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Íilete számära

Tisztelt Képviselő-testůĺlet!

I. TényáIlás és a diĺntés tarta|mának részletes ismertetése

Az épitett környezet alakításáról és védelméľől szóló 1997. éví Lxxvn. törvény szerint azIntegráIt
Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS) a településfejlesztési koncepcióban foglalt kör.
ĺyezeti, társadalmi és gazđasági célok megvalósítását egyidejÍĺleg szolgáló k<izéptávu fejlesztési
program. Az integrá|t településfejlesztési stratégia a ręndelkezésre álló és bevonható források ismere-
tében meghatározza a településfejlesztésí koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyide-
jťileg szo|gáló beavatkozásokat, pľogĺamokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követé-
sét. A hivatkozott törvény 9/A. $ (3) bekezdése szęńnt az ITS-t a képviselő-testÍilet állapítja meg.

A településfejlesztési koncepcióróI, az iĺtegrált telepi'ilésfejlesztési stratégiáról és a településrendezé-
si eszközökről, valamint egyes településľendezési sajátos jogintézményekről szó|ő 3I4/20If.
(xl.o8') Korm. rendelet (a továbbiakban Korm.rendelet) 6-7. $-a alapján az ITS-t az oĺ,kormányzat
vizsgáIja feliil és fogadja el, a végrehajtásárő| szótőbeszámolóról évente dönt, valamint négyévente
áttekinti, ellenőrzi és dönt aľról, hogy továbbra is változatlan tartalommal a|ka|mazza, módosítja
vagy újat készit.

A Képviselő-testĺilet 9120|5. (I.ff.) számű, határozatában a Belügyminisztériummal kötendő a

,,Fenntaľtható településfejlesztés a kis- és középvárosokbaďfővárosi kerületekben _ Integrált Telepü-
lésfejlesaési Stratégiák kidolgozása'' elnevezésű projekt megvalósítása éľdekében EgyĹittmiĺk<idési
Megállapodás megkötéséľől és a városi koordinátor kij5lö lléséről.' i. ...i"l'

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester, Egry Attila alpolgármester

A képviselő-testtileti rilés időpontj a: 20|5. szeptember 17. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat az \ntegrállt Telepütésfejlesztési Stľatégiával kapcsolatos dtintések
meghozatalára

A napirendet lyiWzźlrt ülésęn kell táľgyalni, a döntés elfogadásához egyszerrĺ/1qlnĺĘft9!!
szav azattobb s é s szük s é ses.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság véleményezi X
Emberi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesz-
tés megtárgyalźsát.
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Az Egytittműködési. megállapodás 2015. március 30-i dátummal megkötésre kerüIt, az abbaĺ foglalt
kötelezettsé geit az onkormányz at az itęmterv szerint teljesítette.

A településfejlesztési koncepció és integľált településfejlesztési stratégia partnerségi egyeztetésének
szabá|yait alapvetően a fent nevezett Korm.rendęlet taĺÍa|mazza. A telepiilésfejlesztéssel és telepü.
lésrenđezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabá|yait a Képviselő-testület 350lf0l3, (D(. 18.)
hatźrozatttban fogadta el., Ezek a|apján elkészült 2015. februĄában a Partnerségi terv. Az onkor-
mányzat a holnapján dedikált címet (wwwjozsefuaros.hu/its) hozott létre az Integrált Településfej-
lesztési Stratégiával kapcsolatos események, elkészült dokumentumok nyilvánossá tétele érdekében
a partnerségi egyeztetés hatékony megvalósítása céljából, valamint felhívást ÍetÍ'közzé a Józsefuáros
című helyi lapban. A kęľületi civil szęrvezet, gazđá|kodő szęrvezęt, egyházi és vallási szervezet kép-
viselőivel <isszesen haľom alkalommal, két témakĺĺľben ( 1: helyzetfeltárás és helyzetértéke|és, 2:

célok, koncepciók és jövőkép állítás) kerĺilt megľendezésre woľkshop. Az első workshop alkalmával
tĺjbb, mint 80-an fogadták el a meghívást, a következő woľkshop éppen a rlagy éľdeklődésrę való
tekintettel két alkalomĺa bontva került megtartásra, aĺLnak érdekében, hogy minden ľésztvevő számá-
ra jusson elegendő idő a véleménynyilvánításra. A lakosok részérő| összesen 14 vélemény érkezett
írásban. A beérkezett véleményeket és a workshopok <isszefoglalőját az 7. szźlmű melléklet IarÍal-
mazza.

A Korm. rendelet 31. $ (1) bekezdésében foglaltak szerint azIntegráLt Településfejlesztési Stratégia
tervezet (a továbbiakban: ITS) egyeztetése lefolytatásra kęrült, a (2)bekezđésében foglaltaknak meg.
felęlően abeérkezett véleményeket a már említett I. számű melléklet tarta|mazza. A bęérkezett vé-
lemények alapján valamint a partnerségi egyeztetés során elfogadásra javasolt észrevételek alapjan
kiegészítésre került az ITS tervezet' k igy elkészült tewezetęt Belügyminisztérium minőségbiztosĹ
tási tevékenysége (előterjesztés 2. számu melléklete) során vélemétyezte, amely aIapján az ITS ter-
vezet kiegészítésre kertilt, valamint további olyan államigazgatási vélemények is beépítésľe kerültek,
amelyek határidőn túl éľkeztek, azonban elfogadásuk javasolt volt.

A fentiek alapján kiegészített ITS tervezetet a Belügyminisztérium a megktildött ütemterv szerint
2015. augusztus 31-én kelt levelében jóváhagýa, valamint felhívta a figyelmet az orlkormányzat
további kötelezettségeire, a képviselő.testületi ülésre való előterjesztésre' valamint az ęrró| és az
eredményľől való táj éko ńatásra (előterjesztés 3. számú melléklete).

Mindeközben a városi koordinátor határidőre elkészítette a tájékoń'atót és összefoglalót az ITS
szakmai megfelelősége tekintetében, amely a Belügyminisztéńum részérőI hiánypótlás nélktil elfo-
gadásra kerül.

II. A beteľjesztés indoka

A partnerségi egyeztetés|ęzárásttrőI a Képviselő-testtilet dönt a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepiilésľendezési eszközökľől' valamint egyes telepti-
lésrendezési sajátos jogintézményekľől szőIő 3I4l2012. (XI.08.) Korm.rende|et és azépitett környe-
zet a|al<ttźsáľól és védelméről szóló 1997 ' évi Lxxvn. ttirvény együttes a|ka|mazástxal.

AZ ITS megvalósításáľa létĘött Együttmíĺktjdési megállapodás IV') 12. pol.ftja aIapján az onkor-
mányzat vá||a|ja, hogy a Belügyminisztérium részérő|az ITS tervezet aláirźsárő| történt tájékoztatást
követően legkésőbb 30 napon belül tartott képviselő-testületi ülés napiľendjére tťizihatározathozata|
céljából, valamint a döntéshozatal eredményéről a jegyző által ellenjegyzett dokumentumban tájé-
koztatja a Belügyminisztériumot. A |997. évi LXXVIII. tĺirvény 9/A. $ (3) bekezdése szerint az
ITS-I a Képviselőtestület źilapitja meg, valamínt3I4l20I2. (xI.08.) Korm. ręndelet 6'$ (1) bękez-
dése szeńnt a stratégiát az eĺĺől' szóló döntés mellékleteként fogadja el az önkormányzat.

III. Dtintés célja' pénzĺigyi hatása

A đöntés cé|ja az ITS elfogadása és a partnerségi egyeztetés Iezárása (Az ITS az előteqesnés 4.
számtĺ melléklete).

A döntésnek az onkormányzat számárapénzlgyi hatása nincs.

IV. JogszabáIyi ktiľnyezet

A Képviselő-testiilet döntése a Magyarországhe|yi önkormányzatairól szőIő f0I1. évi CLXXXD(
törvény23. $ (3)és(5)bekezdés5.pontján,47. $ (3)bekezdésén,1997. éviLXXVII.t<irvény9/A.
$ (3) bekezdésén, valamint31412012. (XI.08.) Korm. rendelet 6. $ (i) bekęzdésén alapul.





Kéremaza|ábbihatározatí javaslatelfogadását.

IIATÁRozATI JAvAsLAT

A Képviselő.testĺilet úgy dtint' hogy

1. |ezáqa az Iĺtegrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása érdekében indított partnerségi
egyeztetést és véleményezési eljarást, valamint felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi
egyeztetés szabá|yai szeńnt a beéľkezett véleményeket tegye közzé.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015' szeptember 30.

2. elfogađja az elóteqes*és 4. számű mellékletét képezo Integrált Településfejlesztési Stratégiát és

Megalapozó vizsgźůatot és fęlkéń a polgármestert a dokumentumok közzététę|érę.

Fęlelős: Polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

3. felkéń a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséľől tájékoztassa a Belügyminisztert.

felelős: Polgámesteľ
Határidő: 2015. szeptember I7.

A döntés végľehajtásátvégzőszervezetiegység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rĺmán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

k:k,L(,7
a|jegyzó

2015 sl[PI Ü 7

dľ. Kocsis Máté





AtetepíitésÍeitesztésikoncepciőről,azintegrđlttetepíitésÍeilesztésĺstratégiárőtésoteIepiitésrendezésÍeszkiizćikröl,valamÍntegyesteleplésrendezé
jogÍntézményekrćit szőtő g74/2o72. (Xt.8.) Korm. rendelet 37, 5 F) bekezdés szerÍntí 27 napos véIeményezési eljőrás keretében hatdrid ig

é rkezett véle mények iisszefoglalúsa.

Korm;.rendélět 9.. me|lékIěte szerintiiegiieżtdtésbén
részvevö á||amisazsatási szervek

Budapest Fóváros Kormányhivatala
Építésiigyi Hivatat ÁlIami Fóépítész
dr. Sers|iné KÓcsi Margit

Pest Megyei Koľmányhivatal
Kiirnyezetvédelmi és Természetvédelmi FóosztáIya
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

Fóvárosi Katasztrőfavédelmi lgazgatrĺság
KatasztrÓfavédelmi Hatősági osztálv
Duna.lpoly Nemzeti Park lgazgat sága
F ri András igazsatő
Kiizép. Duna.viilgyi VízÜgyi Igazgatőság
Mészáros Lász|Ó m szaki ieazgatő.helvettes fómérn k
Fóvárosi KatasztrÓfavéde!mi |gazgat ság
Varga Ferenc tiízo|tÓezredes igazgatÓ
Kozép-pesti KatasztrÓfavédeImi Kirende|tsée

TFK és oz lTS o TRK. 3. s (7) bekezdésében szerepló elóírásnok
megfelel, Budapest Fóváros telep lésszerkezeti tervének
mődosításo sz kséges. A tervezett Asztalos Sándor feltárő t,

illetve a Jőzsefvdrosi piac ter letén megvolősítandö sport és
rendezvényk,Özpont ter letfelhasználása a jelenleg hatályos
TSZT-ben foglaltoktől eltér' A telep lésfejlesztési akciő keretén
belijl tervezett projektek hÍányző kiiltségÍgény adotai
kieąészítend k a iőváhaąvást meqelözöen.

Budapest Fóváros Kormányhivatala
Népegészségĺigyi Szakigazgatási Szeľve
Dr. Homor Zsuzsanna fóvárosi és megyei tisztifóorvos

4e- e,b",/.ż7,,,/Ł: 4, ą^ ' t.u4-ć,ŁL?,-./<-

Véleĺiiény

A 314/2012. (Xl.8,) Korm. rendelet 31'ś.a alopján g

véle ményezé sre beny jtott tőjékoztatásban vázolt dokume ntáciő
ellen a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hotőskÖrben
eljárő Kormányhivatal ?ij- és természetvédelmĺ,
hulladékgazddlkodősi, zai- és rezgésvédelmi, valamint
leveqótisztasáqvédelmi szempontbôl kiÍosást nem emel.
Hatőridóig észrevétel nem érkezett'
*határidón t l: észrevételt nem tesz.

Határidóig észrevétel nem érkezett,

A tervezett mÓdosítások ellen kifoglst nem emeliink

Határidóig észrevétel nem érkezett'
*Hatdridón nil: Észrevételt nem tesz.

ElÍogadásra javosolt,

Buddpest Fóváros Vlll. kerijlet Jőzsefváros lntegráIt
Telep lésfejlesztési Strotégiáját ótta nulmányoztam, A strdtégia
progromjo o lakőház-meq iítdsokkal és a kÖzterÍjleti

fejlesztésekkel a ker letben éló lakosok és diákok kÖrnyezeti
minóségének javítását célozzo' A ker let lakőnegyedeinek
rehobilitáciőjo, zć)ldfel leteinek fel jítőso a vonzeró b vĺtését
szolqália, Tómoqatom o ielentós kiteriedésíi barnomezós,

tszrevételt nem tett'

Észrevételt nem tett.

Észrevételt nem tett'

Észrevételt nem tett,

Észrevételt nem tett.

Észrevételt nem tett,



Nemzeti K zlekedési Hatőság
Útiigyi, Vas ti és Hajĺízási hivatala
Bírő JÓzsef eIntikheIyettes

Nemzeti Kiiz|ekedési Hatőság
tégĺigyi Hivatala
Farkas András eIncikhe|yettes

Budapest Fóváros Kormányhivatala
l(iiz|ekedésl Fe Iiigyelósége
lpo|yi-Ke||er Imre szakigazgatási szerv vezetó

alulhosznosított teriiletek rekredciős célokot szem elótt tortő
minóségi fejlesztéseit, K rnyezet-egészségi)gyi szempontbőt a
stratégia célkitíIzéseit elÍogddom.
Az lntegrált Telep lésfejlesztési itratégio Budopest Vllt. ker,
lözsefvôrosi onkormányzata számőra meghotőrozott, a város
fejlesztésének k zéptávll feladatainak megvatősulását biztosítő
kulcsprojektekkel és integrált akciőtertjteti beavatkozősokkal,
volamint annak meghatározott keretfettételeive! egyetértek,
azzal kapcsolatban észrevételt nem teszek. Fentiek atapjdn
Budapest Vlll. ker. Jőzsefváros megalapoző Vizsgdlato és
lntegrált Telepi)lésfejlesztési 1trotégidjának etfogaddsút
támogatom.

Forster 6yula Nemzeti oriikséggazdálkodási és
Szolgáltatási Kiizpont
Sághi Atti|a e|nok
Budapest Fóváros Kormányhivatala
V. kerĺileti Építésiigyi és orłikségvédelmi Hivatal
Pamuki Réka hivata|vezetó

Az NKH Légiigyĺ Hivatal (a tovdbbiąkban: Hatősdg)(1675
BudapestPf.:47.) o 2015. május 28. nopjdn , ,,lntegrdlt
Telept)lésfejlesztési stratégio (ITS) véIeményezése,, tőrgydban
érkezett megkeresésével kapcsolatban tájékoztatja, hogy az
épített k rnyezet alakítősdről és védelméról szőtő 7997' évi
LXXVlll, ttjrvény ( o továbbiakbon: Étv') 8, ś otapjdn a
telepÍilésrendezési eszkćjz elkészítéséhez hozĄđrul. A Hotőság
a további egyeztetési eljárásban nem kívđn részt venni,

Budapest Fóváros Kormányhivata|
Ftildhivatal
Borsay Tamás hivataIvezetó

Hatdridóig észrevétel nem érkezett.
łHatdridón t l: Asztdlos Súndor utca Kóbdnyai trq tijrténó
kikiitését támogatjo, javasolja o vas t tlitotdatán vezetnÍ.
Szeszgydr utca megnyitlúslit a Visi lmre utca és a Kóris utca
kěziitt támoEatjo.
Egyéb javasIat: tomegk<izIekedés fejIesztése, k zterĹiIetek
á||apotának javítása, j k.5z thá|őzati e|emek az oTÉk e|óírásai
szerint biztosítandÓak, kerékpáros és gya|ogos he|yigény
biztosítása j fejIesztés esetén,

E1zrevételt nem tett,

Hatdridóig észrevétel nem érkezett'

Határidóig észrevétel nem érkezett.

Eszrevételt nem tett'

Föosztdlyom, mint termóÍ ld mennyiségi védelmě
szokkérdésekben hatőskijrrel és ittetékességgel rendelkezö
államigazgatási szerv, term f ld érintettség hiőnydban a
Strątégja ellen kĺfogdst nem emel.

Részben elfogadősra javasolt. Az Asztalos Sdndor utcdt o
bornamezcís terijleteken szt)kséges vezetni, azok fettárása
céljdbôl,

Eszrevetelt nem tett.

Eszrevételt nem tett.

Eszrevételt nem tett.



Pest Megyei Kormányhivatal
Erdészeti !gazgat ság
Klemencsics András isazsatÓ
Pest Megyei Kormányhivatal
É|elmiszerlánc-biztonsági, Niivény- és TatajvédeImi
Igazgatőság
Tőth Áeoston ieazsatő
Honvédelmi Minisztérium
Hatősági Hivata|
Dr. Gu|yás András ezredes HM Hatősági Hivata|
fóigazgatÓ

Budapesti Rendór.fókapitányság
Bucsek Gábor r. dandártábornok
Pest Megyei Kormányhivatal
M szaki Engedélyezési és Fogyaszt védelmi Fóosztály
Bányászati osztálya
Pá|vi Gvcirev bánvakapitánv
Nemzeti Média. és Hírk z!ési Hatőság Hivatala
dr. Rajnai Judit osztá|yvezetó

Hotáĺidóig észrevétel nem érkezett.

Budapest Fóváros onkormányzata
Dr Szeneczev Ba|ázs fópoIeármester-heIvettes
Budapest Fóváros nkormányzata
Városépítési Fóosztály
Finta Sándor fóépítész

Budapest Fóváros vlll. kerlet Jőzsefváros Önkormőnyzot
hivatkozott megkeresésével kapcsolatban hatőskćirhidnyt
állapítok meg'

Budapest Fóváros V. keriilet Be|város-Lipőtváros
onkormányzata
szentsvorswÖlsvi Péter po|gármester

A fenti hivotkozősi számon érkezett dokumentáciőban foglaltak
a honvédelem érdekeit nem érintik, a Magyar Honvédség
nemzeti és szi5vetségi védelmi feladatai végrehajtdsa biztosított,
ezért az abbon foglaltokkal kapcsolatban ktjl n észrevételt nem
teszek.

Budapest Fóváros Vll. kerĺilet Erzsébetváros
onkormányzata
Vattamány Zso|t po|gármester

Határidóig észrevétel nem érkezett.

Hatő rid ói g ész revéte l n em é rkezett.
łHatdridón t l: A teruezetet elfogodja.

Budapest Fóváros lX. keriilet Ferencváros
onkormányzata
Dr. Bácskai János oo|eármester

A Hatősőg oz lntegrdlt Telep lésfejlesztési stratégia ellen
kÍfogást nem emel.

H atd rid óig é sz revéte l n em érkezett.

tszrevételt nem tett,

Hotáridóig észrevétel nem érkezett,
*Hatdridón t(ll: A stratéglai célokkol egyetért. szi5vegezésben

fogalmi pontosítősokat, észrevételeket tesz volamint javasolja a
fóvdrosi illetékesség(i k zlekedésfejlesztési pĘektek
szerepeltetését a ker leti lTS-ben.

Észrevételt nem tett.

Hatdridóig észrevétel nem érkezett.
*Hatőridón t l: tszrevételt nem kĺván tenni

Eszrevételt nem tett.

H atd rid ói g észrevétel ne m érkezett,
łHatdridón t l: lavosoljo o Bdross teret határolő tér|alak és a
Keleti pályoudvar ép letének az egységes elveken nyugvő
rehabilitacÍőjőt vdlomint o Rúkőczi ,jt kereskedelmi
rehabilitőciőilőlt.

Eszrevételt nem tett.

A dokumentáciőt áttekintettem, dz obban szerepló
elképzelésekkel egyetérti)nk, o terv ellen kifoglst nem emelíink.

Észrevételt nem tett.

Eszrevételt nem tett'

Eszrevételt nem tett,

Elfogoddsra jovosolt, A kerĹjlet szempontjáböl releváns

fejlesztéseket tartolmazzd oz lTs tervezet, a J városi célokkal az
lTS iisszhangban dll, a pontosĺtasok elfogadásra kertiltek.

t,szrevételt nem tett'

Elfogadásra javasolt'

Eszrevételt nem tett.



Budapest Fóváros X. keriilet Kóbánya onkormányzata
Kovács RÓbert po|gármester

Budapest Fóváros XlV. kerĺi|et Zuglĺí onkormá
Karácsony Gerge|y po|gármester

Hatd rĺd ói g észrevétel ne m érkezett.
*Határidćí utđn: Észrevételt nem tesz, az abbon Íogloltakkal
PdvPtért

A 26.6/2015 szóm , 2075.06,27.én kelt levelére vúlaszolva
tdjékoztatom, hogy Budapest Fóváros XlV: ker let Zuglő
onkormdnyzata dz on által megki)ldijtt, tTS munkaanyagot o
telep lésfejlesztésí koncepciőről, oz integrdIt telep lésfejlesztési
stratégiáről és a telepiilésrendezési eszkijzijkról, valamint, egyed
telep lésrendezési sajdtos jogintézményekról szőlô 314/2013.
(Xll'8') Kormdnyrendelet 37,5-a alapjőn hivatalosan nem kÍvánjo
véleménvezni.

Eszrevételt nem tett.

Eszrevételt nem tett'
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Józsefuárosi onkormá nYzat _ |TS workshop

*..'-t ll J].t,,",ll;.,.
Az |ntegrá|t Te|epÜlésfej|esztési Stratégia kapcsán tartott első workshopra 2015. február fo-án,
pénteken kerü|t sor a V||l. kerÜ|eti Önkormányzat dísztermében. Ennek cé|ja a kü|önböző

társadaImi csoportok és szervezetek stratégiával kapcsoIatos igényeinek, problémáinak és

ötleteinek fe|tárása vo|t. A résztvevők négy aszta|nál, kti|önböző témákró| brainstorming je||egű

csoportmunka során foga|mazhatták meg vé|eményüket, javas|ataikat. A résztvevőket arra kértük,

hogy az adott témákhoz (1. táb|ázat) kapcso|ódó pozĺtív, fej|esztésre szoru|ó vagy veszélyt je|entő

fo|yamatokat, helyzeteket gyűjtsenek össze'

L' tóblózat: Az egyes asztaloknóltárgyalt témók rövid listója.

A továbbiakban témacsoportonként |eírjuk és összefogla|juk az egyes aszta|okná| elhangzottakat,

minden témával kapcsolatban négy kieme|t szempontra fókuszá|va: erősségek, |ehetőségek,

gyengeségek és veszé|yek.

A többi témáná| fe|soroltak
helyivetü|etei

I nfrastru ktúra
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Gazdaság és a munka vllága: E|ső aszta|

( 7 ) Er ősségek: R e n d e l ke z é s re ó l l ó e r őf o r r ó s o k

(/2/ Le h etős égek: G a z d a s ó gf ej l e sztés i i r ó ny o k é s ćjt l ete k

(3/ Gyengeségek: A felmerülő igények

(4 ) V eszé|y ek.. Le sz a ka d ó t ó r s a d a l m i r éte g e k m u n k o e rő - pi a ci l e h et ő s é g ei

RendeIkezésre á lló erőforrások

A rendelkezésre á||ó erőforrásokat az emberi erőforrósok és a hosznosítható helyek alkotják.

Az emberierőforrásokat e|sősorban a diákok és egyetemisták jelentik. A kerü|etben nagy számban

műkodnek oktatási intézmények (egyetemek, á|ta|ános és középisko|ák), me|yek tanu|ói önkéntes

munkájukkaI sokféle módon és formában járuIhatnak hozzá a |akosság é|etminőségének
javításához. (|ásd bővebben a TársadaIom és a Közösségek alfejezeteket)

A kerÜ|et gazdasági és társadaImi fejlődése szempontjábó| fontos erőforrást je|enthetnek a

használaton kívü|i terü|etek, gyárterü|etek, épü|etek és közterek' Többen em|ítették a Népszínház

utcát, amibő| kĺ |ehetne a|akítani a kerü|et egyik ku|turális és gazdasági központját.

Gazdaságfejlesztési irányok és iitletek

A gazdaságfej|esztésre vonatkozó öt|etek két társadalmĺ csoportra koncentrá|tak'

A Vĺ||. kerü|etben tanu|ó és é|ő magasan kvaIifiká|t fiata|okra és a Iakosság a|acsonyan képzett

magas hányadára.

Az egyetemek je|en|étét a kerü|etben kifejezetten komo|y gazdasági potenciá|ként érte|mezték a

résztvevők. Az egyetemek és az önkormányzat, va|amint a vá|laIkozások kozöttĺ együttműködések

e|mé|yítése komo|y hangsúlyt kapott a beszélgetéseken. ||yen öt|etek vo|tak az önkormányzatta|

közös kutatások, a zö|d/kornyezetbarát ipari techno|ógiák, az egyetemek kutatómunkáin a|apu|ó

ún. spĺn-off vá |la I kozások, inkubátorházak onkormányzati támogatása.

A felmerülő igények

A Iegtöbb igényt és szükség|etet az oktatási intézmények képviselőĺfogaImazták meg. Felmerült az

informatikai eszközök és oktatási eszközök fej|esztése, épü|etek bővítése, renová|ása. Ezekre az

a|apvető okokon fe|ül azért volna szükség, hogy a kerü|eti oktatás versenyképessé vá|hasson a

környező kerü|etekhez viszonyítva is.

A |eszakadó tá rsadalm i rétegek munkaerő-piaci lehetőségei

A |ehetőségek vizsgálata során felmerÜ|t, hogy a kerÜ|etben működő nemzetiségi önkormányzatok

és a gazdaság szerep|ői között fontos kapcso|atok a|aku|hatnának kĺ, hiszen a nemzetĺségi
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önkormányzatok oIda|án feIhaImozódott nye|Vi, kulturá|is tudásra nagyban támaszkodhatna

példáuI egy kerü|etĺ idegenforgalmi stratégia.

A gazdaság növekedése szempontjábó| a kerti|etben é|ő alacsony isko|ai végzettségű csoportok

segítése szintén kiemelt téma vo|t. A hátrányos he|yzetűek munkához segítésében,

szakképzésében és a felnőttképzésben a kÜ|önböző szerep|ők jelentős önkormányzati támogatást

várnak.

Humán erőforrások:

Diákok

o Nemzetiségiönkormányzat

Hasznosítható helyek:

A postaközpont épü|etnek kulturá|is
szerepet ke||ene ta|álni

Ba rnamezős területek fej|esztése Ganz-
MÁVAG

A kerü|et nagyon színes. Kisvá||aIkozások
fej|esztése inkább a be|városban és a

Rákóczi út utcaszintjén'

Népszínház utca, Aréna mögötti gyár

terü|etének hasznosítása.

Nagyvá rad tér fej|esztése.

Gazdaságfejlesztési irányok, ötletek:

. ldegenforgalom

o Az egyetemekkel és az önkormányzattaIva|ó
együttműkodés, közös kutatások,

. Egyetemnek kcizvetlen kapcsolata
inku bátorházakka I

r Zöld ipar: kevésbé kcirnyezetszennyező
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lnformatika i há|ózat és eszközpark
jeIentős fejIesztésre szorul. Nem Iehet
példáuI egyszerre 15 gyereket |eü|tetni a

géphez'

Nagyobb éptiIetrészt keresnek

He|yhiányban szenvednek. Sok spĺn-off
cég ke|etkezik, és jó |enne, ha közel
tudnának maradni az egyetemhez
geográfiai értelemben is. Labor
berendezésére aIkaImas ĺrodák/épü letek
ke|lenének. Még prob|émás, habár van
ki|átásban erre va|ó törekvés/fejIesztés
(bĺonikai központ).

Németh Lász|ó Á|ta|ános |skola be|ső
fe|újítása

Kerü|eti bér|akásprogram

Az orczy kertben megszűnt a sporto|ásĺ
Iehetőség

Helyimunkaerő:

o A he|yi fog|a|koztatottság ncivelése a
hátrányos he|yzetűek körébő|.

Helyi munkahelyek

Szakképzés, a munkaerő he|yben
hasznosu|ása végett.

Hiány a felnőttoktatásban

Szü|őĺ program, ana|fabéta-progra m

2. tóblőzat: A Gazdasőg asztalnól elhangzottak összefoglalósa'
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Társadalom és ktiziisségek: Második asztal

(7) Erősségek: Pozitĺv helyzetek, pozitív példák és jól működő gyokorlatok

í2/ Lehetőségek: Ĺehetséges erőforrósok

(3/ Gyengeségek: Szükségletek és javaslatok

(4) Veszé|yek: Felmertjlt probtémók, nehézségek, amelyek a jiivőben veszélyt jelenthetnek,

Pozitív he|yzetet pozitív példák és jól műkiidő gyakorlatok

A pozitív he|yzeteken be|Ĺi| három témát különíthetünk e|: a városrehabi|itációva| és közterü|etek

fej|esztésével kapcso|atos vé|eményeket, a jónak íté|t programokat és gyakorlatokat, valamint a jó

ka pcso latre ndszereket.

Több szerep|ő is kieme|te, hogy a kozterek á|lapota a vórosrehabilitóciós progromoknak

köszönhetően sokat fej|ődött, a fe|újítások nagy tetszést vá|tanak kĺ a |akosság korében. A pozitív

megíté|ésben szerepet játszik az is, hogy a helyi Iakosságga| és a civĺ| szerep|őkkeI egyeztetések

történtek a rehabiIitációs programokkaI kapcso|atban. A résztvevők kieme|ten foglaIkoztak a

közbiztonság kérdésével, tobbségÜk pozĺtív hangsúl|yaI nyiIatkozott a kozbiztonság fej|ődéséről és

arró|, hogy a kiépített kamerarendszerek biztonságérzetet nyújthatnak a |akosságnak' A

kamerarendszerek működéséveI kapcsoIatban azonban e|hangzottak o|yan vé|emények is, me|yek

szerint a Iakók szkeptĺkusak annak va|ódi hasznávaI kapcsoIatban.

A jót m(Íködő progrom|ok és gyakortotok kapcsán a beszé|getéseken szóba kerü|tek a jó| működő

civil szervezetek is. (név szerint em|ítették a Józan Babák klubját, a Társak a Te|eki Térért

Egyesü|etet, és a CiviIek a PaIotanegyedért Egyesüĺetet) Ezeknek a civiI szervezeteknek a

működése mode||értékűnek mondható, lévén, nagyobb számú és aktív tagságot tudnak

mozgósítani, munkájukkal hosszú távú programokat tudnak megva|ósítani és a helyi közösségek

egy részének érdekeĺt és értékeit hatékonyan tudják becsatornázni a döntéshozataIi fo|yamatokba.

A résztvevők em|ítették továbbá a programIehetőségek és a programkíná|at bőségét, a sporto|ási

Iehetőségeket, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek művészeti képzését és a kerÜ|etben

működő tehetséggondozó hetyeket. Több intézmény képviselője is beszámolt arró|, hogy a diákok

kötelező önkéntes munkáját jó| tudják hasznosítani kü|önböző rendezvények és programok

szervezésénél.

A társada|omma| és közösségekkel fogla|kozó csoportmunkák egyik |egfontosabb tanu|ságaként

megfogalmazható az a vé|emény, hogy a szakmai hólózatok jó| működnek ugyan, de e|zártan,

szegregá|t módon. Az egyházak képviseĺői jó kapcso|atokat ápo|nak egymással, az oktatási

intézmények közötti kapcso|at is szorosnak mondható. Kia|aku|tak intézményi és cĺvi| kapcso|ati

formák is (p|. egy óvoda és egy civilszervezet, Vagy a WesleyJános Le|készképző Főisko|a és egyes

civi| szervezetek közott). Az önkormányzatnak is vannak é|ő kapcso|atai az egyházi, cĺvi| és oktatási

szerep|őkke|, ugyanakkor ezek a há|ózatok zártak, és kevés kapcso|atuk van egymássa|, kevés
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információjuk Van egymás munkájáró|. (Errő| bővebben |d. a Szükség|etek és a Javas|atok
fejezeteket.)

Lehetséges erőforrások

A |ehetséges erőforrásokat e|sősorban a civi| és az oktatási szervezetek hangsú|yozták. Ezek az
erőforrások tú|nyomó részben olyan humán erőforrások, ame|yek a |akókornyezet javításához és a
he|yi |akosok kozötti kapcso|atok kia|akításához nyújthatnak nagy segítséget. ||yen |ehetőségek
rej|enek a kerü|etben |akó nagyszámú diákság mozgósítható munkaerejében. A kerĹi|etben tanu|ó
egyetemisták szakmai gyakor|atát kiemelték a Wes|ey János Le|készképző Főĺsko|a és a Pázmány
Péter Kato|ikus Egyetem Jogi Karának képvise|ői iS, míg az orvostanha||gatók munkájának
bevonását javaso|ta Szabóné Szé| Ju|ianna (Vajda Péter Ének-zenei Á|talános és sportisko|a). A
bölcsődék és iskoĺák vezetői a gimnáziumi diákság kötelező onkéntes munkájában rej|ő
Iehetőségeket eme|ték ki. A kü|önböző szinten tanu|ó diákok önkéntes munkájuk során
kapcso|atba kerÜ|hetnek egymássa| és más he|yi |akosokka| ĺs, ami segítheti a he|yi |akosok közötti
biza|om, és a he|yi identitás kia|akulását. Természetesen ezeknek a |ehetőségeknek a potenciális
hatásaijó| tervezett gyakor|ati programok megvalósítása né|kü| nem realizá|ódhatnak.

Szükségletek és javaslatok

A hosszú távú hatássa| bíró javas|atok közü| a résztvevők az egyik |egfontosabbnak a he|yi
identitás, a V|ll. kerÜ|ethez va|ó kcitődés és fe|e|ősség kia|aku|ását-kia|akítását tartották. Ehhez
aktív kapcso|atok, biza|mi |égkör va|amint jól működő he|yi közösségek kellenek. A cé| e|éréséhez
közösségfejIesztési programokra, a he|yiekkeI közösen kĺaIakított, a helyiek igényeire ref|ektá|ó
közösségi és ku|turá|is terek |étrehozására, a civi| szervezetek és az önkéntesek munkájának
összefogására Van szükség. Ezt segítené, ha a kerületben működő civi| szervezetek tevékenységi
profi|jai nyi|vánosan hozzáférhetőek lennének illetve, ha az együttműködésre vá||a|kozó, pé|dáuI a
diák önkéntesek fogadására hajlandó civiI szervezetek Iistáját és az önkénteseknek kíná|t
programokat is nyi|vánossá tennék' Az utóbbi szempont kü|önösen fontos, hiszen az önkéntes
munka akkor igazán vonzó az önkéntesek, és hatékony a fogadó szervezetek számára, ha nem
csupán ingyen munkaerőként tekintenek az önkéntesekre, hanem o|yan partnerként, akinek a

munkájáért va|amit cserébe kíná|nak. Az onkéntes munkáért e|lenszo|gá|tatást a fogadó szervezet
nem feltét|enü| pénzben, hanem inkább tudástőkében, tapasztalatban, készségfejIesztésben
nyújthat.

Kü|ön prob|éma, hogy a kerületben minden bö|csőde te|tházzaI működik, hosszú váró|isták me|lett.
Ez akadá|y a kisgyermekes családok bevonzása e|őtt, aho| az anyák jellemzően vissza szeretnének
mennido|gozniszüĺés után, de nincs ho| elhelyeznia gyermekeiket.

Felmeríi|t prob|émák, nehézséget amelyek a jövőben veszétyt jelenthetnek

A problémák és veszélyek a beszé|getések során a társadaImi feszü|tségek kapcsán fogaImazódtak
meg. A feszü|tségek a társadalmi szempontbó| margina|izált, de ugyanakkor jó| |átható csoportok
térhasználatávaI kapcsoIatban kerü|tek e|ő. Pé|dáuI többszor em|ítették a bevándor|ók, a
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haj|ékta|anok és a droghaszná|ók köztérhaszná|atát (játszótereken hagyott tűk, szökőkút vizében

Va|ó tisztálkodás stb.), ame|yek nyĺ|vánva|ó kockázatokat és veszélyeket rejtenek magukban. Több

szerep|ő em|ítette, hogy a |<erÜ|etben a gyermclwódc|em ós a gycrmc|<orvosi c||ótás kifejezetten

rosszu| működik, példáu| a gyerekeket sokka| gyakrabban eme|ik ki a csa|ádokbó|, mint azt

korábban tették, vagy mint arra sztikség lenne. További oka az elégedetlenségnek, hogy ebbe a

fo|yamatba a gyerekek és a csa|ádok é|etét kozeIrő| ismerő he|yi civiI szervezeteknek, oktatási

intézményeknek és egyházi közösségeknek nincsen beIeszó|ásuk. A gyermekorvosi ellátás

minőségével kapcsolatos kritikák nem az orvosok műk<jdésére vonatkoznak e|sősorban, hanem az

e||átási rendszer anomá|iáira, az orvosok alacsony számábó| eredő magas |eterhe|tségre.

Kieme|ten fontos téma volt a kerületi bérlakás he|yzet. A résztvevők e|mondása szerint a |akások

minősége sok esetben igen rossz (dohos, hideg, szűk), ami komo|y egészségügyi kockázatot je|ent

a gyermekek számára' Ennek következményei természetesen az isko|ába járó gyermekek és az

őket neve|ő csa|ádok esetén az oktatási intézmények működésére is kihatnak. A bér|akásokkal

kapcsoIatban fontos megjegyzés volt, hogy a bér|ők a Iakások fenntartására, tatarozására

minimá|ĺs erőforrást tudnak vagy haj|andóak fordítani, ezért a |akások á|laga folyamatosan romlik.

Ennek az egészségÜgyi és gazdasági vonatkozásain kívül hatása van a helyi identitás kia|aku|ására

(|d' részIetesebben a következő aIpontot). Az oktatásĺ intézmények képvise|őĺ közü| többen is

megem|ítették a kerü|eti |akosok magas f|uktuációját, mint egyre jelentősebb prob|émát. A

vidékrő|fe|kö|töző, munkát kereső fiata|ok és csa|ádok számára a V||l. kerü|et ideális kezdő |épést

je|ent, mive| a bér|etĺ díjak a|acsonyak, de a város és - je||emzően - a munkahe|yek

megköze|íthetősége kivá|ó. Az ideköltöző csa|ádok azonban ritkán maradnak a kerü|etben hosszú

távon, mert amint sikerült munkát ta|á|niuk, továbbkö|töznek. (Ezekrő| a csa|ádokró| pontos

informácĺók nem á||nak a rende|kezésünkre: nem tudni köze|ebbről, hogy honnan érkeznek, miért

kö|töznek el, és pontosan hová.) A f|uktuáció viszont az ĺsko|ák é|etében komo|yabb

fennakadásokat ĺs okozhat, mĺvel mértéke egyes helyeken akár 10-15 száza|ékos is |ehet, ami egy

30 fős osztá|yban 3-5 gyermeket je|ent. Egy, a pedagógusokka| kapcsolatban megfoga|mazódott

vé|emény szerint az, hogy a kerü|etben dolgozó szakemberek nehéz körÜlmények között végzik

munkájukat és a szomszédos kerületekhez képest is va|amivel kevesebb fizetésért, a pedagógusok

e|vándor|ásának veszé|yét hordozza magában.
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Józsefvárosi onkormányzat

Integrá |t TeIepülésfejIesztési Stratégia

eIső workshop

Városrehabilitáció, közterek fejlesztése

o Szociá|is városrehabilitáció, civi|ek és he|yi
Iakosság bevonása

o Fe|újítottközterü|etekhe|yzete

o Kozbiztonságfej|ődése

Programok, jól működő gyakor|atok

o Közösségiés ku|turá|is programok megléte

o Hátrányos he|yzetű gyerekek művészeti
neve|ése, tehetséggondozás

. Jó sportolási |ehetőségek

o Kötelező önkéntesség

o Halmozottan hátrányos he|yzetű
gyerekekkeI fogIaI kozna k, csa ládsegítés

o Civi|ek a Pa|otanegyedért Egyesü|et kivá|ó
működése

o Józan Babák K|ub: hosszú távú programok és
segítség

Kapcsolatok

. Egyházi kapcsolatok

o Közösségfejlesztésmegindu|ása

o Lakosságtársada|miintegrációja(aminem
fejeződott be)

o Intézményikapcsolatok

o Közösség ereje, közösségge| va|ó
kapcsoIattartás

o oktatásiintézményekegyüttműködése

o Kesztyűgyár Köztisségi Házza| va|ó jó
ka pcsolat

. ÉpítéshatósággaIVa|óegyüttműködés

o HálózatosodáseIindu|ása, intézményi
összefogás

Erőforrások

o LeIkész-ésszociálismunkás-képzés; haj|éktaIan
e||átássaI fogIalkoznak

o o|csó aIbér|etbe kö|töznek a diákok, és az
a|acsonyabb jövede|műek, így
fe|ü|reprezentá|tak a kerü |etben

o Köte|ező önkéntesség

. Egyetemi ha|lgatók mobi|izá|hatóak

" Ha||gatók szakmai gyakor|ata az
önkormányzatná|

. Haj|ékta|anoknak szűrőprogram -
orvosta nha ||gatók bevonásáva I
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Józsefvárosi onkormánvzat

I ntegrá|t TeIepÍ.i|ésfejIesztési Stratégia

e|ső workshoo

Felmerülő problémák:

o Társadalmifeszü|tségek

o Bevándorlók: kínaiak, feketék, arabok

o Haj|ékta|anok

. Droghaszná|ók a köztereken

o Tűcsereprogram Ieá|lítása

o Kerü|eti drogélet kihatássa| van az egész
országra a cigányság rokoni kapcsolatai
miatt

r Közbiztonság

o |sko|a és Gimnázium

o Szegregáció

r RosszuI műktidő gyermekvéde|em

o Rossz/kevés és kiszámíthatat|an
gyermekorvosi e||átás

o Bér|akások száma kevés és rossz minőségű

o Szociá|iskérdésekre |eegyszerűsített
válaszok: a szociá|is segítségnyújtás va|óban
segítség

Az alacsony bérek miatt e|mennek a

szakemberek a kerÜ letbő|

Magas |akossági f|uktuáció, ebbő| adódóan
át|áthatatla n Iakossági összetétel

Taszítóvá válik/vá|hat Józsefuáros, mert a

kisgyermekes csa|ádoknak fontos a

|akóközösség és a közteri.i|etek ál|apota

Az á|ta|ános isko|ás gyerekeket e|viszik a

kerü|etbő|, mert rosszabbak az anyagi
feItéteIek

kségletek:

o He|yi identitás kia|akítása

" Közösségteremtés

. építő.önfej|esztő kcizosségek,
közösségfejIesztő programok, Iakossági

aktivitás

. Közösségi terek

. Ku|turá|is terek

o civil szervezetek működésének megismerése:
hová |ehetne önkénteseket vinni, erősítve a

közösségeket

o Infrastruktúrafej|esztése

" Közoktatásban

. óvodákban

. Bö|csődék: szakemberek - pszichológus,
logopéd us, fejIesztőpedagógus i||etve

á|talános kapacitáshiány akadá|yozza a

kisgyermekesek kerü |etbe vonzását

o Egészségügy, oktatás és a szociá|is há|ó

egységként tö rténő keze|ése

o Vál|a|kozások és |akók közötti konf|iktusok
keze|ése

oktatás versenyképessége

. Intézményi HR, profil, arcu|atok kia|akítása

Szűr őpr ogramo k, egészségn a po k,

egészségtudatosság növe|ése

I ntézmények a kadá|ymentesítése

tzu

3, táblózat: A Társadalom asztalnól elhangzottak összefoglolósa
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Kfirnyezet: Harmadik asztal

( 7 ) Er ősségek: F e l új ított közte rü l ete k

(2/ Le h etős égek: H a sz n os ít h ató te r ü l ete k, é p ü l ete k

(3/ Gyengeségek: Lakóhózak és épt)letek felújĺtósa, Zöldterületek kialokításo

(4) Veszé|yek: Vórosi terek nem megfelelő kezelése, Lakósgazdőlkodás

A résztvevők szerint a |akókörnyezet javításának legfőbb cé|ja, hogy a fĺatalok megta|á|ják he|yüket

a kerü|etben' Ez a szempont e|őkerült a házak és az onkormányzati |akások fe|újításáná| és a
közterek kia|akításáná| is. Lényegesnek tartják, hogy a kerü|etben a csa|ádosok is jó| érezzék
magukat, ezért fontos a zö|dfe|ü|etek bővítése, a parkok és játszóterek biztonságának fokozása.

Civi| szervezetek hívták fe| a figye|met arra, hogy a fiata|ok egy másĺk rétegének, a kerü|etben élő
egyetemisták ĺgényeinek kiszo|gá|ására is tĺirekednĺ kéne a |akhatási és kulturá|is Iehetőségek

bővítéséve|.

Fe l újított kiizte rĹilete k

Bár az elmú|t időszak kozterület-fej|esztéseinek (p|. Magdolna negyed) jó a visszhangja, azokat a

kerület erősségének tekintik, a közterÜ|etekke| kapcso|atban a legtöbben mégis azok á||agának

megőrzését eme|ték ki: a parkok és játszóterek őrzésére, koztisztaság biztosítására, isko|ák

környékének biztonságosabbá téte|ére híVták fel a figye|met.

Hasznosítható területek és épületek

A közterek megújításához szorosan kapcsolódnak a térhasználati szokások a|akításáról szó|ó

e|képze|ések. Ezek szerint a közterekre o|yan programokat ke||ene szervezni, me|yeknek cé|ja az

á||agjavítás |enne. Nyi|vánva|ó, hogy az i|yen programoknak komo|y társadaImi hozadékai ĺs

|ehetnek (pl. az e|őző a|fejezetben tárgya|t ĺdentitásképzés, i|letve a he|yi, lakóközösségi biza|mi

kapcso|atok kialakulása). A résztvevők a városi terekben új |ehetőséget is |átnak, azoknak új

funkciókat ĺs adnának, játszótereket, jégpályát, parkokat hozva |étre. Az onkormányzat

|akásgazdá|kodása ezeken a beszé|getéseken is - akárcsak a Társada|om asztalná| - szóba kerü|t.

Lakóházak és épületek felújítása, zötdterü letek kialakítása

A felmerti|t igények szerint szükséges |enne, hogy az önkormányzat fe|újíttassa a meg|évő

lakásá||ományt és hasznosítsa az üresen ál|ó épü|eteket. A lakóházak és az isko|ák fe|újításáná|

fontos szempontként je|ent meg a zöld és energiatakarékos megoldások alkaImazásának

támogatása. A zö|d szempontok kifejezetten hangsú|yosak voltak a beszé|getéseken, nagyon nagy

az igény a zö|d terü|etek növe|ésére, a közösségi kertekre, a fasorok újrate|epítésére.
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e|ső workshop

o Fe|újított kozterek H aszn osítható terü lete k, é pĹi lete k, pa rkokat
o Üres te|kek átmeneti hasznosítása

o TársadaImi programok szervezése

r Tobbcé|ú ku|turális terü|etek,

|étesítmények |étrehozása

o Játszóterek, parkok létesítése üres

telkeken
o Közös programok szervezése a

közterü letek megóvásáért

o Sportlehetőségek fejIesztése, pé|dáuI

jégpá|ya a Horváth Mihá|y téren
. Új piac

. Üres épriĺetek kihasználása

Lakóházak, iskolá k felújítása
. onkormányzatitu|ajdonban|évő

Iakások felújítása

o Egyetemek és ko||égĺumok épü|etének

fejIesztése

o Be|városi társasházak megújítása:

energiahatékonyság javítása, pá|yázat

egységes nyí|ászá ró kra

o Társasházak be|ső zö|d udvarainak

kia la kítása

o Társasházak belső megújítása

o GimnáziumoképÜleténekfe|újítása
o Műem|ékvédeIem, védett épÜ|etek

magasa bb fokú védettségbe soro|ása

Zöldterületek kialakítása, nĺivelése
o Múzeumkert, orczy kert

eIhanyagoItságá na k keze|ése

o FasorokújrateIepítése
o Lakossági kozösségikert-|étesítési

szándékok támogatása

Városi terek nem megfele!ő keze|ése

o Rákóczĺ út rendezése: hom|okzatok,

hirdetések és rek|ámok

o A kozterek megújultak, de nincs

megfeIe|ően karbantartva

o Köztisztaság, utcák tisztítása: kukák,

á||atok

o Sétá|óutca, növényzet, parkok őrzésezír
mode|| - estére zárt, őrzott terĹjIetek

o őrzött és e|kerített játszóterek, fej|esztő

kü|térijátékok,
o Az isko|ák környezete veszé|yes

Lakásgazdá!kodás

. Üres |akások i||egá|is haszná|atának

megszüntetése
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. KeVés zö|dfelü|et

4. tőblózdt: A Környezet asztalnól elhangzottak összefoglalósa
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I ntegrá|t TeIepü|ésfejIesztési stratégia

eIső workshop

Városrészek: Negyedik asztal

A Városrészek asztalná| eIhangzott észrevéte|ek, javasIatok, hozzászólások mind megta|álhatóak a

többi három aszta| beszé|getéseinek anyagában is. Ezek a beszámo|ók megerősítették a kerü|et

társadalmĺ és gazdaságĺ sokszínűségének képét' A V|||. kerÜlet 11 negyedre osz|ik1, amelyek

elheIyezkedéstik, a lakosság demográfiai összetéteIe és szociotjkonómĺaĺ heIyzete aIapján

viszony|ag jó| eIkü|önülnek. FĺgyeIembe véve a workshop résztvevőinek beszámo|óit, a

kertiIetrészeket (negyedek) szociá|is és gazdasági fejlettségÜk alapján három csoportba

sorolhatjuk.

1. E|sősorban tórsadolmi problémókkal küzdő kerületrészek, ahol a magas munkanélkü|iség

me||ett, kieme|t prob|émaként jeIenik meg a közterü|etek biztonsága és tisztasága:

a) Magdolna negyed

b) Csarnok negyed

c) Losonci negyed

2. Gazdosági szempontból fejlődő kerületrészek, ame|yek va|ami|yen gazdasági erőforrással

rendeIkeznek, a résztvevők szerint a beruházások, fejĺesztések potencĺá|is cé|pontjai

lehetnének.

a) Népszínház utca (Népszínház negyed)

b) Barnamezős területek (Ganz negyed)

3. Gazdasági szempontból o többi terü|etné| fejlettebb kertjletrészek, ame|yeket a kerü|eti

átĺagná| jóval kevesebb társadaImi konfliktus jeIlemez.

a) Palotanegyed

A fentiekben |eírt egyes kerü|etrészcsoportok e|térő prob|émákkaI kÜzdenek, így eltérő fejIesztési

igények is merü|hetnek fel ve|Ük kapcsolatban. Aho| a társada|mi kérdések - droghaszná|ók,

bevándor|ók, köztisztaságĺ prob|émák - je|entik a he|yiek számára a |egfontosabb nehézségeket,

ott minden bizonnvaI ezekre a kérdésekre ke||ene fókuszá|nia a keri.iIetfejlesztési program

kovetkező lépéseinek is' A gazdasági erőforrásokka| rende|kező terĺ.iletekné| a fe|merü|t igények

inkább a beruházást és a terÜ|et fizikai rendezését tarta|mazzák. Ezekné| a terü|etekné| és a
gazdasági szempontból fejIettebbnek tekinthető PaIotanegyed esetén a kerü|etben tanu|ó

diákokat, fiataIokat és a turistákat tekintik a Iegfontosabb cé|közönségnek. Ezeknek a

csoportoknak az igényeit és szempontjait mindenképpen érdemes |enne figye|embe vennĺ.

Corvin, Csarnot Ganz, Losonci, MagdoIna, Népszínház, orczy, PaIota-, Százados negyed, Kerepesdű|ő és TiszWise|őteIep
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első workshop

összefoglalás

A V|||' kerü|etrő| általánosságban eImondható, hogy mind társadaImiIag, mind Bazdaságĺ|ag
roppant heterogén. Vannak fejIettebb és kevésbé fejIett, szociális nehézségekkeI küzdő
kerü|etrészek is, így a fej|esztési programoknak és az |TS-nek egyaránt érzékenyen ke|| reagá|nia

ezekre a kü|önbségekre.

A he|yzete|emzést a 6. táb|ázatban fogla|tuk össze (|ásd a|ább), kiemelve a |egfontosabb pontokat'

A kerü|et egyik fő erőssége fö|drajzí e|he|yezkedésében rej|ik, Budapest egyik kozponti kerülete.

Jó| hasznosítható közterü|etekkel, vaIamint számos o|yan üres (gyár- és egyéb) épü|etteI

rende|kezik, amelyek hasznosítása növe|heti a keri.iIet gazdasági potencĺá|ját. Erősségnek számít a
kerü|etben tanuló és sok esetben itt is é|ő fiatal egyetemisták sokasága. Ezek a fiatalok egyszerre
jeIentenek piacot a Iakás-, szórakozást, és turisztikai szektor számára, vaIamint bevonható
erőforrást az é|etkörü | mények, az é |etm i nőség javításá hoz.

A kerü|et fekvéséből adódóan bizonyos részei eddig is népszerű idegenforgaImi célpontot
je|entettek, ugyanakkor van mód, Iehetőség e terü|etek kĺterjesztésére, fejlesztésére ĺs.

A gyengeségek sorából kieme|kedik a bér|akáshe|yzet, a nem versenyképes közoktatás, a he|yi

identitás kiaIakulat|ansága és az egyes szerep|ői há|ózatok eIkü|önü|ése' A he|yi identitás vagy

kötődés kialakítása és fejIesztése társadaImi tőkeként működtethető, ekként jeIentősen

hozzájáruIhat az életkörülmények, az é|etminőség javításához és növeIheti a kÜ|önböző társadalmi
programok hatékonyságát. R kerü|eti identitás megteremtéséhez a közösségi he|yek, közösségek
fej|esztésére Van szükség, me|y fo|yamat a lakosság bevonása, aktivizá|ása né|kü| nem tud
végbemenni. A civil szervezetek ezekben a fo|yamatokban kulcsszerep|ők, nem csak a |akosság és

az önkormányzat közöttĺ kapcsoIattartásban, de a he|yi identitás kialakításában is jelentős szerepet
vá||aInak. Az ĺdentitásformá|ás szerepét a jelen|eg is jó| működő civĺ| szervezetek nagyban

segíthetik a későbbiekben.

A kü|önboző partnerszervezetĺ há|ózatok (c.ivĺ| szervezetek, oktatási intézmények, szociá|is

intézmények, egyházak, önkormányzati szerep|ők) külön-kü|ön jó| műkodnek, de kevés

ĺnformációvaI rendelkeznek egymás munkájáróĺ és kevés kapcsolatuk van egymással.

A legnagyobb veszé|yt a szociális prob|émák é|esebbé vá|ása jelentheti, amit fokozhatnak a

hĺányos Vagy nem megfelelően működtetett feInőttképzési programok.
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Józsefvárosi tnkormányzat

Integrá|t TeIepülésfejIesztési Stratégia

e|ső workshop

!1ő1séiek.:... , .' .'

o Budapesten be|üljóeIhe|yezkedésű
kozterü|etek (p|. Népszínház utca)

o Hasznosítható helyek (épületek)

o A kerü|et kieme|t cé|pontja a fiata|oknak

(pl. egyetemi ha||gatók)

o ldegenforgalom

o Diákok/ha||gatókönkéntesmunkája,
aktivitása

r EIkü|önülő szerep|ői há|ózatok

V'ęśzé|vekl'. ...i.'' '''] . .,' ..'.... .' .

o Bér|akáshelyzet

e Jelen|eg nem Versenyképes közoktatás

o Bö|csődeiférőhelyhiány

o Kia|akulat|an he|yi identitás

o Szociális prob|émák kié|eződése

o A nem megfele|ő oktatási programok

növe|ik a |eszakadás mértékét

5' tá bl úzot: ossz efog l a l ó tábl ózat
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Budapest Főváros V|||. kerÜĺet Józsefvárosi onkormányzat
lntegrá |t TelepülésfejIesztésĺ Stratégia - második workshop

Józsefuárosi onkormányzat - lTS Workshop

2015. ápriIis 9-10.

ÖsszefogIa|ó

Az lntegrá|t Te|epü|ésfej|esztésĺ Stratégia kapcsán, annak cé|kitűzései tárgyában tartott második

workshopra - a nagy érdeklődésre va|ó tekintette| - két aIkaIomra bontva, 2015. ápriIis 9-10-én kerü|t

sor a V||l. kerÜ|eti önkormányzat dísztermében. Cé|ja a kü|önböző társadaImi csoportok és szervezetek

stratégiávaI kapcso|atos igényeinek, prob|émáinak és öt|eteinek fe|tárása vo|t. A résztvevők három

aszta|nál, külonboző témákró| brainstorming jel|egű csoportmunka során fogalmazhatták meg

véleményÜket, javas|ataikat. A résztvevők az adott témákhoz kapcso|ódó (1' táblázat), fejlesztésre

szoru|ó he|yzetek, cé|ok és ot|etek osszegyűjtésében segítették a munkát.

1. táblázat: Az egyes asztaIokná| tárgya|t cé|ok témák szerinti rovid Iistája.

A beszé|getések során a fenti témákba be nem soro|ható a|témák ĺs fe|merÜ|tek' A továbbĺakban a

témák szerinti bontásban o|vashatóak az egyes aszta|okná| e|hangzottak, a kozéptávon fejIesztendő

terü|etekre és Iehetséges stratégiai cé|okra fókuszá|va.
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Józsefváros gazdasága: első asztal

Fő javaslatok

o Vá||aĺkozásĺndításhoz szükséges fe|téte|ek biztosítása az itt Végzett egyetemi hal|gatóknak
o Kisiparosok versenyképességének nove|ése az épített környezetjavításáva| és egyéb ösztonzők

bevetéséveI

o Magas hozzáadott értékű és tomegtermelést végző iparágak párhuzamos bevonzása
o A közfog|aIkoztatás növe|éséveI a periférĺára szorultak foglalkoztatottságának eme|ése
o Tcirekvés a kerü|etben é|ő egyetemista Iakosság fogyasztói igényeinek kielégítésre
o A barnamezős beruházások környezettudatos sze||emben va|ó kivĺte|ezése

Erős kutatás-fejIesztés

Józsefvárosban a kutatás-fejlesztés térnyerése, az e|hangzottak szerint, három úton segíthető e|ő:

kapcsoĺatteremtéssel, további inkubátorházak |étesítéséve| és az egyetemek támogatásáva|' A
megáĺ|apítások szerĺnt az oktatás egyes szintjei kozött hiányzik a kapcso|at, a gazdaságĺ szerep|ők
sĺncsenek összeköttetésben ezekkel az ĺntézményekke|. Felmerü|t kutató|aborok te|epítése a közép-
és akár az á|ta|ános isko|ákba ĺs, hogy a különböző oktatási szintek kapcso|atba kerti|jenek egymássaĺ.
A gazdasági szerep|ők becsatornázására az onkormányzat biztosíthatna teret.

Az utóbbi években a K+F, i||etve a frĺssen végzett ha|lgatók támogatása, amint a workshopokon
e|hangzott, je|entősen Visszaesett. Ezen segíthetne egy inkubátorház fe|á||ítása, i||etve a H13-hoz és a
Müszihez hasonló kezdeményezések támogatása, ameĺyek hatására nagyobb va|ószínűséggeI

maradnának a kerü|etben az itt dip|omátszerző szakemberek. Emel|ett az egyetemek épü|ettelvaĺó
támogatásávaI tudna az önkormányzat a K+F tevékenységben je|entősebb szerepet vá||aIni.

Versenyképes kĺsiparosok
A kisĺparosok versenyképességét az önkormányzat terÜ|etrendezéssel és ĺntézményi ösztönzőkkeI
tudná növeIni a workshoprésztvevők javas|ataĺ szerint' A terÜ|eti ajánlásokkal kapcso|atban a

|egnagyobb fókusz a Népszínház utcán, az Ü|lőĺ úton, ĺ||etve Rákóczĺ úton van, ahová az e|hangzottak
szerint érdemes odavonzani a kisiparosi réteget' Á|ta|ánosságban a porták egységes jó minőségét és a
köztisztaságot voIna ĺényeges bíztosítani, i||etve megakadá|yozni az üzlethe|yiségek további
amortizációját, hogy úgy a dĺákokat célzó vá||aIkozások, mint a kisĺparosok vonzó Üz|ethe|yek legyenek.
Eme||ett szélesebb járdák kÍa|akĺtásáva| és több rendezvénnye| is lehetne további ösztönző hatásokat
e|érnĺ' A Rákóczĺ úton a tomegköz|ekedés tehermentesítése, a ha|szá|kás parko|ás, valamint
rakodószĺgetek kiaIakítása vetÜ|t fe| |ehetséges beavatkozási módként'

A terü|etrendezési eIvek me||ett egyes ĺntézményi osztönzők is segíthetnék a kisiparosok
versenyképességét. Az á|ta|ános ösztönzők biztosításán tú| a kerÜ|et egyfajta ku|turális központként
való kiaĺakítása e|ősegítené, hogy a köze|jövőben továbbĺ vendég|átóegységek te|epÜĺjenek ide. A
kisiparosok hirdetése a turisztikai kiadványokban, i||etve egységes je|zés arró|, hogy hol beszé|nek
ĺdegen nye|vet, pozitív hatással |ehetne a turizmus megerősítésére. Az utcaĺ kapuk é|ette| va|ó
megtö|téséh ez akár a KisfaIu Kft'-n be|ül is fe| ke||ene ál|ítani egy szakértői csoportot, mint eIhangzott.
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Növekvő fog|aI koztatás

A kertlIetifog|alkoztatás, a workshoprésztvevők ot|etei szerint, növeIhető a megfe|elő ösztönzési keret

kia|akításáva|, a közfog|aIkoztatás intenzitásának eme|éséve|, a perifériára szoru|tak munkaerő-piaci

integrá|ásáva|, i||etve az ad hoc |ehetőségek kihasználásáva|. Két nézet a|aku|t ki azza| kapcso|atban,

hogy mi|yen iparágban tevékenykedö cégek bevonzása |egyen az elsőd|eges cél a továbbĺakban. Az

infokommunikációs technoĺógiávaI foglalkozó cégek magas hozzáadott értéket tudnak e|őállítani, míg

a tłimegterme|ésbe a képzetlen emberek és - K+F terü|eten - a dip|omások is be tudnak csat|akozni.

Mindenesetre a terme|ő tevékenységek számára olyan szabályozási irányba tűnhet érdemesnek

e|indulni, ame|y a kerÜ|etí |akosság érdekeit szo|gáĺja, ísy pé|dáu| ösztöntjz egy minimá|ĺs józsefvárosi

munkavá|ĺa|ói arány megje|enítésére'

Az aIacsonyabb keresetű vagy a perĺférĺára szoru|t lakosok érdekeinek szem e|őtt tartása ĺs

hangsú|yosan fe|merÜ|t a beszélgetéseken. A közfog|aIkoztatásba érdemes Iehet több embert bevonni

a kovetkező időszakban, o|y módon, hogy az e|ősegítse a későbbiekben e csoport hatékonyabb

munkavál|alását. Emellett meg keĺ| ragadni azokat a cé|csoportokat, akik újraintegrá|hatóak a munka

vĺ|ágába. A társadalmi fe|zárkóztatást fontos a gazdaságfejlesztésse| összekapcso|va keze|ni. A

munkaerőpiac szé|esítésének |ehetőségeĺt úgy ke|| megteremteni, hogy a fo|yamatba a fogyatékos

embereket is ĺntegrá|nĺ |ehessen.

E|hangzott, hogy a kerü|eti specifĺkumok és |ehetőségek figye|embe véte|e is e|ősegítheti a növekvő

fog|a|koztatást. A je|entős számú egyetemi ha||gatóságnak fogyasztói igényei vannak, ame|yek

kiaknázhatóak, ennek érdekében céĺzott egyetemi szo|gá|tatások kiaIakítása lehet szÜkséges.

Ugyanígy, a kerü|etben működő egészségÜgyi szo|gá|tatásokra is munkahe|yeket teremtő és gazdasági

hasznot hozó ágazatként érdemes tekintenĺ, akárcsak a bö|csődei férőhe|yek számának eme|ésére.

Józsefváros nyitottsága is fontos értéknek bizonyult, ugyanis a jövőben akár a szomszédos X.

kerü|etben é|ő ázsiai ko|ónia Iakosságát is be lehetne csatornáznĺ a munkaerőpiac aktívabb

szerep|őjeként a kerü|etbe.

Ba rnamezős beru házások

A barnamezős beruházások fontos szerepet játszhatnak a következő időszakban. A kerÜ|etnek oĺyan

gazdasági terÜletre van az elhangzottak a|apján szÜksége, ame|y együtt |étezĺk a złjld terü|ette|, úgy,

mint pé|dáu| a Graphisoft Park. A kenyérgyár egykori épü|etének hasznosításában az önkormányzat

ösztönző szerepet játszhat. A |egje|entősebb barnamezős beruházási helyszín a kerületben a Ganz-

MÁVAG terü|ete, ahol jeIenleg az e||enőrizet|en kereskedeImi tevékenységek okozzák a Iegtöbb

prob|émát, így rövid távon a hatóságok szerepe növe|endő. |tt eset|egesen álIami beavatkozássa| |enne

érdemes támogatni magas hozzáadott értékű tevékenységeket. Mindenesetre a Ganz-MÁVAG

rehabiIitációját az ĺpari műem|ékvédelmi Iehetőségek megteremtéséve| keĺĺene megaIapozni, és akár

az is fe|merÜ|het, hogy a Város|ĺgetbe tervezett múzeumnegyed vagy egyéb nagyberuházás

helyszíneként szoIgá|jon'

Egyéb

Több, az e|őző kategóriákba be nem sorolható fej|esztési javas|at ĺs megfogalmazásra kerÜlt a

workshopok során. Az ĺdősek segítése pé|dáuI eIképzeIhető |enne egy szobakĺadó pIatform

működtetésével, ame|y az időseket pIusz bevéte|i forráshoz jutatná. Eme||ett az egykori MsZMP

székház is hasznosítására vár, va|amint a fő köz|ekedési fo|yósok vi||amosköz|ekedésse| va|ó e||átása is

3



Budapest Főváros V| | |. kerü|et Józsefvá rosi onkormá nyzat
I ntegrá|t TeIepÜ|ésfejIesztési Stratégĺa - második workshop

pozitív hatást gyakoro|hatna a kerü|et é|etére. A legfontosabb azonban ta|án az lenne, hogy

kerü|etszintű koncepció á||jon rende|kezésre arra vonatkozóan, hogy me|y negyedek mi|yen funkciókat
lássanak e| a jĹivőben'
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Józsefváros társadalma: második asztal

Fő javaslatok

o A térfigyelő rendszer további fejlesztése

o Szakmai összefogás a bűnmegelőzés érdekében

. Megfe|e|ő környezet biztosítása a kerÜ|etben é|ő hátrányos he|yzetű gyermekek számára

o A csa|ád mint intézmény fenntartásának e|ősegítése

o A kerÜ|eti ĺdentitás megaIapozása a kerÜ|eti sokszínűség hangsúĺyozása á|taI

o A társadaImi aktivitás növelése a cĺviI szervezetek támogatásán keresztü|

Va|ódi közbĺztonság
A kerÜ|etben a közbiztonság további fej|esztését, a javas|attevők szerint, egyes terĹlleteken va|ó

speciális beavatkozásokka|, a prevenció erősítésével és a gyermekek véde|méve| |ehet e|ősegíteni'

Józsefvárosban a közterü|eteken kÜ|onösen visszaszorítandó a cigarettaárusítás és va|utavá|tást. A

Népszínház utcában, valamint a ||. János Pá| pápa tér környékén bĺzonyos kocsmák, i||etve az

internetkávézók (,,call shopok,,) megszÜntetése merü|t fe|'

A terÜ|etĺ fókuszon túl a prevenció fontosságát is érdemesnek tartotta több munkacsoport-résztevő

kieme|ni. A korábbi, e|hangzott aján|ásokat egészítheti ki a térfigye|ő rendszer további fej|esztése,

ilIetve a kerÜ|etĺ egységek - a po|gárőrség és a rendőrség - összefogása a bűne|követés mege|őzésének

érdekében' Ehhez kapcsolódóan, a droghasználat és a bűnözés visszaszorítására irányu|ó törekvések

részeként merü|t fe| az Ügyvédek, bírók bevonásávaI fo|ytatott szimu|á|t tárgyalások programja is

középisko|ásoknak. A Magdo|na negyed kÜ|önös sú||yaI profĺtá|hatna a vé|emények szerint a hason|ó

kezdeményezések beind ításából.

A közbiztonság szempontjábó| fokozott figyeImet igénye|nek a gyermekek. Az ő biztonságukat főként

az ĺsko|ák kornyékén ke||het biztosítani, eme||ett azonban a játszóterek á||andó fe|Ügye|ete is

megfontoIandó.

M egfe|e lő gondoskod ás m i nden józsefvá rosi ró|

A gondoskodás kérdése, mĺnt e|hangzott, négy veszélyeztetett társadaImi csoport koré szerveződik,

ame|yet a koordiná|ás fe|adata fog át. gy a gyermekek, a csa|ádok, az idősek és a hajlékta|anok (ilĺetve

a kerÜ|etĺ önkormányzat) szerepérő| esett szó bővebben. A gyermekek számára már a bö|csődékben

meg ke|| teremteni a megfele|ő kornyezetet, amihez tovább keĺ| bővíteni a bö|csődék férőhe|yeket,

i||etve érdemes keze|ni a rendkívÜ| a|acsony bo|csődei nevelői fizetések kérdését is. Az integrációt

segítő környezet kia|akítása során fontos, hogy a fiatalokat cé|zó fej|esztő programok a k|asszikus

iskoĺai kereteken kívÜl is e|érhetőek Iegyenek' Fontos továbbá, hogy a hátrányos he|yzetű gyermekek

is lehetőséget kapjanak az isko|a utáni e|fog|altságokra' A rendes tanidőn kívü| biztosítanĺ ke|| a szünĺdei

gyermekfe|ÜgyeIetet, ĺĺletve étkeztetést. Ezt kiegészítendő a Jőzsefvárosi Neve|ésiTanácsadó számára

egy a|kalmasabb épÜ|et biztosítása is cé||á vá|hat.

A csa|ádok a társada|om a|apegységei, így e|várásként fogalmazódott meg, hogy a kerü|et számára is

fontos csoportként |egyenek keze|endőek. Érdemes |ehet csaĺádmegtartó csoportokat szervezni,

ĺ||etve házassági tanácsadást kia|akítanĺ, me|yekkeĺ nagyobb esé||ye| |ehetne fenntartani a csa|ád
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intézményének szerepét. Eme||ett azonban a krízis|akásokon tú|mutató, komolyabb á|dozatkeze|ésre

is szüksége van a kerü|etnek - mĺnt a csa|ádok átmeneti szá|lása.

Az idősek, il|etve a hajléktalanok is veszé|yeztetett csoportjai a társada|omnak. Az idősek he|yzetén
javíthatna egy újabb nyugdíjasház megépítése, de felmerÜ|t a kozépisko|ás diákok kote|ező önkéntes

munkájának, ĺ||etve egyetemista szakmai gyakorlatok idősgondozási hasznosítása is. A hajléktalanok

ellátásába, hasonló módokon, szintén intenzívebb bevonás képze|hető e|, annyivaI bővítve, hogy

társadalomba való integráĺásában komolyabb szerepet vá||aIhatnának a kerü|eti civiIek is.

A társadaĺom egyes csoportjairó| va|ó gondoskodás megszervezése fontos önkormányzati szintű

fe|adat. Egy kerri|eti szintű szociá|po|itĺkai ernyőszervezet |étrehozása, ame|yik összehangoĺja a

segélyszervezetek tevékenységét, fontos |ehet a jövőben. Eme||ett, mĺnt e|hangzott, szükséges a

rendőritevékenység és a szociá|is há|ó mé|yebb osszekapcsolása is a továbbiakban.

Kerü|eti identitás építése
Rövid távon cé|ként ke|| keze|ni a közösségek interaktív módon történő kia|akítását, i||etve a kerÜ|et

sokszínűségét kĺemelő és egymás hagyományainak megismerésére törekvő kulturá|is kapacĺtások

kiaIakítását.

Egyéb

Hangsú|yosan fe|merü|t a cĺvil szervezetek tevékenységeinek, kapacitásainak összehango|ásának

szÜkségessége, amĺ elsősorban egy közös tudásbázis képében va|ósulhatna meg. Ennek

koordinációjában az önkormányzat érdemi szerepvá||a|ása va|ószínű|eg elengedhetet|en. Ezeken tú|

önkormányzati részről érdemes a szervezeteket informá|nĺ is a kerÜlet programjairó|. Eme||ett az

önkormányzat a jöVőben támogatásban részesíthetné a Iegjobban te|jesítő cĺviI szervezeteket, mint

ahogy egy effé|e díj a|apítása már korábban is felmerÜ|t a kerü|etben. Újabb közösségi terek

kĺa|akítására is markáns igény fogaImazódott meg.

Á|ta|ánosságban eImondható, hogy javítani keĺ| az tinkormányzat és a |akosság közötti kommunikációt;

fontos |enne a polgárok tájékoztatása a társasházak működésérő|, i||etve házbeszéĺgetések tartása.

Emel|ett a hivata|os szervek és a |akosság között szakadék csökkentése is célként kezelendő a

következő időszakban.
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Józsefváros épített és természeti kiirnyezete: harmadik asztal

Fő javaslatok

o Az orczy negyed fejIesztése kĺemelt fontosságú a következő években

o Zö|dfelü|eteknövekedéséneke|ősegítése

o KerÜleti ingat|anok átfogó fe|újításának támogatása

r Köztisztaság megteremtése és fenntartása

o A turizmus fej|ődéséhez szükséges fe|tételek megteremtése

Szerethető negyedek
A szerethető negyedek kia|akítását terri|eti és átfogó ĺntézkedések, va|amint további zö|d terü|etek

szÜ|etése segítené a Iegjobban' Az egyes speciá|ĺs földrajzi terÜ|etekre vonatkozó javas|atok közü| csak

a Ieg|ényegesebbet emeljÜk ki, míg a többi a fÜgge|ékben megta|á|ható. A kerÜlet szempontjábó|

fontos |enne egy uszoda te|epítése, ame|y a Ganz kornyékén va|ósulhatna meg. Eme||ett a

PaIotanegyedben egy galérianegyed kĺaIakítása segíthetné a kerÜ|eti sokszínűség további

hangsúlyozását. Az önkormányzat részérő|, mint a fe|szó|a|ók megfogalmazták, azonban priorĺtást ke||,

hogy é|vezzen a következő ĺdőszakban az orczy negyed, il|etve az ott |évő Üz|etek fej|esztése'

A zö|dterÜ|etek kĺalakítása fontos közérzetjavító hatássaI bír, így ke||emesebb hanguIatot kö|csönözne

a kerÜ|etnek. Ennek érdekében fo|ytatni érdemes a fásítást, va|amint o|yan közösségi tereket

|étrehozni, aho| domĺnáns szerepet kapnak a zö|d terÜ|etek. Az Üres te|kek közösségi kertként va|ó

hasznosítására is erős ĺgény mutatkozott, ame|yhez e|engedhetet|en az önkormányzat koordĺná|ása.

Az e javasIatok figyeĺembe véte|éveI fejIesztett tereken pedig a továbbiakban programokat érdemes

szervezni, me|yek a Iakosság bevonásához járulhatnak hozzá,

A szerethető negyedek kĺalakításáná| fontosnak bizonyu|t a workshopokon, hogy a fiatalok érdekeĺ is

figyelembe Iegyenek véve. Ennek fényében szükséges Ienne az isko|ai udvarok és tornatermek

renová|ása. Eme|lett egy fej|ettebb e||átórendszer tehetné vonzóbbá a kerü|etbe költözést magasabb

státuszú fiataI párok számára is' Érdemes irány lehet a gyaIogosforgaImĺ |ehetőségek fejIesztése, főként

az egyetemek környékén.

Fennta rtható |akásrendszer

A Iakásrendszer fenntarthatóságának kia|akítása során az ĺngatlanfejIesztéseket, i||etve a megfe|e|ő

ingatlanhasznosítást érdemes szem e|őtt tartanĺ. Az ingat|anfejIesztés során fontos, hogy

energetikaĺ|ag és belÜ|rő| is korszerűsíteni keĺ| a társasházakat, Iakásokat. Ehhez fontosnak tartották a

résztvevők, hogy az önkormányzat pá|yázati |ehetőségeket biztosítson a |akosság számára, ĺ||etve jó|

megvá|asztott öszttinzőkkel ke||ene ingat|anfej|esztőket vonzzon be a kerü|etbe.

Az ingat|anok hasznosítása terén fontos a cé|kozönség fe|ismerése' Egyrészt a kerÜ|etben tanu|ó és

egyetemre járó fiataĺok lakhatási prob|émáinak mego|dásában |ehet potencĺál a kerÜ|et számára,

másrészt a szÜkség|akásokat keIl kivonni a haszná|atbó|. Ezek me||ett az ingatIanhasznosítás

kérdésének nagyobb ívű kezeĺéséhez az egyes kerületĺ onkormányzatoknak össze ke|ĺene fognia.



Budapest Főváros V| |t. kerü|et Józsefvárosi onkormá nyzat
Integrá|t TelepĹi|ésfejIesztési Stratégia - második workshop

Egyéb

A fent említett két téma me||ett kĺeme|endő a köztĺsztaság, a hu||adékkeze|és, i||etve a parko|ás és a

turizmus kérdése' Egy átfogó koztisztaságot népszerűsítő program keretében |átható távo|ságon be|Ü|

ke||ene utcai szemetesládákat kihe|yezni, amelyek hamutartóvaI is rendeIkeznek. Eme||ett a

hatékonyabb szemétgyűjtés jegyében ezeket a |ádákat gyakrabban ke||ene üríteni, ĺ|letve a sze|ektív

hul|adékgyűjtés mego|dása is fontos a jövőben. E javaslatok megva|ósításáva| az o|yan prob|émás

területek, mĺnt a Népszínház utca, i||etve a B|aha Lujza tér is tisztábbá vá|hat.

A parko|ási lehetőségek javítása és a turizmus sem e|hanyago|ható a kerület szempontjábó|' E|őbbi cé|t

úgy Iehetne az eIhangzott javas|atok aIapján e|érni, hogy a magánvá||alkozásként működő
parko|óházakkaI egyÜttműködést keres az onkormányzat. A turizmus erősítésének egyik módja

Iehetne, az a|aposabb tájékoztatás (p|. táb|ákka|), iIletve turisztikai térképek fejlesztése. Ezek melIett

fontos kĺeme|ni, hogy érdemes Iehet az egyes negyedekre vonatkozóan látványterveket készíteni arró|,

hogyan nézhetnének ki a kÜ|onböző tervezett fejlesztések eredményeként a jövőben: ez egyfe|őĺ az

ingat|anpiaci pozíció erősítéséhez, másfelől a szegregáció áttéte|es o|dásához Iehet aIkaImas eszkoz.
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Az épített környezet alakításáró| és védelmérő| szó|ó 1997. évi LXXV|||. törvény szerint az Integrá|t
Telepü|ésfejIesztési Stratégia (a továbbiakban: |TS) a teIepülésfejIesztési koncepcióban fog|alt
környezeti, társadalmi és gazdasági cé|ok megvalósítását egyidejű|eg szo|gá|ó középtávú fej|esztési
program. Az integrá|t telepti|ésfejlesztési stratégia a rendelkezésre ál|ó és bevonható források
ĺsmeretében meghatározza a te|epülésfej|esztésĺ koncepcióban lefektetett cé|ok megvalósítását
egyidejű|eg szolgá|ó beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon
követését.

A te|epü|ésfej|esztési koncepcióró|, az integrá|t te|epü|ésfej|esztési stratégiáró| és a
te|epü|ésrendezési eszközökrő|, vaIamint egyes te|epü|ésrendezési sajátos jogintézményekről szó|ó
31'4/2072' (X|.08.) Korm' rende|et 6-7' $-a a|apján az |TS-t az onkormányzat vizsgá|ja fe|ül és fogadja
e|, a végrehajtásáró| szó|ó beszámo|óró| évente dönt, va|amint négyévente áttekinti, e||enőrzi és
dönt arról, hogy továbbra is vá|tozat|an tarta|ommaI aIkaImazza, módosítja vagy újat készít.

A hivatkozott kormányrendeIet 29' 5 aIapján a teIepÜ|ésfejlesztésse| és teIepri|ésrendezéssel
összefüggő e|járásaiban meg ke|| határoznia a partnerségi egyeztetés szabá|yait, ame|ynek nyomán
önkormányzatunk 350/2013. (|X.18.) Képvise|ő-testü|eti határozatában e|fogadta a partnerségi
egyeztetés szabá|yait, ame|y alapján került kido|gozásra a partnerségiterv.

A partnerségi terv tartaImazza az összes |ehetséges érintett bevonását a tervezési munka
fo|yamatába. Mindez kü|önböző csatornákon keresztü| kerü| megvalósÍtására. Több vé|eményt
képvise|ő csoportok (p|. he|yĺ civi| szervezetek, egyházi szervezetek, intézmények vezetői stb.)
kü|döttei számára 2 tematikus téma szerint megrendezésre kerü|ő workshop/műhe|ymunka
aIkalmávaI vo|t Iehetőség a he|yzet értékeléséVe|és a cé|ok meghatározásávaI cisszefüggő
észrevéte|ek, javas|atok megtéte|ére. Mindezen szervezetek közvetve, civil szervezetek esetén
közvet|enÜ| magukban fogla|ják a |akosság véleményét. A kerü|eti |akosság számára mindeme||ett
írásos formában is vo|t |ehetőség a vé|eménynyi|vánításra, javas|atai-észrevételei megtéte|ére' A
Józsefuáros újságban és hon|apon több ízben je|ent meg erre vonatkozó fe|hívás, va|amint a

www.jozsefvaros.hu/its e|érhetőségen fo|yamatosan fe|tö|tésre kerü|t az |TS-se| összefüggő
dokumentáció' A |akosok dediká|t e-mail címen, valamint postai úton tehettek javas|atot 2015. június
8-ig.



A tervezés fo|yamán, a fe|dolgozást megkönnyítendő, négy témakörre bontva kerültek

megtárgya|ásra a kerü|etet érintő kérdések, az a|ábbiak szerint:

A) Gazdaság

B) Természeti és épített kornyezet

C)Társada|om

D) Kerületrészek

A |akosok megktildött |eve|einek azon részét, ame|yek nem az |TS tárgykörébe tartoznak, je|en

összefog|a|ó érte|emszerűen nem tartaImazza, i||etve azon témaköroket sem, ameIlyeI kapcso|atban

nem érkezett észrevéte|.

A Gazdaság, a Természeti és épített környezet, i||etve a Társada|om témakörökben o|yan lakossági

észrevéte|eket gyűjtöttünk, ame|y a kerü|et egészére nézve érvényes javas|atokat tarta|maznak

vaIamint az egész kerületre nézve értelmezhetőek. Azon témaköröket, ame|yekkeI kapcsolatban nem

érkezett javas|at, je|en dokumentum nem tartalmazza.

A |akossági észrevéte|ek je||emzője, hogy a javas|atok a javaslattevő saját |akókörnyezetében,

é|etterében érzéke|t észrevéte|eket tartaImaznak, ame|yek azonban az egész kerületre vonatkozóan

érvényesek |ehetnek. A terv műfajából és |éptékébő| adódóan az egyes he|yszínekre, prob|émákra

tett tematikus javas|at az egész kerü|etre vonatkozóan kerül érteImezésre, amennyiben re|eváns.

Azon javas|atokat, ame|yek tú|mutatnak az |TS hatáskörén, je|en összefog|a|ó nem tartalmazza.

A he|yszínspecifikus komp|ex javas|atok a Kerü|etrészek fejezetben kerü|nek bemutatásra.



Gépjárműforgalom és parkolás: neki kellene kezdeni o helyi
politiko óltal éwizedek óto ĺgérgetett porkolóhózok épĺtésének
(akó r te rü leti le g egye n letese n,,e lszórva,, középső-Józsefváros
területén). A fizetőparkoltatás bevétele mór oz önkormúnyzaté,
így talón juthatna forrós erre a ,,projektre" 

is. ĺgy is túlzsúfoltok
Józsefváros utcói. És épp elég foghĺjtelek van Józsefvórosbon
(tán még az onkormónyzat tulojdonaban is). A kiLzterületi
parkolóst (ezzel pórhuzamosan) pedig lehetne úsy
újraszabólyozni, hogy minden emeletes hóz bejóroto előtt 5
méteren (illetve ahol o hózak bejáratai egymástól kevesebb
mint öt méterre vonnak egymóstol, ott 7 méteren) csok a
mentők, o tĹízoltók, rendőrségi, illetve a kijzmĹjvek jórm(ivei
porkolhassanak. Tijbb éven át, több qlkalommal leÍrtam oz erre
vonotkozó javaslotom, részletes indoklással (a koróbbi évek
közmeghollgatási felszólalósaimból kÍkereshetők), ezért iťt és
most nem fogom megismételni.

A tapaszta|atok azt mutatják, hogy a
parko|óházak nem o|dják meg a közterü|eti
parko|ás prob|émát. A Iegfrekventáltabb
he|yen, a Pa|otanegyedben működő 2

mé|ygarázs (Po||ack Mihá|y tér és az
Europeum aIatti) alacsony kihaszná|tsággaI
Üzeme|.

A vé|eményező á|ta| javaso|t szabá|yozás
további parko|óhe|yet szüntetne meg, ame|y
éppen a cé||aI elIentétes.

A szabá|yozási terv legutóbbi módosítása
|ehetővé teszi az üres építési te|kek
parko|óként va|ó hasznosítását, eddig erre a
jogszabá|yok aIapján nem vo|t |ehetőség.

Az |TS tartalmazza a Parko|ási konf|iktusok
fe|o|dása a Százados negyedben és a
Tisztvise|őteIepen projekteket, vaIamint az
Üres te|kek átmeneti hasznosításának
e|ősegítése, Parko|óház-kapacitások és
közterü|eti parko|ás egységes rendszerben
történő keze|ése projektet.

- Lakóépületek (tórsasházok) felújítósának tómogotás: a
kampdnyban jóI mutotó és vizuólisan jól kommunikálható
homĺokzat-felújĺtások helyett szerintem nagysógrenddel
jobbon kellene preferólni a közműhólózotok (villany, gáz, vĺz,
csatorno) felújítósót, illetve szükség szerint o szekunder mérők,
Ílletve o ,,kórtyós villany- és gózórók,, felszerelését. Utóbbĺval
jobb eséllyel lehetne elejét venni a dĺjhátralékok
újroképződésének, az érintetteket jobban osztönözné oz
energiaťakorékossógro, illetve oz,,energiahordozó-kórýa,,
formójdban könnyebben és hotékonyabbon megvalósÍtható
lenne a lakósfenntartós végett juttatandó szociólis ellátás
célhoz kijtijtten tijrté nő biztosĺtóso.

Az onkormányzat á|ta| működtetett
támogatási rendszer a társasházak szabad
vá|asztását tartaImazza a pá|yázat tárgya
tekintetében. Egyéb forrásból megva|ósu|ó
támogatás pá|yázati feltéte|ei nem az
önkormányzat hatáskörébe tartoznak. Az |TS

tartalmazza az Ingat|angazdá|kodási
programon be|Ü| a Társasház-fe|újítások
támogatása projektet.

- ÚthóIózat: különösen o Szegregátumban egy trogédia az
úthólózot óllopota. Erről nagyon könnyen szó szerint képet
kaphatnak o
http : //www.y o utu be. co m/u se r/F ri co e nte rto i n m e nt vo ! a m i nt q
h tt p : //w w w,y o ut u b e. co m /w a tc h ?v = J 2 2 c4_e c Xl 8 & l i st= P LTv Y F Í6
d XB oqSj d EcAfAH RY84G Lg HYjo E o l d a l o n t o lá l h ató v i d e ókból is.
Ho mór egyszer rászónja magót az onkormányzat oz adott
útszakasz felújĺtósóra (,,.), akkor a kilzm(iszolgóItatókkal (vagy
épp a nemzeti kiízmĹiszolgáltatóval) egyeztetve o föId alatti
kijzm(jhálózat teljes cseréjét is meg kellene ejteni. Az úthálózat
tekintetében jó néhány helyre nem órtana ponorómatükör _
mert autós szempontból elég necces az adott kereszteződés. Es
persze több ,,fekvőrendőr,, kellene - oz oktatósi intézmények
előtti útszakaszon kĺvijl odo is' ahol

Útĺelĺjĺtást mege|őzően a

közműszo|gá|tatókkaI való egyeztetés
jogszabá|yi köte|ezettség, ame|ynek az
Önkormányzat minden esetben e|eget tesz.
Az utak fe|újítását és karbantartását az

onkormányzat fo|yamatosan végzi. Az utak
fe|újítása a hatóságok áltaI megkövetelt
forgaIomtechnikai e|őírások betartása meIlett
va|ósu| meg. Az |TS tartalmazza a KözterÜlet-
fej|esztési programon be|ĺj| az Utak, járdák,
gyaIogátke|őheIyek fe|újítása projektet.



hogy az adott kereszteződésben o jobbkéz-szabóly érvényes, de
a .,földrojzi adottsógok', miott o ,,balkézről eső,, utcót kvózi

főútvonalnak tekinti oz outós (oztón jobb esetben sotufék,
rossz a b b e set be n kó r bej e le ntő o ki5v etke z m é ny ).

- Szigony utco és o Corvin sétóny Projekt: volomikor még 2002-
2003 magassagában a Corvin-Szigony Projekt keretében tervbe
volt véve o Szigony utca megszélesítése a Próter és oz Apóthy
lstvó n utco kijzijtt. Aztó n,,költségrocionalizóció,, keretében
erről letettek. Szerintem hiba volt, mert o szélesebb (és talón
kétirónyúvó tehető) Szigony utcót igényelné o SoTE Külső
Klinikók (különösen a Korónyi Projekt keretében épülő új
,,Sürgősségi Centrum,,), az MTA KoKl és o Géntechnológioi
Kutatóközpont, illetve a most épülő Bionikai lnnovóciós
Központ is.

A hatá|yos Kerü|eti Szabályozási Terv

tartaImazza a Szigony utca kiszé|esítését, így a

125. és 126' tömbok átépü|ésekor ez meg fog

va|ósu lnĺ.

- Klinikók Metróállomós: az egy dolog, hogy a BKK
,,tórgysorozatba vette,, a metróóllomós felújÍtasát. GondoIom
megértik, hogy mór nem hiszek a lótvónyterveknek és az
ígéreteknek - épp eleget lattam és hallottam belőltjk,
omelyekből aztón semmi sem lett' VÍszonť a metróőllomós
előtti óldotlan és szégyenteljes ólIapotokat nem középtávon,
honem AZ)NNALfel kellene szómolni. Miért tĹjri el oz
önkormónyzat az ott létesült bodega-bódévdrost?

A,,bódéváros,, közterü|et-fog|a|ási engedé||yeI

á|| ott, mindegyik határozott idejű

szerződéssel. A metróá||omás fe|Újításakor a

tervek aIapján ez is rendezésre kertj|'

- Szeretem o scl-Fl _t... ezért is o kérdésem az, hogy vissza
Iehetne-e óllĺtani a Baross utcóbon a villamosforgolmat?
Esetleg úgy, hogy a Kálvin téren csatlakozno a kiskörúti
vĺllomos-póIyához (ahogy volt oz ,,onno,,). De szerintem o
Rókóczi és a Thököly úton (meg az Erzsébet hĺdon) is vissza
lehetne óllĺtani a villamosforgalmat - és ĺgy ki lehetne vóItani a
gyorsjórotok kivételével azon,,hetesbuszokot,,, melyek minden
mególlóbon megóIlnak. Tolón még o légszennyezés is kisebb
lenne. És ho múr ,,merjünk nogyot ólmodni,,, akkor ezen az
alapon miért ne lehetne ólmodni egy olyon villamosvonal
koncepciójót, mely oz orczy téren lévő sínpálya
meghosszabbĺtósoként óthaladna a Kólvária téren, majd a
Baross utcóbol oz lllés utcóba kanyarodva, a Korónyi Sóndor
utcóban a Ludoviko téren lenne egy ,,Íejvégóllomóso,,- a
Nemzeti KözszolgóIoti Egyetem, illetve az új Sürgősségi
Centrum kijzelében (szerintem o Korányi Sándor utcónak ozon
o részén elférne egy fejvégóllomás, ahol ąz Üllői útbo torkollik
_ persze, ha minden irónyba csak egy sávot hagynak az
autóforgolomnok). Az mór mós kérdés, hogy egyrészt a mósik
végóllomósa hol lenne Qz ezen o villomosvonalon közlekedő
jóratnok (okór Újpolotón, okór a KöztemetőnéI); mósrészt
pedig később meghosszabbĺtható lehetne oz Üllői úton és o
Vógóhĺd utcón ót a ,,Közvógóhíd,, végóllomósig.

Nem kerÜ|eti hatáskör a fővárosi
tömegköz|ekedés szervezése, ugyanakkor az

Önkormányzat számára is fontos a Rákóczi út
revĺtaIizációja, így az |TS tartaImazza a

tematikus projekte|emek között a Rákóczi út
ember közelibbé téte|ét

A Rákóczi úton a vi||amosforga|om
újraindítása a BKK aktuá|is projektje, tervezés
a|att á||.

- ZijIdterületek: szigorúbb szabólyozós kellene a fakivógósok
kapcsón, illetve erőteljes zijldesÍtés kellene _ különösen o
lakótelepi részen. És o zijldesĺtés alatt nem o kampónvielleqĹj

A fővárosi toI%-os fapót|ássa| szemben
Önkormányzatunk a józsefvárosi természeti
körnvezet véde|mérő| szó|ó rende|etében



v i ró g ó gy-te I e p ĺtése ket é rte m. Azt is fe l h ó b o r ító n o k to rto m,
hogy (pl. o Szegregótumban) a több évtizedes fók kivógása
utón az onkormónyzot viróglódákba kiültetett muskótlikkol
akorja pótolni oz elveszett ,,zöldtömeget,,. Érdekes módon, o
Palotonegyedben megoldható volt a fósĺtós (pl. o Bródy
Sóndor, a Rijkk Szilórd utcóbon), vogy jutott a
Tisztviselőtelepen lévő Vajda Péter utcába egy kilométeres és
több tízmilliós díszsövény. A Szegregótumnak meg omi jut, az a
solétromsivatag és o kőrengeteg. Ahogy ideje lenne azt is
megvizsgólni, hogy tulajdonképp egy erdőre való fodllomóny
tĹint el oz Ullői út, Leonordo utca, Tömő utca, !!!és utca, Korónyi
utco óltol határolt terijletről (kivéve a Füvészkert) az elm(llt 1'5
évben! Fósítósra és közparknok alkalmas terület van oz lJllői
úton a Bókoy Jónos utco és a Klinikók metróállomós között (az
iskola előtt, az egykor ott volt ,.Áruvór,, nevű borzadőty hetyén).
Jelenleg egy betonplocctorzó oz egész '

I5o%-os fapót|ást tesz köte|ezővé. Az
zö|dfe|ü|etek megújítása, az utcák
komfortosítása, az é|hető környezet
kiaIakítása onkormányzatunk kieme|t célja.
Ennek érdekében hozta |étra a Fapót|ási
cé|tarta|ékot, me|yet faü|tetésre,
zö|dfe|ü|etek létesítésére Iehet fordítanĺ. Az
|Ts Közterĺj|et-fej|esztési program tematikus
projekte|emei között szerepe| többek közott
a ZöldfelÜletek minőségi fe|újítása, karban
tartása.

A vo|t ,,Áruvár,, terü|ete fővárosi tuIajdonban
Van, az tnkormányzat azon saját
hatáskörben nem járhat el.

Javosolni szeretném, hogy akodúlymentesítsék a Próter és
Leonardo Da Vinci utca sarkán a jórdót' A ponel épüIet
sarkónól (amelynek földszintjén a Szatmóri épületgépészeti
üzlet mĹjködik)jelenleg lépcső hidaljo ót o jórdán o
szintküIiinbséget, ami elég nagy gondot jelent a kisgyermekkel
(kismotorrol), babokocsikkol közlekedőknek, az időseknek,
mozgóskorldtozottaknak. A túIoldali jórdo hasznólata sem
kényelmes, mivel nagyon lejt és több helyen teljes
szélességében töredezett, kótyús. Róadásul ez oz oldal a Corvin
sétány épĺtése miatt a jövőben vórhatóan tortósan le lesz zórva
a gyologos forgalom elől, így mindenki a lépcsős oldalro
kényszertil'

Az utcák fe|újítása során az Önkormányzat
minden esetben tcirekszik az akadá|ymentes
kiaIakításra, noha nem kcite|ező. Az |TS

KözterÜ|et-fejlesztési program tematikus
projekte|emei között szerepe| az Utak, járdák,
gyaIogátke|őheIyek fe|újítása.

Nem vogyok egyedül, hasonló sorsú idős tórsaim és o
kismamók nevében is fordulok onökhöz, hogy amennyiben
lehet, kérem a jórda megemelését, hogy bevósárolva,
csomagokkal, bottal, bobokocsivol is tudjuk hasznátni mindkét
tĺpusú jórmúvet.

Az utcák felújítása során az onkormányzat
minden esetben törekszik az akadá|ymentes
kialakításra. Az |Ts tematikus projekte|emei
között szerepe| az Utak, járdák,
gyalogátke|őheIyek fe|újítása.

A CaPE tagok jelezték, hogy oz lTS tervezésében hívjuk fel a
figyelmet az utcaképre. Főleg az ĺzléstelen, odo nem illő
portólok, ĺjzletek reklómtáblói ząvoróak'

Budapest Főváros Vl||. KerÜ|et Képviselő-
testt]|etének az építésüggye| összefüggő
egyes he|yi onkormányzati hatósági e|járások
részIetes szabá|yairó| szóló 5/2013. (||.10.)

számú önkormányzati rende|etének cé|ja
éppen a te|epü|ésképi beje|entési,
vé|eményezi és köteIezési eljárásokkal a
városkép véde|me. A rek|ámokró|,
reklámberendezésekrő| és cégérek
elhe|yezésének szabá|yairó| szóló 55/2073.
(x||.20.) önkormányzati rendelete a
rek|ámtáblák e|he|yezésének szabályairó|
szó|. Ezen önkormánVzati rende|eteken
keresztü| az onkormányzatnak van hatáskore
a te|epü|éskép véde|me érdekében
intézkedni. Az |TS olyan komplex keze|ést
igény|ő projekteket tartaImaz, ame|ynek
részeaz utcakép rendbetéte|e, mint a Rákóczi



út emberköze|ibbé téte|e, i||etve a Nagykörút
revitaIizációja.

Sajnos ezek a 16 emeletes házak maradnok órván. Szinte mór o
41 év igen megviselte őket o lakósokkol együtt. Nincs pénz a

felújĺtásra. 75 millió rendszeres tortozóso a hóznak évente a
közt5s ki5ltség miott, csak épp o li|tre futja.

Azt szeretném, hogy a közeljövőben a Horvóth Mihály téri
templom, Iegalóbb kĺvijlről tervbe veszik o fel(ljĺtósđt, mivel a
kerület gyöngyszeme ,s ahogy jön oz ember a kert felől igen

szembeötlő az óllogo. Megérdemelné o kerület, hogy ez is szép
Iegye n és tü n dijkiiljö n.

Az lTS tartalmazza a társasház fe|újítások

támogatását, ame|yre fo|yamatosan

támogatási keretet tart fent az

onkormányzat. A 23l2o75. (V.21.)

onkormányzati rendelete szó| a

Társasházaknak adható önkormányzati

támogatásokról

A műem|ékekre, kieme|ten a7 egyházi

műem|ékekre foIyamatosan vannak pá|yázati

Iehetőségek, me|yekre az onkormányzat

mindig fe|hívja a fenntartó egyház figye|mét.

Szomorú toposztolotok, hogy o hétvégén a kerület, de oz
óltolam taposztalt rész a Baross utca parkok, buszmegőllók,
József kör(lt kereszteződés nogyon szemetes, Péntek délelőttől
hétfő délelőttig senki sem takarĺt, A buszmególlónól 5 méterre
nincs csikktartó' ĺgy az eddiginél szemetesebb a kerület' A
Kólvária tér a kutyafuttotó és o járda között sok a szemét
(csÍkk) az ijltetett cserjék többsége elszórodt. A kutyafuttató és
a Karácsony Sándor utca kijzötti rész mintha kimarodt volna a

Íelújítósból, se Íű, se növény csak időnként pocsolya a parkoló
autók mellett, Valamint volt pod, nagyon hiányzik.

Az |TS tartaImazza a közterü|et-fejIesztési
programon belÜ| többek kozött a

zö|dfe|ü|etek minőségi fe|újítása, fen ntartása,
a Sze|ektív huIladékeyűjtés közterÜ|et-
fej|esztés Iehetőségeinek bővítése és a
NyiIvános, fenntarthatóan működtethető
Wc-k, szemetesek sűrűségének növe|ése
projekteket.

Nagy öröm, hogy végre meg(ljulnok o kerület tórsoshózoi
szépen, csak azt nem értem, hogy a tűzfal miért marad ki o

Íel(]jításból. Az is a hóz része, nem?

A 32-es terén ą szobor mellé jó lenne egy buszvórót épĺteni.
Nem tudom, van-e akadólya?

A Kiscsibész tér Íelújítósa mikorra vórható, omatőrök mór
javĺtgatjók. Minden szökőkljt kincset ér!

Az tnkormányzat á|ta| működtetett
támogatási rendszer a társasházak szabad
vá|asztását tartaImazza a pá|yázat tárgya
tekintetében. Az lTs tarta|mazza az

IngatIangazdá|kodási programon be|Ü| a

Tá rsasház-fe| újítások támogatása projektet.

A tömegkoz|ekedés és annak műtárgyai nem

tartoznak a kerü|et hatáskörébe.

A Kis csibész tér fővárosi tuIajdonban á||,

Önkormányzatunk többször tett javasIatot

annak felújítására az i||etékes Fővárosi

on kormányzatná|'

Nem olyan rég volt valakinek egy ötlete a nyilvónos wc.ket
illetően. Az ijtlet úgy szólt, hogy a helyi vendéglótó egységekbe
(térítés ellenében) be lehetne menni. Jó ötletnek tartom,
érdemes lenne gondolkodni o megvolósítóson. Pénzzel m(jködő

automota illemhelyek félő,hogy nem vólnónak be, nincs aki
rendszeresen tisztítsa, megrongóljók.

A vendéglátó egységek saját hatáskörükben
dönthetnek az on á|tal vázolt öt|et
megfe|e|őségérő|. onkormányzatunk is

kieme|ten keze|i azon nyi|vános i||emhe|yek

kérdését, ame|yre szükség mutatkozik és

fenntartható p|. játszótereken. A
közeImú|tban épÜ|t a Ká|vária téren iIyen

nyi|vános iIlemhe|y. Az ITS tartaImazza a

kozterü|et-fejIesztési programom be|ü|

többek között a Nyi|vános, fenntarthatóan
működtethető Wc-k, szemetesek



sűrűségének növe|ése projekteket.

Az elmúlt években mór ketten is javasoltók, hogy az Utlői út-
9zigony u'-lllés u.-Baross u. óltol határolt terÍjleten valomilyen
közlekedési lehetőséget biztosítsonok (jetenteg csak TAX| ótt
rendelkezésre), hogy a környék fontos intézményeit
könnyebben el lehessen érni. orczy kert, F(ivész kert,
Természettudomónyi Múzeum, Ludovika tér, Ktinikók. Jórműve!
most csok a Nagyvórad térig lehet menni vagy o Ktinikók metró
óllomásig. Helyi kisbusz is szóba jöhet, vogy o 9.es busz
útvonolónok meghosszabbĺtdsóval,ha a Baross u.-bót o
fordulno az lllésre és a Korányi utcón dt a Dĺószegi végéig
folytotná of útjót oz orczy tér Íelé.

A tömegköz|ekedés szervezése nem
tartoznak a kerÜ|et hatáskorébe. A BKK tervei
között szerepe| a 83-as tro|ibusz
meghosszabbítása a Diószegi utcában.



A felsoro|t funkciók tôbb he|yen, e|szórtan

megta|á|hatóak a kerületben' A városközponti
funkciók ilyen mértékű centraIizációja e|veszi a

erőforrásokat a kÜlönböző városnegyedektől és a
városnegyedek közötti minőségi kü|önbségek

e|mé|yítését szolgá|ják, ame|y nem célja az

onkormányzatnak. Az a|ulhasznosított terÜ|eteken

az Önkormányzat cé|ja, hogy a javasolt kozösségi

funkciók kerü|jenek elhelyezésre, p|. Józsefvárosi
pá|yaudvar, Baross utcai remíz.

(.'.) Szégyen, hogy ilyen kimogasló odottsógokkol
rendelkező kerületnek nincs olyan közösségi hely, amely
vątódi tolátkozósi pontjo lehetne o kertjlet kült5nböző

hatter(i embereinek.(...) Ezzel szemben tanócsos lenne

véleményem szerint olyan egy vagy több multi funkciós
épületet építeni vagy alakĺtoni, omely a kijvetkező,
jelenleg elszórton feIlelhető funkcÍókot integrólnó

o - közösségi mĹihely (,,hackerspoce,,); alkalmas
eszköz prototípusok, de okór hózi eszközök,

hangszerek gyórtósa is, ĺgy nagyon széles

rétegeket szólít meg és hoz ijssze

o -sportközpont és m(ivelődési hóz: az emberek
közijtti közijs nevező nem egy értelmezhetetlen
mĹjvészeti alkotós,honem a (népi) tónc, zene,

sport; olyon terem, ami egYben lehet

tornoterem, dojo, vagy magyor/nemzetiségi
tónchóz

. spin-ott/start up irodókloborok

. egyetemi kollégium

. szociólis ellótihely
o rendelő
o rendőrség (...)

Az |TS tarta|mazza az Egyetemvárosi programom

be|ül tobbek között az Egyetemi inkubátorházak
|étesü|ésének ösztönzése projekteket.

Hang olapú közösségi média

A Karon évek óta tartó, tłjbb szempontból egyedülálló

kutotds folyik emberi kapcsolotok és médio témóban,
informatikusok mellett szociológusok, pszichológusok és

rádiós szokemberek bevonásávql. Ennek keretében egy

hong olopú, okostelefonos kisközösségi média projekten

dolgozunk, nonprofit hasznólatot célozva, mely egy első,

kari kísérlet néhóny hónop alatt jelentősen növelte o

résztvevők kijzijtti emberi kopcsolatok szómót,

minőségét. Az eddigi eredmények alopjón o

megközelítésben komoly lehetősége lehet o helyi

közössé g ek e rős ítésébe n

Érdemes lenne egy józsefvórosi pilot projektet kipróbálni
és lemérni o megközelĺtésben és a fejlesztés olott ólló

rendszerben rejlő lehetőségeket a helyi kt5zösségek

erősĺtésére. A pilotprojekt koncentrólhat egy területre
(akór az ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó nagyobb

bekijltözésekre), egy intézményre (pl. iskola)vagy egy

tórsadalmĺ csoportro is (pl. (leendő) kis mamók).

Az |Ts tarta|mazza az Ingatlangazdálkodási
programon be|ü| többek kozött az |ntegrá|t és

fenntartható |akás- és ingatIangazdá|kodási

struktúra kia|akítása valamint az Üres

önkormánVzati ÜzIetheIyiségek hasznosításának

- Józsefvórosi bérlakós rendszer megnyitása az egyetemi

hattgotók felé, vagy a kerületi egyetemek

béretnének/tortanónqk korbon lokósokat, amelyek o

hallgatók tovóbb bérelnének. (ltt jeilemzően több



- Egyetemistók és fiotal egyetemi oktotók tómogotóso
kedvezményes lakósbérlettel és későbbi bérlemény
megvósárlósi lehetőséggel. (ltt tehetősebb
egyetemisto/fiatal oktató és csalodjo lenne a
célközönség)
- A kerÍjletÍ cégek tómogotásóhoz én hozzóf(izném, hogy
kedvezményes irodoheIyiség/onkormónyzoti ingatlon
bérlésének a leheťősége (csak úgy, mint o hotlgotóknót)
- kedvezményes sportolási tehetőség biztosĺtóso a
kerületben tanuló egyetemi hollgotók szómára
- közép/hosszú távon: o kerületben etérhető sporto!ósi
lehetőségek bővítése (uszodo, futópólya [p!. az orczy-
kertben, ho még nincs ott ilyen], kispólyós focipólya stb.)
- kerületi pályózat újonnan induló cégeknek
- lehetőség megteremtése, hogy o kert)leti
segélyszervezetek, csalód segĺtőszolgólatok az egyetemi
H oK-ke t egy üttmĹiködve önké ntes seg ĺtő prog ro mokat
dolgozzonok ki, Szómolós, írós, olvasós korrepetólósi
programok, ląkósok és kozösségi terek Íetújĺtásának

stb.

e|ősegítése projekteket.

A kerÜ|eti cégek indulásához a H13 Központ
segítséget nyújt jelen|eg is.

Sporto|ási lehetőségek bővítése szintén szerepe| az
tnkormányzat középtávú cé|kitűzései között p|. a
Józsefvárosi pályaudvar reha biIitációia esetén.

Az |TS tarta|mazza az El|átórendszeri kapacitások
programon be|ül többek között az Kozépisko|ai
kotelező önkéntesség bevonása szociá|is
programokba projektet. A fe|zárkóztatássaI pedig a
Kesztyűgyár Közösségi Ház már jelen|eg is
foglalkozik.



Pól utcóban lokóként sok külföldi turÍstót és sok mogyor
gyerek csoportot lótok utcónkba lótogatni, d ,,grund
helyén,,épült hózunkon oz utcotóblót, emléktdblót

fényképezni, ezért pór Íejlesztési ötletem megosztanóm:
- Az utca csökkentett forgalmúvá tételével,
díszburkolattal való ellótásóval, Íók ültetésével
méltóbbó tehetnénk o környezetet o sok lótogotóhoz.
- Az emlĺtett haz homlokzata sem o legjobb óllapotú,
renovólósra szorulna.
- Józsefvóros maga is tóblóval emlékezhetne a regény
olapjón híressé vált helyszínre.
- Az utcóban oz utcatóblókat sem órtono rendezni. (Ho

mór ennyĺen fényképezik, viszik - imĺgyen kissé kétes -
hĺrijnket ebben o formában a nagyvilógba')

Részben e|fogadásra javaso|t. A Palotanegyed
turizmusfej|esztését va|amint a Pá| utcai fiúk című
vi|ághírű regény he|yszínének a bemutatását az

Önkormányzat is kieme|ten kezeli, éppen ezért
készij|t e| az Európa Be|városa Program |. ütemének
keretében a Baedecker program, amely a Pá| utcai
fiúk sétautat is tartalmazza va|amint 2013-ban a

negyed turizmusfejIesztési koncepciója, ame|y
ennek továbbfejIesztését is tartaImazza.

A homIokzat fe|újítására az onkormányzatná|
pá|yázati Iehetőség á|| a társasház rende|kezésére,

Az utcanévtáblákat az i||etékesen rendszeresen
e||enőrzik, a szükséges cseréket, pótlásokat
eIvégzik.

- A dugódĺj bevezetése utón a Mório utcón keresztül
lehetne kapcsolatot teremteni a Lőrinc pop tér,

Palotanegyed magja felé, ehhez legalóbb az említett tér
és ą Baross utcq kijzijtti sétóra olkalmassá tevésével, a
Bąross utcón q Mória utco mósik oldalón újabb zebróval
lehetne elindulni. A Mória utcóról a forgalmat a körútro
lehetne visszavezetni, oz Üllői útra történő bolra
kanyarodóst megszüntetni, vogy annok körúton belüli
csijkkentendő sávszóma miatt q bolra kanyarodást
oktogonnól alkalmozott módon jobbro kanyarodásból
Iehetne megoldoni, vagy a jobbra kanyorodó sóv helyett
balra kanyorodót nyitni. ĺgy a Mória utca a Kinizsi utcón
ót o Duno felé nyithotno o gyologosoknak,
kerékpárosoknok. A Nop utca, Kisfaludy utcón a Corvin
sétónyhoz is kapcsolható lenne gyalogos, kerékpóros
támogotóssal, dĺszburkolattal. (Kopcsolódós a belvórosi
sétú l ható utcók re ndszeré hez.)

Részben e|fogadásra javaso|t. A Palotanegyed
gya|ogosbarát kiaIakítása és csökkentett
forgaImúvá téte|e az onkormányzat kieme|t cé|ja. A
dugódíj bevezetéséve| ez a prob|éma még é|esebbé
vá|hat. A konkrét kia|akítás a dugódíjhoz
kapcso|ódó szabá|yozások pontos ismeretében
aIakítható ki.

- A Lőrinc pap teret, a Krúdy Gyulo utcón ót o
Csirketolvojos térrel (kophot nevet?), 32-esek terével a
Kisstóció utcón ót a Horvóth Mihóly térhez, o Futó utcón
őt o corvin sétónyhoz lehetne kötni gyalogos,
kerékpáros barót, dĺszburkolotos megoldósban
(kapcsolódós a belvórosi sétálhotó utcúk rendszeréhe.)

Részben e|fogadásra javaso|t. Az Európa Be|városa
Programban kia|akított gya|ogosbarát,

díszburkoIatos utcák há|ózattá fejIesztése az

onkormányzat cé|ja. A nagy forrásigénye okán csak
pá|yázati támogatásbó|, szakaszosan, hosszútávon
va|ósítható meg.

Az lTS-hez javaslom: fejlesztésként legyen o
Polotonegyedben wifi (ahogy az pt. obuda történelmi
részén is van).

Az |Ts tartaImazza a Közterü|et-fej|esztési
programon be|ĺ.1| a Közparkok, frekventá|t teru|etek
WiFi-e||átása projektet.

1) Palotanegyed

2) Tisztvise|őte|ep



. Rezső tér rekonstrukciója, kerĺtés,
C közlekedési rend megreformólóso o

Tisztviselőtelepen,
o parkolási rcnd kialakítósa EGYSÉGESEN a

telepen,
e o bazaltköves jórdaszakaszok aszfoltozóso a

telepen,
. utcai szemetesek javítóso, cseréje,

korszer(jsítése,

. a telepi zöldfelület megfiatalítósa,
rekonstrukciója'

Az lTs tartaImazza a Zö|dfe|ületek mĺnőségi
megújítása,fenntartása projekteIemet, az Utak,
járdák, gya|ogátke|ők fe|újítása, a Parko|ási
konf|iktusok fe|o|dását a Százados negyedben és a
Tisztvise|őtelepen projekteket.



2)Orczy-negyed

Az orczy-negyed fe|újítása a soron következő
városrchabilitóciós projektek közÜ| is a Iegnagyobb
je|entőségge| bíró. Az lTS-ben éppen ezért kÜ|ön

akcióteruletként kerü| megnevezésre. A részletes
program kido|gozása még fo|yamatban van.

A Kólvória utca és a Kőris utcai sarok telek beépítése-
rendezése, anlelynek o helyrojzi szómo:36o75
lngotlonforgalmazó és Kereskedelmi KÍt. címen
bejegyzett és a 36073 helyrojzi szómú önkormónyzat
tulajdonóbon lévő üres beépÍtetlen telkek rendezése és

főleg a két üres telek között o Kőris utca 5/B, társoshóz
hrsz-o o 36074/0/A/24 felújĺtaso annak okóért, mert a
hóz 1'75 éves és ozóta egyóltalón nem történt o

tórsoshózon semmĺféle felújítós. Az egész fővórosbon ez

o környék a legsiralmasabb és szĺvfájdalmasobb az
elhurcolt zsidó testvéreink ideje óta elhanyagolt,
e lfe l ejtett r e n d e zé s ij te r ü I et.

Tisztelt vezetőség!

Reménykedve vórom segítőkész együttműködésüket a

Budapest Fővóros vlll. kerület legszükségesebb

Íelújĺtósóban és rendezésében az említett orczy
negyedben.

Mivel a Kólvória téren van o szépen felújított Turay ldo
színhóz a Kólvória utcóbon van olyan üres épĺtési telek
ahol szükséges lenne egy szálloda épĺtése, ohol
tu ristókat fog ad nó nok.

Lehetne ezt a környéket is gazdoságilag jövedelmező

forróssó tenni hozzá-értő szakmai üzletemberekkeI.

osszeÍogás és döntés szükséges.

Az orczy-negyed fe|újítása a soron következő
városrehabi|itációs projektek kozü| is a Iegnagyobb
jelentőséggel bírő. Az |TS-ben éppen ezért kü|ön

akcióterÜ|etként kerül megnevezésre. A rész|etes
program kido|gozása még fo|yamatban van.

SokÍéle felröppenő hĺrt lehetett halloni a Diószegy utca
20' szóm alatti nagy bérhózzal kopcsolotbon.

1okszor beszéltek bontósról a közeli jövőben, móskor
pedig o tömb Íelújítósáról.

Mivel a bent lakós miatt _ sojnos- jól ismerem a tijmböt,
mint lakó, valamint épĺtész sząkember is vogyok,

szeretném észrevételeimet leírni. Bĺzom benne, hogy
levelem nem talól süket fülekre, bór topasztalotom
szerint ezek o beruhózások nem ĺlyen levelek olopjón
dőlnek el.

Amint nélkülem is tudjók a fő probléma, hogy nehéz
megújulni, ha a régi lakosság nem újul meg. Gondolok
ozokra oz önkényes lakósfoglalókro és jogtalon

lokóshosznólókro, akik a tijmb ziimét olkotjók. olyon
megoldósro van szükség, omely a tisztességesen fizető
és elfogodható életvitelű lakókat tortja meg, küIönben

rövidtóvon o régi körülmények lesznek újra.

Az épület műszaki óllapota nem tómosztja aló o
inti lakósok vizesek és dohosak,



valamint oz épület is folyomotosan süllyed. Azt
gondolom, hogy ezek a mĹiszoki okok miaťt nem lehetne
volódi jovuĺósról beszélni az épület megtartáso mellett'

Amint onök is tudjók, a Diószegi utco Józsefvóros
betegségének az egyik gócpontja. A hózokat nem lehet
bezárni, mivel o drogkereskedőknek nem érdeke, hogy
oz utcán bonyolítsanok üzletet, Ezért tiinkre teszik a
kapukot, hogy a lépcsőhózbon, vagy az ajtón belül
tudjók elodni a portékájukot, és kióllítanok ehhez egy-
két ,,őrt" is o kopubo, o lakókat pedig fételemben
tartjók.

Remélem teljes bontás és újjáépĺtés mellett dijntenek o
lokossó g meg új ítósóva l.
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1. Bevezetés

A partnerségi terv fe|adata, hogy meghatározza a partnerek körét, bevonásuk módját, a bevonás eszközeit

és kia|akítsa azt a szervezeti mechanizmust, me|ynek keretében a partnerségi együttműködés, a kéto|da|ú

kommunikáció folyik az ĺntegrált Te|epülésfej|esztési Stratégia (|TS) tervezési folyamatában.

Az e|ső fejezetben az önkormányzat megfoga|mazza a kia|akítandó partneÍségi együttműködés fő cé|ját,

figye|embe véve a vonatkozó hazai és uniós jogszabá|yokat, il|etve a kapcso|ódó módszertani útmutatókat'

E dokumentumok határozzák meg a partnerségi egyÜttműködésbe bevonandó szerep|ők körét és a bevonás

módjához kapcsolódó e|várásokat, a partnerségi együttműködés szervezeti rendszerére vonatkozó

eIvá rásokat/ajá n|ásokat.

Hazai jogszabá|yi háttér

A teIepü|ésfejlesztési koncepció és integrá|t teIepü|ésfejIesztési stratégia partnerségi egyeztetésének

szabályait a|apvetően a 3,J.4/2ot2 (X|.8) Kormányrende|et tartalmazza, me|y meghatározza a

- a partnerségbe bevonandók körét, akikkel egyeztetni szükséges (28. s),

- az egyeztetés és e|fogadás jogszabá|yai a két tervtípusnak megfele|ően (29' 30' és 31. 5)'

A szabályozás szerint a partnerségi egyeztetésbe szükséges bevonni az érintett az á||amigazgatási

szerveket, az érintett terü|eti és települési cinkormányzatokat, érdekképvise|etĺ, civi| és gazdá|kodó

szervezeteket, a va||ási közösségeket és a lakosságot. Ajogszabály a te|jes eljárás szakaszaiként

- az e|őzetes tájékoztatási,

- a vé|eményezési,

- a végső szakmaivé|eményezési,

- és az e|fogadási és hatá|ybaléptetési szakaszokat határozza meg'

Európai uniós irányelvek

Az Európai Unió a partnerséget az Európai Strukturá|is és Beruházási Alapok fe|haszná|ásának

tervezésében szintén a|apvető fontosságúnak tartja. A vonatkozó dokumentumokban (Közos Rende|et -
EU I3o3/2ot3 _ 5. cikke és a kapcso|ódó partnerségi kódex) kimondja, hogy a kü|önfé|e szintű hatósági

szerep|őkön kívÜ| be ke|| vonni a szociális és gazdasági partnereket, il|etve a civi| társadalmat képvise|ő

szervezeteket, nem kormányzati szervezeteket, kü|önösen me|yek a környezeti fenntarthatóságga| és a

társada lmi befogadássaI fog|aIkoznak.

A bevonás során biztosítani ke|l, hogy a partnerek időben megĺsmerhessék, és könnyen hozzáférhessenek

az ĺnformációkhoz, i||etve megfele|ő idő á|ĺjon a rende|kezésükre a vé|emények kia|akítására. Továbbá meg

ke|| teremteni annak a lehetőségét iS, hogy aktívan hozzászó|hassanak a formálódó fejlesztési

eIképze|ésekh ez.
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A terv kia|akításakor figye|embe kelI venni, hogy az egyÜttműködésnek biztosítani ke|| az lTs á|ta| érintettek:

- igényeinek, sztikség|eteinek, problémáinakfe|tárását

- ötIeteinek javasIataina k megismerését

- sajátosfejIesztésiérdekeikrisszehango|ását

- megnyerését és osztcinzését arra, hogy saját tevékenységeikke|, i||. fej|esztéseikke| segítsék az |TS

megva|ósu|ását

- együttműködésének segítését és kö|csönös informá|ását egymás tevékenységéről,

- va|amint a fentiek beépítését az |TS-be.
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1. A partnerségi együttműkcidés cé|jai

A partnerségi egyÜttműkodés |egfőbb cé\a az e|érhető adatok, dokumentumok, eIképzelések és

tapasztalatok á|taI körvona|azódó |ntegrá|t Te|epülésfej|esztési Stratégia miné| szélesebb konszenzust cé|zó,

miné| nagyobb érintetti kör vé|eményét és érdekét megje|eníteni képes kivite|ezése. A mega|apozó

munkarészek során e|sősorban az önkormányzati és á||ami ismeretanyag összegzésére kertiIhet sor, két

okbó| is. Egyfelő| az e körbe tartozó intézmények rende|keznek a |eginkább strukturált, adato|t tudássa|

Józsefváros he|yzetét és működését i||etően. Másfe|ő| az Integrá|t TeIepü|ésfejlesztési Stratégia eredendően

a kerü|et stratégiai tervezési tevékenységét hívatott szo|gá|ni, így a kerü|eti önkormányzati, szakigazgatási

és poIitikai tapasztaIatok és eIképze|ések szükségszerűen nagyobb je|entőséggeI bírnak a stratégia későbbi

feIhaszná|ását i||etően.

Mindazoná|taI egyértelmű, hogy a kerü|et é|etének te|jes vertikumáról a közszolgá|tatásokért,

te|epü|ésüzeme|tetésért és -fej|esztésért fe|elős önkormányzati és á||ami szervezetek nem rendeIkezhetnek

te|jes körű tudássa|. E|engedhetet|en hát, hogy az Integrá|t Te|epü|ésfejlesztési Stratégia tarta|mát, már

annak kĺa|akítása során is, a kerület civil és szakmai nyilvánossága fo|yamatosan monitorozhassa, szükség

esetén egyes e|emeinek finomítására, módosítására észrevéte|eket és javaslatokat tehessen. Mindezen

megfonto|ások jó| tükröződnek az e|őző fejezetben hivatkozott, vonatkozó hazai és uniós szabá|yozásokban

is.

Az egyÜttműködés sikerességét egyfelő| a résztvevők körének a|apos feltérképezésre épü|ő, te|jességre

törekvő meghatározása, másfe|ő| a bevonási fe|Ü|etek, kommunikációs csatornák megfe|e|ő kiválasztása

cé|ozza. A józsefuárosi Integrá|t Te|epü|ésfej|esztési Stratégia esetében az e|őbbit az önkormányzattaI va|ó

szoros kooperáció, utóbbit a tervben fog|a|t |akossági kommunikáció, az egyeztető workshopok, a

véleményezési fo|yamatba bevontak szé|es kore biztosÍtja.

Mindezek nyomán a partnerségi együttműködés biztosítja:

a kerü|et |akosságának miné| te|jesebb körű tájékoztatását a stratégiaa|kotás fo|yamatáró| és

tartalmáró|,

a kerÜ|etben aktív civi| és szakmai szervezetek aktív bevonását, vé|eményeik strukturált

megĺsmerését és becsator názását a stratégiaa Ikotás folya matá ba,

a re|eváns észrevéte|ek beépítését a stratégiába,

a kerü|ethez terü|eti vagy tevékenységi a|apon kapcso|ódó egyéb önkormányzatok, á||amigazgatási

és szakigazgatási szervek munkájának, terveinek és vé|eményeinek becsatornázását a

stratégiaa ĺkotási folyamatba'
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2. A partnerek köre, a partnerség szervezése

Józsefváros önkormányzata 35o/2oI3 (|X. 1-8') határozatában1 fogadta e| a te|epü|ésfejlesztéssel és

te|epülésrendezésse| összefüggő partnerségi egyeztetés szabá|yait. Eszerint az egyeztetésbe bevonandó:

- A kerület te|jes lakossága.

- Va|amennyi kerü|eti te|epü|ésfejĺesztésse|, telepü|ésrendezésse| összefüggésbe hozható kerü|eti

székhe|yű építészeti, mérniiki szakmai érdekképviseleti szervezet.

- Va|amennyi kerÜleti székhe||yel, teIephel|yeI rendelkező gazdálkodó szervezet.

- Va|amennyi, az önkormányzatná| /Po|gármesteri HivataIná| nyilvántartott, területileg érintett civil

szervezet.

Va|amennyi, a kerti|etben működő, e|ismert egyház és eIismert vaIlási tevékenységet végző

szervezet.

- A környezet véde|mének á|ta|ános szabályairó| szó|ó 1995. évi Lll|. törvény 9s. s (f) bekezdés a)

pontja a|apján a te|epti|ésrendezési eszközcik vé|eményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.

- A374/2012. (Xl. 8.) Korm. rende|et 2s. 5 (3) bekezdése szerinti bármely más személy.

E fe|soro|ás, mely á|ta|ánosan vonatkozik az egyes te|epü|ésfej|esztési és te|epü|ésrendezési tervekre, a

37412012. (X|. 8.) Korm. rende|et imént idézett 28. 5-ának megfe|e|ően kiegészü| további, a

te|epÜ|ésfej|esztési koncepcióra vonatkozóa n bevonandó pa rtnerekke| :

- ÁI|amigazgatási szervek, a rende|et 9. me||ék|ete szerint, Józsefuárosra a|kaImazva.

- Érintett területi és tetepü|ési tinkormányzatok.

Az eddigĺeken fe|ü| további csoportot alkotnak a tevékenységük nyomán e|engedhetet|enü| bevonandó

önkormányzati ügyosztályok, me|yek vagy az á|ta|uk fe|ügye|t tématerületek, vagy kerületi rende|etben

történt nevesítésük nyomán szerepelnek a partnerségi együttműkodés résztvevői között. Szintén kü|ön

csoportot a|kotnak azok a célszerűen bevonandó kertileti intézmények, ame|yek nem cjnkormányzati

fenntartásúak, de nem tartoznak az egyéb, eddig nevesített csoportok va|amelyikébe sem - mint a

bö|csődék, azővodák, az á|talános. és középisko|ák,azegyetemek, a kórházak.

A partnerség |étrehozását cé|zó megkeresés a teljeskörű nyi|vánosság biztosításávaI e|sősorban kerü|eti

hon|apon és újságon keresztülva|ósul meg. A kieme|ten keze|endő és nevesíthető szervezeteka31'4/20t2'

'http://jozsefuaros.hu/tu_dokumentumok/3485_20130918_nyilt_ules_hatarozat.pdf



Budapest Főváros V||l. kerü|et Józsefvárosi Önkormányzat

Partnerségi terv Integrá|t TelepÜ|ésfejIesztési Stratégia eIkészítéséhez

(X|.08.) Korm. rende|et 9. számú me||ék|etében fog|a|tak szervezetek kivéte|ével e|ektronikus formában

kerü|nek közvet|enü| megkeresésére.

A kerületi lakosság a partnerségi fo|yamatban va|ó bevonására a lentebb rész|etezett, megfe|elően

hirdetett véleménygyűjtő csatornák á||nak rendelkezésre, mindame||ett, hogy egyfe|ő| terü|eti a|apon

szerveződő civiI szervezetek (|d. a civiI szervezetek fe|soro|ásában) képviselik őket ktizvetIenül a

vé|eményformá|ás fo|yamatában valamint másfe|ől a döntéshozata| során az önkormányzat egyéni

vá |asztókerü leti képvise|ői, képviselő-testü|ete.

A fenitek nyomán az alábbi nevesíthető szervezetek, potenciá|is partnerek megkeresésére kerü| sor:

Kerijleti székhelyíÍ építészeti, mérnćiki szqkmqiérdekképviseleti szervezetek

- Budapesti Építész Kamara

- Magyar Építőművészek Szövetsége

KerÍjleti székhellyel, telephellyel rendelkező gdzdúlkodó szervezetek

A szervezetek nagy száma miatt a partnerségi fo|yamat a gazdálkodó szervezetek teljességét

érdekképvise|eti szervÜkön keresztti l vonja be a koncepcióa Ikotásba :

- Budapesti Kereskede|mi és Iparkamara V|l|. kerü|etiTagcsoportja

N yi lv ó nt a rtott, te r ii l eti l e g é ri ntett civi l sze rv ezet e k

A szervezetek nagy száma miatt a partnerségi fo|yamat a civi| szervezetek teljességét a |akossági

tájékoztatáson keresztü| vonja be a koncepcĺóaIkotásba. Nevesítve kerü|nek megkeresésre az

önkormányzat á|taI megje|ö|t, a kerület é|etéhez tevékenységÜk nyomán kieme|ve kapcso|ódó civi|

szervezetek:

Civi|ek a Pa|otanegyedért Egyesü|et,

Társak a Te|ekiTérért Egyesü|et,

Tisztvise|őteIepi on kormá nyzati Egyesü |et,

Százados Úti Művészte|ep Egyesü|et,

Nagycsa ládosok Józsefuá rosi Egyesü lete,

Vasas M űvészegyüttes A|a pítvá ny,

Magyar Emberi Jogvédő Központ A|apítvány,

Kapocs Alapítvány,
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- egyéb'

A partnerség nevesített a|anyai a kerü|etben működő nemzetiségi önkormányzatok:

- JrjzseÍválusi Bu|gár ölikoĺntányzat,

- Józsefuárosi Görög önkormányzat,

- Józsefuárosi Lengye| onkormányzat,

- Józsefuárosi örményonkormányzat,

- Józsefuárosi Roma tnkormányzat,

. Józsefuárosi Román onkormányzat,

- JózsefuárosiRuszinonkormányzat,

- Józsefuárosi szerb onkormányzat,

- Német Nemzetiségi onkormányzat,

- JózsefuárosiUkrántnkormányzat.

A kerijletben míÍktidő, elismert egyházak és elismert vallősi tevékenységet végző

szervezetek

Szent Rókus P|ébánia,

Józsefuárosi Szent József Római KatoIikus P|ébánia,

Buda pest-Tisztviselőte|epi Magyarok Nagyasszonya P|ébá n ia,

Buda pest-Törökőri Református Egyházközség,

Buda pest-Kü |ső-Józsefu árosi Református Egyház,

Budapest-Józsefuá rosi Református Egyházközség,

Buda pest-Józsefu á rosi Eva ngélikus Egyházközség,

Buda pest N agyvá rad Téri Református Egyházközség,

Budapesti Zsidó Hitközség,

József Utcai Baptista Gyü|ekezet,

Nap Utcai Baptista GyÜ|ekezet,

SzIovákajkú Evangé|ikus Egyházközség,

10
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- Üdvhadsereg szabadegyház_ Magyarország Üdvhadsereg Józsefuárosi GyÜ|ekezete

- Jó Pásztor Le|készség,

- Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya,

- egyéb.

Ál t d mi ga zgdtő si sze rve k

A telepÜ|ésfej|esztési koncepcióró|, az integrá|t te|epü|ésfej|esztési stratégiáról és a telepü|ésrendezési

eszközökrő|, valamint egyes te|epÜlésrendezési sajátos jogintézményekrő| szó|ó 3t4/2oI2. (X|. 8.) számú

Korm. rendelet 9. számú mellékletében meghatározott ál|amigazgatási szervek.

É r i ntett te r ij l eti é s te l e p ü l é si ći n ko r m á ny zato k

- A területi szerepkciröket gyakorló Fővárosi tnkormányzat.

- A szomszédos V., V||., |X., X., X|V. kerü|etek,

onkormőnyząti szervezeti egységek, gazddsőgi tá rsaságok

A Józsefvárosi önkormányzat a 9/f0I5 (|.22') számú Képvise|ő-testÜ|eti határozatában dĺintott az Integrá|t

Te|epü|ésfej|esztési Stratégia eIkészítése cé|jábó| Együttműködési megá|lapodás megkotésérő| és városi

koordinátor kije|ö|ésérő|.

Tevékenységük nyomán érintett szervezeti egységek:

- Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztá|y.

- Pénzügyi Ügyosztá|y,

- Humánszolgáltatási Ügyosztá|y,

- Vagyongazdá|kodási és Üzeme|tetési Ügyosztá|y,

- Józsefvárosi Egészségügyi Szo|gá|at,

- Józsefvárosi Szociális Szo|gá|tató és Gyermekjó|éti Központ,

- JózsefvárosiVárosüzeme|tetési Szo|gá|at,

- Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.,

- Kisfalu Kft.,

- Rév8 Zrt.

tl
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Tovőbbi keríjleti i ntézmények

- K|ebe|sberg lntézményfenntartó Központ Budapest V|l|. TankerÜ|et,

- Fővárosi Pedagógiai Szakszo|gá|at V|||. kerületi Tagintézménye,

- Józsefvárosi Pedagógiai Intézet.

Bĺilcsődék:

- Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék - Baross utca 103/a.

- Józsefuárosi Egyesített Bö|csődék - Baross utca 117.

- Józsefuárosi Egyesített Bö|csődék - Horánszky utca 2]..

- Józsefvárosi Egyesített Bo|csődék - Nagytemp|om utca 3.

- Józsefvárosi Egyesített Bö|csődék - Százados út 21'

- Józsefuárosi Egyesített Bö|csődék - To|nai Lajos utca 19.

ovodák:

- Gyerek-Virág Napkcizi otthonos óvoda,

. Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda,

- Katica Bö|csőde és Napközi otthonos ovoda,

- Kincskereső Napközi otthonos ovoda,

- Koszorú Napközi otthonos ovoda,

- Mesepalota Napközi otthonos ovoda.

- Várunk Rád Napközi otthonos ovoda,

- Napraforgó Napközi otthonos óvoda,

- Napsugár Napközi otthonos ovoda,

- Pitypang Napközĺ otthonos óvoda,

- Százszorszép Napközi otthonos ovoda,

- Szivárvány Napközi otthonos óvoda,

- TÁ-T|-KA Napközi otthonos ovoda.

Álta|ános isko|ák:

- Deák Diák Á|ta|ános |sko|a,
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- LosonciTéri Általános |sko|a'

- Mo|nár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Álta|ános |sko|a,

- Németh Lász|ó Á|ta|ános lskola,

- Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Álta|ános Isko|a,

- Vajda Péter Ének-zenei Á|ta|ános és Sportiskola,

- Józsefuárosi Zeneisko|a A|apfokú Művészeti lsko|a.

Középiskolák:

- Fazekas Mihály Fővárosi Gyakor|ó Á|ta|ános |sko|a és Gimnázium.

- Bókay János Humán Kéttannye|vű Szakközépisko|a, Szakisko|a és Gimnázium,

- ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóisko|a Hatévfo|yamos Gimnázium,

- ESÉLY Kövessi Erzsébet Szakképző lskola és Gimnázium,

. Vörösmarty Mihá|y Gimnázium,

- Wes|ey János ovoda, Á|talános |sko|a, Szakisko|a és Gimnázium,

- Lakatos Menyhért Álta|ános |skola és Gimnázium,

- egyéb.

Fe|sőoktatási intézmények:

- Andrássy Gyu|a Budapesti Német Nye|vű Egyetem,

- Eötvös Loránd Tudományegyetem Bö|csészettudományĺ Kar,

- Káro|i Gáspár Református Egyetem Bö|csészettudományi Kar,

- NemzetiKözszo|gá|atiEgyetem,

- óbudaĺ Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar,

- obudai Egyetem Kandó Ká|mán Vil|amosmérnöki Kar,

- obudai Egyetem Ke|eti Káro|y Gazdasági Kar,

- országos Rabbiképző -Zsidó Egyetem,

- Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Techno|ógiai és Bionikai Kar,

- Pázmány Péter Kato|ikus Egyetem Jog- és Á||amtudományi Kar,

- Semme|weisorvostudományi Egyetem,

l5
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- Színház- és Fi|mművészeti Egyetem,

- Weker|e Sándor Üz|eti Főisko|a,

- Wes|ey János Le|készképzí5 Főiskoĺa.

Kórházak, kIinikák:

- Fővárosĺ onkormányzat PéteĄ Sándor utcai Kórház - Rendeĺőintézet és Ba|eseti Központ, Fiumei út

- HeimPá|Gyermekkőrház,

- Semmelweis Egyetem,

- Szent Rókus Kórház'
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Hirdetés, onIine je|enlét, e-mai|es, írásbeIi
vé|eménygyűjtés

Lakosság

írásbeIi vé|eményezésre bocsátás

Á||am igazgatási szervek, é rintett terü |eti és

telepü|ési önkormányzatok, BÚdapesti
KereskedeImi és Iparkamara Vl||. kerü|eti
Tagcsoportja

E-mailes, írásbeIi véleménygyűjtés on kormá nyzati szervezeti egységek

Workshop

Budapesti Építész Ka ma ra, Magyar Építőművészek
Szcivetsége, civiI szervezetek, egyházak, további
kerti leti intézmények, á lIam igazgatási szervek,
érintett terü|eti és te|epü|ési ön kormá nyzatok,
Budapesti KereskedeImi és Iparkamara V|ll' kerü|eti
Tagcsoportja

Kooperáció
o n kormá nyzati szervezeti egységek, fu nkcioná |is

várostérség

3. A partnerségi egyeztetések módszerei és eszköze!

Az egyes egyeztetési módok leírása:

- Hirdetés, online jelenlét

Józsefváros tnkormányzata 35ol2OI3 (|X. 18.). számú határozata a|apján az onkormányzat a kerü|eti

hon|apon kü|ön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során ke|etkező dokumentációk egységes

megje|entethetősége érdekében. |tt nyomon követhető az Integrá|t Te|epü|ésfej|esztési Stratégia egyes

kész, il|etve vé|eményezés alatt á||ó, jóváhagyott munkafázisainak tartaIma, melyek alapján |ehetőség nyílik

az abban fog|a|tak vé|eményezésére. E tárhe|y elérhetőségét - a hivatkozott határozatta| összhangban - az

onkormányzat a kerÜ|eti hon|ap nyitóo|dalán, va|amint a Józsefuáros című kertileti lapban is hirdeti.

Az elérhetőség te|jes körű biztosÍtása érdekében az onkormányzat a tárhe|yen e|érhetővé tett

munkae|emeket kinyomtatott formában is megtekinthetővé, e|érhetővé teszi, a Józsefváros |apban

közzétett helyen'

- E-mailes, írásbelivéleménygy(Íjtés

Az e|őző pont szerint közzétett munkaelemekke| kapcso|atos vé|eményeket az onkormányzat dedikált e-

mai| címen (its@jozsefvaros.hu), i|letve postai úton fogadja (Budapest Főváros V||l. kerü|et Józsefvárosi

önkormányzat, Városfej|esztési és Főépítészi Ügyosztá|y, 1082 Budapest, Baross utca 63-67.), me|yeket a

1)
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kerü|eti hon|apon és a Józsefváros |apban közzétett hirdetésekben közzétesz. A beérkező észrevéte|eket az

önkormányzati koordinátor vé|eményezi, szükség esetén az érintett társszervekkeI kooperálva, a

feIhaszná|ásra érdemesnek minősített vé|eményeket a stratégiaírásért fele|ős szakértői csapatnak

továbbítja. Az észrevétel elutasításáró| az észrevéte|ezőt a megadott vá|aszadási címen írásban, indok|ássaI

el|átva értesíti.

. ĺrósbelĺvéleményrebocsótós

Az érintett szervezeteket az onkormányzat írásban énesíti a stratégiaa|kotási munka kezdetéről, majd az

aktuá|is munkafázisok tartaĺmát (il|etve, amennyiben lehetséges, annak on|ine hivatkozását) hasonlóan

e|kü|di számukra. 
^ 

3t4/2ot2 (Xl.S) Kormányrende|et 9. me||ék|etében szerep|ő ál|amigazgatási szervek

megkeresésekor, amennyiben az adott szerv kapcsán a meIlék|et em|ít ilyet2, és amennyiben az

onkormányzat nem rendeIkezik megfeIe|ő, i||etve kel|ően naprakész adatokka|, kéri a szÜkséges

adatszolgá ltatások rendeIkezésre bocsátását.

A beérkező észrevéte|eket az önkormányzati koordinátor az e.mai|es, postai véleménygyűjtésné| |eírtakkaI

azonos módon do|gozza fe|.

- E-mailes,ĺrásbelivéleménygyűjtés

A stratégiaírásért fe|e|ős szakértői csapat, a megalapozó munkából következő munkakapcso|at részéként,

írásban nyújt tájékoztatást az önkormányzat egyes, a partnerségi egyÜttműködésben érintett szervezeti

egységei részére. A tájékoztatás mé|ységét és gyakoriságát az adott szervezeti egység határozza meg.

Amennyiben szükséges, a szakértői csapat tájékoztatót szervez, ame|y aIkalmakon összegyűjti a szervezetĺ

z Érintett relációk:

Duna.|po|y Nemzeti Park - hazai vagy nemzetközi jogszabá|y a|apján természetvédelmi oĺtalom a|att á|ló terÜ|et, értét öko|ógiai há|ózat
(magterü|et, öko|ógiai folyosó és puffer tertiIet)'

Nemzeti Környezetügyi Intézet - fe|színĺ és fe|szín aIatti Vízminőség-védeImi terÜ|et, vízgyíijtő-gazdá|kodási terÜ|et.

országos VízÜgyi Fői8azgatósá8 - nagyvízi meder, mértékadó árvízszint és rendszeresen beIVízĺárta terÜlet'

Fővárosi KatasztrófavédeImi Igazgatóság - po|gári védeIemi terü|et'

Forster Gyu|a Nemzeti orökséggazdá|kodási és Szo|gáltatási Központ - vĺĺágörokégi és vi|ágörökégi várományos terÜ|et, történeti te|epü|ési
terÜ|et.

BUdapest Főváros Kormányhivata|a V. kerÜleti Járási ÉpítésĹigyi és orökségvéde|mi Hivata| - országos védelem a|att á|ló műemlét műem|éki
terÜlet, régészeti Ie|őhe|y és védőövezete.

Budapest Főváros Kormányhivatalának Fö|dhivataĺa -termőföĺd mennyĺségi és minőségi védeĺme

Pest Megyei KormányhivataI Erdészeti Igazgatóság - kivá|ó termőhe|yi adottságÚ erdőterÜ|et, erdőterÜ|et rende|tetése.

Pest Megyei Kormányhivataĺ Növény. és TaIajvédeImi |8azgatóság - taĺajvédeIem.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivata| - kieme|t fontosságú meg|évő honvédeImi terÜlet, honvédeImi terü|et.

Magyar Bányászati és Földtani Hivata| - Budapesti Bányakapitányság - ásványĺnyersanyag-gazdá|kodási terÜ|et, földtani veszé|vforrás terüĺete.
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egység részéről felmerÜ|t észrevételeket, javas|atokat is, és azokat figye|embe Veszi a további munkafázisok

során.

- Workshop

A stratégiaaIkotási munka során workshopok kerü|nek megrendezésére, me|yeken a meghívásra visszaje|ző

szervezetek csoportmunkában, Wor|d Café-módszerrel értéke|ik és egészítĺk ki a workshop tárgyát képező

munkarészt, me|yet a szakértői csapat e cé|ra megfe|elő formára strukturál. Az e|ső workshopra február

fo|yamán kerü| sor, témája a helyzeténékelést fe|do|gozó SWOT e|emzés. A második és harmadik workshop

ápri|isban kerÜ| megrendezésre, |étszám szerint bontásban, céljuk az e|őzetesen meghatározott fej|esztési

célok értéke|ése. A workshopok eredményeként előá||ó kĺegészítéseket a szakértőĺ csapat figye|embe veszi

az Integrá|t TeIepü|ésfejlesztési Stratégia vonatkozó elemeinek vég|egesítése során.

- Kooperóció

A teIepü|ésfejIesztési stratégia tartaImának meghatározása szempontjábó| |eginkább meghatározó

önkormányzati szervezeti egységekke| és a funkcionális várostérség szerep|őiveI a szakértői csapat

fo|yamatos munkakapcso|atot tart fenn, biztosítva a stratégia majdani fe|haszná|óinak szándékai, i||etve a

stratégia tarta|ma közti maximá|is cisszhangot, a szinergiák megva|ósítását és a negatív kö|csönhatás

mege|őzését. A kooperáció kevéssé strukturá|t, a vé|emények és tapaszta|atok beépÍtése az intenzív

kommunikáció eredményeként valósu l meg.

Tájékoztatás

hirdetés, onIine je|en|ét

írásos vé|eményezésre bocsátás

írásbeIi tájékoztatás,
vé|eménygyűjtés

kerijIeti weboIdaI főoldalán hirdetés

Józsefváros lapban hirdetés

kerü|eti weboIdaIon dediká|t tárhe|y

megtekinthető nyomtatott
mun kafázispé|dányok

mun kafázisok kiküldése

koordinátori észrevéte|-
menedzsment

bizonyos á lIamigazgatási szervektő|
adatkérés

munkakaocsolat

lnformációgyííjtés

írásos vé| eményezésre bocsátás

írásbeIi tájékoztatás,
vé|eménygyűjtés

workshop

kooperáció

munkafázisok kikü|dése

koordinátori észrevéte|-
menedzsment

bizonyos á||amigazgatási szervektő|
adatkérés
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munkakapcsolat

Wor|d Café

kiscsoportos műhe|yek

Kiizös tervezés
workshop

kooperáció

Wor|d Café

kiscsoportos műheIyek

munkakapcsolat

Véleményezés

e-maiIes, posta i vé|eménygyűjtés

írásos vé|eményezésre bocsátás

írásbeli tájékoztatás,
véleménygyűjtés

workshop

kooperáció

dediká|t e-maiI cím

postai vé| eménygyűjtés

koordinátori észrevéte|-
menedzsment

mun kafázisok kiküldése

bizonyos á| |a migazgatási szervektől
adatkérés

munkakapcsolat

World Café

kiscsoportos műheIyek

Koordináció

hirdetés, onIine je|enlét

e-maiIes, postai vé|eménygyűjtés

írásos vé|eményezésre bocsátás

írásbeIi tájékoztatás,
véleménygyűjtés

workshop

kooperáció

kerü|eti weboldal nyitóoIda|án
hirdetés

Józsefváros lapban h irdetés

kerÜ|eti weboIdaIon dedikált tárhe|y

nyomtatott munkafázispéldányok

dediká|t e-maiI cím

postai véleménygyűjtés

koordinátori észrevéte|-
menedzsment

munkafázisok kikÜ|dése

bizonyos á | |a migazgatási szervektől
adatkérés

munkakapcsolat

Wor|d Café

kiscsoportos műheIyek
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4. A partnerségi egyeztetések szervezeti keretei

Az egyeztetések szervezése során az Integrá|t Te|epü|ésfej|esztésIstŕätég|ä eIkészítésééľt feIe|ős szakértő|

csapat (SZCS)és az önkormányzati koordinátor (oK)tö|t be ku|csszerepet, együtt a|kotva a stratégiaalkotás

operatív egységét (oE).

Józsefuárosi önkormányzata 9/2oI5 (|' 22.) számú, Integrá|t Te|epü|ésfej|esztési Stratégia elkészítése

cé|jából Együttműködési megá||apodás megkötésérő| és városi koordinátor kije|ö|ésérő| rendeIkező

határozata szerint a képvise|ő-testü|et felhatalmazta a po|gármestert az Együttműködési Megá||apodás

eset|eges módosításainak aláírására (amennyiben az nem érinti az elfogadott program elemeinek |ényeges

tartaImi módosítását), i||etve a vá||a|t nyilatkozattéteIi köte|ezettség te|jesítésére. Ennek nyomán a

stratégiaa|kotás fo|yamatának po|itikai |egitimációját a kerÜ|et po|gármestere látja el, és az e|őkészítés

nyomán a végleges Integrá|t Te|epü|ésfej|esztési Stratégiát a képvise|ő-testü|et fogadja e|. Az önkormányzat

részérő| a|apvetően az oK tart kapcso|atot az SZCS-vel, Ęy az öK fele| a sztikséges szervezeten be|ü|i

kommunikációért, kieme|ten :

- az adatokat, tapasztaIatokat szolgá|tató szervezeti egységek SZCS-veI va|ó összekcitéséért,

- a partnerségi fo|yamatba bevont résztvevőkkeI va|ó kapcso|attartásért,

- a fo|yamat politikai |egitimációját biztosító önkormányzaton be|ü|i kommunikációért, a főépítész

fe|ügye|ete alatt'

Az SZCS fele|ős:

- az Integrá|t Te|epülésfej|esztési Stratégia összeállításához szükséges információk cisszegyűjtéséért

(az or-hoz deIegá |t ka pcso|atfe|véteIi feladatokat |eszá mítva),

- ezen információkfe|doĺgozásáért,

- a partnerségifolyamat eredményeként beérkező újabb információk beépítéséért.

A szakmai munkacsoporton be|ü| e|vá|ik a gazdasági-társada|mi, il|etve a mérnöki munkarészekért fe|elős

munkacsoport, me|yek azonban a kÜ|ső kommunikációban egyként je|ennek meg, csupán az adatgyűjtés

során feImerü|ő természetes tematikus |ehatáro|ások osztják meg munkájukat.

A partnerség kivite|ezéséve| kapcso|atos kommunikációs fe|adatok fő elemét az SZCS és az oK közötti

kapcsolattartás (oE működtetése) je|entĺ. Ennek fő formája a fo|yamatos e-mai|es és te|efonos

munkakapcsolat, strukturált keretet a kétheti (szükség esetén sűrűbb)gyakoriságú oE-ü|és jelenti, me|yen

az SZCS képvise|ői és az ÔK, i||etve a munkaterhe|és függvényében bevont munkatársai vesznek részt. Ezen

ü|éseken:
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- a fe|ek áttekintik az e|őző í]|és időpontja óta e|végzett munkae|emeket, sztikség esetén

megszervezve az eset|eg ta paszta Iható h iá nyok, e|maradások pótlásáró|,

- értékeIik a stratégiaaIkotás fo|yamatának e|őreha|adását a projekt ütemtervéhez képest,

- áttekintik a következő ü|és időpontjáig e|végzendő munkae|emeket, biztosítják, hogy mindkét fé|

naprakészen tisztában |egyen az á|ta|a e|végzendő e|emekkel'

Az oK posztját Szarka-Turóczi Tĺmea (Polgármesteri Hivatal Városfejĺesztési és Főépítészi Ügyosztá|y), a

SZCS kapcso|attaftói posztját Baranyai Zsolf (HÉTFA Elemző Központ Kft.)tö|ti be.

Döntés, a|áírás

ffi
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