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Bevezetés

A Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. $-a rendelkezik arról,

hory Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megbizatásának időtar-

tamáta meg kell határoznia gazdasági progľamját. A gazdaságí program a képviselő-testület megbizatźsának

időtartamára, és az azon tti mutató időszakra szól. A gazdasági program Józsefuáros számára meghatározza

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

mi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a fóvárosi és a koľmányzati területfejlesz-

tési koncepcióhoz illeszkedve - az önkoľmányzaÍ. á|tal nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biĺosĹ
tását, fejlesztését szo|gálják' A gazdasági program tarta|mazza külonösen: a fejlesztési elképzeléseket, a

munkahelýeremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adőpo|itika cé|kitíizéseit, az

egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok

esetében a befektetés tźtmogatási politika, városiĺzemeltetési politika célkitűzéseit.

1. A fő célok

Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuáľosi tnkormányzatnak a f014-f0l9-es időszakban a legfontosabb

céljai Józsefváros hangsúlyos gazdasági fejlődése érdekében, hogy:

. Magyarország és Budapest fejlődésével összhangban azt tźtmogatva, szcivetségben a kormánnyal és a fővá-

ľos vęzetésével, segítse elő a kerületben élő polgárok, azittdo|goző vá||a|kozások gyarapodásźtt, gazdasági

tevékenységük bovĺ'ilését, hosszli távú stabilitásuk megteremtését'

. az cinkoľmányzat feladatai ellátásának teljes körii' jó színvonalon való végrehajtásához, önként vállalt fe-

ladatainak megvalósításához szükséges vagyonának éľtékét megőrizze, növelje, a vagyonelemeket úgy

alakítsa, hogy az támogassa az egyensiilyos és hosszútávon is biztonságos kozszolgálat ellátást.

Budapest Fováros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat épitf010-20|4. év közötti időszak kittĺZott céljai

a|apján elnyeľt eredményeire, és eľre építi a következő időszak munkáját.

2. A stľatégiai célok

A Józsefvárosi onkormänyzat a jovőkép megvalósulásának érdekében stľatégiai célokat ttizki maga elé, és

programokat fogad el.

. Csa|ádokra épülo kertileti társadalom
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Az onkormányzat kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy a társadalom alapelemét adó családok számźra

legyenek biztosítva az egyéni, családi és közosségi boldogulás feltételei. Az életköľülmények javítása érde-

kében célul trĺzi ki, hogy támogatja a családok felelős tevékenységeit, melyek lakhatásĺ koľülményeik javĹ

tását szo|gálja' Folytatja abérházak megrijítását, de a hangsúlý a kerĺ'ileti társasházak megújításának támo-

gatására helyezi. A lakhatás megfizethetősége, és ahźtrányos helyzeĺĺ családok megsegítése érdekében több

csatornás támogatást bizosít. Emellett a családok megbecsĺilt idős tagjai számára elérhető, több szintű cél-

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

Együttműködve az állami alapellátássa|, azt a helyi specifikumoknak megfelelően kiegészítve, bińosítja a

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

den társadalmi csoport számára, esélyt nyújwa az é|etminőség javítására, a társadalmi mobilitásra és a

munkaerőpiaci versenyképesség megteremtésére. Az oktatási rendszeren belül lehetové teszi a hátľányos

helyzetű gyeľekek, fiatalok diffeľenciált fejlesztését, fe|zárkőzástú, valamint a tehetséges gyeľekek felkutatá-

sát és gondozását, a helyi óvodai férohelyek bővítésével is'

A kertiletben koncentrálódó társadalmi pľoblémák mérséklése, oldása érdekében erősíti a táľsadalmi kohézĹ

ót, a táľsadalomfejlesztést, e tevékenységében fő szövetségesének tekinti a kerĹileti non-proťlt szervezeteket.

A keriilet egészének egysége fejlesztése és a kĺjzös társadalmi akarat biztosíthatja, hogy a keľület egyes ré-

szei kĺizotti különbségek nem alapvető szociális és szegregációs problémákból, hanem a negyedek identitá-

sából száľmazó sajátosságaibő| adódnak' Erősíti a keri'ilet lakosságáľa je||emző befogadó türelmet, kuzd a

táľsadalmi kirekesztődés mérsékléséért és a fe|zárkőzás csatornáinak biztositásáért.

. Vállalkozásokĺa építő kerületi gazdasäg

A kerĺiletjövőjének egyik alappillére a helyi gazdaság, és az itt élők erős gazdasźlgi tevékenysége. A kerület

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

budapesti viszonylatban is jelentős kulturális értékekľe épülő turizmus, valamint a kerület tľadícióit régôta

biĺosító vállalkozói réteg' Az önkormányzat ęnnek a három elemnek az eľősítésére és osszekapcsolására

épiti ahe|yi-gazdaságfejlesztési programját. A program legfontosabb célja, hogy támogassa a kerületi gazda-

ság szereplőinek törekvéseit, annak érdekében, hogy főváľosi, országos és nemzetközi gazdasági térben is

versenyképessé tudjanak válni és hosszútávon azok is maľadni.

A kerĺ'ilet gazdasági élet erősítésének célja a foglalkozatottság szintjének növelése, a kertilet

jövedelemteremtő és önfenntaľtó képességének erősítése, a munkanélküliek számának csökkentése, és a

foglalkoztatásba történő visszavezetésük elősegítése' A munkanélküliek számának csökkentése érdekében a

kerület tźmogatja a képzési foglalkoztatási pľogľamokat, az életut programokat, a rendszeresen állásböľzéket,

és álláskereső klubokat szervez, külonösen az iskola után munkába á1|ő fiataloknak. A keľület megerősíti a

közfoglalkoztatási programját, és azt összeköti a képzésekkel. A helyi vállalkozások fejlesztése elosegíti a

versenyképes gazďaság, és avá|tozásokľa rugalmasan reagźiő munkaerő kínálat kialakulását.

. Kozbiztonsáe. közterületek



Az itt élők, dolgozók és a kerületben megfordulók biztonságának, kĺilönösen a közterületek biaonságának

nĺjvelését alapvető célnak tartja az önkormányzat, s e cé|kitűzés elérésében szźtmit a lakosság aktív

egytittmiĺködésére. A minőségi kerületi környezet kialakítása' a szabadidő pihenéssel, spoľtolással való

eltöltésének lehetőségeit bővítendő' továbbra is kiemelt célként keze|i a közterületek és a zöldfelületek

megíjítźtstń, valamint a sportolási lehetőségek bővítését. Ennęk érdekében további utcák, terek, parkok,

sportlétesítmények keriilnek felújításra, felszerelésük - wifi - kiegészitésre, új zö|d rekeációs felületek

kęri'ilnek kialakításra. A kozterületek állapotának tartós fennmaľadása, fenntartása érdekében fontos szerepet

szán a helyi lakók felelosségvállalásának, ezérttámogatja azok szervezodését.

A közterületek rendjének, tisztaságźĺnak fokozása, a deviáns tertilethasználati formák megakadźiyozźsa

éľdekében az önkormányzattovátbbi prevenciós és el|enőrzési eszkozöket használ fel az itt élők érdekében,

és kiterjeszti a gondoskodást a társasházakľa és a bérházak'ra is. A kerékpźtrűthtůőzat bővítésével a kerület

bekapcsolódik a környezetterhelést csökkentő, egészséges, biĺonságos modern városi közlekedési hźiőzat

kialakításába.

. Fenntaľtható lakókörnyezet

A kerület hosszú távú felemelkedésének egyik legfontosabb biztosttéka, az önkormányzatibérházakban és a

ttrsasházakban elhelyezkedő keľületi lakásállomány összetételének javítása és a ťlzikai állapotának javítása.

A lakásportfolió raciona|izćůása, működésének biztosítása, az épú|et-tizemeltetés hatékonnyá téte|e, a 2I'

századi körülmények kialakításaacé|. Fenntarthatósági és megfizethetőségi szempontból is nagyon fontos,

hogy üzemelési költsége csökkenjen a lakásállománynak. Az á||omttny felújítása, korszerűsítése mellett az

intézményrendszer korszerűsítése is fontos feladat, meg kell vizsgá|ni a lakók igényeire szabott házmester

rendszer kía|akitásźt, ezzelnöve|ve aházakban élés biztonságát is, és új munkahelyek kialakulását.

A f0|4-2019-es időszakban kiemelt figyelemmel fordul az önkormányzat a társasházi épületek és lakások

fe|é' Az épületek mrĺszaki állapotának javítása, az é|etveszélyes és elavult szerkezetek kicseľélése,

biĺonságuk nĺivelése közös érdek és feladat, ennek érdekében az önkormányzat megnove|i támogatási

erőfeszítéseit. Emellett attrsasházakban élők biztonságának és nyugalmának biztosítása is fontos feladatként

jelenik majd meg az onkormányzatvá||a|ásai között'

A kerület vagyonának fenntartása érdekében integľált szęr:ĺezet kertil létľehozásra, ame|y fel tudja vźi|alni az

egész keľületben egységesen magas színvonalű szolgá|tatást, a końerületek gondozásában, a szabźiyos

parkolás biztosításában) az önkormányzati intézmények és lakások fenntartásában is. Az ĺĺnkormányzatnak

az lntézmények, és a saját tulajdonú lakásállományának fejlesztése során nagy hangsliý kell fektetni a

megújuló energiaforrások használatára, az elavult gépészeti ľendszerek cseréjére azuzeme|tetési költségek

optima|izá|ása érdekéb en.

. Stabil önkormányzat

A kerület fejlődésének egyik alappillére a gazdaságilag stabil önkormányzat' Az önkormányzatnak meg kell

őriznie a törvényekben is rögzitett bevételi-kiadási egyensúlý. Ennek éľdekében elő kell segíteni a kerület
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működési és a feladatokkal nem érintett vagyonelemeinek hasznosításából szźtrmaző bevételeinek növelését,

kiadásainak r aciona|izá|ását, tervezhetoségét.

A kerület hosszú távú fenntartható fejlődése érdekében az önkormányzatnak folytatnia kell a párbeszédet az

itt élőkkęI, az itt dolgozőkka|, munkaadókkal munkavállalókkal, vállalkozókkal és az önkormányzati és

kormányzati partnereive|. Az i.igyviteli rendszer gyorsítása, követésének optimal'iztiása érdekében át kęll

témi az e-önkormányzati rendszerre, hogy az igymenetek nyomon kĺjvethetőek legyenek, az osztá|yok,

csoportok közötti kommunikáció felgyoľsuljon, racionalizálódjon.

3. A gazdaságfejlesztés céIja - vállalkozásokľa építő keľületi gazdaság

Foglalkoztatási he|yzet javítźsa; vá||a|kozői versenyképesség növelése; turisztikai vonzerő javítása;

munkaero képzés a kerületi önfenntartó és jövedelemtermelő képesség javitása éľdekében, kulturális és

épített örökségekĺe támaszkodó munkahely-teremtés; kreatív gazdaság; munkanélküliek helyzetének

javitása; negyedekľe épĺilő identitás klaszter helyzetének javítás, ,,tudásipar''.

A kerület gazdasági programja két, egymással szoros kapcsolatban álló stratégiai fócél megvalósítása köré

csoportosítható:

I) A keľületi gazdaságversenyképességének növelése a városľész vá||a|kozásait segíti, orientálja abban, hogy

a budapesti, országos, euľópai és világpiacon értékesíthető termékeket és szolgáltatásokat állíthassanak elo,

illetve vonző kornyezetet biztosít számukra.

II) A foglalkoztatottság helyzetének javitása, mint stratégiai cé|kituzés a kerület lakosságának kíván olyan

lehetőségeket biztosítani, amelyek képessé, alkalmassá teszik őket arľa, hogy akár városrész gazdaságában,

akár a kerületen kívüli munkahelyeken munkát tudjanak vállalni. E stratégiai cél szĺ'ikségességét Józsefiláros

lakosságának iskolai végzettségre,szakképzettségre vonatkozőkedvezőtlen adatai indokolják.

4. A keľii|e ti gazdaság veľsenyképességének növelése

Budapest Fováros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak alapvető feladata, hogy a helyi

kozszo|gźitatások műkodtetése mellett vállalja fel a helyi gazdasźry fejlesztésének feladatát is. E

feladatellátás a kerület gazdasági nĺivekedését, azitt élók életminoségének javítását segítheti elő, tovźlbbá az

önkormányzat költségvetési forrásainak növelése, valamint a városfejlesztési elképzelések megvalósítása is

csupán a gazdasźryi növekedés elősegítésével valósulhat meg.

Szolgáltatások mennyiségi, minőségi javítása

Az önkormźnyzat elsódleges cé|ja, hogy támogassa a hiányző lakossági szolgáltatások fejlesztését,

szabá|yozźsi tervekben biztosított ovezetekkel és az ezek a|apján tĺjrténő önkormányzati ingatlaneladásokkal,

valamint foga|mazzon meg egységes szolgáltatásbővítési, élénkítési programot. Az önkormányzat

e|határozta, hogy specifikus témákat és fejlődési utakat is meghatároz a kerület élénkítése érdekében, melyek

összhangban állnak főváros, illetve a régiő fejlődési céljaival. Ennek ttikrében folyamatosan bővíti

vállalkozásfejlesztési programját,valamint támogatja az,(ljornanletelepedo vállalkozások, cégek műkodését'
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Turisztikai vonzeľő jav itása

A fenntartható és versenyképes turisztikai ľendszer kialakítása képes segíteni a keľiilet gazdasági

aktivitásának növelését. Az elmúlt 4 évben több új szálloda is felépült a kęrületben, jelentősen megnőtt az

idelátogatók száma és elégedettségtiket mutatják a nemzetkcizi szaksajtőban megjelenő visszajelzések'Ezek

a piacképes idegenforgalmi, tuľisztikai létesítmények, kiszolgáló egységek elősegítik a kertilet folyamatos

fej|őĺ|éséÍ, hiztosítja Rllrlapest gazdasŕtgi renĺlszęréhęz, va1ő csatlaknzást és a váľosi é|etbęn való aktív

részvételt, amely jövedelemforrást jelent és növeli a városrész onfenntartó képességét. Tovább kell

ösztönozni avá||a|kozásokat, hogy bővítsék szolgáltatási palettájukat. Egységes turisztikai célokat, valamint

tudatos aľculatot kell meghatározni a turisztikai specifikáció során, melynek a|ka|mazása célszeľű az egész

kertiletre néne' Mindezeken felül a fenntaľthatóság növelése érdekében erősítésre szorul a keľület város

marketingje, mely tovább képes erosíteni a kerület egységes turisztikai célkitűzéseit, valamint pontos

útmutatást tud adni akituzott célok eléréséhęz.

,'Tudásipaľ''

Józsefüáľos városszerkezeti és városszervezeti adottságaira a|apoz-,ła hangsúlyos szerepet vállal Budapest

vonzerejének és versenyképességének erősítésében. A fővárosban egyedülálló koncentľációjú egyetemi és

kutató kapacitások, valamint a Belső-Józsefuárosban máľ kialakult ,'kľeatív milliő'' nyújdák azt az innovatív

gazdasági környezetet, melynek révén kia|akultak a kertiletben a fejlett tudásalapú üzleti szolgáltatások

helyei, akutatás-fejlesztési területek, a kulturális- szabadidős gazdaságraépülő szolgáltatások célterületei.

A Corvin Sétányon f0I6 végére kialakul egy a fővárosban is egyedülálló ..bio-infoľmatikai.. klaszter, mely

3000 új tudásintenzív munkahellyel bővíti Józsefuáros munkaerő piaci kínálatát, ezze| egészíwe ki az aműgy

hangsúlyos felsőoktatási koncentrációt. A kertilet legnagyobb munkáltatói ezek az egyetemi intézmények.

Kreatív gazdaság

Józsefuáros negyedei sajátos épített és kulturális orokségekkel rendelkeznek. A negyedek jól

elkülöníthetőek, kiválóan specifikálhatóak, így fejlődési útjaik is kijelölhetőek az ott élők sajátosságaira

építve. A specifikáció és közosségtudat, a meghatározott célokkal való azonosulás képessége biztosítja a

lakók támogatását is a progľamok mellett és aktív részvételüket a megvalósítás terén. A negyedekľe épülő

identitás klaszter helyzetének javitźsa, kultuľális és épített örokség elemeire támaszkodó munkahelýeremtés

Józsefuáros tobb negyede - Palotanegled, Tiszniselőtelep, Csarnok negłed, Corvin negyed - is kiváló

adottságokkal rendelkezik, a ,,lcreatív gazdaság,, feltéteĺeinek kialakulasa szempontjóbóI. Ez a mára

kialakult különos ,,milliő,' vonzza a lcreatív ágazatban érdekelt szeľeplőket, vállalkozókat, művészeket. Ez a

fejlődés komoly lehetőségeket biztosít a negledeĺrľlek és a kerületnek. Ezt a folyamatot érdemes és Jontos

támogatnia, funkcionóĺisan gazdagítania az önkormányzatnak, pétdául a Palotanegłedben a már meýelenő

galériák letelepedését támogatva elérni a sajátos arculatú ,,Galéria Negyed', kialakulását. A
jövedelemtermelo képesség fokozásával' magas színvonahi szolgáltatásokat lehet a területre vonzani, és a
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kreatív fiatal vállalkozók. művészek vállalkozói szándékait lehet ösztönözni támosatással. tanácsadással.

infrastruktúrával.

Váll al kozás i környezet j av ítása

A kerület fejlődése és piaci helyzetének eľősítése érdekében szem előff kell tartani a gazdaság piaci

igénykehez való alkalmazkodásźlnak képességét. Az önkoľmányzat támogatja a piac szereplőinek fejlődési

lehetőségét, az ilj informźrciőkhoz, tudáshoz va|ő hozzźĘutásukat, és a területi speciflkációs újítások

vállalkozókhoz töľténő eljuttatását. Szem előtt kell tartani, hogy az innovatív, az iĄhoz, a megvtůtozoIt

igényekhez megfelelően alkalmazkodő gazdaság képes csak hosszú távon megteremteni és fenntaľtani

Józsefváro s v árt gazdasźtgi aktivitást.

A kertiletnek elo kell segíteni az informáciő źram|ásźú vá|la|kozői fóľumok, borzék és tematikus előadások,

tanácsadás szervezésével. Vállalkozói információs pontok aktivitásának növelésével, továbbá vállalkozók

számára szóló hírlevél felállításával.

5. A fo glalk oztatottsági he|y zet j avÍtása

A kerület lakosságának és vállalkozásainakjövedelemteremtő és önfenntartó képességejavítása érdekében a

foglalkoztatottság szintjének növelése szükséges. Elengedhetetlen, hogy a társadalmi különbségek

novekedését megállítsuk, megkezdjük a munkanélküliek számának csökkentését és képzési foglalkoztatási

programok, karrieľ programok, valamint vállalkozás fejlesztési program segítségével támogassuk a terület

fejődését, a biĺos gazdasági jövő megteremtése érdekében'

A versenyképes gazdaság egyik feltétele' az é|etęn áttartő tanulás lehetőségének bizosítása a ťlatalok és a

tanulni vágyő felnőttek számára, melynek segítségével minden társadalmi csopoľt szttmára esélyt lehet

nyújtani az é|etminőség javítására, atársadalmi mobilitásra. Az oktatási rendszernek lehetővé kell tennie a

hátrányos helyzeťtĺ gyerekek, fiatalok differenciált fejlesztését, fe|zárkőzását, valamint a tehetséges gyerekek

felkutatását és gondozását is.

Munkaerő képzés

A kerĺileti munkanélküliek számának csökkentése érdekében, szakmát kell adni az aktív korú népesség

képzetlen hányada kezébe, s ennek első lépéseként minél több embert kell eljuttatni a kĺjzoktatási

intézményekbe, a fe|zárkőZtatő képzésekbe. Segíteni kell a munkahely kereséstiket, munkába állásukat is.

Minél több aktív korút kell vissza juttatni a munkaerőpiacra, ezze| is növelve a gazdasági aktivitást,

csökkentve a kerület szociális kiadásait.

Készségfej lesztő képzések

A szakképzések mellett elengedhetetlen a sikeľes munkakeresés elősegítése érdekében a számítógépes

képzések indítása is. Ezek a képzések elsősorban alapfokri ismeretek e|sajátitásźra kell, hogy iľányuljanak,

hiszen a városrészek lakóinak alacsony sza|<képzettsége magába fog|a|ja a számitőgépes analfabétizmust is'

A számitogépes ismeret szinte elengedhetetlen egy megfelelő állás elnyeľése érdekében, hiszen már az
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önéletrajzokat is digitális formátumban kell elküldeni, és a legtöbb esetben természetesęn online várjźtk a

j e lentkezők oné|etr ajzát.

A jelenlegi tapasńa|atok alapján át kell tekinteni azokat a karrierutakat és feltételeiket, amelyek stabil

munkaerőpiacipoziciőt és így megélhetést biztosíthatnakahźtrźtnyos helyzetrí flataloknak.

Munkanélküliek esélyeinek j avítása

Az Álláskereső Klubban lehetőség nyílik a munkakeresőknek friss állások közötti keresgélésre, melyeket a

Kormányhivatal illetékeseitől kapunk, illetve ingyenesen keresgélhetnek az interneten az álláshiľdetések

közott, továbbá telefonálási lehetőség is rendelkezésükĺe źilr, mindezekben természetesen segítséget

nýjtanak képzett munkatársak, akik oné|etrajzírźlsban is készségesen állnak rendelkezésľe' Évente több

alkalommal állásböľze szervezése aKesztyllgyár KözösségiHázban, ahol a munkaadóknak lehetőségük van

a megfelelő munkavállalót megta|á|ni, illetve az á||áskeresőknek megismerni a piaci kínálatot és

megtalálniuk a számukľa megfelelő állásajánlatot. A börzén - a munkaadók mellett - kiállítók a képző

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

szeľvezetek.

Munkába állást segítő klubok

Külön-ktilön nők és férfiak szźtmtlraheti rendszerességgel személyiségfejlesztő klub tartása, ahol szakképzeÍt

vezető segítségével lehetőségük van a csoport tagjainak megbeszélni sikereiket, kudaľcaikat, munkakeresés

során szerzetttapasńa|ataikat. Az eddigi észrevételek szeľint az ólláskereső klub műkodtetése indokolt, a heti

találkozások alkalmával megtanulnak csoportban mósokkal egłüttmííködni, próbainteľjúk keretében

felkészülnek egl valós állasinterjúra, megtanulják a családi viselkedési-, g1lerelcnevelési normákat,

hozzászolcrlak a rendszeres konttséggel járó életvitelhez. A munkába állást segítő klubokban szemé|yes

szolgáltatásként nyílik lehetőség a mentorprogÍam igénybevételére is. A projekt az á||áskereséstől az

elhelyezkedésig, illetve a foglalkoztatás biztossá válásáig kíséri figyelemmel és támogatja a klienst.

Új kcizfo gl a lkoztatási pro gram

Új keľĺileti kozfoglalkoztatási program kerül kialakításra, amely illeszkedik a Nemzeti Közfoglalkoztatási

Program célj aihoz és támogatási ľendszeréhez.

Kiegészíto foglalkoztatási lehetőség

A lakásállomány fenntaľthatóságát, az éptiletek biĺonságának növelését, illetve a helyi munkaerő kinźiatra

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

kialakítja az épületenkénti házmesterrendszert az önkormányzaÍi tulajdonú bérházakban.

6. Józsefváľosi fej leszt ések 20|4-20 1 9-ben

Józsefuáros városfejlesztési irányvona|ait a 2005-ben elfogadott l5 éves keriiletfejlesztési stratégia, és 200]-

ben elkészült és többszor felülvizsgált - utoljára 20|2-ben - Integrált Városfejlesztési Stľatégia határozta

meg. Jogszabályi változások miatt az Integrá|t Városfejlesztési Stratégiát, a jelenleg kidolgozás a|att á1|ő

Integrált Telepi'ilésfej|esztési Stratégia fogja felváltani, mely avagyongazdálkodási teľwel osszhangban meg



fogja hatáľozni a jovőbeni középtávú célokat, valamint a 2014 utáni években az Integrált Városfejlesztési

Stratégia felülvizsgálataként szolgáló dokumentumként is fog funkcionálni.

A kerületi gazdastęfej|esztés stratégiai céljainak elérése egymásra épülő, integrált programokkal, valamint

olyan céIzott fejlesztésekkel valósítható ffi€g, amelyekkel a futó fejlesztési projektek eredményei

megórizhetoek, sőt azoka építve további eredményeket generál.

Józsefuárosi gazdastryťejlesztési program multiplikátor hatása a keynesi beruházási multiplikátor hatás elvén

működik, azaz a progľam keretében a helyi gazdastęba befektetett beruházás újra és újľa keľesletet indukál

és így növeli az összjövedelmet a gazdaságban. A pľogľam egyes elemei közvetlenül (Corvin Sétány

Program, Teleki téri piac felújítása, köztęrületi pľogľamok), más elemei pedig közvetve (bölcsődefejlesztés,

szélesköľű partnerség) járulnak hozzá a jövedelemi multiplikátoľ-hatás működéséhez.

Corvin Sétány Progĺam

A keľület és egyben a főváros legnagyobb város-rehabilitációS fejlesztése a 2010-|4-es idoszakban a többi

fővárosi programtól eltérően nem áIlrt ffiog, hanem eroteljesen tovább folytatódott. 20|4-ben az

önkormányzat és befektető partnere megerósítette és egyben területileg a korszak igényeihez i||esztette az

együttműkĺidési megállapodásukat. Ezzel űj lendületet kapott a pľogram' me|yhez Magyarország Kormánya

is csatlakozott' egy új kutatófejlesztő központ megindításának támogatásárő| született döntés'

f015-|6-ban az önkormányzat te|jesiti saját vá||a|ásait, befekteto új tudásintenzív munkahelyeket hoz |étre

és tĺjbb száztlj lakást. f0l6-ra elkészül a l36-os tombben akormányzatitámogatással épülő Bionikai Kutató

Kozpont, amely további befektetéseket yonz a teľiiletre és a keri'iletbe. Ezekkel a lépésekkel felgyorsul a

Corvin Sétány Program és várhatóan f0|9-re egy közel kész źt||apotfogja várni az erre jźrőkat.

Auróra utcai Szakorvosi Rendelő intézet fej I esztése, bővítése

Az önkormányzat 2010-ben e|határozoÍt fejlesztése a Jőzsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (JESZ) jobb

feltételek közé kerülését cé|ozta. A f014-bęn megindított kivitelezés az épu|et bővítésével és felújításával

oldja meg a kertilet egészségügyife|adatai ellátásának fejlesztését és ajárő beteg szakellátás korszerűsítését.

Európa Belváľosa Program II.

2008-ban keľült elfogadásra Belső-Józsefuáros, Palotanegyed fejlesztési akcióteľve, azEurőpa Belvárosa

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

megújulásának a|apját tette le. Az Európa Belvárosa Progľam eléľt eľedményeire a|apoma, a kerületi

fejlesztési stratégiával összhangban 2013-ban megtörtént a további fejlesztési beavatkozások meghatározása,

és a munkák programozása.2O14-ben a Főváľosi tnkormányzattő| elnyert támogatás segítségével indultak

meg a munkák, melyek 20l6-ra fejeződnek be. Középpontban a kreatív - vállalkozói kornyezet javítása, a

turisztikai és tudásbázis alapú fejlesztési irányok további eľosítése, a közterületi fejlesztések, és építészeti

értékek megőrzése á|l.

Magdolna Negyed Program

8

u^______. r



A Magdolna Negyed Program III. üteme 2015. évben fog lezárulni. A Program három üteme, amely f004-to|

zajlik jelentős változásokat hozott a negyed életében. Az Európai Uniós f007-f0|3-as tervezési idószak3,9

milliáľd Ft-os támogatásának felhasználásával töľtént az egyik legnagyobb előrelépés, és ezeket az

eredményeket kell a 2014-f0|9-es időszakban megőľizni.

Orczy Negyed Progranr

Józsefuáros háľom nagy váľosfejlesztési projektjét _ Palotanegyed, Corvin Sétány Progľam' Magdolna

Negyed - kovetően megkezdődik a kerüIet ezen részéhez kapcsolódó fejlesztési program kialakítása. A2014-

f}2}-as Európai Uniós teľvezési időszak támogatásainak felhaszná|ásáva| kerül kialakitásra a progľam.
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sleľe 2.Jnel|éklet a ,,Javaslat a gazdasági pľogľam és a közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási teľv elfogad źsára', táľgyú előteľjesztéshez

Bu dapest Főváľos VIII. keriilet Józsefvárosi O nkoľmá ny zat

Közép- és hosszrĺtávú

VAGYoNG AZD 
^LKolÁsr 

TERVE

Bevezetés

A Budapest VIII' kerület Józsefráľos onkormány zata a nemzeti vagyonról sző|ő 20|1. évi CXCVI.
töľvény 7. $ (1) bekezdése a|apján elkészítette a.,Közép- és hossaitávűvagyongazdálkodási teryét,,'

A törvény idézett (1) - (2) bekezdése kimondja, hogy ,,a nemzeti vag/on alapvető rendeltetése a
közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a lakossóg közszolgáltatásokkal való ellátósdt és e

feladatok ellátásához szüluéges iýastruktúra biztosítását. A nemzeti vagłonnal felelős módon,

rendeltetésszeríjen kell gazdáĺkodni. A nemzeti vaglongazdálkodás feladata a nemzeti vaglon
rendeltetésének megfelelő, az állam, az onkormányzat mindenkori teherbíľó képességéhez igazodó,

elsődlegesen a kozfeladatok ellátásához és a mindenkori tdrsadalmi szüluégletek kielégítéséhez

szükséges, egłséges elveken alapuló, átlátható, hatékony és koltségtakarékos mĺjk0dtetése, értékének

megőrzése, állagónak védelme, értélĺľlövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az áIlam

vag/ a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjóból feleslegessé váló vagłontárgyak

elidegenítése.,,

A Józsefrárosi onkormtnyzat vagyongazdálkodási tervének fe|adata, hogy kijelölje a

vagyongazdálkodásra vonatkozó intézkedések irányvonalát, összhangban az önkormányzat Képviselő.
testi'iletének Gazdasági Programjával, a kerületfejlesztési dokumentumokkal - ITS, keľületfejlesztési

koncepció - a keľület közszo|gá|tatását meghatároző torvényi és ellátási dokumentumokkal, valamint

egyéb más a keľület é|etét érintő koncepciókkal és stratégiákkal, megfoga|mama ezzel a

v agy ongazdálkodás kozép - és ho ssaitávú célkitűzéseit'

I. Az Onkorm ányzati vagyon szabáilyozásának jogi kiiľnyezete

Az onkormónyzat vagyona az Alaptörvény 38. cikk (I) bekezdése alapján nemzeti vaĐlon. A nemzeti

vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szo|gá|ata, a közös szükségletek kielégítése és a

természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. Az
önkormányzat vagyonára vonatkozó legfontosabb jogszabály a nemzeti vagyonról sző|ő 2011' évi
CXC\Ą. törvény, melynek a|apjźn az önkormányzatvagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

A törzsvagyon a kotelezo ĺjnkormányzati fe|adatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. A
törzsvagyonon beltil a következo kategóľiákat külĺjnbözteti meg a törvény:

- A helyi önkormányzatkizárő|agos tulajdonát képező nemzeti vagyonba taľtoznak:

a) a helyi közutak és műtárgyaik,

b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló teľek, parkok,



c) a helyi önkormányzat tulajdonában á||ő - külön torvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek,
kozcélú vízi létesítmények' ide nem érýe avízi kozműveket,

Ide taľtozik, amit törvény Yagy a helyi onkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségrĺ nemzeti vagyonnak minosít.

- A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes toľzsvagyonźúképezi:

a) a helyi önkormányzat tulajdonában á||ő közmű,

b) a helyi onkormányzat tulajdonában ti|ő, a helyi önkormányzat képviselő-tęstülete és szervei'
továbbá a helyi cinkormányzat á|tal' fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv

elhelyezését, valamint azokfe|ađatának ellátásátszo|gá|ő éptilet, épületrész,

c) a helyi onkormányzat tobbségi tulajdonában á||ő, kozszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási
szo|gźitatást e||átő gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági

részesedés, továbbá

d) torvény vaw a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként á|lapít
meg.

A tulajdonost megillető jogokkal, mind a törzsvagyon, mind az uz|eti vagyon koľében a Képviselő-
testület rendelkezik, melynek egyes elemei önkormányzati rendeletekben kerültek átengedésre a
bizottság és a polgármesteľ részére.

Az onkormá ny zati vagyonra vonatkozó l egfonto sab b j o gszabályok:

Törvények: Alaptorvény, Magyarországhe|yi onkormányzatairól sző|ő 2071. évi CLXXXIX. törvény,

anemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. tĺirvény, az á||amhźtztartásről sző|ő 2011. évi CXCV.
törvény, Magyaľország gazdasćlgi stabilitásáľól szóló f)II. évi CXCN' törvény, a lakások és

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésiikre vonatkozó egyes szabályokľól sző|ő 1993. évi
LXXVIII. törvény, az épített köľnyezet alakításaról és védelméről szóló |997. évi LXXVIľ. törvény.

Rendeletek: ĺz aht. végrehajtására kiadott 368lfol1.(XII.31.) Koľmányrendelet

Helyi rendeletek: Budapest Józsefvárosi tnkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakoľlásáról szóló 66/f0lf. (XII.13.) onkormányzati rendelet, a Jőzsefvárosi onkormányzat
tulajdonában lévő közterĺiletek haszntiatźtrő| és használatának rendjéről sző|ő 78lf0|3. (Iv.24.)
közterület-haszná|at, a Budapest Józsefuárosi onkormányzattu|ajdonában álló lakások bérbeadásának

feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéről sző|ő 1612010. (ilI.08.) számű önkormányzati rende|et, az

onkormányzat tulajdon ában źi|ő nem lakás cé|jźra szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeirol
sző|o 35lf013. (VI.20.) önkormányzati rendelet, az onkormányzattliajđonában álló nem lakás céljára

szo|gá|ő helyiségek elidegenítésének feltételeiľől szóló 32120|3. ryn.l5.) önkormányzati rende|et, az
onkormányzat tulajdonában á||ő lakások elidegenítéséről szóló 33/2013. (VII.l5.) onkormányzati
rendelet, a piacokľól szó|ő 612014' (III. 06.) önkormányzati rendelet.

Képviselő{esti'ileti normatív határozatok: versenyeztetési eljárás,kozbeszerzés alatti beszerzések'

Az onkormányzat a vagyonáről és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóIó 6612012.
(XII.13.) onkormányzati ľendelet l5lA. $ (1) bekezdése alapján ,,A vagłongazdáIkodás rendeltetése
biztosításának céljábóĺ kozép- és hosszú távú vag,longazddlkodósi tervet keII készíteni.
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(2) A kozéptávú vaglongazdálkodási terv legalább hóľom, a hosszú tóvú vaglongazdálkodósi terv
legalább öt évre keszül, melyeket a Képviselő-testiilet hagy jóvá.

(3) A vagyongazdálkodás i terveket kétévente felul kell vizsgáIni.',

II. Kizáľólagos iinkoľmányzati tulajdonban á||ó nemzeti vagyon bemutatása

Az Nvtv. szabá|5,g7Ąga a|apjźn ebbe a kategóriába tartoznak a köztęľĺiletek. Az építe.tt kornyezet
alakításáľól és védelméről szóló 1997 . évi LXXVIII. torvény értelmében közterület a kozhasznáIatra
szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban á|Iő füldterület, amelyet az ingat|an-
nyi|v ántartás ekként tart nyilván.

Jelen vagyongazdźůkodási terv az onkormányzattu|ajdonában álló koĺerĺiletekre vonatkozó fejlesztési
irányokat ad meg.

A koaerület egy átfogó elnevezés, mely magában foglalja az vtat, és a zöldfelületeket is. A közúti
közlekedés szabtůyairő| szőIő IlI975. (II.5.) KPM-BM egyĺ'ittes rendelet (KRESZ) értelmében az{Í a
gyalogosok és a kozúti járművek közlekedésére szolgáló ktiztertilet (közlit), illetőleg magánterület
(közforgalom elől el nem zártmagźnít).

1.. Helyi közutak

Az onkormányzatok tulajdonában levő kozutak a helyi kozilthá|őzatbatartoznak. Az onkormányzat
tulajdonában lévő helyi kĺjzutak ttthtiőzati szempontból - jelentoségĹik és forgalmijellemzőik alapján
. a kovetkezo tltosńá|yba soľoltak: beltertileti másodľendiĺ főutak és belteľületi mellékutak
(gyűjtőutak, lakó- és kiszolgáló utak). A beltęrületi kozutak hossza 48,57 km, ebbo| 1%,-a tekinthető
nem kiépítettnek (másodrendtĺ főiÍ 0,4f5 km, lakó- és kiszolgáló 0,054 km). Az utak tulajdonjoga és

kezelése megoszlik a Fővárosi Önkoľmányzat és a kerületi önkormányzat közĺjtt. (fővárosi tulajdonú
és kezelésű, keriileti tulajdonú főváľosi kezelésű és keľiileti tulajdonú és kezelésű úttest).

A keriilet útjainak és gyalogos felületeinek, járđáinak állapota a kornyező kerületek hasonló
koaerületei á||apotáva| egy szinten van, de a keri'iletben azért ta|á|hatók rossz minőségű útszakaszok
is. Az onkormányzat20I0-f0I4 között megkezdte kiemelt feladatként a közterĺiletek megújítását'

tnkoľmányzati sajźt forľásból megvalósított legfontosabb köĺerület rekonstrukciók a Golgota téľ
(bľuttó 74,900'7.17 Ft), a Horváth Mihály tér (bruttó 108.889.843 Ft) és a Harminckettesek teľe (bruttó

If ,598.400 Ft) voltak. A2014' év folyamán azonkormányzati erőfeszítéseknek köszönhetően további
terek' parkok és út menti teľületek újultak meg bruttó 150.000.000,- Ft értékben.

Józsefvárosban a Magdolna Negyed Progľam III. keretei közt is töľténtek közterĺilet rekonstrukciók
Európai Uniós forľások felhasználásával, bľuttó 900 millió Ft énékben: Teleki tér zöldfelületei,
rĺtfelületei, a ,,FiDo'' tér, a Magdolna utca (Dankó- Dobozi közötti szakasz), a Bauer Sándor utca
(Népszínház és Homok utca közötti szakasz) és a Kálvária tér'

AzEurőpa Belvárosa Pľogram^keretében Európai Uniós források felhasználásával 1600 m2 sétálóutca
és összesen mintegy II ezer m' csillapított forgalmli utca kertilt kialakításľa. A közel kétmilliárd foľint
osszköltségrĺ pľojektből négy utca újult meg, így a Gyulai Pźi, a Kőfaragő, a }ĺ4;ária és a Horánszky
utca, illefue a Gutenberg tér.

Középtávú teľv: A Budapest VIII. I(eľiilet Józsefváľos Onkoľmźnyzat Yagyongazdálkodási
tervének ktizéptávú feladata, a keľület közteľiiletei ľendezett állapotának megőrzése, L
megújított közterületek eľőfeszítéseinek megőľzése, a leľomlás megakadá|yozása fenntaľtási és

szab á|y ozási eszközö kke |.
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Az onkormányzat további fejlesztéseket is tervez. 2014 őszén elindult Európa Belvárosa Program II.

ütemében az onkormźnyzat folytatja az első időszak kclzterĺileti fejlesaéseit, a Fővárosi
Önkormányzat forrásainak bevonásával, osszesen bruttó 200 millió Ft nagyságrendű. Ezek a munkák
kiemelten a Bródy Sándor utcát érintik.

Ilosszútávú terv: Lz iinkoľmányzat hosszűtávra tewezett fe|adataĺ az esetlegesen újabb, az
elmúlt években nem éľintett ktizteľiiletek felújítása, rĺjabb játszóteľek létľehozása, a keľület
lakosságának ĺgényeih ez igazodv a.

2. Ző|dterĺĺletek, zöldfelületek

A kertiletet alkotó és meghatározó zöldfelületek tulajdonjoga megoszlik tobb szereplő kozött, mint
például a Fiumei úti Sírkeľt, aKozszo|gtllati Egyetem.Orczy park, vagy a Nemzeti Múzeum keľtje.

Az onkormźnyzat tulajdonában álló te^rek alapterülete ||7.|1o m2, ebből pázsitos 6|.694 m,. Ezen
túlmenően azegyéb zöldterület 6280 m, alapteriiletű (ide taľtozik például aziÍmenti zöldterületek).

A keľület tereit és utcáit meghattroző, az onkormányzattu|ajđonában álló zöldfelületek: Szabó Ervin
tér, Mikszáth Kálmán tér, Vajda Péter utcai zöldsáv, Pollack Mihály tér, Gutenberg tér,

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

keresztezodésénél), ,,FiDo'' tér (Fiumei és Dobozi utcák közötti teresedés), Tbiliszi tér (volt Vagon

tér), további kertileti tulajdonú útvonalak menti fasorok. Egyéb, nem kerületi tulajdonban álló
zöldfelületek: Blaha Lujzatér,,,Kiscsibész'' tér (József krt., Baross u. és Kľúdy u. kĺĺzott), Nagyvárad

tér.

Az elmúlt időszakban elkészült nagyarányű kozterület ľekonstrukciók (Teleki tér,Kźivária tér, FiDo''
tér), mellett az onkoľmányzat döntött arról, hogy pótolja Józsefváros kiszáradt, elpusztult fáit, cserjéit
összesen mintegy bruttó 18.600.000 Ft értékben, mint például a Vajda Péter utcai zöldsávban'

Emellett az önkormányzat tobb közösségi keľt kezdeményezésnek is teret adott, és támogatta azok
létrejottét, például a Magdolna u' f4., vagy Tolnai Lajos u. 23. a|aÍt.

Középtávű terv: Az iinkoľmányzat vagyongazdálkodási teľvének középtávű feladatai jelentősek
a zöIdfelůiletek megőľzésének és fejlesztésének tekintetében.

t
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A nagy kiteťedésű, legalább 3DoÁ-ban
növényzettel fedett közteľületek

Teljes kiteťedéS (m2) Tulajdonos

Teleki tér f9.650 Józsefuáros

Rezső tér f8.609 Józsefuáros

Golgota tér 19.976 Józsefuáľos

Ká,|váriatér t'7.f47 Józsefuáros

Máýás tér 6.055 Józsefuáros

Osszesen r01.53',7



Józsefuárost nagyrészt belvárosias jellegéből adódóan magasabb fokú zaj- és légszennyezettség
jellemzi, melyet elsősorban a közlekedés okoz. Ennek csökkentése érdekében a Józsefuárosi
Önkormányzat kiemelt célja' hogy élhetőbb, barátságosabb' zöldebb, fenntarthatóbb komyezetęt
alakítson ki a kerület lakosai számára.

A városias településen élők megfelelő komfortérzésének kialakulásában jelentős szerepet jtúszik a
település komplex zöldfeltileti rendszere. A lakók életkĺjrülményeit a biológiailag aktív feli'iletek

nagymértékben mikĺoklimatikus hatásukkal befolyásolják, jelentősen enyhítik a nyári forróságot,

emellett az esztétikus megjelenés is jelentős hatással van az életminőségre.

Az utcák, terek és parkok esetében általánosan javasolt, hogy ahol a közmíÍvek engedik, a telepítés

utáni megfelelő fenntartás költség igénye figlelembe vételével, fateĺepítéssel kell zöldíteni a tereket,

utcókat. Ezen belül, lehetőség szeľint törekedni kell a hazai nemesítésii, a kozterijleti fásításra
al kalm a s t ax ono k l i s t áj án s z e r e p l ő fafaj t ák t e l e p ít é s éľ e.

Hosszrĺtávű tervz Az iinkoľmányzat hosszútávrú tervei között továbbľa is szeľepel a fásítás és új
niivényte|epítés, természetvédelmí/niivényismereti tanutcdk kialakítdsa' ezek kijzött a támogatott
iľányok: az épüIetek,atetők, és a belső udvaľokzöldesítése.

ilI. Koľlátozottan foľgalomképes tłirzsvagyon

A helyi önkormányzat tulajdonában źú|ő, a helyi önkormányzat képviselő-testtilete és szervei, továbbá

a helyi önkormányzat źita| fenntartott, kclzfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését,

val am i nt azok f e|adatának e l l átás át szoIgźiő épĺil et, épül etré sz.

IIVl. Józsefváľosi Egészségügyi Szolgá|at

Intézménv neve clm

Józsefváľosi Egészségiigyi Szolgálat (a

továbbiakban JESZ) 1084 Budapest, Auróľa u.22-f8.

JESZ l Védőnői Szolgálat 1083 Budapest, Szigony u.flA. (373m2)

JE9Z l Védőnői Szolgálat 1088 Budapest, Trefort u. 3-5. (f789 m")

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

l089 Budapest, Korányi S. u. 3/A''

1082 Budapest, Üllői ilt 82. (3032 mz)

A JESZ feladatai kozött szerepel az a\ape||átás, a magas színvonalú járó-beteg szake||átás, a

foglalkozás-egészségtigyi ellátás' gondozási tevékenység védőnői ellátás és alapellátás biztosítása,

ahol 325.000 orvos-beteg találkozás történik évente. A rendelőintézet terület szerinti ellátási

kötelezettsége a VIII. kerületi betegekre vonatkozik' ami 2009-es adatok a|apjtn 82.000 lakost jelent,

de más kerületbol is érkeznek betegek azintézetbe.

Középtávú terv: Az önkoľmányzatvagyongazdálkodási teruének középtávú feladata az,,hogy az
Euľópai Uniós pá|yánaton elnyert foľľások segítségével 2015 végéľe a teljes rekonstľukciót
megva|ósítsa, és az épület bővítésével és felújításával megoldja megoldja a keľĺilet egészségügyi
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feladatainak ellátásának fejlesztését és a já'ľő beteg szakellátás koľszeľĺísítését' befogadva a
Koľányĺ Sándor utcai Tüdőgondozó |ntézet feladatait is.

A projekt jelenlegi összköltsége l 509 830 5f2 Ft, melyből uniós támogatás 970 000 000 Ft'
önkormányzati saját fonásf54 550 000 Ft, belügyminisztériumi tźlmogatás285 f80 5ff Ft.

Hosszútávú ter.v: Az tinkoľmányzat vagyongazdá|kodási tervének, hosszútávű fe|adata' az
intézmény fennfaľÍása a korszeľíĺ, gynrs' fo|yamatos jáľĺiheteg-szake|láÍás éľĺ|ekéhen, ezze| is
növelve lakosság biztonságéľzetét, és éľvényľe juttatni az egészséghez és egészséges ktirnyezethez
való jogukat.

III/2. Neve|ési, oktatási célrri intézmények

Az épületek, építmények felújítására az e|mtit években folyamatosan, jelentős ráfordítás történt, így
elmondató, hogy az állapotuk megfelelő, az Önkorm ányzat a nevelési, oktatási intézményeiben
rendszeres kaľbantartással tudj a biztosítan i az e||átás feltétel eit.

Az óvodák területi elhelyezkedése jó, köľnyezetük családias hangulatri. Az épületek, építmények
felújítására az e|mtilt években folyamatosan, jelentős ráfoľdítás töľtént, így elmondatő, hogy az
állapotuk megfelelő, az önkormányzat aneve|ési, oktatási intézményeiben a rendszeres karbantaľtással
tudja biztositani az ellátás feltételeit.

Az óvodai ellátás 13 óvodában (15 telephelyen) folyik'

ovodák

Gyerek-Virág Napközi otthonos óvoda
1082 Budapest, Baross u. 111/b' (székhely),
1082 Budapest, Baross u.9l-93.
(telephely/tagóvoda)

Kincskereso Napközi offhonos ovoda l089 Budapest, Bláthy o. u. 35. (székhely)

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

Napsugár Napközi otthonos ovoda l086 Budapest, Dankó u. 3 1. (székhely)

Koszorú Napközi otthonos ovoda
1086 Budapest, Koszorú u.14-16. (székhely),
l086 Budapest, Koszorú u. 15. (telephely'
játszóudvar)

Hétszínvirág Napkozi otthonos ovoda 1081 Budapest, Kun u. 3. (székhely)

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

TA-TI-KA Napkozi Otthonos Ovoda 1088 Budapest, Rákóczi út 15. (székhely)

Piýpang Napközi otthonos óvoda
l087 Budapest,Százados út 14. (székhely), 1087
Budapest' Százados tlt8-1f . (telephely,
játszóudvaľ)

Szivárvány Napközi otthonos óvoda l083 Budapest, Szigony u. 18. (székhely), 1083
Budapest, Tömő u. 38/A. (telephely/tagóvoda)

Százszorszép Napkozi otthonos óvoda l08ó Budapest, Szűz u. 2. (székhely)
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Napraforgó Napközi otthonos óvoda
1084 Budapest, Tolnai Lajos u. '7-9.,1084

Budapest, Víg u' 10. (telephely, játszóudvar)

Katica Bölcsode és Napközi offhonos ovoda t089 Budapest, Vajda P. u' 37. (székhely)

Iskolák

Deák Diák Altalános Iskola
108l Budapest, II. János Pál pápatér 4'
(székhely)

Losonci téri Altalános Iskola 1083 Budapest, Losonci téľ 1. (székhely)

Budapest VIII. kerületi Németh Lźsz|ő Áltulános
Iskola

l084 Budapest, Német u. 14. (székhely), l084
Budapest, Német u. 12. (telephely, játszóudvar),
l 084 Budapest, J őzsef u' ff .

Vajda Péter Ének- zenei A|ta|tnos és Sportiskola 1089 Budapest, Vajda Péter u. f5-3|. (székhely)

Lakatos Menyhéľt Altalános Iskola és
Gimnázium

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

Józsefu árosi Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Alta|ános lskola

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

Józsefu árosi Zeneiskola Alapfokú Miĺvészeti
Iskola

1082 Budapest, Nap u. 33. (székhely)

Molnár Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási
Nyelvű Altalános Iskola

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.

Egyéb közneve | és i intézmény

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi
Tagirtézménye

1081 Budapest II. János Pźipáqatér 4,

(székhely)

A közneve|ési
intézményekben 2010.
ésf0|4. között
megvalósult
felújítások

20r0 f011 20tf-f014

Katica Ovoda
Epület felújítás KEOP
pźiyázat 1 15 528 e Ft

Hétszínvirág ovoda
Udvar felújítás 40 956
eFt

Pitypang Ovoda
Udvar felrijítás 4f 9856
eFt

Losonci Iskola
Epület felújítás
KEOP 326258eFi

Uszoda hoközpont
felúiítás 5 027 eFt

Uszoda fel'űjítás 949 e

Ft
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Kincskereső ovoda
Udvar és tető felújítás
41 563 eFt

Koszorű ovoda
Udvar felújítás 1234 e
Ft

Németh Lász|ő iskola
Hom|okzat felújítás 56
f27 eFt

Minden helyiség
kifestése, spoľtudvar
fehijítása

Molnáľ Ferenc Iskola
Tetőfelújítás 4f 763 e
Ft

Vaida Péter Iskola
Födém felújítás |9 657
eFt

Lakatos Menyhéĺ
Iskola

Épület felújítás 37 489
eFt

Epület felújítás 29 303
eFt

JEGYMI Epület felújítás KEoP
81 361 e Ft

Szivárvány ovoda
Vezetékľendszer
felújítás 4 93I eFt

Százszorszép ovoda
Étellift felújítás 4 4I5 e

Ft

Középtávú tew: Äz tinkoľmányzat vagyongazdáIkodási tervének középtávrĺ feladata, 
^, 

ai
Széchenyi Teľv ,,Epületeneľgetikai fejlesztések és a kőn,i|ágítáls eneľgiatakaľékos áta|akitísa,,
elnyeľt 100 millió foľint támogatás, 115.890.551 Ft felhasználásával, a Napľafoľgó, 

^Szánszorszép és a Várunk Rád Napkiizi otthonos óvodao valamint a JőzseÍvärosi Polgáľmesteri
Hivatal épületének eneľgetikai fej|esztése.

A kiemelt cé| az eneľgiafelhasználás csökkentése és az energiahatékonyság növelése. Ennek
érdekében a munkálatok kiterjednek a nyí|ászárók és a fűtési ľendszer korszeľűsítése mellett az egyes
épĺ'iletek ki'ilső hőszigeteléséľe is.Ezźůta| nem csak a rezsiköltségek és az épületek fenntartási költségei
méľséklődnek, de külsőleg is megszépülnek az épületek. A beruházás keretében a régi, elavult
nyi|ászárók helyére új, jó szigetelőképességiĺ nyíIászźrők kęľülnek mind a négy intézményben,
amelyek többsége nagy felületen külső homlokzati hőszigetelést kap. Az óvodákban termosztatikus
ľadiátoľszelepeket szerelnek fel, melyekkel helyiségenként szabá|yozhatóvá válik a fiĺtési ľendszer,
i I letve a fíĺtőtestek telj esítménye.

A demográfiai adatok és a jogszabá|yi vá|tozások (2015. szeptember l-jétől óvodaköteles, aki
augusztus 3|-íg a 3. életévét betölti) alapján megállapítható, hogy az e||átandő gyermekek száma

"."lk"dni 
fog, amely kapacitáshiányt erédményez. A férohelyhiány kezelésére a Pitypang óvoda

,,tljjáépi|,,, melynek eredményeként + 2 csoport indításával az intézmény felvehető maximális
gyermekléts zám megemelhető.

Hosszútávú tervz Az iinkoľmányzat vagyongazdáikodási tervének hosszútávú feladata, hogy a
megtakaľítások eľedm ényét az intézményei további fejlesztéséľe foľdÍtsa.

III/3. Szociális és gyeľmekjóléti intézmények

III|3 .|. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB)

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

Gyermekkert B ö lc ső de (telephe ly, tagiĺtézmény) l082 Budapest, Nagýemplom u. 3.

MinĹManó Bö lcsode (telephely, tagintézmény) l083 Budapest, Baross u. 103iA. (ťoldszint)

B abóca Bölcsőde (telephely, tagintézmény) 1083 Budapest, Baross u. l17. (ťoldszint)

Tücsök-lak Bolcsőde (telephely, tagintézmény) 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.

Játékvár B ö lcsőde (te lephely, tagintézmény) l085 Budapest, Horánszky v2I.

Fecsegő-tipegők Bölcsőde (telephely,
tagintézmény)

t087 Budapest, Százados út 1

Konyha (telephely) 1 087 Budapest, Kerepesi ti 29 I A.

Pozitívumként említendő, hogy Európai Uniós forľás bevonásával megvalósult beruházás

eredményeképpen, 2O1f szeptembeľében megnyithatott a Budapest, Tolnai Lajos u. |9. szám a|aÍti

Tiicsok-lak Bölcsőde

f010-f0|4 években az onkormányzat valamennyi bölcsődén végzett kisebb javításokat és

fejlesztéseket.

IIU 3 .2. Józsefi'áros i S zociáli s Szolgáltató és Gyerm ekj ó léti Központ

A kö zp o nt f ę|adate||átását az alábbi i n gat lan ok s zo l gálj ák :

JSZSZGYK Cím:

Székhely, Családi Segítő
Központ

108l Budapest, Népszínházu.ff. (I83 m2)

Gyermekjóléti központ és a
gazdasági szervezet

1089 Budapest, Kőľis u. 35. (865 m2)

Gyermekek Atmeneti Otthona l088 Budapest, Szentkirályi u. l5. I. em. 4. (2|| m2)

Raktár és népkonyha 1 086 Budapest, Magdolna u. 43. ( 43,1 m')

Krízislakások ( 4db) 1089 Budapest, Sárkány u. 14. fsz' |. (34 m2), l083 Budapest, Illés
u..18. fsz. 8. (ff m,), l086 Budapest, Karácsony S' u. f2.I' (30,7

m2;, l089 Budapest, Kőris u' 4laI.9. (30,3 m')

Házi segítségnyújtás es

Szociális étkeztetés szakmai
egység és ügyfélfogadás

l089 Budapest, orczy űt 4I.(f81 m2)

9
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Nappali ellátás k|ubjai 1089 Budapest' Delej u. 34. (Napľaforgó Idősek Klubja) (270
m,)' l081 Budapest, II. János Pá| pápatér 17 . (Ciklámen Idősek
Klubja) (f27 m,),1084 Budapest, Víg u. l8. (Víg Idősek Klubja)
(140 m.), 1082 Budapest, Baross u. l09. (oszikék Idősek Klubja)
(If6 m'),1084 Pudapest, Mátyás tér 4. (Reménysugár Idősek
Klubja) (fI4ltl,),l082 Budapest, Kisstáció u. 11. (Eftelnri
Fogyatékosok Napközi otthona) (196,52 m,), 1 084 Budapest,
Mátyąs tér 12. (Mátyás Klub-Szenvedélybetegek nappali ellátása)
(70 m')

Ezüstfenyő G ondozőhŕn,
Je|zőrendszeres házi
segítségnyúj tás telephelye

1087 Budapest, Kerepesi űt29lA ( 333 m,)

lÉlBĺ<-pont lroda, valamint
a Migráns iľoda

l084 Budapest, Déri Miksa u. 3' fsz' 4. (156 mf)

LELEK-Ház * 1086 Budapest, Koszorú u.4-6. (2127 m')

Családos Kozösségi Szállás
*ł(

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

LELEK szźi|ás (20 d61 *x* 1086 Budapest, Bauer S. u.9-11. fsz.1', 1084 Budapest, Józsefu.
5-7. fsz.2, 1084 Budapest, József u' 59. fsz.4., 1081 Budapest, Vay
Adám u. 4. I. em.f2., 108l Budapest, Vay Adám u. 6. fsz. 9. ,l084
Budapest, Nagyfuvaro s u. 26. I. em.2| ., i 089 Budapest, Kőris u.
4lAfsz.1', 1089 Budapest, Kőris u. 1l. fsz. l3., 1082 Budapest,
Kisfaludy u. l0-l2. I. em. 18., l086 Budapest' Lujza u. 34. félemelet
16., 1086 Budapest, Dobozi u. 17. I. em.20.,1089 Budapest,
Dugonics u. 14. félemelet l., 1089 Budapest, Dugonics u. 16.I.
em.|I ',1089 Budapest, Kálvária u. lO/b I. em.18., 1089 Budapest,
Ká|váriau. f6. fsz.9. , 1086 Budapest, Magdolna u. |2. fsz.2., |086
Budapest' Magdolna u. 41. fsz. 4., l083 Budapest, Tömő u. f3lbfsz.
6., 1083 Budapest, Tömő u. 56. fsz. l9., 1083 Budapest, Tömő u.
60. fsz. 14.

Megjegyzés: *A LELEK-Házban zaj|ik a LELEK-Program szakmai pľogramja szerint a lakhatás
biztosításának első lépcsője (férohelyszám: f0 fő). A kis férőhe|yszámű, a személyességet biztosító
szo|gáIatí szá||ás a hagyományos hajlékta|an e||átźsi intézményi foľmákba fogalmilag be nem
illeszthető védett, kozösségi szźilás, a munkásszáIló és a rehabilitációs célú átmeneti szállásformák
egyfajta öŃ ozete, szigorú házirenddel.

** Az ingatlant a családok szttmára, egyfajta kozosségi szállásként hasmosítjuk. A Program a
Szerdahelyi utcai ingatlanban egy új és hiánypótló ellátási formát valósít meg. Ennek megfelelően
ezen a családi kozösségi szálláson alapvetően teljes és gyermekes családokat helyezünk el, olyanokat,
akik gazdasági éľtelemben képesek a család fenntartźsára, életvitelük is megfelelő, azonban
valamilyen okból lakhatási kľízishelyzetbe kertiltek Józsefi'árosban' A családok elhelyezése legfeljebb
1 éves időszakra lehetséges. Az önkormányzati bérlakásba történő továbbhelyezésük leskevesebb fél
év után lehetséges.

{<*ł. AZ onkoľmányzat a LELEK-Házban rehabilitálódott személyek számára minimum 1 év
időtartamra szo|gźiati bérlakást biztosít, a 49|lf0|1. (XII.15.) számű határozatával elfogadott és a
19lf01f. (I.19.) számtlhatározatávalmódosított szakmai pľogramban foglaltak szerint. A beköltözők a
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szo|gźĺ|ati lakás teljes rezsiköltségének (víz, villany, gźlz), vi||anyfiĺtéses lakás esetén minimum 30

szźna|éktt, gázfutés lakás esetén minimum 50 száza|ékátťlzetik.

A hasznosítás minden esetben az a|apítő okirat, illetve az SZMSZ szerinti alaptevékenységet,

szolgálják.

A Kerepesi ,6t f9la szám a|att ta|á|hatő Józsefuárosi Szociális és Gyermekvédelmi Központ

Időskorírak Átmeneti otthona a kertilet régőta felújítani kívánt intézménye. A felújítás érdekében

döntött űgy az onkormányzat,hogy ptúyázik a ,,Szociális szakosított ellátást és a gyeľmekek átmeneti

gondozását szo|gáIő önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására,, tárgyű, a

nemzetgazdasági miniszter á|tal - a belügYminiszterrel és az emberi erőfoľrások miniszterével

egyetértésben - kiíľt pźt|yázatra. A tervezett, mintegy bľuttó 40.000.000'- Ft-ot kitevő fejlesztés

keľetében az épu|etteljes módon megújulhat, mely az e||átás minőségét nagyban javítja majd. Ennek

keretében az épi|et energetikai megÚrjítása (külső hőszigetelés, nyi|ászárők cseľéje, fűtési rendszer

korszerűsítése) mellett a kozművek felújítása (szennyvize|vezető há|őzat javitźsa, elektromos hźiőzat

korszerrĺsítése, információs há|őzat fejlesztése) és az épület, valamint környezetének külső-be|ső

fejlesztése (homlokzat festése, tetoszerkezet javítása, bejárati kapuk javítása, belső festése, bítorzat
cseréj e, környezetrendezés, ki.il so raktár felúj ítása) töľténik me g.

Ktizéptávú terv: Az önkoľmányzat vagyongazdálkodási tervének középtávú feladata' a
szolgáltatások szinten taľtása, a kialakított ingatlanok jó állapotban való megőľzése.

Hosszrĺtávú tervz Äz iinkoľmányzat vagyongazdá|kodási tervének hosszútávű Íe|adata, az
intézmények fenntartása, és |alľások folyamatos biztosítása a LÉlnK-Pľogľamhoz.

|IU 4. P o|gátrm esteľi Hivatal

Kłizéptávú teľv: 
^z 

iinkoľmányzat vagyongazdálkodási tervének középtávú feladata' a
Polgáľmesteľi Hivata| épü|etének energetikai megújítása.

Az onkormányzat KEOP-5.5.0lNI2-f0l3-0|ff projektazonosítójú támogatást nyeľt €l'
,,Energiaiacionalizálás Józsefuárosban'' című projektben meghatározott feladatokľa, bruttó 98.506.968

Ft támogatási összeggel. Ez a pľojekt a Polgáľmesteri Hivatal mellett tartalmaz még más

önkormányzati ingatlanokon elvégzésre kert'ilo (összesen 5 épületet) korszeríĺsítési munkákat
(nyi|ászárő, homlokzati hőszigetelés és fűtés korszerűsítés). A beruházásoknak 2015. május 3l-ig
bezátr ő|ag kell befej ezodn iük.

Ilosszútávú terv: Az tinkoľmányzat vagyongazdálkodási teruének hosszrĺtávrĺ feladata a
Po|gármesteľi Hivatal további koľszeľűsítése, az önkoľmányzati kőzszolgáltatások számźlľa
kedvezőbb műszaki feltételek kia|akításao az e-önkoľmányzatiság felé való kłizelítés.

IIVS. onkormányzati ľendelet a|apján koľlátozottan forgalomképes törzsvagyon

A hatályos rendeletek szerint cinkormányzat feladatai és cinként vá|Ia|t feladatai e|Iätźsź.}.a

önkormányzati tulajdon'Ú gazdasági társaságokat von be. A gazdasági társaságok á|tal hasznźit
székhelyek, telephelyek, képezik az önkormányzati rendelet alapján korlátozottan forgalomképes

törzsvagyont.

Az önkormányzat az e|mű|t években ezen ingat|anok felújítására is biztosított fedezetet, például a
Józsefuárosi Galéria felújítása (mely a Józsęfuárosi Közösségi Hának Nonprofit Kft. telephelye), de itt

említhető megazEurópa Belvárosa Program keretén belül kialakított H13 és sportudvarok.

Kłizéptávú teľv: Az łinkormányzat vagyongazdálkodási teľvének ktizéptávú fe|adata, az
ingatlanok jókaľbantaľtásao és a műkiidéshez sziikséges kondíciók biztosítása. Az

k
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Önkoľmányzat kőzéptávú teľvében ezen ingatlanok közül a Káptalanfüľedi üdü|ő felújítása
szeľepel.

Ilosszrĺtávú terv: Az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének hosszrĺtávrĺ fe|adata, az
intézmények, és gazdasági táľsaságok integľált szer"vezeteinek a megfe|elő munkahely biztosítása
annak éľdekébeno hogy a kiizfeladataikat maľadéktalanu| tudják ellátni

IV. Üzleti vagyon

Az önkormányzata uz|eti vagyonával va|ő gazdálkodását a kĺjzfeladat ellátás, és a társadalmi
szükségletek kielégítése határozza meg. Ennek érdekében ke|| az üzleti vagyont egységes elveken
alapulóan, ć.ĺ|áthatőan, hatékonyan és koltségtakarékos módon műkodtetni, éÍtékét megórizn| állagźń
védeni, éltéknövelő módon haszntůni, hasznosítani, gyarapitani, fe|adatźlnak ellátása szempontjából
feleslegessé váló üzleti vagyonelemeket és vagyontárgyakat elidegeníteni. Az önkormänyzat uz|eti
vagyon elemei három csoportľa oszthatók: lakás, telek, helyiség.

fV / 1) Lakásvagyono és a kapcsolatos vagyonkezelési feladatok

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány feladata, hogy biztosítsa a saját lakással nem
rendelkező kerületi lakosok lakhatását. A vagyonnal kapcsolatos kezelési feladat a megfelelő
összetételű, színvonalú és számú lakás biztosítása, fenntartása, megúj íÍása a lakáspoľtfólióval való
gazdá'|kodás, az e||túandó feladatokhoz nem szükséges lakások hasznosítása.

A. / Lakáspoľtfólĺó

Az1993. évi LXXVIII. töľvény és annak rendelkezései szerinti önkormányzati ľendeletekhatátozzák
meg alapvetoen a lakás- és a helyiséggazdáIkodás szabályait,tarta|mazzák a lakások és helyiségek
béľletéľe, az elidegenítésükre vonatkozó szabályokat' A vagyon értékesítését a Vagyonrendelet, a
Versenyeztetési Szabályzat, va|amint az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséľől
sző|ő 33l2O13. (v[.l5.), az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgál helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló 32ĺ20|3. (VII.IS') önkormányzati rendelet előírásai szerint a
nemzeti vagyonról sző|ő f0I1. évi CXCVI. torvény a|apjánkell lefolýatni.

Jelenlegi helyzet

2015. januári adatok a|Ąán a Józsefuárosi Önkormányzat 4807 db lakással rendelkezik, ebbo|2947
db 100%-os tulajdonú bérházban, míg 1860 db társasházban találhatő. Az a|źtbbi táb|ázat mutatja be a
lakáspoľtfólió összetételét komfortfokozat a|apjźn

lakásösszetétel komfoľtfokozat
szeľint

db a teljes á||omźtnyhoz
viszonyíwa (%o)

összkomfortos 4',16 9,90

komfoľtos fff6 46,31

félkomfortos 376 7,82

komfoľt nélküli 1614 33,5 8

szükséglakás 115 )19

tr\
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osszesen 4807

A Józsefuárosi onkormínyzat rendelkezik fővárosi viszonylatban a legjelentősebb aľáný saját

tulajdonú lakásállománnyal, az összes kerületi lakáshoz viszonyítva ez az arány magasabb, mint l0 %.

Az źń|ományon beltil még mindig nagyon magas a komforttal nem rendelkező lakások aránya 36 %'

Ez az aräny nem ilyen magas' ha tekintettel vagyunk a ténylegesen - szabá|ýalanul - komfoľtosított
lakásokľa. Az źi|omźny több mint 2l3-a, I szobás vagy annti kisebb.

lakásösszetétel szobaszám
szeľint

db a teljes á||ományhoz
viszonyitva (oÁ)

0,5 szobás 37 0,77

1 szobás 3f53 67,67

l,5 szobás 457 9,5r

f szobźs 854 17,76

2,5 szobás 76 1,58

3,0 szobás 92 1.,9r

3,0 szobásnál több 38 0,79

osszesen 4807

l ' lakott illetve jogilag nem üres lakások db

bérleti szeľződéses 3235

h asznźiati s zerzo d é s e s 39

jogcím nélküIi 858

hagyatékos (ogilag nem ĺires) 2I

2' üres lakás

hasznosítható f71

nem hasznosítható (pl. bontandő, záro|t) 385

osszesen 4801
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Kategóľĺa 2010. f0l1.Í2.31, 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31.

Lakás
db

Lakál
sdb

Yá|toz
ás

e|őző
évhez

Lakál
sdb

Yáůtoz
ás

e|őző
évhez

Laká'
sdb

Yá|toz
ás

e|őző
évhez

Laká
sdb

Yá|tozál
s e|őző
évhez

100%-os
önkormányzat
i

3f83 3f08 75 2998 fr0 f989 9 f953 36

ebből üres 375 391 .., 33r 66 373 -42 433 -60

Társasházban ft15 f037 138 2000 37 r924 76 I 882 4f

ebből üres 155 t3'7 l8 t37 0 190 -53 209 -19

Osszesen 5458 5f45 213 4998 '\ /11 4913 85 4835 78

ebből üres 530 534 -Ą 468 66 s63 -95 64f -79

A lakásállomány hasznosítás alapú szerkezeti vá|tozásait mutatják a fenti táb|ázatok, ame|yben az
elmúlt évek év végi zárő adatsoľai szerepelnek 2010-től. A tźĺb|ázatokból megállapithatő, hogy az
önkormányzati lakásportfólió csökkenése kisebb mértékű lett, amely az ingat|anvá|ság hatźsźń, az
önkoľmányzati lakásállomány iránti kereslet csökkenését mutatja, illetve ezen tényezők hatźsára az
elidegenítés egyenletes csökkenéséhez vezetett. A 20I2-es év kivételt jelentő kiugró csĺjkkenését a
Coľvin Sétány Projekt terĺiletén ta|źilbatő Bókay János u. 3I; 33;' 35; 37; számű épületek bontása
okozta, amely során 134 daľab lakás került megsztintetésre.

Az önkormányzati lakások 818 társasházban és 173 önkormźtnyzati tulajdonri épületben helyezkednek
e|. Az önkormányzati épületek kozel 40 %,-aigen rossz műszaki áIlapotban van' melyek üzemeltetése
és karbantartásajelentős többlet költséggel. Ezek aránýalanul nagy terhet ľónak a kerĺiletre.

Az elmúlt években a két nagy kerületfejlesztési program volt a legjelentősebb hatással az
önkoľmányzati lakásportfólióra. A Corvin Sétány Pľojekt koze| 700 önkormányzati lakás kertilt
lebontásra 2004-20|2 kci^zött, mely lakások közel 40%o-a komfortnélküli volt és lebontott lakások
átlagos alapterülete 37 m'volt. A lakásállományba ekkor bekerĺilt kcizel 400 új vagy felújított lakás
mindegyike összkomfortos volt, és átlagos alapterületi'ik kozel |0 %o-a| nőtt. A Magdolna Negyed I, II,
és III keretében közel 700 lakást tarta|maző önkormányzati lakóépület került megrijításľa' Emellett
zaj|ottak még ľészleges felújítási munkáIatok, de ezek a házak, jelen|eg is folyamatos további
felrij ításra szoľulnak.

L a k d sp o rtfli lió dt s tr u kt ur d I ds

Az önkormányzati lakásportfolió további átstrukturálásľa szorul, az elöregedett és leromlott műszaki
állapotú, és többlet üzemeltetési költségű |akőházak miatt. A kertilet fejlődése éľdekében szükség van
több l szobásnál nagyobb ĺjsszkomfortos lakásra, de amegťlzethetoségi korlátok miatt jelentos igény
van a kisméretű, és alacsony komfort fokozatű lakásokľa is.

Fontos célkitiĺzés a szükséglakások kivonása a ľendszeľből. Elsődleges teendok a társasházbaĺ |évő,
megüľesedő sztikséglakásokat árverésen értékesíteni, az önkormányzati épiiletekben megtĺresedőket -
amennyiben a műszaki feltételek adottak _ a szomszédos lakáshoz csatolás, vagy átadás a közösség
részére kĺizös helyiség használatra, vagy átminősítéSe helyiséggé. A határozott időre bérbe adott
szi'ikséglakásokat a szerződés |ejárta után folyamatosan kell kivonni a lakásgazdálkodásból, és a
határozat|an idejú szerződéssel rendelkező sztikséglakások esetébęn a bérlok érdekeinek szem előtt
tartásáv a| j avasolt azok ki h e I yezése.
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A jovőben célszerű lenne olyan lakások megépítése, amelyek gazdaságosan üzemeltethetőek, alacsony

rezsivel fenntaľthatók, gazdaságosan kivitelezhetőek, és az épĺiletekben jól megválasztott helyen, jól
bérbe adható helyiségék létesítésével. Külonösen fontos az onkormányzat saját szempontjainak,

igényeinek megfelelő kivitelezés.

Kiizéptávrú tew : Az tinko ľm ány zat v agy ongazd álkod ási tervének középtávú felad ata :

. a lalľásmobilitás érdekében 5 éves pľogľam keľetében jelentős mennyiségű, |egalább 10 7o-os

méľtékĺĺ új építésű latĺrĺsállomány létľehozása, az Allami Támogatású Béľlakás Progľam
keľetei kłizött, á|lami költségvetési támogatásból, elsősoľban a fiatal lakáskeľesők szźłmára
több talĺíst magában foglaló garzonházak (fecskeházak) építése'

. nyugdíjas otthon, mozgáskoľ|átozottak otthonház építése vagy kĺalakításáľa azon táľsadalmi
ľétegek elhelyezése céljából, akik béľlakásukat vagy tulajdonukat felajánlja a nyugdíjas
otthonban vagy a mozgáskoľ|áúozottak otthonházába töľténő elhelyezés fejében. Az
otthonházak megvalósítása vá|lalkozási alapon is ttiľténhetne, melyhez az iinkoľmányzat
kedvezményes áľon teľületet biztosítana.

A program részeként külső forľásokat (állami költségvetés, EU-s támogatás) felhasználva, elsősoľban

a ŕlata| lakáskeresők szźlmźłra garzonhźnakat (fecskehazakat) kellene építeni, vagy meglévő épületeket

cé|zottan (komfoľtosítással, lakásösszevonással) felújítani' A kialakításra keľülő lakásoknak kis
alapterületű, racionálisan építhető és kcinnyen fenntaľthatónak kell lenniük, és minimum

komfortosoknak.

Nyugdíjas otthon építésére vagy kialakitására is igény van' Ez esetben annak a társadalmi rétegnek

biztosítja az e|he|yezést, aki béľlakását vagy tulajdonźt ajánlja fel a nyugdíjas otthonban történő

elhelyezés fejében. Az otthonházak megvalósításába a törvényi rendelkezések kereti közott más

szereplőket is be lehet vonni, onkormányzattámogatás (kedvezményes terület biztosítás) mellett.

Hosszútávú tervz Az önkormányzat vagyongazdá|kodási tervének hosszútávú feladata' a

keľületi lakhatás stabilitásának megteľemtése.

B. / Lakásgazdálkodási és hasznosítási feladatok

LakdsgazdóIkodds

A ľendszerváltást követően tobb tizezres darabszámű ĺjnkormányzati tulajdonú lakással ľendelkezett a

Józsefuárosi Önkormányzat, ame|y a lakásprivatizáciő miatt már 5.000 alá csökkent napjainkľa' Az
önkoľmányzati |akásgazdálkodás feladata kettős, egyrészt biĺosítani a kerületi lakhatási feladatok

számára a lakásokat, másrészt az önkormányzati vagyon értékének megőrzése, és az ezze| kapcsolatos

vagyonkezelési feladatok. A lakásgazdálkodás célja is kettős: a társadalmi igényeknek megfelelő

lakásállomány fenntaľtása, és a lakásvagyon értékének megőľzése.

A lakóépületek műszaki állapota az elmúlt évek felújításainak és fejlesztéseinek ellenére, az évtizedes

alacsony ráfordítás és az épületek korából adódóan avult állapotban vannak. A kerületi lakbéľek

tükľözik a lakások kertileti elhelyezkedésének, az épületek műszaki állapotának különbségeit
(értéĺĺrlövelő és csokkentő tényezők) a bérlők szociális he|yzetét. (szociális, költségelvű). Piaci alapú

lakbér nincs a kerületben.

Az önkormányzati \akásgazdźikodás önfenntartővá vtt\ěstú tobb tényező akadtiyozza. A kerületi

társadalmi igények és lehetoségek jelentős megfizethetőségi korlátokat állítanak a rendszeľ elé,

nagyon magas a kerületben a munkanélküliek és az alacsony keľesetűek aránya,jelentős a lakbér- és a

kapcsolódó külön díjhátralékokkal rendelkezok aráĺya, magas a nem ťlzetés aránya, nĺĺvelve ezze| az

önkormányzati kintlévoségeket, és a kapcsolódó koltségeket.
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A gazdaságos tizemeltetést nehezíti az eloregedett, rossz mÍĺszaki állapotban lévó éptiletek és lakások
kiugľóan magas aránya. A magas, állandó felújítási ráfordítási igénye ezeknek az épületeknek
többszor<jse az iĄ épitésu |akőháza|<nak. Az önkoľmányzati lakásportfólió összességében jelentős
vesztesé get eredményez az onkoľmá ny zatnak.

Hasznosítási szempontból érdemes lenne megvizsgá|ni azt, hogy ha ezen lakásállomány koľéből
évente legalább f0 đb lakás felújításra kerül, erre a cé|ra elkülonített forrásból, akkor
költséýbevéte|lfenntartási szempontbő| az önkormányzat kedvezőbb helyzetbe kertilnę-e. A felújítást
követően ezen lakások egy része ptůyttzat tftján, magasabb bérleti díj előíľása mellett válhatnának
hasznosíthatővá, a másik részével pedig nagyobb számban lehetne elosegíteni a pá|yázaton kívüli,
minőségi lakáscserét kérelmezők igény ét.

Középtávú tervz Az önkoľmányzat vagyongazdá|kodásÍ teľvének kőzéptávúl feladata, hogy az
iineľejĺikből saját lakhatásukat megoldani nem képes családoknak segítsen eľejéhez mérteno
ezen belüI:

. az ĺiľes és váľhatóan megĺiľesedő |akások elsősoľban a Képviselő-testiilet által meghatározott
pľojektek hatáľidőben töľténő megvalósu|ása éľdekében, az épületekből ttirténő kihelyezési
feladatokkal iisszefüggő béľbeadásra keľüIjenek felhasználásľa,

mĺnőségĺ lakáscseľe soľán, e|sősoľban azon bérlők minőségi cserekéľelme támogatható' akik
vá|la|ják a hatályos ľendeletben előíľt kötelezettségek te|jesítését. Azon esetekben, ahol a cseľe
kapcsán önkormányzati köte|ezettség keletkezne, űgy az csak, kifejezetten szociálĺsan arra
ľászoľulók ľészéľe támogatható.

lakásbéľleti jogvĺszony _ béľ|őĺ kezdeményezés alapján, pénzbeli téľítés ellenében _ közös
megegyezéssel való megszűntetése során, azon lakások keľüljenek elsősoľban előnybe, amely
lakásokat a |akásgazdálkodási feladatokban előírt kłitelezettségek teljesítése, valamint a
gazdaságos hasznosíthatĺiság éľdekében fel lehet használni - |egalább 1'5-2 |akóhelyiségből
áIIó' komfoľtos, összkomfoľtos, egyedi fĺĺtéssel ľendelkező - a teljes iinkoľmányzatÍ tu|ajdonú
lakásállomány, valamint a mindenkoľi elfogadott tinkoľmányzati költségvetésben biztosított
fedezet teľhéľe,

. javasolt a megiiresedett lakásállomány ktiľéből évente legalább 20 db lakás felújítása, a
fe|újított |akásokbó| 10 db páiyánat útján (magasabb béľIeti díj előíľása mellett), 10 db pedig
pá|yázaton kívĺili' minőségi |alľáscseľe keľetében keriilhet hasznosításľa,

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

. a lakáspoľtfóIió színvonalának emelése, illetve a szükséglakások megszĺĺntetése,

. az összkomfoľtos lakások bérleti díjának vagyongazdálkodási szempontok Íigyelembevéte|ével
ttiľténő megá||apítása.

onkormdnyzati lakhatdsi kintlévős ég kezelés

Az önkoľmányzati lakásállományban af0I5.januári adatok a|apján 897 jogcím nélküli lakáshasználó
van nyilvántarÝa. f0|4 évben az ĺinkényes lakásfoglalók kilakoltatásait is figyelembe véve 73 lakás
kiürítés került végrehajtásra,90%o - a tervezettnek.

A lakásgazdálkodás egyik legnagyobb kihívása a jelentős méľtékű lakbér- és kapcsolódó üzemelési díj
díjhátralékok, képzodése és azok behajtása. A kerületi |akásállományban lakók magas százaléka nem
képes, vagy csak rendszertelentĺl fizetni ezeket a terheket. A bérbeadó ezért é| a bérleti jogviszony
felmondásának jogintézményéve|. A végrehajtás kezdeményezése minden esetben jogerős végzés
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a|apjźn torténik, és ezek az e|járások sok esetben éveket vesznęk igénybe. A hátralékos családoknak,

eza|att az időszak a|att van módjuk arra, hogy hátľalékukat és a lakásbérleti jogviszonyukat is

rendezzék. Akiknek ez nem sikerül azokat a bíróság kötelezi a lakások e|hagyźstra de kényszer
kikoltöztetésekľe csak igen kis szttmban kerül sor különféle társadalmi szempontok, és peres eljráľások

miatt.

Az Önkormányzat hosszú idő alatt jut hozzá üres állapotban a megszűnt béľleti jogviszonyú

lakásokhoz, ezze| gazdźtlkodási felaclatai és kintlé;voségei is továhh növekednek' További pľobléma az
is, hogy a lakáshasználók nem fizetnek bérleti díjat, és nem fizetnek használati díjat. A lakások

kiürítése során, sok esetben további lakhatásra alkalmatlan állapotban kerülnek vissza a |akások. A
lakáshasználók egy része jelentos kárt is okoz az onkoľmányzatnak a lakásban végľehajtott

rongálásokka|. Az onkormányzat követelhęti akźľait, az e|maradtbér|etilhaszná|ati dij megtérítését,

de ez a legtobb esetben az onkoľmányzat részéről behajthatatlannak bizonyul.

Kőzéptáľvű teľv: Az tinkoľmányzat vagyongazdálkodási tervének középtávű feladata, hogy

teremtse meg a hátľalék képződés csiikkentésének lehetőségét, keľessen olyan intézkedéseket'
amelyek segítik a béľlőket a Íizetési képességülďhajlandóságuk növelésében.

Hosszútávú terv: Az önkoľmányzat vagyongazdálkodási teruének hosszútávú feladata' hogy a
lakásfenntaľtási ľendszeľ részeként épüljön fel több szereplős |akásfenntaľtási ľendszeľ.

Üľes s é v áIó takds o k új ľah as zno sítds a

A megüresedő lakásait az önkormányzat a |ehető legĺövidebb idő alatt és legalacsonyabb koltség

ráfoľdítás mellett kívánja visszajuttatni a hasznosított (bérbeadás, éľtékesítés) lakások körébe' Több

módon tudjaaz önkormányzat elérni cé|jät: atźrsashźĺzakban lévo lakásokat azáftéte|kori állapotban

üresen, nyilvános pá|yźtzati eljárás keretében elidegeníti. Az önkormányzaÍi tulajdonú épületekben

megtiľesedett lakásokat az átréte|kori állapotukban bérlakás pá|yázat'ítján, vagy tulajdonosi d<intéssel

pźúyázaton kívüli minőségi lakáscseľe keľetében hasznosítja, felújítási kötelezettséggel, amely jelentős

anyagi terhet jelent mind a pá|yázők, mind a minőségi lakáscserét kére|mezó bérlők számźra.

Megállapítható ugyanakkor az is, hogy a bérlakás pá|yázatra kiíľt lakások tekintetében, azok rossz

műszaki állapota, illetve kertileten belüli kedvezőt|en teľületi fekvésük miatt a pá|yázők sok esetben

nem pźiy áznak, vagy a piúy źnatuktól elállnak.

Ktizéptávrú terv: Az iinkoľmányzat vagyongazdálkodási teľvének középtávrń feladata' hogy
teľemtse meg a feladattal nem teľhelt lakások hasznosításának az önkoľmányzati szempontból
legkedvezőbb módját.

Hosszútávú tervz Az önkoľmányzat vagyongazdálkodási tervének hosszr'itávú feladata, hogy

teľemtse meg a keľületĺ igényeket kiszolgáló és fenntaľtható lakáspoľtfólió gazdálkodást.

Lakhatdssal kapcsolatos intézkedések

Bérleményellenőľzések: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára,szo|gá|ő

helyiségek lakástöľvény szerinti fe|hata|mazáson alapuló ellenorzése a Kisfalu Kft. feladata. Evenkénti
ellenőrzések és soľon kívüli ellenőrzések típusát külonböztetjĺik meg. A helyszíni ellenőrzés nem

helyettesíthető. A bérlemény rendeltetésszeru hasznźtlatának ellenőrzése, a szerződés és az ingat|an

adatainak egyeztetése, kizárő|ag a helyszíni jegyzőkönyv a|apjźln lehet tényszerű.

Pénzngyi feltételek: Az önkormányzat a meglevő lakásállomány fenntartására és felújítására a
lakbéľbevételeket, a helyiségbéľleti bevételeket és a költségvetésben elkülönített felújítási forrásokat

haszná|ja fel. Nagyon sok olyan épület van, ahol a lakbér mértéke alacsonyabb, mint a társasház kozös

költség, vagy az Önkormányzat źita| tényleges költségeken nyugvó üzemeltetési díj. A bérloket jogos

lakásigényi'ik és (helyszínen is alaposan ellenorzött) anyagi helyzetük fi.iggvényében kell lakhatási

támogatásban részesíteni. A megoldás korlátozná a jogos igényt meghaladó nagyságú lakás
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igénybevételét és ösztönözné a lakás mobilitást, amennyiben egy adott éptilet adott lakását
önfenntaľtóvá kívánja tenni az onkormányzat, ilgy a jelenlegi lakbéľt a többszörösére kell felemelni.
Ilyen arányú lakbéľemelés természetesen elképzelhetetlen egyidejű szociálpolitikai intézkedések
nélkiil. Az önkormányzati rendelet a|apján biztosított lakhatási támogatás rendszerét szĺikséges
továbbfejleszteni.

Szociális támogatás: A kerületi társadalmi igények és lehetőségek jelentős megfizethetőségi korlátokat
állítanak a kerületi lakásrendszer elé. Nagyon magas a keri'iletben a munkanélkĺiliek és az alacsony
keľesetríek aránya,jelentős a lakbér- és a kapcsolódó külon díjhátľalékokkal rendelkezők aránya. Ezért
a keľületi lakásállományban van szerepe a kis alaptertiletű, alacsonyabb komfortfokozatri, olcsóbban
üzemeltethető lakásoknak. Szociális felhasználású új lakások építése esetén szigorú feltételekkel
lehetne szabáIyozni a lakáshoz jutást azza|, hogy ezek a lakások sem rövid' sem hosszútávon nem
értékesÍthetők, a bérleti jogviszonyokat csak meghatározott időre lehet megkötni. Emellett a meglévő
állományból erre a cé|ra évente legalább |2 db lakást lehetne ktĺlön erľe a célra elkülönített-
önkormányzati koltségvetési keret terhére felúj ítani.

A szociális rászoľultság sokaknál állandósult' ám bizonyos esetekben csak ,,pillanatnyi,, he|yzet. Ezért
a jogosultságok elbírálását éves-kétéves rendszerességűvé kell tenni. A határozott idejű bérleti
szerződések megkötésére egyéb intézkedések mellett sztikség van, ha célunk a szociális juttatások
kihasználása érdekében tett visszaélések lehetőségének visszaszorítása'

Házfe|ugye|ó rendszer felülvizsgálata: A jelenlegi házgondnokilhánakaritői rendszer az
önkormányzati épületek tisztasági he|yzetérejelentenek megoldást. 2011-ben az önkormányzat á||ást
foglalt a rendszer a megújítása érdekében. Az ę|mí|t években a Magdolna Negyed Program III soľán 3
épületben kísérleti jelleggel ..szomszédstryi házfe|u.gyelők'' keľtiltek megbízásra, de az összes
önkormányzati épületben erős az igény a házfe|ugyelő rendszer megújítása iránt. A rendszer
megújítása során, aházfe|ugyelők feladatainak kijelölésénél, figyelemmel kell lenni aházaktakarítása
mellett, a vagyonkezelővel való napi kapcsolattartásra, a hánban élők nyugalmának biztositására, a
kozbin,onsági problémák megelőzésére, az illegális használati módok elkęrtilésére' a kisebb
karbantartási feladatok e|végzésére' a lakók lakáshaszná|ati támogattsára, be|eéľtve a mérőóra
leolvasást, és a díjťlzetéseket is.

Kőzéptálvű tervz Az önkoľmányzat vagyongazdálkodási teľvének középtávú feladata, hogy
lakhatási intézkedésekkel segítse elő a lakásgazdálkodásĺ feladatok teljesüléséto ezen belül:

. a meglévő lakásállományból szociális használat céljáľa évente legalább |f db lakás keľüljtin
elkĺi|łinítésľe és felúj ításľa'

. a házfelügyelő ľendszeľ megrĺjítása soľán, a házfeltigyelők feladatainak kije|ölésénél
figyelemmel kell lenni a házak takarítása mellett, a vagyonkezelőve| való napĺ
kapcsolattaľtásľa, a házban élők nyugalmának biztosításáľa, a kiizbiztonságĺ pľoblémák
megelőzésérq az illegálĺs használati módok elkeľüléséľe, a kisebb kaľbantaľtási feladatok
elvégzéséľe, a lakók lalľáshasználati támogatásáłra, beleéľtve l mérőőra leo|vasást, és a
díjfizetéseket is.

Hosszrĺtávú terv: Az önkoľmányzat vagyongazdá|kodálsi tervének hosszútávrĺ fe|adata, hogy
teľemtse meg a kerületi igényeket kiszolgá|ó és fenntaľtható lakáshatási ľendszert.

C. / Lakáse|idegenítés

Az önkormányzati |akáselidegenítés az a|ábbiak szeľint alakult 20|2 - 2014 kozött. Az elidegenítések
évente az a|ź,Ďbiak szerint alakultak:

ev bér|os lakás (db) üres lakás (db) osszesen
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f012 53 53 106

f013 T6 66 82

20r4 z.) 50 73

z\ bórlőnclĺ toľtónő lalĺós elidogenítésok szó:ma csökken, de a 2014 évben két társasház a|apitása történt

meg és kezdődĺjtt meg az épületekben ta|á|ható lakásbérlemények elidegenítése. Az áweréses lakás
elidegenítés darabszám állandónak mondható. 2013-ban aZ tires elidegenített lakások száma
megnövekedett, 5 helyett 6 db árverés keľült megrendezésľe. A20|5. év folyamán megindulhat azűn.
ľĺÁv telep bérleményeinek elidegenítése, amely átmeneti emelkedést hozhatmajd az értékesítésben.

A többségi magántulajdonban lévő társashźnakban lévő önkormányzati lakások eladása
vagyongazdálkodási szempontból kedvező az önkormányzatnak. Közös érdek, ha azokban a
ttľsashźzakban csökkenti a lakástulajdonának mennyiségét az Önkormányzat, amelyekben a tulajdoni
hányada 50 % feletti.Ez az állapot Sem aZ önkormányzatnak, sem a társasháznak nem kedvező. Az
ilyen épületekben a felújítási költségek tulajdoni hányad arźnyában főként az önkormányzatot terhelik,
viszont atátsasház nem tud semmilyen pá|yźnaton elindulni, így a tulajdonosoknak saját maguknak
kell fedeznitik minden kiadást. Figyelembe véve, hory atźlrsasházakban milyen nagy a közös költség
kintlévőség, atársasházak állagmegővźsźra sok esetben lehetetlen összeszedni a szükséges fedezetet.

Ezekben a házakban az önkormányzati tü|ajđon arányának csökkentése, mind két oldal egységes

megelégedésére szolgál.

Ktizéptávrĺ tervz Az iinkoľmányzatvagyongazdá|kodási teľvének középtávú feladata:

. a lakás-á|lomány daľabszámának és összetételének optimális szintľe hozása éľdekében az
önkoľmányzat folytassa iiľes |akás árveľési tevékenységét, és lehetőség szeľint 6 árveľést
tartson egy évben, áľverésenként átlagosan 10 db lakás meghiľdetésével'

. amennYiben egy adott időszakban az üľes lakás áIlomány tĺsszetétele miatt nem lehetséges
vegyes' lakás és helyiség összetételű áľveľés megľendezése, 10-12 db helyiség meghiľdetéséve|
taľtson áľveľést,

. az önkormányzat értékesítse azon lakásbéľleményeito amelyek (1) olyan társasházban
helyezkednek el, ame|yben az iinkoľmányzati albetét daľabszám legfeljebb 5 db vagy az
önkoľmányzati tulajdoni hányad |0 oÁ a|atti, vagy (2) olyan táľsasházban helyezkednek el,
amelyben az łinkoľmányzati tulajdoni hányad 49 o/o fe|etti, vagy (3) a béľleti díjat meghaladja
a ktizös ktiltség mértéke, (4) a |akáls komfoľt fokozata: szükséglalĺás, komfoľt nélkü|i'
félkomfortos'

. lakásgazdálkodás köľében megnyíló ktitelező és napi feladatok e||átására felhasználni nem
kívánt önkormányzati tulajdonban lévő üľes lakások ktizül maximum 60 db táľsasházi
épületben lévő lakás keľii|jön évente elidegenítésre,

. 
^ 

lakásbéľIemények elidegenítésébő| származő bevételek a |akásgazdálkodási feladatok
ellátása során felhasználandó üľes lakások felújításáľa, állagmegćxására, komfortfokozat
növeléséľe használhatóak fel.

Hosszútávrĺ teľv: Az önkoľmányzatvagyongazdálkodási tervének hosszútávú feladata:

. akőzéptálvrĺ vagyongazdálkodási teľv képezi alapját'

. a vagyonelemek felii|vizsgálatát fo|yamatosan el ke|l végezni.

ĺt

L\----

19

ą-



|v /f) Helyiségvagyon és hasznosítása

f0I4. december 3I-én az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek száma 1834 db,
amelyből 584 db van bérbeadás útján hasznosítva és I25 db helyiségetjogcím nélkül használnak.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása f009-tő| folyamatos visszaesést mutatott, továbbá
ahźLtra|éká|lomány megnövekedése is tükrońe anemzetgazdasági szinten zaj|ó negativ folyamatokat.
A folyamat f}I3-ban megállt, majd egy szinten stabilizálódott és lassú növekedésnek indult. A
növekedés mértékét nagyban befolyásolhatja a bérbeadások és a bérleti díj megállapítás rugalmassága'
a helyiségek míĺszaki adottságaihoz és je||emzőihez történó igazitása.

Éves szinten azi,i-bérbeadások száma kb. 80-90 db közĺjtt mozog. 20l4.ben a visszaadott helyiségek
száma 65 db volt. Előzőekből látható, hogy az űj bérbeadások száma már megha|adja az évente
megürülő helyiségek számát, így ahasznosított helyiségek száma novekedésnek indult. Ez vélhetően
az elkövetkezo 3 és 5 évben is novekedni fog a nemzetgazdasági folyamatok fiiggvényében.

A legnagyobb keľeslet továbbra is a Palota-negyedben elhelyezkedő helyiségekľe Van. A kérelmezok
jellemzóen a 40-100 m2-es utcai helyiségeket keresik, a 100-150 m2 feletti helyiségekĺe igen ritkán
nyijtanak be kéręlmet. Az udvari helyiségekľe is igen korlátozott a kereslet, tekintettel aľra, hogy
üzletszerű tevékenység nem folytatható ezekben a helyiségekben elhelyezkedésükľe való tekintettel'
maximum iroda vagy raktár cé|jára hasznosíthatók.

Azokat a nem lakás célú helyiségeket, amelyek taľtósan üľesek és éľdeklődés sincs rájuk bérbevétel
érdekében, valamint az emeleti és udvari helyiségeket az cinkormányzati tulajdonú üres lakásokkal
egytitt árverésen próbáljuk hasznosítani. Az elidegenítések száma évente kb' 20 db, így a nem lakás
célú helyiségek állománya évente ennyível csokken.

A kedvezményes bérleti díjon bérlő civil szervezetek száma 40-50 db között mozog' ahány szewezet
megsziinteti a béľletijogviszoný és adja vissza a helyiséget' körülbelül ugyanannyi új szervezet köt új
béľleti szerzodést. Ez a számadat évek óta ugyanezen tartomźtnyban mozog, így vélhetően az
elkövetkezo 3 és 5 évben is hasonló lesz.

A helyiségek felújítását cé|ző bérbeszámítások összege átlagosan évente 5.000.000-8.000.000 Ft
közott mozog, és emellett számos alkalommal vállalják fel a kérelmęzők a helyiségek felújítását
alacsonyabb béľleti díj megállapítása mellett. Az ĺjnerőből felújított helyiségek egy részét, valamint a
régi béľlemények egy részét a bérlők megvásárolj ttk, ami a bérleti díj bevételi e|oirányzatot, valamint
az onkormányzati helyiségállománý szintén csökkenti. A bérlok á|ta| megvttsárolt ingatlanok száma
éves szinten kb.3-7 db' és csökkentő tendenciát mutat'

A helyiségek bérbeadása éľdekében azok bemutatása (pl.: internetes felületek, együttműkodési
megállapodások más kerületekkel, fóvárossal) megfeleloen miiködnek. Ezeken túl a bérlői keđvet a
bérleti díj méľtékével lehet fokozni, illetve a helyiségben végzendő felújítások elszámolásával' bérleti
díj ban töľténő figyelembe vételével.

Nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiségek ęsetében mutat némi fe|lendülést a bérbeadási tevékenység, de a
helyiség állomány ĺjsszetételben jelentős szttmű azon helyiségek száma' amelyek legalább egy
évtizede nem voltak bérbeadás útján hasznosítva fóként elhelyezkedésük miatt. Ezek a helyiségek az
éptiletek udvari frontján rendęlkeznek bejárattal, pinceszinti, ťoldszinti vagy emeleti elhelyezkedésűek.
Ez a helyiségállomány az onkormányzat. számáľa teľhet jelent amellett' hogy a tulajdonságaikmiatt az
elidegenítésük is nehézkes, mivel a hasznosításuk szűk körben lehetséges, az érdeklődés csekély
irántuk.

A helyzet norma|izźiásának egyik módja, hogy amennyiben egy épület társasházzá a|apítása
megkezdődik, meg kell vizsgálni aZ épĺiletben lévő helyiségek tulajdonságait, és azokat a
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helyiségeket, amelyek elhelyezkedésük, belmagasságuk, egyéb tulajdonságuk miatt nem

hasznosíthatók, a táľsasházkozos tulajdonába kell alapítani. Ilyen helyiségek lehetnek:

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

. aZ alacsony belmagasságú helyiségek,

. azlk a helyiségek. amelyekben az épu|et kcizös vezetékei, mérőórái vannak,

. az ldvari bejáratú ťoldszinti helyiségek, amennyiben 5-l0 éve máľ nem voltak bérbeadás útján

hasznosítva.

. az udv ari bejtratű pinceszinti helyiségek,

. bármely olyan helyiség' amelyik bérbevételére legalább 10 éve nem volt igény (pl.: az épij|et

kerületen belüli elhelyezkedése miatt).

Ez utóbbi esetben nem érdemes arra várni, hogy valamely város-rehabilitáció meghozza a terület iľánti
keresletet, mert addig az Önkormányzat helyiséggel kapcsolatos kiadásai jelentős terhet rónak a

költségvetésre, illetve nem feltétlenül tértil meg a vźrakozásba fektetett pénz és eneľgia, kĺilönös
tekintettel a feltörésekre és rongálásokľa.

Az épületen belül elhelyezkedő, rossz elhelyezkedésű helyiségek társasház tulajdonába adźsára az

önkormányzat az e|mtit 15-20 évben tobb alkalommal tett kísérletet. A táľsasházak a helyiségeket
véte|źr megfizetése nélkül sem kívánták átvenni aza|ábbi indokok miatt:

. a helyiség megszerzése után akkor is kell a foľgalmi érték a|ap1án számított adót és illetéket ťlzetni,
ha egyébkéntvéte|ár teljesítésére nem került sor,

. az önkormányzat jó kĺjzös költség ťlzető atársasházban'

. ha a társasház ttýeszi a helyiséget, aZ a tźtrsasház kozös tulajdonába keriil, és megnő az egyes

tulajdonokhoz tartoző tulajdoni hányad' így nő az egyes albetétek ltźln ťlzetendő közös költség
összege

. atársasházatterheli atársasháztulajdont a|apítő okiratkészítésénekkoltsége'

Az ingyenes tu|ajdonba adás lehetősége a20Il. évi CXCVI. törvény hatályba lépésével lehetetlenné

vált, mivel azt atörvény ti|tja,

Közép- és hosszrĺtávú terv: Az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének ktizép- és

hosszútávú feladata, hogy a béľbeadás tekintetében az iinkoľmányzat a||<a|mazza gyakľan a
bérbeszámítás nettó módját, azuz a bérleti díj mértékét ál|apítsa meg alacsonyabb szinten azza|,

hogy cseľébe a béľlő hatáľidőre, a megállapodásba foglatt munkálatokat ktiteles elvégezni.. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy visszamenőleg éľvényesíti a béľbeadó a teljes béľ|eti díjat.

, Bérleti díj és vételórhdtralék hótralékkezelés, kötbérkötelezettségek behajtósa

l A bérleti dij és hozzákapcsolódó közuzemi díj tar:tozást felhalmozó bérlők száma évek óta 130 és 180

,,z,. közott mozog. A hátralékot felhalmozók esetében elsődlegesen arra teszünk kísérletet, hogy a szociális
rendszerben valamilyen megoldással a bérlő bérleti jogviszonya rendezhető legyen, (pl.: részletfizetési
megállapodás, adósságcsökkentési támogatás).

Amennyiben a bérlő nem mutat arra vonatkozőan készséget, hogy a kialakult he|yzet rendezésre

kerüljön, kénýe|enek vagyunk a htńra|ék behajtásáľa és a kiĹiľítéSre peres eljárást kezdeményezni a
volt bérlővel szemben.
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A helyiség bérleti ďíj bátra|ékállomány alakulásáľa tendenciálisan jellemző, hogy az utóbbi években a
bérleti és használati díj előírás lassú csökkenést mutat, tekintve, hogy a kisebb helyiségekľe nagyobb a
kereslet, amely kisebb bérleti díj előíľást eredményez, továbbá a régi béľlők béľleti díjcsökkentési
kérelmekkel fordulnak a tulajdonos felé. A jogcím nélküli használók nagyobb arányban adják vissza
önkéntesen a helyiségeket és hatékonyabb a helyiségek kitiľítése is. A kintlévőség állomány
csokkenése koszonhető az évek óta csökkenő inflációnak is. Várhatőan ez a lassú, éves szinten pár
száza|ékos cstjkkenés 3 illetve 5 év viszony|atźtban is megmaľad' esetlegesen stagnálni fog.

Ezzel ellentétben a bérleti és használati díjakľa befolyt bevétel évek óta nĺjvekedő összeget mutat,
amely tendencia vélhetőleg az elkövetkező években is megmarad, és eléri a 2009-es 800 millió körüli
ĺisszeget. Ez köszonhetó amegbizható bérlői réteg kialakulásának'

A fentiek azt is jelentik, hogy a béľleti és használati díj kintlévőség állomány évek óta csökken, ame|y
tendencia 3 és 5 éven beltil is vélhetően megmarad.

Jelentős vá|tozás,hogy 2014.től a késedelmi kamat hátralékállománý is nyilván tartjuk a rendszerben,
amely 60 millió foľinttal növeli meg a hátralékállománý' A késedelmi kamat nyilvántaľtása miatt a
hátľalék állomány mindcisszesen egyenlege vélhetően évente több tízmillió forinttal fog növekedni, a
csĺjkkenő bérleti és haszná|ati díj állomány ellenéľe. Ennek oka, hogy a tartozźs kiegyenlítésének
elhúzódása miatt a tőke hátralék már nem nő, de atartozźst a kamat mértéke növeli.

Jelenleg a korábbi években beépítési kötelezettséggel eladott telkek adásvételi szerződéseinek nem
teljesítése miatt 14 db kötbéľ kötelezettség teljesítése iránti peľ van folyamatban. f0|0-f014' években
1 db telek kerĺ'ilt értékesítésre, amely adásvételi szeľzodésbe beépítettünk minden olyan szerződéses
garanciát, ami a korábbi szerződések tapaszta|atai a|apján felmeľült, és az Önkormányzat érdekeit
szo|gá|ja.

Közép- és hosszútávú terv: Az önkoľmányzat vagyongazdálkodási teľvének közép- és

hosszútávú feladata, hogy a hátľa|ékkezelés teľületén az tinkormányzat a je|enlegi gyakoľlatot
a|ka|mazz, az^z a hátľalékok behajtása éľdekében a jogszabályi lehetőségeket kihaszná|va tegye
meg a szĺikséges lépéseket. A jelenlegi ľendszeľben rĺjabb' az ővadék és a kiizjegyzői okiľattal
kiegészített béľleti szeľződés melletti biztosítékok ľendszeľbe építéséľe nincs mód és szükségo
azokat kell maľadéktalanul kihaszná|ni, amelyek ľendelkezésľe á|lnak, pl.: ktizjegyzői okiľatba
foglalt szeľződés, végľehajtás' igénybeje|entés felszámolási, végelszámolásĺ, töľlésĺ és csőd
eljáľásban.

Helyiség elidegenítés

f0|f-f0l4 három éves időtanam a|att a nem lakás céljára szo|gá|ó helyiségek elidegenítése az
alábbiak szerint alakult. E|ózőek alapján az e|idegenitések évente az a|źtbbiak szerint alakultak:

ev bérlős helyiségek (db) Ĺires helyiségek (db) osszesen (db)

2012 z 24 f6

20r3 I f6 f7

2014 lf 44 56

A bérbe vett helyiségek számának20|4. évre történő hiľtelen növekedése, abér|ói magatartássa|, az
igények megváltozásáva|, a béľbevett helyiségek felújítási igényének nagyságáva| magyarázható. Sok
olyan helyiség keľül bérbeadásra, amelyek rossz állapotúak, felújításuk jelentős anyagi ráfoľdítást
igényel. Ezekben az esetekben a béľlők nem szívesen ľuháznak be az önkormányzat tulajdonában á|ló
helyiségek felújításába, tekintettel arra,hogy a felújítás költségének nagyobb része, amely a helyiség
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haszná|atában látványos' nem számolhatő el, mivel azok nem a bérbeadó kotelezettségeinek körébe

tartoznak, hanem a használathoz kapcsolódó kialakítás koltségei.

Az elidegenített üres helyiségek szźtmźnak növekedése hátterében az á||, hogy f074. évben két olyan
árverés megrendezésére is sor került, amelyeken vagy nagyobb számban szerepeltek a nem lakás
cé|jára szo|gá|ó helyiségek, vagy csak nem lakás cé|jára szolgáló helyiség elidegenítéséľe került soľ. A
darabszámot nĺjveli az is' hogy nagyobb számban került elidegenítésre 10 millió Ft forgalmi éték
alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség árverésen kívül.

Középtávú terv z Az o n kormán y zat v agy ongazdá|ko dátsi tervének középtávrÍ felad ata :

. a helyiség-állomány daľabszámának és összetételének optimális szintľe hozźsa érdekében az
önkormányzat folytassa az üľes helyiség árveľési tevékenységét, és lehetőség szeľint 6 áľveľést
taľtson egy évben, a lakások mellett 6-8 db helyiség meghirdetésével,

. az iinkoľmźnyzat továbbľa is folytassa a nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek árveľésen
kívüli éľtékesítését abban az esetben, ha a helyiség foľgalmi értéke nem éľi el a 10 millió Ft-ot.
Ebben az esetben konkľét kéľelemľe, alacsonyabb kiiltség mellett rea|izá|hatő a tulajdonos
váltás,

. nem lakás céljáľa szolgáló helyiség elidegenítése esetén javasoljuk, hogy az tinkoľmányzat
azon helyiség béľleményeket, amelyek megfelelnek az elidegenítési ľendelet szeľinti
feltételeknek, azaz (1,s a gazdaságossági számítások alapján megtéľü| az elidegenítés' és (2)

olyan táľsasházban helyezkednek el, amelyben az a|betét szám |egalább 10 és ebből az
önkoľmányzati a|betét darabszám legfeljebb 3 db vagy az łinkormányzati tulajdoni hányad 5
oÁ a|atti, vagy (3) a helyiség foľgalmi éľtéke 8 mĺllió Ft alatti, vagy (4) a helyiség 3 éven túl
bérbe adott.

Hosszútávú tervz Lzönkoľmányzat vagyongazdálkodásĺ tervének hosszrĺtávri feladata:

. a ktizéptávú vagyongazdálkodási iľányelvek szolgálnak alapjáu|'

. a vagyonelemek felülvizsgálatát folyamatosan el kel| végezni.

Iv / 3) Telekvagyon és telekgazdálkodás

Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 59 db telek van. Ebből 14 db bérbeadás ritján kertil

hasznosításra 6 db üres (1 db felépítményes), és 39 db nem hasznosítható, mert a Corvin Sétányon

helyezkedik el, illetve valamely önkoľmányzati intézmény telephelye (pl.' iskolaudvar, piac

parkolója). A telekből 2 db Mogyoródon van, ezek értékesítésére folyamatosan kísérletet tesz aZ

onkormányzat'

Közép- és hosszútávú teľv: Az önkormányzat vagyongazdálkodási teľvének ktizép- és

hosszútávú fe|adata:

. a telkek beépítési kiitelezettséggel tiirténő értékesítése'

. a saját beľuházásban töńénő beépítése a megfelelő iisszetételű béľlakás-állomány kialakítása
éľdekében.

A saját beruházásában történo beépítést azért javasoljuk, mert az onkormányzat tu|ajdonában több

olyan, kis szint és lakás szźmű épület van, amelyek műszaki állapotuk, elavultságuk miatt bontásra
javasoltak, és így újabb területek szabadulhatnak fel a hasznosítäs számára.
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v. Adópotitĺka

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat f0I4-2Ol9. évi helyi adópo|ítikźtja, az
adórendszerľel kapcsolatos elvi döntések, gyakoľlati eljárások, az adórendszer és egyéb pénzugyi
rendszerek ös szh angj át szab á|y oző elvek ös szes ségét fo glalj a magában.

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete a helyi ad'őztatást tlgy
alakítja ki, - figyelembe véve a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességét -, hogy biztos bevételi
forrást jelentsen az onkormányzatnak és gaľantálja a kiegyensúlyozott költségvetést, amelynek
megvalósítása érdekében, az a|ábbi irányelveket, célokat foga|mazza meg.

20|4-2019. évre az adópolitika irányelvei, cé|jai, és ezek megvalósításának eszkĺizei:

Ttibbletbevételĺ foľrások folyamatos biaosítása, amelyet az adők és az adők módjáľa behajtandó
koztartozások végrehajtási hatékonyságának novelésével, äZ adóellenőľzések számának
megemelésével, a nem adőzők felkutatásával és visszamenőleges adőnatásával lehet eléľni, mindezen
eszközökkel az adőzási morál is novekszik.

A bevételi források folyamatos biztosítása érdekében minden év novembeľ 30. napjáig az
tnkormányzat adóľendeleteit a koncepcióhoz kapcsolódva meg kell vizsgálni,

. adő-fajtźnként az adőzői kör naryságát, az adópolitika és a gazdasági progľam célkitiĺzéseit
elősegítő kedvezmények és mentességek rendszerét, a várhatő bevételeket, és az adőztatás miatt
jelentkező esetleges negatív hatásokat;

. az adőfajtákat ĺjsszehasonlíwa a bevezetendő, illetve fenntaľtandó adókat, az adőrendeletek
módosításának szükségességét;

. az adőméľtéket, amelynek meghatározástná| különös figyelmet kell fordítani a fokozatosság elvére.

Kiemelt cé|, az łinkoľmányzat adőbevételekkel ttiľténő gazdálkodásának pozitív megítélése az
adózók körében, a bizalom novelése, amelyet az adőbevételeknek, adózők számára átlátható és
számukľa is fontos terĺileteken történő felhasználásáva| érhet el az önkormányzat.

Adóalanyok jogkiivető magataľtásának erősítése megvalósulhat az adóellenőrzések során adózók
és adóhatóság közotti kapcsolat erősítésével, az adőigazgatási eljárással kapcsolatos mindennemű
előzetes és folyamatos tájékoztatással, kiemelten a bevallásoka, az adókedvezmények,
adómentességek kérelmezésérę vonatkozóan'

Célként kell megfoga|mazni a helyi adőnatćsban a rugalmas, magas szakmai színvonalú,
ügyfélbaľát gyoľs iigyintézést, az egyedi problémák minél gyorsabb és megfelelóbb keze|ését cé|ző
tigyintézést, kommunikációt'

Az adópolitikai iľányelvek meghatározásáva| az cinkormányzat he|yi adóbevételei hosszú távon
biztosítottak'
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