piaci kínálatát, ezze| egészítve ki az aműgy

hangsúlyos felsőoktatási koncentrációt. A kerĺilet legnagyobb munkáltatói ezek azegyetemi intézmények.

Kreatív gazdaság

Józsefuáľos negyedei sajátos épített és kultuľális örökségekkel rendelkęznek. A negyedek jól elkülöníthető.

ek, kiválóan specifikálhatőak, így fejlődési útjaik is kijelölhetőek az ott élők sajátosságaira építve. A specifi-

káció és közösségtudat, ameghatározoÍt célokkal való azonosulás képessége biĺosítja a lakók támogatását is



a programok mellett és aktív részvételüket a megvalósítás terén. A negyedekľe épülő identitás klaszteľ hely-

zetének javítása, kulturális és épített öľ<ikség elemeire támaszkodó munkahelýeľemtés

Józsefuáros szerves része a Palotanegyed kiváló adottságokkal rendelkezik, a..kľeatív gazdastlg,' feltételeĹ

nek kialakulása szempontjából. Ez a mára kialakult különös ..milliő'' vonzza a kľeatív ágazatban érdekelt

szereplőket, vállalkozókat, művészeket.Ez a fejlődés komoly lehetőségeket biztosít a negyednek és a keľü.

letnek. Ezt a folyamatot éľdemes és fontos támogatnia, ftlnkcionálisan gazdagitania az önkoľmányzatnak, a

máľ megjelenő galériák letelepedéséttámogatva elérni a sajátos aľculatu ,,Gal'éria Negyed'' kia|akulását. A
jöveđelemteľmelő képesség fokozásával, magas színvonalú szolgáltatásokat |ehet a területre vonzani, és a

kľeatív ťlata| vá||a|kozók, mtĺvészek vállalkozói szándékait lehet ösztönozni támogatással, tanácsadással,

infrastruktuľával.

Vál lalkozási környezet j av itása

A keľület fejlődése és piaci helyzetének erősítése érdekében szem előtt ke|l tartani agazdaságpiaci igényke-

hez va|ő alkalmazkodásának képességét. Az önkormányzat támogatja a piac szeľeplőinek fejlődési lehetősé-

gét, az új információkhoz, tudáshoz va|ő hozzájutásukat, és a területi specifikációs rijítások vá|la|kozők,hoz

töľténő eljuttatasát. Szem előtt kell tartani, hogy az innovatív, az tĄboz, a megvźĺ|tozott igényekhez megfele-

lően alkalmazkodő gazdaság képes csak hosszú távon megteremteni és fenntartani Józsefuáros várt gazdasá-

gi aktivitást.

A keľiiletnek elő kell segíteni az informáciő tramlásźú vállalkozói fóľumok, bĺjrzék és tematikus előadások,

tanácsadás szervezésével. Vállalkozói információs pontok aktivitásának novelésével, továbbá vállalkozók

sztlmára szóló hírlevél felállításával.

5. A foglalkoztatottsági helyzet javítása

A kerület lakosságának és vállalkozásainak jövedelemteľemtő és önfenntartó képessége javittsa érdekében a

foglalkoztatottság szintjének növelése szükséges. Elengedhetetlen, hogy a társadalmi különbségek növeke-

dését megállítsuk, megkezdjük a munkanélki'iliek számźtnak csökkentését és képzési foglalkoztatási pľogľa-

mok, karrier progľamok, valamint vállalkozás fejlesztési pľogram segítségével támogassuk a teľület fejődé.

sét, a biztos gazdasági jovő megteremtése érdekében.

A veľsenyképes gazdaság egyik feltétele, az é|eten źtttartő tanu|ás lehetőségének biztosítása a fiatalok és a

tanulni vágyő felnóttek számáta, melynek segítségével minden társadalmi csopoľt szttmźra esélý lehet nýj-

tani az életminőség javitástra, a társadalmi mobilitásra. Az oktatási rendszernek lehetővé kell tennie ahátrá.

nyos helyzeĺĺ gyerekek, fiatalok differenciált fejlesztését, fe|zárkőzását, valamint a tehetséges gyeľekek fel-

kutatását és gondozását is.

Munkaerő képzés

A kerĺileti munkanélküliek számának cstikkentése érdekében, szakmát kell adni az aktív korú népesség kép-

zet|enhźnyad,akezébe, s ennek első lépéseként minél több embert kell eljuttatni a közoktatási intézmények-

be, a felzárkőnatő képzésekbe' Segíteni kell a munkahely keresésüket, munkába állásukat is. MinéI több
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aktív korút kell visszajuttatni a munkaeľőpiacra, ezze|is novelve a gazdasági aktivitást, cscikkentve a kerület

szociális kiadásait.

Készségfej lesztő képzések

A szakképzések mellett elengedhetetlen a sikeręs munkakeresés elősegítése érdekében a számítógépes kép-

zések indítása is. Ezek a képzések elsősoľban alapfokú ismeretek elsajátítasára kell, hogy irányuljanak, hĹ

szen a városrészek lakôinak alacsony szakképzettsége magába tbglalja a szźmitőgépes analfabétizmust is. A

szźmítőgépes ismeľet szinte elengedhetetlen egy megfelelő állás elnyerése éľdekében, hiszen mtr az önélet

rajzokat is digitális formátumban kell elküldeni, és a legtöbb esetben természetesen online várjźłk a jelentke-

zőkoné|etajzát.

A jelenlegi tapaszta|atok alapján át kell tekinteni azokat a kaľrierutakat és feltételeiket, amelyek stabi|

munkaerőpiacipozíciőt és így megélhetést biĺosíthatnakahátrányos helyzetű fiataloknak.

Munkanélkiiliek esélyeinek j avítása

Az Álláskereső Klubban lehetőség nyílik a munkakeresőknek friss állások közötti keresgé|ésre, melyeket a

Koľmány Hivatal illetékeseitől kapunk, illetve ingyenesen keresgélhetnek az inteľneten az álláshirdetések

kózott, továbbá telefonálási lehetőség is rendelkezésükre áll, mindezekben természetesen segítséget nyujta-

nak képzett munkatĺĺrsak, akik öné|etrajzírátsban is készségesen állnak rendelkezésre. Évente több alkalom-

mal állásbörze szervezése a Keszqríĺgyár KözĺisségiHźnban, ahol a munkaadóknak |ehetőségük van a meg-

felelő munkavá||a|ót megtalálni, illewe az á||áskeręsőknek megismerni a piaci kínálatot és megtalálniuk a

számukra megfelelő állásajánlĺot. A böľzén . a munkaadók mellett - kiállítók aképzó intézmények' a csa-

ládsegítő szervezetek, szociális támogató intézmények és további, a munkába állást segítő szervezętek'

Munkába állást segítő klubok

Külön-ktilön nők és féďlak szźtmtĺraheti rendszerességgel személyiségfejlesĺő klub tartása, ahol szakképzett

vezetó segítségével lehetőségük van a csoport tagjainak megbeszélni sikeľeiket, kudarcaikat, munkakeresés

során szeľzetttapaszta|ataikat. Az eddigi észrevételek szerint azá||áskereső klubba több hónapja rendszere-

sen megjelenők önbizalmi problémáva|, szociális, viselkedési problémával küszködnek, melyek megakadá-

|yozzák őket a sikeres álláskeresésben. A heti találkozások alkalmával megtanulnak csoportban viselkedni,

öltözködni, pľóbainterjrik keretében felkészüInek egy valós állásinterjúra, megtanulják a családi viselkedésĹ,

gyeľeknevelési normákat, hozzászoknak a rendszeľes kötöttségge| járó élewitelhez. A munkába állást segítő

klubokban személyes szo|gá|tatźsként nyílik |ehetőség a mentorprogram igénybevételére is. A projekt az

á|láskeľeséstő| az e|he|yezkedésig' illetve a foglalkoĺatás biĺossá vá|ásźig kíséľi figyelemmel és támogatja

a klienst.

Új kozfoglalkoztatási program

Új kertileti közfoglalkoztatási program kerĺil kialakitásra, amely illeszkedik a Nemzeti KözfoglalkoztaÍtsi

Pro gram cé|jaihoz és támo gatás i rend szeľéhez.



Kiegészítő foglalkoztatási lehetőség

A lakásállomány fenntarthatőságát, az épületek biztonságának növelését, illetve a helyi munkaeľő kínálatra

reagá|va, és az itt élők lakhatásának magasabb színvonalának megteremtése érdekében az önkoľmźnyzat

kialakítja az épĹiletenkénti hazmesterrendszert az önkormányzati tulajdonú bérházakban.

6. Józsefváľosi fejleszt ések 20t4-f01 9-ben

Józsefuáros városfejlesztési irányvona|ait a 2005-ben elfogadott 15 éves keľületfejlesztési stratégia, és 2007-

ben elkészült és többször felülvizsgált . utoljára f012-ben - Integrált Városfejlesztési Stratégia hatttrozta

meg. Jogszabá|yi változások miatt az Integľált Vrárosfejlesztési Stľatégiát, a jelenleg kidolgozás a|att á|lő

Integrált Teleptilésfejlesztési Stratégia fogja felváltani, mely avagyon9azdálkodási teľwel cisszhangban meg

fogja határozni a jövőbeni középtávri célokat, valamint a f014 utáni években az Integrált Váľosfejlesztési

Stratégia felülvizsgálataként szolgá|ó dokumentumként is fog funkcionálni.

A kerületi gazdaságfej|esztés stľatégiai céljainak elérése egymásra épülő, integľált progľamokkal, valamint

olyan célzott fejlesztésekkel valósítható meg, amelyekkel a futó fejlesztési pľojektek eredményei megórizhe-

tőek, sőt azok'ra építve további eredményeket generál.

Józsefuárosi gazdaságfejlesztési pľogľam multiplikátor hatása a keynesi beruhrízási multiplikátor hatás elvén

miĺködik, aZaZ a progľam keretében a helyi gazdaságba befektetett beruházás lijra és újľa keľesletet indukál

és így növeli az összjövedelmet a gazdasźryban. A pľogram egyes elemei közvetlenül (Coľvin Sétány Prog-

ram, Teleki téľi piac felújítása, közterĺileti progľamok), más elemei pedig közvetve (bölcsődefejlesztés, szé-

lesköríĺ paľtneľsé g) j áľulnak hozzá a jov edelemi multiplikátoľ-hatás működéséhez.

Corvin Sétány Progľam

A kerület és egyben a főváľos legnaryobb város-ľehabilitációs fejlesztése a 20|0-I4-es időszakban a többi

fővárosi programtól eltéľően nem állt meg, hanem erőteljesen tovább foýatódott. fDl4-ben az önkormány-

zat és befektető partnere megerősítette és egyben területileg a korszak igényeihez illesztette az együttmiĺk<i-

dési megállapodásukat. Ezze| űj lendületet kapott a program, melyhez Magyarország Kormánya is csatlako-

zott, egy új kutatófejlesztóközpont megindításának támogattsźtrő| született dĺjntés.

20|5-|6-ban az önkormányzat teljesíti saját vá||a|źtsait, befektető új tudásintenzív munkahelyeket hoz létľe

és több sztnűj lakást. 20l6-ra elkészül a 136-os tömbben akormányzatitźlmogatással épülő Bionikai Kutató

Kozpont, amely további befektetéseket vonz a tertiletre és a kertiletbe. Ezekkel a lépésekkel felgyorsul a

Corvin Sétány Progľam és váľhatóan 2019-re egy koze| kész állapot fogja várni az e.rĺ.e járőkat.

Auróra utcai Szakoľvos i Rendeló intézet fej lesztése, bővítése

Az önkormányzatf0ID-ben elhatározottfej|esztése a Józsefuárosi Egészségiigyi Szolgálat (JESZ) jobb felté-

telek közé keľülését cé|ozta' A 20l4-ben megindított kivitelezés azépi|et bővítésével és felújításával oldja

meg a keľület egészségügyi feladatai ellátásának fejlesztését és ajáró beteg szakellátás koľszertĺsítését.

Európa Belvárosa Program II.



2008-ban került elfogadásra Belső-Józsefuáľos, Palotanegyed fejlesztési akcióteľve, azEutőpa Belvárosa

Program. A Pľogram alapvető célkittĺzése volt a negyed szellemi és fizikai megújulásának elősegítése. A
fejlesztéseknek köszönhetően elindult egy folyamat, ami a negyed revita|izáciőjának, társada|mi-gazdasági

meglijulásának a|apját tette le. Az Európa Belvárosa Program eléľt eredményeire a|apozva, a kerületi fejlesz-

tési stratégiával összhan gban 2013-ban megtörtént a további fejlesztési beavatkozások meghatározása, és a

munkák programozźlsa. 2014-ben a Fővárosi ÖnkormányzaÍtő| e|nyert támogatás segítségével indultak meg a

munkák, melyek 20I6ła fejeződnek be. Középpontban a kreatív - vállalkozói környezet javitása, a turisztĹ

kai és tudásbázis alapú fejlesztési irányok további erősítése, a közterületi fejlesztések, és építészeti értékek

megőrzése áll.

Magdolna Negyed Pľo gram

A MagdolnaNegyed Program III. üteme 2015' évben fog lezáru|ni. A Program három üteme, amely f004-tő|

zajlik jelentős változásokat hozott a negyed életében. Az Európai Uniós 2007-20|3-as tervezési időszak3,9

milliáľd Ft-os támogatásának felhasználásával történt az egyLk legnagyobb előrelépés, és ezeket az eređmé-

nyeket kell a 20l4-2019-es időszakban megőrizni.

Orczy Negyed Program

Józsefuáros három nagy városfejlesztési pľojektjét - Palotanegyed, Corvin Sétány Progľam, Magdolna Ne-

gyed - követően megkezdődik a kerület legszegényebb, legelhanyagoltabb teľi'iletén is a fejlesztési pľogram

kialakítása. A 20I4-2020-as Euľópai Uniós tervezési időszak támogatásainak felhaszná|ásźxa| kerül kialakĹ

tásra a progľam.
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B ud apest Főváľos VIII. keľület Jĺózsefu á rosi Onkoľm ány zat

Közép- és hosszútávú

VAGYoNG AzD ALKouÁsr TERVE

Bevezetés

A Budapest VIII. kerület Józsefuáros onkoľmányzata a nemzeti vagyonról sző|ő f0|1. évi CXCVI.
törvény 7. s (1) bekezdése a|apján elkészítette a*Kozép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervéť'.

A törvény idézett (1) - (2) bekezdése kimondja, hogy ,,a nemzeti vag/on alapvető ľendeltetése a
kÓzfeladat ellótásónak biztosítása, ideértve a lakossóg közszolgóltatásokkal való ellótását és e

feladatok ellótásához szüĺrséges infrastruktura biztosítását. A nemzeti vaglonnal felelős módon,

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni' A nemzeti vag1łongazddlkodós feladata ą nemzeti vag)on
rendeltetésének meýlelő, az óĺlam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó,

elsődlegesen a közfeladatok ellótósóhoz és a mindenkori tórsadalmi szülrségletek kielégítéséhez

szüIrséges, egységes elveken alapuló, ótlátható, hatékony és költségtakarékos műkodtetése, értékének

megőrzése, állagónak védelme, értélcrlovelő hąszndląta, hasznosítdsa, głarapítasa, továbbá az óIIam

vagy a helyi önkoľmányzat feladatának ellótása szempontjóból feleslegessé váló vagłontórgłak
elidegenítése.,,

A Józsefuárosi onkormányzat vagyongazdálkodási tervének fe|adata, hogy kijelölje a

vagyongazdálkodásra vonatkozó intézkedések irányvonalát, összhangban az önkormźtnyzat Képviselő.
testtiletének Gazdasági Pľogľamjáva|, a kerĺiletfejlesztési dokumentumokkal . ITS, kerületfejlesztési

koncepció - a keľtilet kozszo|gźitatását meghatźrozó torvényi és ellátási dokumentumokkal, valamint

egyéb más a kertilet é|etét érintő koncepciókkal és stratégiákka|, megfoga|mana ezze| a

vagy ongazdálkodás kozép- és hosszritávú célkitűzéseit.

I. Az onkormányzativagyon szabályozásánakjogi kłiľnyezete

Az ĺjnkormźnyzat vagyona az A|aptörvény 38. cikk (l) bekezdése a|apján a helyi önkormányzatok
tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szo|gźiata,

a közös szükségletek kielégítése és a teľmészeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek

szükségleteinek figyelembevétele. Az önkormányzat vagyonára vonatkozó legfontosabb jogszabály a

nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény, melynek a|apján az önkormányzat vagyona

törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

A torzsvagyon a kötelező önkormányzati fe|adatk<jľ ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. A
törzsvaryonon belül a k<jvetkező kategóriákat különböaeti meg a tciľvény:

- A helyi önkormányzatkizźtrő|agos tulajdonát képezo nemzeti vagyonba tartoznak:

a) a helyi közutak és műtárgyaik,

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek' parkok,

c) a helyi ĺinkoľmányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezés e a|apjtn részére átadott - vizek,
közcé|ú vízi létesítménvek. ide nem érwe avízi közmiĺveket.



Ide taľtozik, amit törvény Yagy a helyi ĺinkormányzat rendęlete nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentóségű nemzeti vagyonnak minősít.

- A helyi önkormányzat kor|átozottan forgalomképes töľzsvagyonátképezi:

a) a helyi önkoľmányzat tulajdonában álló közmű,

b) a helyi önkoľmányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő.testülete és szervei,

továbbá a helyi önkormányzat á|ta| fenntaľtott, közfeladatot e||átő íntézmény, költségvetési szerv

elhelyezését, valamint azok feladatának ellátás źtt szo|gá|ó épület, épületrész,

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában á||ő, kozszo|gá|tatási tevékenységet vagy parkolási

szolgáltatást e||źltő gazdasági társaságban fennálló, helyi önkoľmányzati tulajdonban lévő társasági

részesedés, továbbá

d) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan foľgalomképes vagyonelemként źi|apít
meg.

A tulajdonost megillető jogokkal, mind a törzsvagyon, mind az uz|eti vagyon körében a Képviselő-
testtilet rendelkezik, melynek egyes elemei önkormányzati ľendeletekben kerültek átengedésľe a

bizottság és a polgármester ľészéľe.

Az önkoľmányzati vagyonľa vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

Törvények: Alaptörvény, Maryaroľszághe|yi önkoľmányzatairól sző|ó f0|1. évi CLXXXIX. töľvény,

a nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. töľvény, az á||amhäztartźsrő| szó|ő f011. évi CXCV.
törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 201l. évi CXCIV' törvény, a |akások és

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993' évi

LXXVil. töľvény, az épített kĺirnyezet alakításáról és védelméľől szóló 1997. évi LXXVIII. töľvény.

Rendeletek: ĺz ĺht. végrehajtására kiadott 368120|1.(xII.3l.) Kormányrendelet

Helyi rendeletek: Budapest Józsefuáľosi Önkorm źnyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 66ĺf0|f . (X[.13.) önkormányzati rendelet, a Jőzsefvźrosi onkormányzat
tulajdonában lévő közterületek haszná|atźről és használatának ľendjéről sző|ő I8/20I3. (Iv.f4.)
közterÍilet-haszná|at, a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások béľbeadásának

feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéről szó|ő l6lf010. (III.08.) számű önkormányzati rende|et, az

Önkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől

sző|ő 35lf0I3. (VI.20.) önkormányzati rendelet, az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jźra

szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32lf0|3, (VII.l5.) önkormányzati rende|et, az

onkormányzat tulajdonában álIó lakások elidegenítéséről szóló 33/2013. (VII.15.) önkormányzati

rendelet, a piacokľól sző|ő 612074. (III. 06.) önkormányzati ľendelet.

Képviselő-testtileti normatív hatttrozatok: versenyeztetési eljárás,kozbeszerzés alatti beszerzések.

Az onkormänyzat a vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól szóló 66120|2.
(XII.13.) önkormányzati rendelet 15/A. $ (1) bekezdése alapján ,,A vaglongazdáIkodás rendeltetése
biztosításának céljdbóI kazép- és hosszú távúvagłongazdólkoddsi tervet kell készíteni.

(2) A középtavú vaglongazdálkodási terv legalább három, a hosszú tővú vagłongazdólkodósi terv
legalább öt évre készül, melyeket a Képviselő-testüIet hagy jóvá.

(3) A vagłongazdólkodósi teľveket kétévente felül keu vizsgdlni.,,



il. Kizárő|agos łinkoľmányzati tulajdonban á||ő nemzeti vagyon bemutatása

Az Nvtv. szabźiyozása a|apján ebbe a kategóľiába tartoznak a kcjaerületek. Az épített környezet
alakításáľól és védelméľől szóló 199,ĺ. évi Lxxvru. torvény értelmében közterület aközhasznźiatra
szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló füldterület, amelyet az ingatlan-
nyi|v źntartźls ękként tart nyilván.

Jelen vagyongazdá'|kodási terv az önkormányzat tulajdonátban źĺJ.|ő köĺerületekre vonatkozó fejlesztési
irányokat ad meg.

A köaerület egy átfogő elnevezés, mely magában foglalja az utat, és a zöldfelületeket is. A közúti
közlekedés szabá|yairő| sző|ő Il1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) éľtelmében az tfi a
gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület (közút), il|etőleg magánterĺ.ilet
(közfoľgalom elől el nem zźrtmagánűt).

1. Helyi közutak

Az ĺinkormányzatok tulajdonában levő kĺjzutak a he|yi koztthźt|őzatbatartoznak. Az onkormtnyzat
tulajdonában lévő helyi közutak ttthá|őzati szempontból - jelentőségük és forgalmi jellemzőik a|apján
- a kovetkező útosztályba soroltak: belterületi másodrendű főutak és belterületi mellékutak
(gyújtőutak, lakó- és kiszolgáló utak). A belteľületi közutak hossza 48,57 km, ebbo| |Yo-a tekinthető
nem kiépítettnek (másodrendű fórit 0,425 km,lakó- és kiszo|gá|ó 0,054 km). Azutak tulajdonjoga és
kezelése megoszlik a Fĺjváľosi onkormányzat és a kerületi ĺlnkormányzat között. (főváľosi tulajdonú
és kezelésű, kerületi tulajdonú fővárosi kezelésrĺ és kerü|eti tulajdonli és kezelésiĺ úttest).

A keľtilet útjainak és gyalogos felületeinek, járdáinak állapota a környező keľtiletek hasonló
közterületei állapotával egy szinten van, de a kerületben azértta|źihatók rossz minőségű útszakaszok
is. Az Önkormányzat2O|0-20l4kőzött megkezdte kiemelt feladatként a közterületek megújítását.

onkoľmányzati sajźú fonásból megvalósított legfontosabb koztertilet rekonstrukciók a Golgota tér
(bruttó 74.900.777 Ft), a Horváth Mihály téľ (bruttó 108.889.843 Ft) és a Harminckettesek teľe (bruttó
12.598.400 Ft) voltak' A2o|4. év folyamán az onkormányzati erőfeszítéseknek köszĺjnhetően további
terek, parkok és út menti területek újultak meg bruttó l50'000.000,- Ft értékben.

Józsefuáľosban a Magdolna Negyed Program III. keretei köĺ is történtek köztertilet rekonstrukciók
Euľópai Uniós foľľások felhasználásával, bruttó 900 millió Ft értékben: Teleki téľ zöldfelületei,
útfelületei, a ,,FiDo'' tér, a Magdolna utca (Dankó- Dobozi közcjtti szakasz), a Bauer Sándoľ utca
(Népszínház és Homok utca közötti szakasz) és a Kálvária téľ.

Az Európa Belváľosa Program^keretében Európai Uniós fonások felhasználásával 1600 m2 sétálóutca
és összesen mintery 11 ezer m, csillapított forgalmli utca került kialakításra. A közel kétmilliárd forint
összkĺĺltségű projektből négy utca újult meg, így a Gyulai Pál, a Kőfaragő, a Mária és a Horánszky
utca, illetve a Gutenberg tér.

Középtávú teľv: A Budapest VIII. Keľiilet Józsefváľos onkormányzat Vagyongazdátkodási
teľvének középtávú feladata, a keľü|et közteľületeĺ rendezett á|lapotának megőľzéseo a
megrĺjított kiizteľiĺletek eľőfeszítéseinek megőľzése, a leľomlás megakadályozńsa fenntaľtási és
szab á|y ozás i eszktizö kke l.

Az cinkoľmányzat további fejlesztéseket is tervez. f0I4 őszén elindult Európa Belvárosa Progľam II.
ütemében az önkormányzat folytatja az e|ső időszak közterĺileti fejlesztéseit, a Fővárosi
onkormányzat fonásainak bevonásával, összesen bruttó 200 millió Ft naryságľendű' Ezek a munkák
kiemelten a Bľódy Sándor utcát érintik.



Hosszútávú tervz Az önkoľmányzat hosszútźpra tervezett feladataĺ az esetlegesen rĺjabb' az
elmúIt években nem éľintett kiizteľÍiletek felújítása' újabb játszóterek létrehozása, a keľület
Iakosságának igényeihe z igazodv a.

2. Ző|dteriiletek, ztildfelĺĺletek

A kerületet alkotó és meghatározó zoldfelületek tulajdonjoga megoszlik több szereplő között, mint
pćldríul a Fiumci úti Sírkcľt, a Közszolgálati Egyctcm.Orczy paľk, vagy aNcmzcti Múzcum kcrtjc.

Az onkormányzat tulajdonában álló teľek alapteľülete 1|7.|70 m2, ebből pázsitos 61,694 m,. Ezen
tulmenően azegyéb zöldterület 6280m, alapterületű(idetaľtozikpéldául aziftmentiz<ildterületek).

A kerület tereit és utcáit meghatároző, az onkormányzatĐ,iajdonában álló zöldfelületek: Szabó Ervin
tér, Mikszáth Kálmán tér, Vajda Péter utcai zöldsáv, Pollack Mihály téľ, Gutenbeľg tér,

Harminckettesek tere, Horváth Mihály téľ, ,,Nap'' tér (teresedés a Nap u és Leonardo u

kereszteződésénél), ,,FiDo'' tér (Fiumei és Dobozi utcák közötti teresedés), Tbiliszi tér (volt Vagon
tér), további kerĹileti tulajdonú útvonalak menti fasorok' Egyéb, nem kerületi tulajdonban álló
zöldfelületek: Blaha Lujzatér,,,Kiscsibész'' tér (József kľt., Baľoss u. és Kľúdy u. között), Nagyváľad
tér,

Az elmúlt időszakban elkészült nagyarétnyű közterület rekonstľukciók (Teleki tér,Kźivária tér, FiDo''
tér), mellett az ĺinkormányzat döntott arról, hogy pótolja Józsefuáros kiszáradt, elpusztult fáit, cserjéit
összesen mintegy bruttó l8.600.000 Ft étékben, mint például a Vajda Péteľ utcai zöldsávban'

Emellett az önkormányzat több közĺlsségi keľt kezdeményezésnek is teret adott, és támogatta azok
létrejöttét, például a Magdolna u.24,, vagy Tolnai Lajos u. 23. alatt.

Középtávú tew: Az tinkoľmányzat vagyongazdálkodási teľvének kiizéptávú feladatai jelentősek
a zti|dfelü|etek megőľzésének és fejlesztésének tekintetében.

Józsefuáľost nagyrészt belváľosias jellegéből adódóan magasabb fokú zaj- és légszennyezeÍtség
jellemzi, melyet elsősoľban a közlekedés okoz' Ennek csökkentése éľdekében a Józsefuáľosi
Önkoľmányzat kieme|t célja, hogy élhetőbb, barátságosabb, zöldebb környezetet alakítson ki a kerület
lakosai számára.

A nagy kiteľjedésű, legalább 3lYo.ban
nĺjvénvzettel fedett kozterületek

Teljes kiterjedés (m2) Tulajdonos

Teleki téľ 29.6s0 Józsefuáros

Ręzső téľ f8.609 Józsefuáros

Golgota tér 19.976 Józsefuáros

Káivźniatér 17.f47 Józsefuáľos

Mátyás tér 6.055 Józsefuáros

Osszesen 10r.537



A városias teleptilésen élők megfelelő komfoľtéľzésének kialakulásában jelentős szerepet jźúszik a
település komplex zöldfelületi ľendszere. A lakók életköľülményeit a biológiailag aktív felületek
nagyméľtékben mikroklimatikus hatásukkal befolyásolják, jelentősen enyhítik a nyźtri forróságot,
emel lett az esztétikus megj elenés i s j elentős hatással v an az életminősé gre.

Azutcák, terek és parkok esetében á|talánosan javasolt, hogy ahol a közművek engedik, fatelepítéssel
kell zöldíteni a tereket, utcákat. Ezen belül, lehetőség szerint torekedni ke|| az őshonos, nagy
lombozatú fafajták telepítésére'

Hosszútávú tervz Az önkoľmányzat hosszútávtli tervei kiizött továbbľa is szerepel a fásítás és új
növénytelepítés, ezek ktiziitt a támogatott iľányok az épĺiletek, a tetők, és a belső udvaľok
ztiIdesítése.

ilI. Koľlátozottan foľgalomképes ttiľzsvagyon

A helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testtilete és szervei, továbbá
a helyi önkoľmányzatźL|ta| fenntaľtott, közfeladatot e||átő intézmény, költségvetési szerv elhelyezését'
valamint azok feladatának ellátás źi szo|gźůő épület, épületrész.

IIVI. Józsefváľosi Egészségügyi Szolgálat

[ntézménv neve clm

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (a

továbbiakban JESZ) 1084 Budapest, Auróľa u'22-28.

IESZ / Védőnői Szolgálat 1083 Budapest, Szigony lľ2lA. (373m")

IE9Z l Védőnői Szolsálat l088 Budapest, Tľefort u. 3-5. (2789 m")

JE\Z l Gondozó (nem az önkormányzat
tulajdonában van az ingatlan)

1089 Budapest, Korányi S. u. 3/A.,

l082 Budapest, Üllői ít82. (3032 m2)

A JESZ fęladatai között szerepel az a|ape||átźs, a magas színvonahi járó-beteg szake||túás, a
foglalkozás-egészségügyi ellátás, gondozási tevékenység védőnői ellátás és alapellátás biztosítása,
aho| 3f5'000 orvos-beteg találkozás történik évente. A rendelőintézet teru|et szerinti ellátási
kötelezettsége a VIII. kertileti betegekre vonatkozik, ami 2009-es adatok a|apjźn 82.000 lakost jelent,

de más kerületből is érkeznek betegek az intézetbe,

Kőzéptárvúl tervz Az önkormányzatvagyongazdálkodási teruének középtávrĺ feladata az,hogy az
Európai Uniós páł|yázaton elnyert foľrások segítségével 2015 végéľe a teljes ľekonstľukcĺót
megvalĺisítsa, és az épület bővítésével és felrĺjításával megoldja megoldja a keľĺĺlet egészségügyi
feladatainak el|átásának fejlesztését és a járő beteg szakel|átás koľszeľíĺsítését' befogadva a
Koľányi Sándor utcai Tĺidőgondozó Intézet feladatait is.

A pľojekt jelenlegi összköltsége l509830 5f2 Ft, melyből uniós támogatás 970 000000 Ft,
ö'nkormányzati sajátfonásf54 550 000 Ft' belügyminisztériumitámogatás 285 280 sff Ft.



Hosszútávú terv.. Az önkoľmányzat vagyongazdálkodási tervének, hosszűtávű Íe|ađata az
intézmény fenntaľtása a koľszerűl gYorcl folyamatos jáľóbeteg-szakellátás éľdekében, ezzel is
növelve lakosság biztonságéľzetét, és érvényľejuttatni azegészséghez és egészséges kiiľnyezethez
való jogukat.

III/2. Neve|ési, oktatási célú intézmények

Az épületek, építmények felújításáľa az e|mtit években folyamatosan, jelentős ráfoľdítás tortént, így
elmondató, |logy az állapotuk megfelelő, az onkormányzat a nevelési, oktatási intézményeiben
rendszeres karbantaľtással tudja biaosítani az e||átás feltételeit.

Az óvodák tertileti elhe|yezkedése jó, kornyezetük családias hangulatli. Az épületek, építmények
felújítására az e|mtit években folyamatosan, jelentős ráfordítás történt, így elmondatő, hogy az
állapotuk megfelelő, az önkoľmányzat a nevelési, oktatási intézményeiben a rendszeres karbantartással
tudja biztosítani az ellátás feltételeit.

Az óvodai ellátás 13 óvodában (l5 telephelyen) folyik. Az ővodák tertileti elhelyezkedése jó,
kornyezetük családias hangulatú.

ovodák

Gyerek-Virág Napközi otthonos óvoda
1082 Budapest, Baross u. l11/b. (székhely),
1082 Budapest, Baľoss u. 91-93.
(telephely/tagóvoda)

Kincskereső Napközi otthonos ovoda 1089 Budapest' Bláthy o. u. 35. (székhely)

Várunk Rád Napközi otthonos óvoda l086 Budapest, Csobánc u. 5. (székhely)

Napsugáľ Napközi otthonos óvoda 1086 Budapest, Dankó u.31. (székhely)

Koszoľú Napközi otthonos ovoda
1086 Budapest, Koszorú u. 14-16. (székhely),
1086 Budapest, Koszorú u. 15. (telephely,
játszóudvar)

Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda l08l Budapest, Kun u. 3. (székhely)

Mesepalota Napközi otthonos ovoda 1085 Budapest, Somogyi B. u. 9-l5. (székhely)

TÁ-TI-KA Napközi otthonos óvoda l088 Budapest, Rákóczi út 15. (székhely)

Piýpang Napközi otthonos ovoda
1087 Budapest,Százados út 14. (székhely)' 1087
Budapest, Százados tÍ 8-1f . (telephely,
játszóudvar)

Szivźrvány Napközi otthonos óvoda
1083 Budapest, Szigony u. l8. (székhe|y)' 1083
Budapest, Tĺjmő u. 3 8/A. (te|ephe|y/tagóvoda)

Szttzszorszép Napközi otthonos ovoda l086 Budapest, Szűz u. 2. (székhely)

Naprafoľgó Napközi otthonos óvoda
1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 7-9.,1084
Budapest, Víg u. l0. (telephely, játszóudvaľ)

Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos ovoda l089 Budapest, Vajda P' u' 37. (székhely)



Iskolák

Deák Diák Altalános Iskola
1081 Budapest,II. János Pál pźryatér 4.
(székhely)

Losonci téri Altalános Iskola l083 Budapest, Losonci tér 1. (székhely)

Budapest VIII. kerületi Németh Lász|ő Általános
Iskola

1084 Budapest, Német u. 14. (székhely), 1084
Budapest, Német u. 12' (telephely, játszóudvar),
1 084 Budap est, J ózsef u. 22'

Vajda Péteľ Ének-zenei A|ta|źtnos és Sportiskola l089 Budapest, Vajda Péter u. 25-3I. (székhely)

Lakatos Menyhét Altalános Iskola és
Gimnázium

l086 Budapest' Bauer Sándor u. 6-8. (székhely),
1086 Budapest, Bauer Sándor u. 4. (sportudvar)

Józsefu árosi Egységes Gyógypedagógiai
Módszeľtani Intézménv és Altalános Iskola

l084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15. (székhely)

Józsefuárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti
Iskola

l082 Budapest, Nap u. 33. (székhely)

Molnár Feľenc Magyar-Angol Két Tanítási
NyelvÍĺ Altalános Iskola

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.

Egyéb köznevel és i intézmény

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerĺileti
Tagintézménye

1081 Budapest II. János Pál'pápatér 4.
(székhely)

A ktiznevelési
intézményekben 2010.
és 2014. kiiztitt
megvalósult
felújítások

20r0 20r1 f0lf-fĺ14

Katica Ovoda
Epület felújítás KEoP
pá|yźnat l15 528 e Ft

Hétszínvirátg ovoda Udvar felújítás 40 956
eFt

Pitypang óvoda Udvaľ felújítás 42 9856
eFt

Losonci Iskola
Épület felrijítás
KEOP 326258eFt

Uszoda hőközpont
felújítás 5 0f7 eFt

Uszoda felújítás 949 e
Ft

Kincskeresó ovoda Udvar és tető felújítás
41 563 e Ft

Koszoľli ovoda Udvar felújítás |f34 e

Ft



Németh Lász|ő iskola
Homlokzat felújítás 56
ff1 eFt

Minden helyiség
kifęstése, spoľtudvar
felújítása

Molnár Feľenc Iskola
Tetőfelújítás 42 763 e
Ft

Vajda Péter lskola
Ftiĺlém fe|íljítás 19 657
eFt

Lakatos Menyhért
Iskola

Eptilet fe|újítás 37 489
eFt

Epület felújítás 29 303
eFt

JEGYMI Epület felújítás KEoP
81 361 e Ft

Szivárvány ovoda
Vezetékľendszeľ
felújítás4931 eFt

Százszorszép ovoda
Étellift felújítás 4 415 e

Ft

Középtávú ten,: Lz iinkoľmányzat vagyongazdáIkodási teľvének ktizéptávrń feladata, az Uj
Széchenyi Ter.v ,,Epiileteneľgetikai fejlesztések és a ktizvilágítás eneľgiatakaľékos átalakítása''
elnyeľt 100 millió foľint támogatás, 115.890.551 Ft fe|használásával, a Napľafoľgó, a
Szźnszorszép és a Váľunk Rád Napkiizi Otthonos ovoda, valamint a Jĺózsefvárosi Polgáľmesteľĺ
Hivatal épiiletének eneľgetikai fejlesztése.

A kiemelt cé| az energiafelhaszná|ás csökkentése és az energiahatékonyság növelése. Ennek
éľdekében a munkálatok kiterjednek a nyi|ászttrók és a fiĺtési rendszer korszerűsítése mellett az egyes
épületek külső hőszigetelésére is.Ezźúta| nem csak a rezsiköltségek és az épületek fenntaľtási költségei
méľséklődnek, de külsőleg is megszépülnek az épületek. A beruházás keretében a régi, elavult
nyi|tszźtrók helyére .ij' jó szigetelőképességű nyi|ászárők keri'ilnek mind a négy intézményben,
amelyek többsége nagy felületen külső homlokzati hőszigetelést kap. Az óvodákban termosztatikus
radiátorszelepeket szerelnek fel, melyekkel helyiségenként szabá|yozhatôvá válik a fiĺtési rendszer,
illetve a fűtőtestek telj esítménye.

A demográfiai adatok és a jogszabźt|yi vá|tozások (2015. szeptember l-jétől óvodaköteles, aki
augusztus 3l-ig a 3. életévét betölti) a|apjttn megállapítható, hogy az e||átandő gyermekek száma
emelkedni fog, amely kapacitáshiáný eľedményez' A féľőhelyhiány kezelésére a Piýpang óvoda
,,újjáépül'', melynek eľedményeként + 2 csoport indításával az intézmény felvehető maximális
gyermeklétszám megemelhető.

Hosszútávú terv: Az tinkoľmányzat vagyongazdá|kodási teľvének hosszrĺtávú feladata, hogy a
m egtakaľítások eľed m ény ét az intézm ényei tová bbi fej lesztéséľe ford ítsa.

IIV3. Szociális és gyermekjóléti intézmények

IIV3 ' l . Józsefvárosi Egyesített Bolcsődék (JEB)

JEB székhelve 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. (utca szint)

Gyeľmekkert Bĺjlcsőde (telephely, tagintézmény) l082 Budapest, Nagýemplom u. 3'

M in i -Man ó B ĺj l cső de (te l eph e ly, tagintézmény) l083 Budapest, Baross u. l03/A. (ťoldszint)



Babóca Bĺjlcsőde (telephely, tagintézmény) 1083 Budapest, Baross u. 117. (ftildszint)

Ttic s ök- lak B ö lc s ő de (te lephe ly, tagintézmény) 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.

J áÍékv ár B ö lc ső de (te lephe ly, tagintézmény) 1085 Budapest, Horánszky u.21.

Fecsegő-tipegők Bölcsőde (telephely,
tagintézmény)

1087 Budapest, Százados út l

Konyha (telephely) 1 087 Budapest, Kerepesi ti f9ĺ A.

Pozitívumként említendő, hogy Európai Uniós foľrás bevonásával megvalósult beruházás
eredményeképpen, 2012 szeptembeľében megnyithatott a Budapest, Tolnai Lajos u. 19. szám a|atti
Tücsök-lak Bölcsőde

2010-2014 években az Onkormányzat valamennyi bölcsődén végzett kisebb javításokat és
fejlesztéseket.

IIv3.f. Józsefuárosi Szociális Szolgá|tató és Gyeľmekjóléti Központ

A központ feladatellátását az a|ábbi ingatlanok szolgálják:

JSZSZGYK Cím:

Székhely, Családi Segítő
Központ

1081 Budapest, Népszínhźnu.ff. (183 m,)

Gyeľmekjóléti központ és a
gazdasźtgi szervezet

1089 Budapest, Kőris u.35. (865 m,)

Gvermekek Atmeneti Otthona 1088 Budapest, Szentkirályi u. l5. I. em. 4. (2I| m,)

Raktár és népkonyha 1086 Budapest, Magdolna u. 43. (43,1 mz)

Kľízislakások ( 4db) 1089 Budapest, Srĺrkány u. 14. fsz. l. (34 m,), 1083 Budapest,Illés
u.^ l 8. fsz. 8. (ff m,), 1 0 86 Budapest, Karácsoĺy S, u. 22. I. (3 0,7
m,), l089 Budapest, Kőris u. 4la|.9. (30'3 m")

Házi segítségnyújtás és
Szociális étkeztetés szakmai
egység és ü gyfélfo gadás

l089 Budapest, orcry út 4l.(28l m,)

Nappali ellátás klubjai l089 Budapest, Delej u. 34. (Napraforgó Idősek Klubja) (270
m2;, 1 08 1 Budapest, II. János Pá| pápa tér 17 . (Ciklámen Idősek
Klubja) (f27 m,),l084 Budapest, Víg u. 18. (Víg Idősek Klubja)
(l40 m,), 1082 Budapest, Baľoss u. 109. (oszikék Idősek Klubja)
(126 m,),1084 Budapest, Mátyás tér 4. (Reménysugár Idősek
Klubja) (f|4m,)' 1082 Budapest, Kisstáció u. ll. (Ertelmi
Fogyatékosok Napközi otthona) (196,5f m,), l 084 Budapest,
Mátyąs tér |2. (Máýás Klub-Szenvedélybetegek nappali ellátása)
(70 m")



Ezüstfenyő G ondozőház,
Je|zőrendszeres házi
segítségnyújtás telephelye

1087 Budapest, Kerepesitftfgl1.( 333 m2)

LELEK-Pont lroda, valamint
a Migráns iroda

1084 Budapest, Déľi Miksa u. 3. fsz. 4' (156 m,)

LELEK-Ház* 1086 Budapest, Koszorú u.4-6. (flf1 m,)

Családos Közösségi Szállás
**

1086 Budapest, Szerdahelyi u. 5. (386 m2)

LELEK szźi|ás (20 d61ł.xx 1086 Budapest, Baueľ S. u.9-l1. fsz.1. , 1084 Budapest, Józsefu.
57 . fsz. 2, |084 Budapest, József u. 59. fsz. 4,, 108 1 Budapest, Vay
Adám u. 4. I. em.22,, 1081 Budapest, Vay Adám u. 6. fsz. 9' ,1084
Budapest, Nagyfuvaro s u. 26. I' em'2I., 1 089 Budapest, Kőris u.
4lAfsz.l., 1089 Budapest, Kőris u. l1. fsz. 13.,I08f Budapest,
Kisfaludy u. 10-12. I. em. 18., 1086 Budapest, Lujza u. 34. felemelet
16., 1086 Budapest, Dobozi u. 17. I. em.20.,1089 Budapest,
Dugonics u. 14' félemelet 1., 1089 Budapest, Dugonics u. 16.I.
em.77 ', l089 Budapest, Kálvária u. 10/b I. em.l8., 1089 Budapest,
Kálvária u. f6. fsz.9. , 1086 Budapest, Magdolna u. 12. fsz.2.' 1086
Budapest, Magdolna u. 41 . fsz. 4., 1083 Budapest, Tömő u. 23/b fsz.
6., 1083 Budapest, Tömő u. 56. fsz. 19., 1083 Budapest, Tömő u.
60. fsz. 14.

Megjegyzés: tA LELEK-Hćaban zaj|ik a LELEK-Program szakmai programja szerint a lakhatás
biztosításának első lépcsője (férőhelyszám: 20 fó). A kis férőhe|yszźtmű, a személyességet biztosító
szolgálati száI|ts a hagyomźtnyos hajlékta|an e||átási intézményi formákba fogalmilag be nem
illeszthető védett, közösségi szállás, a munkásszálló és a rehabilitaciós célú átmeneti szál|ásformák
egyfajta ötvözete, szigorri háziľenddel.

** Az ingatlant a családok számära, egyfajta közosségi szállásként hasznosítjuk. A Program a
Szerdahe|yi utcai ingatlanban egy új és hiánypőt|ő e|látźtsi formát valósít meg. Ennek megfelelően
ezen a családi közösségi szálláson alapvetően teljes és gyermekes családokat helyezünk el, olyanokat,
akik gazdasági ételemben képesek a család fenntaľtására, életvitelük is megfelelő, azonban
valamilyen okból lakhatási krízishelyzetbe kerültek Józsefuárosban. A családok elhelyezése legfeljebb
1 éves időszakra lehetséges. Az önkormányzati bérlakásba töľténő továbbhelyezéstik legkevesebb fél
év után lehetséges.

ł({.* AZ onkormányzat a LELEK-Hźľ;ban ľehabilitálódott személyek szttmára minimum 1 év
időtartamra szolgálati béľlakást biztosít, a 49I/2011. (XII.15.) szźtműhatározatźtval elfogadott és a
|9lf0|2. (I.l9.) szźtműhatározattxal módosított szakmai progľamban foglaltak szerint. A beköltözők a
szo|gälati lakás teljes rezsiköltségének (víz, villany, gtn), vi||anyfiĺtéses lakás esetén minimum 30
száza|ékát, gźnfutés lakás esetén minimum 50 szźaa|ékátfizetik,

A hasznosítás minden esetben az a|apitő okiľat' illetve az SZMSZ szeľinti alaptevékenységet,
szo|gźiják.

A Kerepesi iÍ fgla szám alatt talźihatő Józsefuarosi Szociális és Gyermekvédelmi Központ
Időskorúak Átmeneti otthona a kerület régőta felújítani kívánt intézménye. A felújítás érdekében
dcjntött űgy az Önkormányzat,hogy pźt|yázik a,,Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti
gondozźsát szolgáló ĺinkoľmányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására,, Íźrgyű, a



nęmzetgazdasági miniszter źita| - a belügyminiszterrel és az emberi eľőfoľľások miniszteréve|

egyetértésben _ kiírt pźůyäzatra. A teľvezett, mintegy bruttó 40.000.000,- Ft-ot kitevő fejlesztés

keretében az épu|et teljes módon megújulhat, mely az e||átźs minőségét nagyban javitja majd. Ennek

keretében az épu|et energetikai megújítása (kti|ső hőszigetelés, nyi|ászźrók cseréje, frĺtési ľendszer

korszęnĺsítése) mellett a közmĺĺvek felújítása (szennyvíze|vezetó hźiőzat javítása, elektromos hálőzat

korszeríĺsítése, informáciős há|őzat fejlesztése) és az épu|et, valamint környezetének ktilső-belső

fejlesztése (homlokzat festése, tetőszerkezet javítása, bejárati kapuk javítása, belső festése, btlltorzat

cseréje, környezetrendezés, külső ľaktár felújítása) történik meg'

Kőzéptávúl teľv: 
^z 

iinkoľmányzat vagyongazdáIkodásĺ teľvének középtávú feladata' a
szolgáltatások szinten tartźsa, a kialakított ingatlanok jĺó állapotban valĺó megőľzése.

Hosszútávú terv: Az önkoľmányzat vagyongazdáIkodási tervének hosszrĺtávú fe|adata, az
intézmények fenntaľtása, és lakások folyamatos biztosítása a LÉLEx-pľogľamhoz.

||a 4. P o|gármesteri Hivatal

Kiizéptávrĺ teľv: Az önkoľmányzat vagyongazdálkodási teľvének kiizéptávú feladata' a
Polgáľmesteľi Hivatal épĺiletének eneľgetikai megújítása.

Az Önkormányzat KEOP-5.5.0lN12-20I3-0122 projektazonosítójú támogatást nyert €l,

,,Energiaraciona|izá'|źs Józsefuárosban'' című projektben meghatźrozott feladatokĺa, bruttó 98.506.968
Ft támogatási összeggel. Ez a pľojekt a Polgármesteľi Hivatal mellett tarta|maz még más
önkormányzati ingatlanokon elvégzésre keľülő (<isszesen 5 épületet) korszeľíĺsítési munkákat
(nyi|ászárő, homlokzati hőszigetelés és ftĺtés koľszeľűsítés). A beľuházásoknak 20|5. mź|us 31-ig
b ezfu ő|ag kel l befej eződniük.

Hosszútávú teľv: Az iinkormányzat vagyongazdálkodási tervének hosszútávú feladata a
Po|gáľmesteľi Hivatal további korszeľűsítése, az tinkoľmányzati kijzszo|gáltatások szátmára
kedvezőbb műszaki feltéte|ek kialakításao az e.önkoľmányzatiság felé való kłize|ítés.

IIV5. onkoľmányzati rendelet alapján koľlátozottan foľgalomképes töľzsvagyon

A hatályos rendeletek szerint önkormányzat feladatai és önként vállalt feladatai ellátásába
önkoľmányzati tulajdonű gazdasági társaságokat Von be. A gazdasági társaságok źita| hasznźůt
székhelyek, telephelyek, képezik az önkormányzati rendelet alapján korlátozottan forgalomképes
törzsvagyont.

Az önkormányzat az elmúlt években ezen ingatlanok fe|újítására is bizosított fedezetet, például a
Józsefuáľosi Galéria felújítása (mely a Józsefoárosi Közösségi HźnakNonpľofit Kft. telephelye), de itt
említhető meg azEurópa Belvárosa Pľogram keretén beltil kialakított Hl3 és sportudvaľok.

Középtávű terv: Az iinkormányzat vagyongazdálkodási tervének ktizéptávtń Íe|adata, az
ingatlanok jókaľbantaľtása, és ̂  mĺÍkiidéshez szükséges kondíciók biztosítása. Az
Önkoľmányzat középtávú teruében ezen ĺngatlanok kiizĺil a Káptalanfiiľedi üdülő felűjítása
szeľepel.

Hosszr'itávrĺ tervz Az önkoľmányzat vagyongazdálkodási teľvének hosszútávú Íe|zdata, az
intézmények, és gazdasági táľsaságok integľált szeľvezeteinek a megfelelő munkahely biztosítása
annak éľdekében, hogy a kiizfeladataikat maľadékta|anul tudják ellátni

IV. Üzleti vagyon
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Az önkormányzata uz|eti vagyonával va|ő gazdá'lkodását a közfeladat ellátás, és a társadalmi
szükségletek kielégítése határozza meg. Ennek érdekében ke|| az íizleti vagyont egységes elveken
alapulóan, át|áthatőan, hatékonyan és költségtakarékos módon műk<jdtetni, értékét megőrizni, á||agźú

védeni, értéknövelő módon használni, hasznosítaní, gyarapítani, feladatának ellátása szempontjából
feleslegessé váló üzleti vagyonelemeket és vagyontérgyakat elidegeníteni. Az ĺjnkormźtnyzat uz|eti
vagyon elemei három csopoľtra oszthatók: lakás, telek, helyiség.

fV / 1) Lalcásvagyon, és a kapcso|atos vagyonkezelési feladatok

Az önkoľmányzat tulajdonában lévő lakásállomány fe|adata, hogy biztosítsa a saját lakással nem
rendelkező kerületi lakosok lakhatását. A vagyonnal kapcsolatos kezelési feladat a megfelelő
cisszetételű, színvonalú és számú lakás biztositása, fenntartása, megújítása a lakásportfolióval való
gazdálkodás, az e||źúandó feladatokhoz nem szükséges lakások hasznosítása.

A. i Lakáspoľtfólió

Az 1993. évi LXXMII. törvény és annak rendelkezései szeľinti önkoľmányzati rendeletekhatźtrozzák
meg alapvetően a lakás- és a helyiséggazdálkodás szabá|yait, tarta|mazzák a lakások és helyiségek
bérletére, az elidegenítésükre vonatkozó szabályokat. A vagyon értékesítését a Vagyonrende1et, a
Versenyeztetési Szabályzat, va|amint az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről
sző|ő 33/2013. (vil.ls.), az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgál helyiségek
elidegenítésének feltéte|eiľől szóló 32/2013. (vll.ls.) önkoľmányzati ľendelet előírásai szerint a
nemzeti varyonról sző|őf0I1. évi CXCVI. törvény a|apjźln kell lefolytatni.

relenlegí helyzet

2O|5. januáľi adatok a|apján a Józsefuárosi onkormányzat 4807 db lakással rendelkezik, ebbő|2947
db l00%-os tulajdonú bérházban, míg 1860 db táľsasházban találhatő. Az a|ábbitáb|ázat mutatja be a
lakásportfólió összetételét komfortfokozat a|apján

lakásösszetétel komfortfokozat
szeľint

db a teljes á|lományhoz
viszonyítva (%o)

összkomfoľtos 476 9,90

komfortos 2f26 46,31

féIkomfoľtos 376 7,8f

komfort nélküli t614 33,58

szükséglakás 115 2,39

osszesen 4807

A Józsefuárosi tnkormányzat rendelkezik fővárosi viszonylatban a legjelentősebb arányú saját
tulajdonú lakásállománnyal, az összes kerületi |akáshoz viszonyítva ez az arány magasabb, mint 10 %.
Az źil|ományon belül még mindig nagyon magas a komfoľttal nem rendelkező lakások aránya 36 %.
Ez az arány nem ilyen magas' ha tekintettel vagyunk a ténylegesen - szabá|ytalanul - komfortosított
lakásokľa. Az á||omäny több mint 2l3-a, I szobás vagy anná| kisebb.
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lakásĺjsszetétel szobaszám
szeľint

db a teljes źil|omźtnyhoz
viszonyiwa(%o)

0.5 szobás )t 0,77

1 szobás 32s3 67,67

1'5 szobás 457 9,51

2 szobás 854 17,76

f,5 szobás 76 1,58

3,0 szobás 92 1,91

3,0 szobásnál több 38 0,79

osszesen 4807

1. lakott illetve jogilag nem üres lakások db

bérleti szerződéses 3f33

használati szerződéses 39

jogcím nélküli 8s8

hagyatékos (ogilag nem üľes) f1

2. iires lakás

hasznosítható f71

nem hasznosítható (pl. bontandó, zźlrolt) 385

osszesen 480',1

Kategĺóľia 2010. 2011.12.31 2012.t2.31 2013.12.31 2014.Lf.31

Lakás
db

Laká
sdb

Yáitoz
ás

e|őző
évbez

Lakál
sdb

Yáitoz
ás

e|őző
évhez

Laká
sdb

Yáitoz
ás

e|őző
évhez

Lakál
sdb

Yá|tozál
s e|őző
évhez

100%-os
önkormányzat
i

3f83 3208 75 2998 fr0 2989 9 2953 36
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ebből üres 375 397 -f2 331 66 5 t3 -42 433 -60

Társashazban 2Í75 f037 138 2000 37 r924 76 I 882 +z

ebből tires 155 137 18 137 0 190 -53 209 -19

Osszesen 5458 5245 213 4998 aA1 4913 85 4835 78

ebből tires 530 )5+ -4 468 66 563 -95 64f -79

A lakásállomány hasznosítás alapú szerkezeti vźitozásait mutatják a fenti táb|ázatok, amelyben az
elmúlt évek év végi zźtrő adatsorai szerepelnek 2010-től. A táb|ázatokból megállapíthatő, hogy az
önkoľmányzati lakásportfólió csökkenése kisebb mértékű lett, amely az ingat|anvá|ság hatását, az
önkormányzati lakásállomány iránti kereslet csökkenését mutatja, illetve ezen tényezők hatźsára az
elidegenítés egyenletes csökkenéséhez vezetett. A fDlZ-es év kivételt jelentő kiugľó csökkenését a
Corvin Sétány Projekt területén ta|á|hatő Bókay János u. 31,; 33; 35; 37; szźtmű épületek bontása
okozta, amely során 134 darab lakás kertilt megsztintetésre.

Az önkormányzati lakások 8l8 táľsasházban és 173 önkormányzati tulajdonli épületben helyezkednek
e|. Az onkormányzati épületek kóze| 40 %o-aigen rossz műszaki állapotban van, melyek üzemeltetése
és karbantartása jelentós tobblet költséggel. Ezek aránýalanul nagy terhet rónak a kęľiiletľe.

Az elmú|t években a két nagy kerületfejlesztési program volt a legjelentősebb hatással az
önkormányzati lakásportfólióra. A Corvin Sétány Projekt közel 700 onkormányzati lakás került
lebontásra 2004-20|2 között, mely lakások közel 40%o-a komfortnélkÍili volt és lebontott lakások
átlagos alapteľülete 37 m, volt. A lakásállományba ekkor bekerült közel 400 új vagy felújított lakás
mindegyike összkomfoľtos vo|t, és átlagos alapterületĺik közel |0 oÁ-a| nőtt. A Magdolna Negyed I, II,

és III keretében közel 700 lakást tarta|maző önkormányzati lakóépi'ilet keriilt meglijításľa. Emellett
zaj|ottak még részleges felújítási munkálatok, de ezek a házak, jelenleg is folyamatos további
felúj ításra szorulnak.

L akdsp o rtfó lió átstr ukt urdlús

Az önkormźnyzati lakásportfolió további átstrukturálásra szoľul, az e|oregedett és |eromlott műszaki
állapotú, és többlet üzemeltetési költségrĺ |akőházak miatt. A kerület fejlődése érdekében szükség van
több l szobásnál nagyobb <isszkomfortos lakásľa, de amegťlzethetőségi korlátok miatt je|entős igény
van a kisméľetű, és alacsony komfoľt fokozatu lakásokra is.

Fontos célkitűzés a szükséglakások kivonása a rendszerből. Elsődleges teendők a társasházban |évő,

megüľesedó szükséglakásokat árverésen értékesíteni, az önkormányzati épületekben megüresedoket -
amennyiben a műszaki feltételek adottak - a szomszédos lakáshoz csatolás, vagy átadás a közösség
részére közös helyiség használatra, vagy átminősítése helyiséggé' A határozoľt időre bérbe adott
szükséglakásokat a szerződés |ejárta után folyamatosan kell kivonni a lakásgazdálkodásból, és a
hatźlrozatlan idejíj szerzódéssel rendelkező szükséglakások esetében a bérlők érdekeinek szem ęlőtt
tartésźpaljavasolt azok kihelyezése.

A jövőben célszeľíĺ lenne olyan |akások megépítése, amelyek gazdaságosan üzemeltethetőek, alacsony
rezsivel fenntaľthatók, gazdaságosan kivitelezhetőek, és az épületekben jól megválasztott helyen, jól
bérbe adható helyiségek létesítésével. Ki'ilönösen fontos az onkormänyzat saját szempontjainak,
igényeinek megfelelő kivitelezés.

Kłizéptávú tew z Az ti n ko ľmány zat v agy ongazdálkodási te rvének kłizéptávú felad ata :

. a lakásmobi|itás éľdekében 5 éves pľogram keľetében je|entős mennyiségű' |egalább 10 7o-os
méľtékíí új építésű lakásáIlomány létľehozása, az Allami Támogatású Bérlakás Pľogľam
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keľetei köziitt, állami ktiltségvetési támogatásból, elsősoľban a fiatal lalĺĺskeľesők számáľa
ttibb lalcĺst magában foglaló garzonházak (fecskeházak) építése'

. nyugdíjas otthon, mozgáskor|átozot1ak otthonház építése vagy kialakítására azon táľsadalmi
ľétegek elhelyezése céljából' akik béľlalcísukat vagy tulajdonukat fe|ajánlja a nyugdíjas
otthonban vagy Đ mozgáskoľ|átozottak otthonházába ttirténő elhelyezés fejében. 

^zotthonházak megvalósítása vállalkozási a|apon is ttirténhetne, melyhez az tĺnkoľmányzat
kedvezményes áľon teľtiletet biztosítana.

A program részeként kiilső fonásokat (állami költségvetés, EU-s támogatás) felhasználva, elsősorban
a ťlata| lakáskeresők szźtmára garzonházakat (fecskehazakat) kellene építeni, vagy meglévő épületeket
cé|zottan (komfortosítással, lakásösszevonással) felújítani. A kialakításra keľtilő lakásoknak kis
alapteľületű, ľacionálisan építhető és könnyen fenntarthatónak kell lenniük, és minimum
komfortosoknak.

Nyugdíjas otthon építésére vagy kialakitźsára is igény van. Ez esetben annak a tarsadalmi rétegnek
biĺosítja az e|he|yezést, aki béľlakását vagy tulajdontú ajźln|ja fel a nyugdíjas otthonban töľténő
elhelyezés fejében. Az otthonhźnak megvalósításába a törvényi rendelkezések kereti közott más
szereplőket is be lehet vonni, Önkoľmányzattámogatás (kedvezményes terület biztosítás) mellett.

Ilosszútávú teľv: Az tinkoľmányzat vagyongazdáIkodási teľvének hosszútávú feladata' a
keľĺileti lakhatás stabĺlitásának megteľemtése.

B. i Lakásgazdálkodási és hasznosítási feladatok

Lakdsgazddlkodds

A rendszerváltást követően több tizezres darabszámú önkoľmányzati tulajdonú lakással rendelkezett a
Józsefuárosi Önkormányzat, ame|y a lakáspľivatizáciő miatt már 5.000 alá csökkent napjainkra. Az
önkormányzati |akásgazdálkodás feladata kettős, egyrészt biztosítani a kerületi lakhatási feladatok
számára a lakásokat, másľészt az önkormányzati vagyon értékének megőrzése, és az ezze| kapcsolatos
vagyonkezelési feladatok. A lakásgazdálkodás célja is kettős: a táľsadalmi igényeknek megfelelő
lakásállomány fenntaľtása, és a lakásvagyon értékének megőrzése.

A lakóépiiletek műszaki á||apota az e|mtit évek felújíŁásainak és fejlesztéseinek ellenére, az évtizedes
alacsony ráfordítás és az épületek korából adódóan avult állapotban vannak. A keľületi lakbérek
tükľĺjzik a lakások keľületi elhelyezkedésének, az épületek mrÍszaki állapotának külĺinbségeit
(éľtéIrnövelő és csökkentő tényezők) a bérlők szociális he|yzetét - (szociális, költségelvĹĺ). Piaci alapú
lakbér nincs a kerĺ'iletben.

Az önkormźtnyzati |akásgazdźůkodás önfenntaľtóvá vá|ását tĺibb tényező akadźiyozza. A kerületi
táľsadalmi igények és lehetőségek jelentős megfizethetőségi korlátokat állíanak a rendszeľ elé,
nagyon magas a kerületben a munkanélktiliek és az a|acsony keresetűek aránya,jelentős a lakbér- és a
kapcsolódó külön díjhátralékokkal rendelkezők aránya, magas a nem ťlzetés aránya, növe|ve ezze| az
önkormányzati kintlévőségeket, és a kapcsolódó költségeket.

A gazdaságos üzemeltetést nehezíti az elĺiľegedett, rossz miĺszaki állapotban |évő épületek és lakások
kiugróan magas artnya. A magas, állandó felújítási ráfordítási igénye ezeknek az éptileteknek
többszörĺjse az tĄ épitésű lakóházaknak. Az önkormányzati lakásporľfólió <jsszességében jelentős
veszteséget eredményez az Önkormá nyzatnak.

Hasznosítĺísi szempontból érdemes lenne megvizsgá|ni azt, hogy ha ezen |akásállomány köľéből
évente legalább f0 db lakás felújításra kerül, effe a cé|ra elkülonített forrásból, akkor
költséýbevéteUfenntaľtási szempontból az önkoľmányzat kedvezőbb helyzetbe kerülne-e. A fe|újítást
követően ezen lakások egy része pä|yźlzat tńján, magasabb bérleti díj előírása mellett válhatnának
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hasznosíthatővá, a másik részével pedig nagyobb számban lehetne elősegíteni a pźiyázaton kívüli,
minőségi lakáscserét kéľelmezó'k igényét.

Kiizéptávú tervz Äz önkoľmányzat vagyongazdálkodási teruének kłizéptávrĺ feladata, hogy az
öneľejĺikből saját lakhatásukat megolđani nem képes családoknak segítsen eľejéhez méľten,
ezen belül:

o az ůiľes és váľhatóan megůĺľesedő lalĺások elsősoľban a Képviselő.testület által meghatározott
pľojektek hatáľidőben töľténő megvalĺĎsulása éľdekében, az épületekből tiirténő kihelyezési
feladatokkal łisszefiiggő béľbeadásľa keľüljenek felhasználásra,

. minőségĺ lakáscseľe soľáno elsősoľban azon béľlők minőségi cseľekéľelme támogatható, akik
vál|alják a hatályos rendeletben előírt kiitelezettségek teljesítését. Azon esetekben, ahol a cseľe
kapcsán önkoľmányzati kőte|ezettség keletkezne, űgy az csak, kifejezetten szocĺálisan aľľa
ľászorulók részére támogathatĺĎ.

. lakásbéľleti jogviszony - béľlőĺ kezdeményezés alapjźn, pénzbeli téľítés ellenében - közös
megegyezésse| való megsziĺntetése soľán, azon |alľások keľiiljenek elsősoľban előnybe, amely
|akásokat a lalľásgazdálkodási feladatokban előírt kötelezettségek teljesítése, valamint a
gazdaságos hasznosíthatóság éľdekében fel lehet használni - legalább 1'5-2 |akóhelyiségbőI
álló' komfoľtos, iisszkomfoľtos, egyedi fűtéssel ľendelkező - a teljes önkoľmányzati tulajdonrú
lakásállomány, valamint a mindenkoľi elfogadott tinkormányzati kii|tségvetésben biztosított
fedezet teľhéľe,

. javasolt a megüľesedett lakásál|omány köľéből évente |ega|ább 20 db lakás felújítása, a
felújított lakásokbó| 10 db páiyázat útján (magasabb bérleti díj előíľása mellett)' 10 db pedĺg
pá.Jy ázaton kívü|ĺ' minőségi lakáscseľe ke ľetében keľülhet hasznosítás ra,

Hosszrĺtávú terv: Az önkoľmányzat vagyongazdálkodásĺ tervének hosszútávú feladata, a
táľsadalmi igényekľe reagá|ő, egyensúlyos lakásgazdálkodási ľendszeľ létľehozása, ezen belül:

. a |a|šáspoľtfóIió színvonalának emelése, illetve a szükséglalcások megszĺĺntetése,

. az fisszkomfortos lalcĺsok béľleti díjának vagyongazdá|kodási szempontok figyelembevéte|ével
töľténő megállapítása.

onkormdnyzati lakhatási kinttévőség kezelés

Az önkormányzati lakásállományban a 20|5. januári adatok alapján 897 jogcím nélküli lakáshasználó
van nyilvántarMa. f0|4 évben az ĺĺnkényes lakásfoglalók kilakoltatásait is figyelembe véve 73 lakás
kiüľítés került végrehajtásra, 90% - a tervezettnek.

A lakásgazdálkodás egyik legnagyobb kihívása a jelentős mértékű lakbéľ- és kapcsolódó üzemelési díj
díjhátľalékok, képződése és azok behajtása' A kertileti lakásállományban lakók magas szĺízaléka nem
képes, vagy csak ľendszertelenül fizetni ezeket a terheket' A béľbeadó ezért é| a bérleti jogviszony
felmondásának jogintézményével. A végrehajtás kezdeményezése minđen esetben jogerős végzés
a|apján történik, és ezek az e|járások sok esetben éveket vesznek igénybe. A hátralékos családoknak,
eza|aÍt az időszak alatt van módjuk arra, hogy hátralékukat és a |akásbérleti jogviszonyukat is
rendezzék. Akiknek ez nem sikerĹil azokat a bíróság kötelezi a lakások elhagyásáľa' de kényszer
kiköltöztetésekre csak igen kis számban kerül sor különféle társadalmi szempontok, és peres eljárások
miatt.

Az onkormányzat hosszú idő alatt jut hozzá üres állapotban a megszűnt bérleti jogviszonyú
lakásokhoz, ezze| gazdálkodási feladatai és kintlévőségei is tovább növekednek. További prob|émaaz
is, hogy a lakáshasználók nem fizetnek bérleti díjat, és nem fizetnek használati díjat. A lakások
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kiürítése során, sok esetben további lakhatásra alkalmatlan állapotban kerülnek vissza a lakások. A
lakáshasználók egy része jelentős kárt is okoz az onkormányzatĺak a lakásban végrehajtott
rongálásokka|' Az önkormányzat követelheti a kźtrait, az e|maradt bérletilhasznźůati díj megtéľítését,
đe ęz a legtöbb esetben az onkormányzatrészéről behajthatatlannak bizonyul.

Kiizéptávú tew; Az önkoľmányzat vagyongazđálkodási teľvének kiizéptávú feladatao hogy
teľemtse meg a hátľalék képződés csiikkentésének lehetőségét, keľessen olyan intézkedéseket'
amelyek segítik a béľlőket a fizetési képességülďhajlandóságuk ntivelésében.

Hosszútávú tervz Az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének hosszútávr'i feladata' hogy a
lakásfenntartási ľendszeľ részeként épii|jön fel több szeľeplős lakásfenntartási ľendszer.

Üľessé váIlÍ lakdso k új rahasznosítósa

A megüresedő lakásait az önkormányzat a lehető legrövidebb idő alatt és legalacsonyabb költség
ráfordítás mellett kívánja visszajuttatni a hasznosított (bérbeadás, értékesítés) lakások körébe. Tcibb
módon ffidjaaz önkormányzat elérni cé|ját: atársashźaakban lévő lakásokat azźlfuéte|kori állapotban
i.iresen, nyilvános pá/lyánati eljárás keretében elidegeníti. Az önkormányzati tulajdonú épii|etekben
megüresedett lakásokat az átvétę|kori állapotukban bérlakás pźůyźnat tftján, vagy tulajdonosi döntéssel
pá|yázaton kívüli minőségi lakáscsere keľetében hasznosítja, felújítási kĺjte|ezettséggel, amely jelentős
anyagi terhet jelent mind a pályźľ;ók, mind a minőségi lakáscsęľét kéľelmező bér|ők szźtmźra'
Megállapítható ugyanakkor az is, hogy a bérlakás pá|yázatra kiírt lakások tekintetében, azok rossz
miĺszaki á||apota, illetve kerületen belüli kedvezót|en terÍileti fekvésük miatt a pźiyázők sok esetben
nem pźiy źznak, vagy a pá|y ázatuktól elállnak.

Középtáľű tewz Az iinkoľmányzat vagyongazdáIkodási tervének középtávú feladata, hogy
teľemtse meg a feladattal nem teľhelt lakások hasznosításźnak az önkoľmányzati szempontból
legkedvezőbb módját.

Hosszt'itávrú tervz Az önkoľmányzat vagyongazdálkodási tervének hosszr'itávú feladata' hogy
teľemtse meg a keľületi igényeket kĺszolgáló és fenntartható lakáspoľtfóIió gazdálkodást.

Lakhatdssal kapcsolatos intézkedések

Bérleményellenőľzések: Az önkormányzat tulajdonában źil'ő |akások és nem lakás céljára,szo|gá|ő
helyiségek lakástörvény szerinti fe|hata|mazáson alapuló ellenőrzése a Kisfalu Kft. feladata. Evenkénti
ellenőrzések és soron kívüli ellenorzések típusát különböZtetjük meg. A helyszíni ellenőrzés nem
helyettesíthető. A bérlemény rendeltetésszerll használatanak ellenőrzése, a szerződés és az ingat|an

adatainak egyeztetése , kizárő|ag a helyszíni jegyzőkönyv a|apjźn lehet tényszeriĺ.

Pénzugyi feltételek: Az önkoľmányzat a meglevo lakásállomány fenntaľtására és fe|űjítástra a
lakbérbevételeket, a helyiségbérleti bevételeket és a költségvetésben elkülonített felújítasi forľásokat
hasznźůja fel. Nagyon sok olyan épület van, ahol a lakbér méľtéke alacsonyabb, mint a társasház közös
költség, vagy az onkormányzat á|ta| tényleges költségeken nyugvó ĺizemeltetési díj. A bérlőket jogos
lakásigényük és (helyszínen is alaposan ellenőrzött) anyagi helyzetük fi.iggvényében kell lakhatási
támogatásban részesíteni. A megoldás koľlátozná a jogos igényt meghaladó nagyságú lakás
igénybevételét és ösztönözné a lakás mobilitást, amennyiben egy adott épĺilet adott lakását
önfenntartóvá kívánja tenni az onkormányzat, ílgy a jelenlegi lakbét a többszöľösére kell felemelni.
Ilyen arányú lakbéremelés természetesen elképzelhetetlen egyidejű szociá|politikai intézkedések
nélkĹil. Az onkormányzati rendelet a|apján biztosított lakhatasi támogatás rendszerét szükséges
továbbfejleszteni.

Szociális támogatás: A kerületi táľsadalmi igények és lehetőségek jelentős megfizethetőségi koľlátokat
állítanak a kerületi lakásrendszer elé. Nagyon magas a keľületben a munkanélküliek és az alacsony
keresetűek arźnya, je|entős a lakbér- és a kapcsolódó külön díjhátralékokkal rendelkezok arźnya. Ezért
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a kerületi lakásállományban van szerepe a kis alapteriiletiĺ, alacsonyabb komfoľtfokozatu, olcsóbban
üzemeltethető lakásoknak. Szociális felhasználású új lakások építése esetén szigoľú feltételekkel
lehetne szabźiyozni a lakáshoz jutást azza|, hogy ezek a lakások sem rövid, sem hosszútávon nem
értékesíthetők, a bérleti jogviszonyokat csak meg]latározott időre lehet megkötni. Emellett a meglévő
állományból eľre a cé|ra évente legalább 12 db lakást lehetne külön eÍTe a célra elktilönített-
ĺinkormányzati költségvetési keret terhére felújítani.

A szociális ľászorultság sokaknál állandósult, ám bizonyos esetekben csak ,,pillanatnyi'' he|yzet. Ezért
a jogosultságok elbírálását éves-kétéves rendszeľességiĺvé kell tenni. A határozott idejíĺ bérleti
szeľződések megkötésére egyéb intézkedések męllett szükség van, ha célunk a szociális juttatások
kihaszná|ása érdekében tett visszaélések lehetőségének visszaszorítása.

Házfeli'igyelő rendszer felülvizsgá|ata: A je|enlegi házgondnokilhánakaútői ľendszer az
önkormányzati épületek tisztasági he|yzetérejelentenek megoldást. 201l-ben az önkormányzat á||ást
foglalt a rendszeľ a megújítása érdekében' Az elmúlt években a Magdolna Negyed Pľogľam III során 3

épületben kísérleti jelleggel ..szomszédsági házfe|ugyelők'' kerültek megbízásra, de az összes
önkoľmányzati épületben erős az igény a häzfe|ugyelő ľendszer megújítása iränt' A ľendszer
megújítása során, aházfe|ugyelők feladatainak kijelölésénél, figyelemmel kell lenni aházaktakarítása
mellett, a vagyonkeze|őve| való napi kapcsolattaľtásra, a hźzban élok nyugalmának biztosításfua, a
ktizbiztonsági problémák megelőzésére, az illegális haszntiati módok elkeľülésére, a kisebb
karbantartasi feladatok e|végzésére' a lakók |akáshasznźllati támogatására, be|eéľtve a mérőóra
leolvasást, és a díjfizetéseket is.

Kőzéptáxű terv: Az önkoľmányzat vagyongazdálkodási teľvének középtávú feladata, hogy
lakhatási intézkedésekkel segítse elő a |akásgazdá|kodási feladatok teljesülését' ezen belül:

. a meglévő |akásáIlományból szociális haszná|at céljáľa évente legalább 12 db lalĺĺs keľüljtĺn
elkülönítésľe és felújításľa'

. a házfelügyelő ľendszeľ megújítása soľán, a házfelügyelők feladatainak kijelötéséné|
Íigyelemmel kell lennĺ a háza'k takarítása mellett, a vagyonkezelővel való napi
kapcsolattaľtásra, a házban élők nyugalmának biztosítására, a kiizbĺztonsági pľoblémák
megelőzésére) nz illegális használati módok elkeľĺiléséľe' a kĺsebb kaľbantaľtási feladatok
elvégzésére, a lakók lakáshasználati támogatására, beleéľtve a mérőőra leolvasást, és a
díjfizetéseket is.

Hosszútávrĺ teľv: Az tinkoľmányzat vagyongazdálkodási teľvének hosszűtávú feladata, hogy
teremtse meg a kerületi igényeket kiszolgáló és fenntaľtható la|cáshatási rendszert.

C. / La|ĺíselidegenítés

Az önkormányzati |akáse|idegenítés az a|ábbiak szerint alakult 2012 - 20l'4 köztjtt. Az elidegenítések
évente az a|źbbiak szeľint alakultak:

A bérlőnek töľténő lakás elidegenítések száma cscikken, de a2014 évben két társasház a|apitása töľtént

ev bérlős lakás (db) üľes |akás (db) osszesen

2012 53 )J 106

2013 t6 66 82

2014 z) 50 73
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meg és kezdődött męg az épületekben ta|źůható lakásbérlemények elidegenítése. Az árveréses lakás
elidegenítés darabszám állandónak mondható. f073-ban az ĺires elidegenített lakások szttma
megnovekedett, 5 helyett 6 db árveľés került megľendezésľe' A 20l5. év folyamán megindulhat azűn.
MAV telep bérleményeinek elidegenítése, amely átmeneti emelkedést hozhatmajdaz értékesítésben.

A többségi magántulajdonban lévő társashazakban |évő önkormányzati lakások eladása
vagyongazdálkodási szempontból kedvező az önkormźnyzatnak. Közös érdek, ha azokban a
társashźzakban csökkenti a lakástulajdonának mennyiségét az onkormányzat, amelyekben a tulajdoni
hźtnyada 50 % t.eletti. Ez az állapot sem źV önkormányzatnak, Sem a társasháanak nem kedvezo. Az
ilyen épületekben a felújítási költségek tulajdoni hányad arányában foként az onkormtlnyzatot terhelik,
viszont a tźrsasház nem tud semmilyen pźiyźnaton elindulni, így a tulajdonosoknak saját maguknak
kell fedezniük minden kiadást. Figyelembe véve' hogy atźlrsashźuakban milyen nagy a közös költség
kintlévőség, a ttrsashźnak állagmegóvására sok esetben lehetetlen összeszedni a szükséges fedezetęt.
Ezekben a házakban az önkormányzati tu|ajdoĺ arányźlnak csökkentése, mind két oldal egységes
megelégedésére szolgál.

Kiizéptávű terv z Az iinko ľm ányzat vagyon gazdálkodási te rvének középtávú feladata :

. a lakás-állomány daľabszámának és tisszetételének optĺmális szintľe hozása érdekében az
tinkormányzat folytassa üres lakás árueľési tevékenységét, és lehetőség szeľint 6 árveľést
tartson egy évben, álveľésenként átlagosan 10 db lakás meghiľdetésével,

. amennYiben egy adott időszakban az ĺires lakás állomány összetétele miatt nem lehetséges
vegyes' lakás és helyiség összetételű áľveľés megľendezése, 10-12 db helyiség meghĺľdetésével
taľtson árveľést,

. az tinkormányzat értékesítse nzon lakásbéľIeményeit, amelyek (1) o|yan társasházban
helyezkednek el, amelyben az önkoľmänyzati albetét daľabszám |egfeljebb 5 db vagy az
iinkormányzati tulajdonĺ hányad 10 %o a|atti, vagy (2) o|yan táľsasházban helyezkednek el,
amelyben az önkoľmányzati tulajdoni hányad 49 "/" Íe|etĺĺ, vagy (3) a bérleti díjat meghaladja
a ktizös ktiltség méľtéke, (4) a la|ĺás komfoľt Íokozataz szükséglakás, komfort né|kü|io
félkomfoľtos,

. lakásgazdálkodás ktiľében megnyíló kłite|ező és napĺ feladatok e|látásáľa felhasználni nem
kívánt önkoľmányzati tulajdonban |évő üľes lakások ktizĺĺl maximum 60 db táľsasházi
épĺiletben lévő lalĺís keľüljtin évente elidegenítésľe'

. a lakásbéľlemények e|idegenítésébő| származő bevételek a |akásgazdáIkodási feladatok
ellátása során felhasználandó ĺiľes |akások felújításáľa' állagmegóv,ásźra, komfortfokozat
niiveléséľe hasznáIhatóak fel.

HosszútávrĹ tervz Az önkoľmányzatvagyongazdálkodási tervének hosszútávrĺ fe|adata:

. a ktizéptávú vagyongazdálkodási terv képezi alapját'

. a vagyonelemek felii|vizsgálatát folyamatosan el kell végezni.

Iv I f) Helyiségvagyon és hasznosítása

f0|4. deceľnber 3|-én az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek száma 1834 db,
amelyből 584 db van bérbeadás útján hasznosítva és 125 db helyiséget jogcím nélkül használnak.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadása f009-tó| fo|yamatos visszaesést mutatott, továbbá
aháńra|ékállomány megnövekedése is tiikľözte a nemzetgazdasźryi szinten zaj|ő negatív folyamatokat.
A folyamat 20l3-ban megállt, majd egy szinten stabi|izálódott és lassú növekedésnek indult. A
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növekedés méľtékét naryban befolyásolhatja abérbeadások és a bérleti díj megállapítás rugalmassága,
a helyiségek műszaki adottságaihoz és jellemzőihez töľténő igazitása.

Éves szinten aziĄbérbeadások számakb. 80-90 db között mozog' f}I4-ben a visszaadott helyiségek
száma 65 db volt. Előzőekből látható, hogy az űj bérbeadások szźtma már megha|adja az évente
megürülő helyiségek számtń, igy ahasznosított helyiségek száma növekedésnek indu|t. Ez vélhetően
az elkövetkező 3 és 5 évben is n<jvekedni fog a nemzetgazdasági folyamatok fiiggvényében.

A legnagyobb kereslet továbbra is a Palota-negyedben elhelyezkedő helyiségekre van. A kérelmezők
jellemzően a 40-100 m2-es utcai helyiségeket keresik, a 100-150 m2 fe|etti helyiségekľe igen ritkán
nyújtanak be kérelmet. Az udvari helyiségekre is igen korlátozott a kereslet, tekintettel arra, hogy
iz|etszeru tevékenység nem folytatható ezekben a helyiségekben e|helyezkedéstikľe való tekintettel,
maximum iľoda vagy raktár cé|jára hasznosíthatók.

Azokat a nem lakás célú helyiségeket, amelyek tartósan üľesek és érdeklődés sincs rájuk bérbevétel
éľdekében, valamint az eme|eti és udvari he|yiségeket az önkoľmányzati tulajdonú üres lakásokkal
egyĹitt árveľésen pľóbáljuk hasznosítani. Az elidegenítések száma évente kb. 20 db, így a nem lakás
célú helyiségek állománya évente ennyivel csĺikken.

A kedvezményes bérleti díjon bérlő civil szervezetek száma 40-50 db között mozog' ahány szervezet
megsztinteti a bérletijogviszoný és adja vissza a helyiséget, köľülbelül ugyanannyi új szervezet köt új
bérleti szerződést. Ez a számadat évek óta ugyanezen tartományban mozog, így vélhetően az
elkĺjvetkező 3 és 5 évben is hasonló lesz.

A helyiségek felújításźú cé|ző bérbeszámitások összege átlagosan évente 5.000.000-8.000.000 Ft
között mozo5, és emellett számos alkalommal vállalják fel a kérelmezók a helyiségek fehijítását
alacsonyabb bérleti díj megállapítása mellett. Az önerőből felújított helyiségek egy részét, valamint a
régi bérlemények egy részét a bérlők megvásárolják' ami a bérleti díj bevételi e|őirányzatot, valamint
az önkormányzati helyiségállományt szintén csökkenti. A bérlők által megvásárolt ingatlanok száma
éves szinten kb.3.7 db, és csökkentő tendenciát mutat.

A helyiségek bérbeadása érdekében azok bemutatása (pl.: inteľnetes felĺiletek, együttmiĺködési
megállapodások más kerĺ'iletekkel, füváľossal) megfelelően működnek. Ezeken tul a bérlői kedvet a
bérleti díj méľtékével lehet fokozni, illewe a helyiségben végzendő felújítások elszámolásával, bérleti
díjban töľténő fi gyelembe vételével.

Nem lakás cé|jára szo|gtiő helyiségek esetében mutat némi fellendülést a bérbeadási tevékenység, de a
helyiség állomány összetételben jelentős számú azon helyiségek szźlmą amelyek legalább egy
évtizede nem voltak bérbeadás útján hasznosítva főként elhelyezkedésük miatt' Ezek a helyiségek az
épületek udvari frontján rendelkeznek bejárattal, pinceszinti, ftjldszinti vagy emeleti elhelyezkedésűek.
Ez a helyiségállomány az onkormányzat szźlmźlra terhet jelent amellett, hogy a tulajdonságaikmiatt az
elidegenítésük is nehézkes, mivel a hasznosításuk szűk körben lehetséges, az érdeklődés csekély
irántuk.

A helyzet notma|izźůźtsának egyik módja, hogy amennyiben egy épĺilet táĺsasházzá a|apítása
megkezdődik, meg kell vizsgálni az épületben lévő helyiségek tulajdonságait, és azokat a
helyiségeket, amelyek elhelyezkedésiik, belmagasságuk, egyéb tulajdonságuk miatt nem
hasznosíthatók, a társasházközós tulajdonába kell alapítani. Ilyen helyiségek lehetnek:

. a közös tulajdonú pinceszinti folyosóról, helyiségből, tetőtérből megközelíthető helyiségek,

az a|acsony belmagasságri helyiségek,

azok a helyiségek, amelyekben az épulet közös vezetékei, mérőóráivannak,
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. az vdvari bejáratu fijldszinti helyiségek, amennyiben 5-10 éve már nem voltak bérbeadás útján
hasznosítva,

. az udvari bejáratűpinceszinti helyiségek,

. bármely olyan helyiség, amelyik bérbevételére legalább 10 éve nem volt igény (pl.: az épi|et
kerü|eten belĺili elhelyezkedése miatt).

Ez utóbbi esetben nem érdemes arra váľni, hogy valamely város-rehabilitáció meghozza a terület iránti
keľesletet, meľt addig az onkormźnyzat helyiséggel kapcsolatos kiadásai jelentős terhet rónak a
költségvetésre, illetve nem feltétlenül téľül meg a várakozásba fektetett pénz és energia, különös
tekintettel a feltorésekľe és rongálásokľa.

Az épületen belül elhelyezkedő, rossz elhelyezkedésű helyiségek társashźa tulajdonába adásźra az
önkormányzat az e|mtilt |5-f0 évben tĺjbb alkalommal tett kísérletet. A társashźnak a helyiségeket
véte|ár megfizetése nélkül sem kívánták áwenni aza|ábbi indokok miatt:

. a helyiség megszerzése után akkor is kell a forgalmi érték a|apján számított adót és illetéket ťlzetni,
ha egyébként vételár teljesítésére nem kerii|t sor,

. az önkormźtnyzat jô közös költségfizető a társasházban,

. ha a tźrsasház źtweszi a helyiséget, az a tĺĺrsasház közös tulajdonába kerül, és megnő az egyes
tu|ajdonokhoz tartoző tulajdoni hányad, igy nő az egyes albetétek utźtn ťlzetendő közös költség
összege

. a tĺĺrsasházatterhe|i atttrsasház tulajdont a|apítő okiľat készítésének költsége.

Az ingyenes tulajdonba adás lehetősége a 2011. évi CXCVI. törvény hatźiyba lépésével lehetetlenné
vált, mive| azt. a törv ény ti|tja.

Kiizép- és hosszrĺtávrĺ terv: Az önkormányzat vagyongazdálkodási teľvének közép- és
hosszútávú feladata, hogy a béľbeadás tekĺntetében az iinkoľmányzat a||uimqzza gyakran a
béľbeszámítás nettó módját' azaz z béľleti díj méľtékét á||apítsa meg alacsonyabb szinten azza|,
hogy cseľébe a béľlő hatáľidőľe, a megállapodásba foglalt munká|atokat köteles elvégezni.
Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy visszamenőleg éľvényesíti a béľbeadó a teljes béľleti díjat.

Bérleti díj és vételárhdtralék hdtralékkezelés' kiitbérkiitelezettségek behajtósa

A bérleti díj éshozzä kapcsolódó kozuzemi dijtartozást felhalmozó bérlők szźtma évek óta l30 és 180

között mozog. A hátralékot felhalmozók esetében elsődlegesen arra teszünk kísérletet, hogy a szociális
rendszerben valamilyen megoldással a bérlő bérleti jogviszonya ľendezhető legyen, (p|.: részletfizetési
megállapodás, adósságcsökkentési támogatás).

Amennyiben a bérlő nem mutat arra vonatkozőan készséget, hogy a kialakult he|yzet rendezésľe
kerüljön, kénýelenek vagyunk ahátra|ék behajtására és a kiürítésľe peľes eljárást kezdeményemi a
volt bérlővel szemben.

A helyiség béľleti díj hátralékállomány a|akulására tendenciálisan je|Iemzó, hogy az utóbbi években a
bérleti és használati díj előírás |assú csökkenést mutat, tekintve, hogy a kisebb helyiségekre nagyobb a
kereslet, amely kisebb béľleti díj előírást eredményez, továbbá a régi bérlők bérleti dijcsökkentési
kérelmekkel fordulnak a tulajdonos felé. A jogcím nélküli hasznźiők nagyobb arźnyban adják vissza
önkéntesen a helyiségeket és hatékonyabb a helyiségek kiürítése is. A kintlévőség állomány
csökkenése köszönhető az évek óta csökkenő inflációnak is. Váľhatóan ez a lassú, éves szinten pár
száza|ékos csökkenés 3 illetve 5 év viszony|atźlban is megmarad, esetlegesen stagnálni fog.
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Ezze| el|entétben a bérleti és használati díjakra befolyt bevétel évek óta növekeđő ĺisszeget mutat,
amely tendencia vélhetőleg az elkövetkező években is megmarad, és eléri a 2009-es 800 millió körtili
<isszeget. Ez köszönhető a megbízhatőbét|ói réteg kialakulásának.

A fentiek azt is jelentik, hogy a bérleti és használati díj kintlévőség állomány évek óta csökken, amely
tendencia 3 és 5 éven belül is vélhetően megmaľad.

Jelentős vźitozás,hogy 2014-től a késedelmi kamat hátľalékállománý is nyilván taľtjuk a rendszeľben,
amely 60 millió forinttal nĺjveli meg a hátralékállománý. A késedelmi kamat nyi|vántartttsa miatt a
hátľalék ál|omány mindösszesen egyenlege vélhetően évente tobb tízmillió forinttal fog növekedni, a
cs<jkkęnő bérleti és használati díj állomány ellenéľe. Ennek oka, hogy a tartozźs kiegyenlítésének
elhúzódása miatt a tóke hátralék máľ nem nő, de atartozást a kamat méľtéke növeli.

Jelenleg a korábbi években beépítési kötelezettséggel eladott telkek adásvételi szerződéseinek nem
teljesítése miatt L4 db kötbéľ kötelezettség teljesítése iránti per van folyamatban.2010-2014. években
l db telek került értékesítésre' amely adásvételi szerződésbe beépítetttink minden o|yan szerződéses
garanciáú, ami a korábbi szeľződések tapaszta|atai a|apján felmertilt, és az Önkormányzat érdekeit
szo|gá|ja.

Kiizép. és hosszútávú terv: Az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének kiizép- és
hosszútávr'ĺ feladata, hogy a hátľalékkezelés teľiiletén az önkormányzat a jelenlegi gyakoľlatot
a||<a|mazz, azaz a hátľalékok behajtása éľdekében a jogszabályi lehetőségeket kihasznáIva tegye
meg a szĺikséges lépéseket. A jelenlegi ľendszeľben újabb' az óxadék és a kiizjegyzői okiľatta|
kiegészített béľletĺ szeľződés melletti biztosítékok ľendszeľbe építéséľe nincs mód és szĺikség,
azo|<at kell maľadéktalanul kĺhasználnĺ, amelyek ľendelkezésľe állnat pl.: ktizjegyzői okiľatba
foglalt szeľződés, végrehajtás' igénybeje|entés felszámolási, vége|számo|ási, töľlési és csőd
eljáľásban.

Helyiség elidegenítés

20|f-2014 három éves időtartam alatt a nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek elidegenítése az
alábbiak szerint alakult. Előzőek a|apjáĺ az elidegenítések évente az a|ábbiak szeľint alakultak:

ev bérlős helyiségek (db) üres helyiségek (db) összesen (db)

2012 2 ', /1 26

20r3 I f6 27

f0r4 Tf 44 56

A bérbe vett helyiségek szźtmának2074. évre tĺjľténő hitelen növekedése, a bérlői magatartássa|, az
igények megvá|tozásával' a béľbevett helyiségek felújítási igényének nagyságáva| magyarázható. Sok
olyan helyiség kerĹil bérbeadásra, amelyek ľossz állapotúak, fehijításuk jelentós anyagi ráfordítást
igényel. Ezekben az esetekben a béľlők nem szívesen ruháznak be az önkormányzat tulajdonában álló
helyiségek felrijításába, tekintettel ana, hogy a felrijítás költségének nagyobb része, amely a helyiség
haszná|aÍźban láwányos' nem számolható el, mivel azok nem a béľbeadó kötelezettségeinek körébe
tarto znak, h anem a hasznźůathoz kapcs ol ó dó ki alak ítás kö ltsé ge i .

Az elidegenített üľes helyiségek szźtmának növekedése hátterében az źúI, hogy f014. évben két olyan
árverés megľendezésére is sor kertilt, amelyeken vagy na1yobb számban szerepeltek a nem lakás
cé|jźra szolgáló helyiségek, vagy csak nem lakás cé|jára szolgźiő helyiség elidegenítéséľe keľült sor. A
daľabszámot növeli az is, hogy nagyobb szźlmban kerüIt elidegenítésre l0 millió Ft forgalmi érték
alatti nem lakás céljára szo|gźůő helyiség árverésen kívül.



Ktizéptávú tewz Az onkormányzatvagyongazdálkodási teruének kiizéptávú feladata:

. a helyiség.állomány daľabszámának és tisszetételének optimális szintľe hozása éľdekében az
önkoľmányzat folytassa az üľes helyiség árveľési tevékenységét, és lehetőség szeľĺnt 6 árveľést
taľtson egy évben, a lakások mellett 6-8 đb helyiség meghiľdetésével,

. az tinkoľmányzat továbbľa is folytassa a nem lakás céIjáľa szolgáló helyiségek áľveľésen
kívülĺ óľtókcsítósót abban ĺz csctbcn, ha n hclyisóg foľgnlmi éľtélĺe nem óľi el a 10 mĺllió F't.ot.
Ebben az esetben konkľét kérelemľe, a|acsonyabb ktiltség me||ett real.izńl.hatő a tulajdonos
váltás,

. nem lalcás céIjáľa szolgáló helyiség elidegenítése esetén javasoljuk' hogy az łinkoľmányzat
azo,n helyiség béľleményeket, amelyek megfelelnek az elidegenítési ľendelet szeľinti
feltéte|eknek, azaz (1) a gazdaságossági számítások alapján megtéľůil az elidegenítés' és (2)

olyan táľsasházban helyezkednek el, amelyben az a|betét szám legalább 10 és ebből az
tinkoľmányzati a|betét daľabszám legfeljebb 3 db vagy az önkoľmányzati tulajdoni hányad 5
o/o a|atti, vagy (3) a helyiség foľgalmĺ éľtéke 8 millió Ft alatti, vagy (4) a helyiség 3 éven túl
béľbe adott,

. az iinkormányzat továbbľa is folytassa a nem lakás cétjáľa szolgáló helýségek áľveľésen
kívüli értékesítését abban az esetben, ha a helyiség foľga|mi éľtéke nem óľi el a 10 millió Ft.ot.
Ebben az esetben konkľét kéľelemľe, a|acsonyabb ktiltség mellett realĺzálható a tu|ajdonos
váltás.

Ilosszútávú tervz Az iinkoľmányzat vagyongazdálkodási tervének hosszrĺtávrĺ fe|adata:

. a középtávű vagyon gazdálkodási i ľányelvek szolgá|nak alapj áu|'

. a vagyonelemek felülvizsgálatát folyamatosan el kell végezni.

Iv / 3) Telekvagyon és telekgazdálkodás

Az önkoľmźnyzat tulajdonában jelenleg 59 db telek van. Ebbő| 14 db bérbeadás útján kerül
hasznosításra 6 db tires (1 db felépítményes), és 39 db nem hasznosítható, mert a Corvin Sétányon
helyezkedik el, illetve valamely ĺinkormányzati intézmény telephe|ye (pl.: iskolaudvar, piac
paľkolója). A telekből 2 db Mogyoľódon van, ezek éľtékesítésére folyamatosan kísérletet tesz az
önkoľmányzat'

Közép- és hosszútávú terv: Az iinkoľmányzat vagyongazdálkodási tervének közép. és

hosszútávú feladata:

. a telkek beépítési kiitelezettséggel történő éľtékesítése'

. a saját beľuházásban ttiľténő beépítése a megfelelő tisszetételű béľlakás-állomány kialakítása
éľdekében.

A saját beruhźzástban történő beépítést azért javasoljuk, meľt az Önkormányzat tulajdonában több
olyan, kis szint és lakás szźtmű épület van, amelyek miĺszaki állapotuk, elavultságuk miatt bontasra
javasoltak, és így újabb teľülętek szabadulhatnak fel a hasznosítás számára.

v. Adópolitika

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat2014-2019. évi helyi adópo|itikája, az
adórendszerrel kapcsolatos elvi döntések, gyakorlati eljárások, az adóľendszer és egyéb pénziigyi
rendszerek összhangját szabá|yoző elvek cisszességét foglalja magában. A helyi adópolitika
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irányelveinek meghatározásakor kiemelt cél, hogy a helyi adőnaűs, - figyelembe véve a lakosság és a
vállalkozások teherbíro képességét -, biztos bevételi foľrást jelentsen az onkormányzatnak és
garantźijaakiegyensú|yozottköltségvetést.

Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testi.ilete a helyi adőztatást űgy
alakítja ki, - figyelembe véve a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességét -, hogy biaos bevételi
forrást jelentsen az Önkormányzatnak és gaľantálja a kiegyensri|yozott költségvetést, amelynek
megvalósítása érdekében, az a|źlbbi irányelveket, célokat foga|mazza meg,

2014-2019. évre az adópolitika irányelvei, céljai, és ezek megvalósításának eszközei:

Többletbevételi foľrások folyamatos biztosítása, amelyet az adők és az adók módjára behajtandó
köztaľtozások végrehajtási hatékonyságának növelésével, äZ adóellenőrzések számźnak
megemelésével, a nem adőzők felkutatásával és visszamenőleges adőnatásźxal lehet elérni, mindezen
eszközökke| az adőzási moľál is növekszik.

A bevételi foľľások folyamatos biztosítása érdekében minden év november 30. napjáig az
onkormányzat adőrendeleteit a koncepcióhoz kapcsolódva meg kell vizsgálni,

. adó-fajtánként az adőzói kor nagyságźú, az adőpo|itika és a gazdasági program célkihízéseit
elősegítő kedvezmények és mentességek rendszeľét, a várható bevételeket' és az adőnatás miatt
jelentkező esetleges negatív hatásokat;

. az adőfajtákat összehasonlítva a bevezetendő, illetve fenntaľtandó adókat, az adőrendeletek
módosításának szĺikségességét;

. az adőmértéket, amelynek meghaÍtrozásánä| különos figyelmet kell fordítani a fokozatosság elvére.

Kiemelt cél', az iinkoľmányzat adőbevéte|ekkel töľténő gazdálkodásának pozitív megítélése az
adőzők köľében, a bizalom ncivelése, amelyet az ađőbevételeknek, adőzők szźlmára źúlráúhatő és
számukĺa is fontos terĺileteken történő felhasználásával érhet el az önkormźnyzat.

Adóalanyok jogkövető magataľtásának eľősítése megvalósulhat az adőe||enőrzések során adózók
és adóhatóság közotti kapcsolat eľősítésével, az adőigazgatási eljarással kapcsolatos mindennemű
előzetes és folyamatos tájékoztatással, kiemelten a bevallásokľa, aZ adókedvezmények,
adómentességek kérelm ezésére vonatkozóan.

Célként kell megfoga|mazni a helyi adóztatásban a ľugalmas' magas szakmai színvonalű,
ügyfélbaľát gyoľs iigyĺntézést, az egyedi problémák minél gyorsabb és megfelelőbb keze|ését cé|ző
tigyintézést, kommunikációt.

Az adópolitikai irányelvek meghatźroztsáva| az onkormányzat he|yi adóbevételei hosszú távon
biĺosítottak.
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