
5. A partnerségi egyeztetés fo|yamata, a!kalmazott mődszerek és í,itemezés

tĺIunkafđzisok

IndítÓ fázis

Budapest Fóváros V|||. kertilet Jőzsefvárosi onkormányzat

Partnerségi terV Integrá|t TeIepii|ésfejIesztési Stratégia eIkészítéséhez

Tervezett
i'jtemezés

Megalapoző fázis

2014. 12.29 -
2015.01*28.

Partnerek/résztvevók

2015. 01. 28 -
2015.03. 23.

Városfej lesztési és Fóépítészi

Ügyosztá|y

Szakértói csapat

operatív egység

Bevonás mődja

onko rmá nyzati szervezeti

egységek

Fóvá rosi on ko rmá nyzat,

kcirnyezó kerĺiIetek

Á||a migazgatási szervek

Témamegjelolés

BKIK Vlll. ker.

írásbe Ii tájékoztatás,

vé|eménygy jtés

Civil szervezetek

I nfo rmáciÓgyííjtés, ktiztis

tervezés

operatív fe|adatok

ĺrásos vé|eményezésre

bocsátás, workshop

Doku me ntálás, ered mé nyek

lnformáciÓ- és adatgy jtés,

tájékoztatás

Workshop

Em|ékeztetók, Partnerségi

Terv

I nformáciÓ- és adatgy jtés,

workshop a SWoT-ana |ízis,

i||etve a mega|apozÓ

munka részek tartaImárÓ|

Em|ékeztetók

Workshop a SWoT-ana|ízis,

Mega |apoző munkarészek

cisszeá||ítása és pontosítása
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Stratégiaa Ikotási

fázis

Egyházak

Mérncikszakmai

érdekképviseIetek

20L5.02. 16. -
2015.05. 25.

La kosság

Á||amigazgatási

e|járás (30 nap)

operatív egység

TársadaImasítás

on kormá nyzati szervezeti

egységek

2015, 05. 25. -
20rs.06.24.

E-mailes, postai

vé|eménygy jtés

sWoT workshopon részt

vettek kore
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2015. 05. 25. -
20L5.06. 15,

i||etve a megalapozÓ

mun karészek tarta|márő|

Jogsza bá |yba n

meghatározottak kĺjre

írásbeIi tájékoztatás,

véleménygy jtés

A he|yzetfeltárő,

he|yzete|emzó munkarészek

tartaImáVa I kapcsoIatos

észrevéte Iek becsatornázása

Mindenki

Workshop

":, ..: . I.

operatív feIadatok

EIképze|ések feImérése,

operacionaIizá|ása,

vé|eményezése, tájékoztatás

E-mailes, postai

vé|eménygyrijtés

Workshop a cé|ok

meghatározásárÓ|

Em|ékeztetók

Az |TS te|jes tartaImával

ka pcsolatos észrevéteIek

becsatornázása

Stratégiai munkarész



Visszacsato|ás,

vé|emények

dokumentá|ása,

megvá|aszo|ása,

dokumentumok

végIegesítése

20t5.o6.24. -
2075.06.29.

Partnerségi

egyeztetés

Iezárása

Budapest Fóváros VlIl. kerÜ|et Jőzsefuárosi onkormányzat

Partnerségi terv Integrá|t TeIep{.i|ésfejIesztési Stratégia eIkészítéséhez

operatív egység

Az |TS kikĹi|dése a

BM-nek a kerĺi|et

egyetértéséVel

2015.06.29. operatív egység

2015.06.29.
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A beérkezett észrevéte Iek

kiértéke lése és átvezetése
Vég|eges |TS

Vég|eges |TS
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önkormőnyzdti irányadó dijntési szintek és méföldkövek a pdrtnerségi egyeztetés

folyamatában:

- 2oI5. május: a po|gármester Egyetértési nyi|atkozatot tesz az lTS tarta|mának megfe|e|őségérő| (a

3L4/2072' (X|.8.) Korm. rend. 31. 5 (1) bek. szerinti vé|emények átvezetésérő|).

- 2015. jú|ius: a po|gármester Jóváhagyó nyilatkozatot tesz lTs vég|egesített tartaImáró|.

- 2oI5' szeptember: a partnerségi egyeztetés |ezárása és az |TS e|fogadása képvise|ő-testületi

határozatta|.
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6. A szé|es helyi nyilvánosságot biztosító eszközök

A |akosság tájékoztatását cé|zó eszközökkeI nyert eredmények becsatornázandók a partnerségi folyamatba.

Az önkormányzati koordinátor gondoskodik a dediká|t önkormányzati tárhe|y és e-mail cím

működtetésérő|, az önkormányzati újságban és ho|napon a tárhe|y hirdetésérő|, a rende|kezésre á||ó

dokumentumok nyomtatott formában va|ó hozzáférhetőségérő|, a postai úton beérkezett észrevételek

dokumentálásárő|, az |TS készítés mérfö|dköveinek eredményeirőĺ beszámo|ó a kerü|eti újságban és

hon|apon. Az önkormányzati koordinátor a fe|adatokat szükség szerint de|egá|ja.
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7. Funkcionális várostérségi partnerség

A f u n kci o n ő l i s vő ro sté rs é g i e gye zteté se k m ó d sze rta n á n a k riiv i d b e m utotú sq

Józsefuáros Budapest közepén he|yezkedik el, a kerü|ethatár jelentős részét sűrű beépítés veszi körü|,

természetes határok csupán a X|V., i||etve, kisebb részben, a X' kerü|et fe|é határo|ják a kerÜletet. A kerü|et

lakói je|entős részének térhaszná|ata e|vá|aszthatat|anuI keveredik a környező kerü|etekke| és Budapest

többi részével, így kimondott funkcionális várostérségrő| a V|l|. kerü|et esetében nem beszé|hetünk.

A kétszintű fővárosi közigazgatás nyomán a szomszédos kerti|etek és a Fővárositnkormányzatbir kÜ|önös

je|entőségge| a Józsefuárosra vonatkozó stratégiaa|kotási munkák során. Ez idő a|att a várostérségi

paftnerség cé|ja az érintett közĺgazgatási egységek reIevanciávaI bíró tervdokumentumainak, stratégiáinak

azonosítása, a |ehetséges szinergiák és eset|eges ütközések fe|térképezése, azok figyelembe véte|e az

I ntegrá |t TeIepü |ésfej lesztési Stratégĺa eIkészítése sorá n.

A kapcso|ódások kétirányúvá téteIe érdekében a várostérségi partnerségben érintett egységek a

stratégiaalkotási partnerségi egyeztetési fo|yamatnak is részesei, ennek keretében az onkormányzat írásos

vé|eményezésre rende|kezésükre bocsátja az egyes aktuáĺis munkae|emeket. A beérkezett észrevéte|eket

értéke|i, és megfe|e|ő esetben beépíti az Integrá|t Te|epri|ésfej|esztési Stratégiába. (Bővebben |ásd a 3.

fejezetben.)

É ri ntett cé l cso po rtok dzo no sítá sq

- Budapest Főváros onkormányzata,

- Be|város-Lipótváros Budapest Főváros V. Kert,i|et onkormányzata,
- Budapest Főváros Vl|. kerÜ|et Erzsébetváros onkormányzata,
- Budapest Főváros lX. Kerü|et Ferencváros önkormányzata,

- Budapest Főváros X. kerÜlet Kőbányai tnkormányzat,

- Budapest Főváros X|V. Kerü|et Zug|ó onkormányzata.

Funkcionőlis várostérségi egyeztetések

A funkcioná|is várostérségi partnerségi egyeztetés az egyéb partnerségĺ egyeztetés keretében fo|yĺk,

kieme|t figyeImet fordítva a funkcioná|is várostérségben megjeIenő egymásra kö|csönhatássaI bíró

stratégiai jelentőségű fejlesztési e|képze|ésekre' Mindez kiegészÜl a fenti szemé|yes egyeztetésse|, a

szinergiák hatékony létrehozása és az eset|eges negatív kölcsönhatások megelőzése érdekében.

Fun kcioná |is vá rostérség fej Iesztési
eIképze|éseinek egyeztetése

kooperáció
2015. 03. 23. -
2015. 04. 16.

operatív egység
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8. Me|lékletek

7. melléklet - A partnerségi teruezésbe bevonandó érintettek - kontaktlista

Erintett neve Címe Telefonszó

ma

E-mail címe

Civil szeruezetek

Civi|ek a Pa|otanegyedért Egyesü |et 1088 Budapest,

Mikszáth tér 2.

pa lota negyedert@gmail.co

m

Társak a Te|ekiTérért EgyesÜ|et 1086 Budapest, Teleki

tér 24,1-/Io.

ta rsa kateIekĺterert@gma il.

com

Tisztvise|őtelepi onkormányzati Egyesület 1089 Budapest, B|áthy

ottó u. 15.

tisztviselotelep@gma i Lcom

Százados Uti Művészteĺep Egyesü|et L087 Budapest

Százados út 3-13,

L1303-2742 artcolony@fw.hu

Nagycsa ládosok Józsefilá rosi Egyesü |ete 1084 Budapest, Déri

Miksa u. 18. l/1.

Vasas M űvészegytittes A|apítvá ny 1085 Budapest,

Kőfaragó utca ].2.

L1318-7677

1-/318-7963

vasas@vme.hu

Magyar Emberi Jogvédő Központ

AIapítvány

1086 Budapest,

Magdolna u.43.

Kapocs A|apítvány 1084 Budapest,

Mátyás tér 14.

30l3t9-
8877,

t1364-

0105,

Ll4683LL3

ka pocsa la pitvany@gmail.c

om

Kiseb bség i ön kormá nyzatok

Józsefvá rosi Bo|gár onkormányzat L082 Budapest,

Vajdahunyad utcaL/b.

tl4s9-2s28

Józsefuá rosi Görög onkormányzat 1082 Budapest,

Vajdahunyad utca 1/b.

t/4s9-2s28

Józsefuárosi LengyeI onkormányzat 1082 Budapest,

Vajdahunyad utca 1/b.

rl4s9-2s28

Józsefuárosi Örmény onkormányzat 1082 Budapest,

Vajdahunyad utca 1/b.

Ll4s9-2s28

Józsefvárosi Roma tnkormányzat 1082 Budapest,

Vajdahunyad utca 14.

Ll303-728L

Józsefvárosi Román onkormányzat 1082 Budapest,

Vajdahunyad utca 1/b.

7/459-2s28

Józsefuárosi Ruszin onkormányzat 1082 Budapest,

Vajdahunyad utca 1/b.

u4s9-2s28
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Józsefuá rosi Szerb onkormányzat 1082 Budapest,

Vajdahunyad utca 1/b.

tĺ459-2528

Német Nemzetiségi onkormányzat, 1082 Budapest,

Vajdahunyad utca 1/b,

7/4s9-2528

Józsefuárosi Ukrán tnkormányzat 1082 Budapest,

Vajdahunyad utca 1/b.

Ll4s9-2528

Egyhózak

Szent Rókus P|ébánia 1085 Budapest, Gyulai

Pá| u. 2.

1,/338-2269

1/338-351s

szt. rokus@ interwa re. hu,

info@sztrokus.hu,

sztrokus@szentrokuspleba

nia.t-online.hu
Józsefvárosi Szent József Római KatoIikus

Plébá nia

1082 Budapest,

Horváth Mihá|y tér 7.

u313-6313 jozsefua ros. pleba n ia @gma i

l.com
Buda pest-Tisztvise|őte|epi Magya ro k

Nagyasszonya P|ébánia

1089 Budapest, B|áthy

ottó utca 22.

u313-
5872,

201823-

3823

va rgha-m-p@freema il. hu

Budapest-Törökőri Református

Egyházközség

1087 Budapest,

Százados út 4.

L/333-7942 torokor@bpeszak.hu

Buda pest-Kti |ső-Józsefuá rosi Református

Egyház

1089 Budapest, Kőris

u. 13.

1-/3r3-

8256,

30/49L-

8479

ku lsojozsefua ros@gma il.co

m

Buda pest-Józsefuárosi Református

Egyházközség

1085 Budapest,

Salétrom utca 5.

u33ts-rr18 reformatus@saletrom. net

Budapest Nagyvárad Téri Református

Egyházközség

1089 Budapest, Gaá|

Mózes utca 2.

210-4459 nagyva radteri ref@gma il.co

m

Buda pest-Józsefuá rosi Eva ngé|ikus

Egyházközség

1085 Budapest, Üllői

út.24'
20/824-

6466

jozsefua rosi.evangeli kus@

gmail.com

Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp

utca 12.

1,1413-

5500,

1./413-

5569,

1./473-557s

bzstitk@ mazsihisz.com

József Utcai Baptista GyÜ|ekezet 1084 Budapest, József

utca 12.

20/229-

0277

jozsefutca @freema il. hu,

ka pcsolat@jozsefutca. hu
Nap Utcai Baptista Gyüĺekezet 1082 Budapest, Nap

utca 40.

20/770-

5040

na putca i.gyulekezet@gma il

.com
Sz|ovákajkú Evangélikus Egyházközség 1081 Budapest

Rákóczi út57/a.

1,1333-6478 attila.szpisa k@ luthera n. h u

Üdvhadsereg Szabadegyház -
Magya rország Ü dvhadsereg Józsefvá rosi

1086 Budapest,

Dobozi utca 31.

1,/323-Os9r

1./323-0s92

bpjozsefu a ros@swi.sa lvati

onarmy.org
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Gyü|ekezete

Jó Pásztor LeIkészség 1089 Budapest,

Ká|vária tér 22.

1/333-4986

Jézus Társasága Magyarországi

Rendtartománya

1085 Budapest,

Horánszky utca 20.

Ll327-40s7 kiss. ma rton @jezsu ita. h u

Te r ü l eti és telepíi l é si ö n korm á nyzatok

Buda pest Főváros onkormányzata 1052 Budapest,

Városház utca 9-11.

u327-7OOO

V. kerü|et Be|város-Lipótváros

önkormányzatának Po|gármesteri HivataIa

Szentgyörgyvö|gyi Péter po|gármester

1369 Budapest

Pf .:442.

1051 Budapest,

Erzsébet tér 4'

L/872-

7272

polga rmester@ belva ros-

lipotvaros. hu

hivata l@ belvarosli potva ros

.hu

Budapest Főváros V||. kerü|et

Erzsébetvá ros on kormá nyzata

Vattamány Zsolt po|gármester

1073 Budapest,

Erzsébet krt. 6.

L/462-

3100

vattama ny.zsolt@erzsebet

varos.hu

info @erzsebetvaros. hu;

ugyfelszo lga lat@e rzsebetv

aros. hu

Budapest Főváros lX' kerü|et Ferencváros

on kormányzatának Po|gármesteri H ivataIa

Dr. Bácskai János po|gármester

1.092 Budapest, Bakáts

tér 74.,1450 Budapest

Pt.:2.

tl215-7077 polgarmester@fere ncva ros

.hu; bp09@

ferencvaros.hu

Budapest Főváros X. kerü|et Kőbányai

önkormányzat

Kovács Róbert po|gármester

1102 Budapest,

Szent Lász|ó tér 29'

1/433-8100 polga rmester@koba nya. h u

kobph@kobanya.hu

Budapest Főváros X|V. kerület Zug|ó

onkormányzata

Karácsony Gerge|y poIgármester

1145 Budapest,

Pétervárad u,2-4.

Lĺ467-

2300

polga rmester@zuglo. hu;

hivatal@zuglo.hu

ö nko rmú nyzati szervezeti e gység et
gazdosági társaságok

VárosfejIesztési és FőépÍtészi Ügyosztá|y 1082 Budapest,

Baross u. 63-67. lll.

em.306.

Ll4s9-21s7 foepitesz@jozsefva ros. hu,

iva nyigy@jozsefva ros. hu

Pénzügyi Ügyosztá|y 1082 Budapest,

Baross u.63-67.

r/4ss-
2235,

t/4s9-2242

pa risgy@jozsefva ros. h u

Hu má nszo|gá |tatási Ügyosztá |y 1082 Budapest,

Baross u. 63-67.

L/459-2792 oktatas@jozsefva ros. hu,

bojszak@jozsefva ros. hu

Vagyongazdá|kodási és Üzeme|tetési

Ügyosztá|y

1082 Budapest,

Baross u. 63-67.

r/459-2294 penzesa @jozsefua ros. hu

Józsefvárosi EgészségÜgyi Szo|gálat 1084 Budapest,

Auróra u'22-28.

714s9-

3800,

Ll334-

foigazgatosag@jeszrend. hu

gazdasagiigazgatosag@jesz

rend.hu
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1949,

L/303-

8115,

1.1334-0340

Józsefvárosi Szociá|is Szolgá|tató és

Gyermekjó|étĺ Központ,

L081 Budapest,

Népszínház u. 22.

L/333-

0582,

L/334-1787

info@jszszgyk.hu,

va radi.gizel la @jcsgyk. hu,

ta kacs.ga bor@jcsgyk. hu

Józsefuá rosi Vá rosüzeme|tetési Szo|gá |at L084 Budapest,

Mátyás tér 15.

t1782-

3537,

1./782-3s77

jmach@jvsz8.hu;

cskovacs@jvsz8.hu;

pacs@jvsz.hu

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 1084 Bp. Mátyás tér
15.

r1788-1363 ba rba ra. kovacs@ kesztyugy

ar.hu

Kisfalu Kft. 1089 Budapest,

Losonci tér 2'

r/333-

4317,

71333-6781

ingatla n@ kisfalu.hu

Rév8 Zrt. L082 Budapest, Baross

u.63-67. lll/374.

1,/4s9-2278 mnp3-info@rev8.hu

Budapest Főváros V||l. kerü|et Józsefuárosi

Po|gármesteri HivataI Hatósági Ügyosztá|y

Építésügyi Iroda

1182 Budapest, Baross

utca 63-67.

L14ss-

2225

bedok@jozsefuaros.hu

Tová bbi ke rii leti i ntéz mé nye k
KIebe|sberg lntézményfenntartó Központ

Buda pest V||l. Tankerület

1082 Budapest, Baross

u 63-67.

7/4s9-2198 erzsebet.fonagy@ klik.gov. h

u

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgá|at Vl||.

ke rü|eti Tagintézménye

1081 Budapest, ll.

János Pá| pápa tér 4'

1/303-9s98 nevtanS@chello.hu

Józsefvárosi Pedagógĺa i lntézet 1081 Budapest, Tolnai

L. u. 7-9.

L/2tO-0O86 palinkas.katalin.jpi@upcma

il.hu

Józsefu á rosi Egyesített Bö|csődé k 1083 Budapest,

Szigetvári utca 1

1,l2rO9-188 jeb.koscsone@upcmail.hu;

jeb@chello.hu

lózsefvárosi Egyesített Bö|csődék - Baross

utca 103/a.

L082 Budapest, Baross

u. 103.

r/333-7752 jeb@chello.hu

Józsefvárosi Egyesített Bö|csődék _ Baross

utca 1!7.

1082 Budapest, Baross

u. 1.L7.

tl314-3696 jeb@chello.hu

Józsefuá rosi Egyesített Bö|csődék -
Horánszky utca 21.

L085 Budapest,

Horánszky u' 21,

L/338-4816 jeb@chello.hu

Józsefvá rosi Egyesített Bö |csődék -
Nagytemplom utca 3.

1082 Budapest,

Nagytemplom utca 3.

rl333-77s2 jeb@chello.hu

Józsefvá rosi Egyesített Bö lcsődék -
Százados út 1'

1087 Budapest,

Százados út 1.

L/210-7960 jeb@chello.hu

Józsefvá rosi Egyesített Btj lcsődék - ToInai

Lajos utca L9.

1084 Budapest, Tolnai

L. u. 19.

1./2rO-9372 ieb@chello.hu

Gyerek-Virág Napközĺ otthonos óvoda 1082 Budapest, Baross u323-729s gyne. puha. ibolya @gyerekvi

30



Budapest Főváros V|||. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat

Partnerségi terV Integrá|t TeIepü|ésfejIesztési Stratégia eIkészítéséhez

u. tTub rl334-3920 ragovoda.jik.hu

Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda 1081 Budapest, Kun u.

3.

t/313-8439 hetszinvirag.ovoda0S@gm

ail.com

Katica Bö|csőde és Napközi otthonos
óvoda

1089 Budapest, Vajda

Péter u. 37.

u3L4-
0184,

r1323-7312

bölcsőde:

1/333-0381

katicaovoda0S @gmail.com

Kincskereső Napközi otthonos óvoda 1089 Budapest, B|áthy

ottó u.35.
tl2ro-
5960,

r1323-1318

kincskereso35 @gma il.com

Koszorú Napközi otthonos ovoda 1086 Budapest,

Koszorú u. t4-1"6,

rl333-9114

L1323-1293

koszoruovoda @gma il.com

Mesepa|ota Napközi otthonos óvoda 1085 Budapest,

SomogyiB.u. 9-15.

t/317-31,67 meseoviO3@gmail.com

Várunk Rád Napközi otthonos óvoda 1086 Budapest,

Csobánc u. 5.

t/334-

0569,

rl323-L379

csobiovi@gmail.com

Napraforgó Napközi otthonos ovoda 1084 Budapest, ToInaĺ

Lajos u. 7-9.

1/303-

5797,

L/323-1294

tolnai.ovoda@ upcmail. hu

Napsugár Napközi otthonos ovoda 1086 Budapest, Dankó

u. 31.

L/314-

2286,

tl323-1317

na psuga13l@chello.hu

Pitypang Napközi otthonos ovoda 1087 Budapest,

Százados lit 74.

t/3L3-
5702,

rl323-L320

pitypa ngovi@freesta rt. hu

Százszorszép Napközi otthonos óvoda 1086 Budapest, Szíiz

u.2.

r/333-

8173,

L/323-0834

szazszorszepovi@freemail.

hu

Szĺvárvány Napközi otthonos ovoda L083 Budapest,

Szigony u. 18.

L13L3-9848 sziva rva nyovi @freemail. h u

TA-T|-KA Napközi otthonos ovoda 1088 Budapest,

Rákóczi út 15.

71338-

4840,

1.1338-477L

tatika.ovoda@upcmail.hu

Deák Diák Alta|ános lsko|a 108L Budapest, ll.

János Pá| pápa tér 4.

r/333-

5390,

rl3B-9r77

diakdeak@t-online. hu

Losonci Téri Á|talános |sko|a 1083 Budapest,

Losonci tér 1.

Ll3L4-

0014,

1,13L3-

9224,

losia ltisko la @gmai l.com
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rl2LO-4840

Molnár Ferenc Magyar-AngoI Két Tanítási

Nye|vű Á|ta|á nos lsko|a

1085 Budapest,

Somogyi B. u.9-15.

L/484-

06s9,

1.1484-

0660,

L/378-7660

grundsuli@gmail.com

Németh Lász|ó Á|ta|ános |sko|a 1084 Budapest, Német

u. 14.

L/334-

3779,

LlzLO-

9304,

71270-

9305,

1-/210-9306

n la i.jozsefua ros@gma il.co

m

Józsefvá rosi Egységes Gyógypedagógia i

Módszertani Intézmény és Á|ta|ános Iskola

L084 Budapest, Tolnai

L. u. 1L-L5.

rl3t3-4464 jegymkai@gmail.com

Vajda Péter Ének-zenei Á|ta|ános és

Sportiskola

1089 Budapest, Vajda

P. u.25-31.

71333-

4913,

rl477-
0428,

rl3r3-74r7

info@vajdaiskola.hu

Józsefvá rosi ZeneiskoIa A|apfokú

MűvészetiIskoIa

L082 Budapest, Nap u.

33.

L/334-

378L,

7/2ss-

0367,

rl210-4850

jozeneiskola @upcmail. hu

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakor|ó

Á|talános |sko|a és Gimnázium

1082 Budapest,

Horváth Mihá|y tér 8.

u27O-L030 fazekas@fazekas. hu

Bókay János Humán Kéttannyelvíĺ

SzakközépiskoIa, SzakĺskoIa és Gĺmnázium

1086 Budapest,

Csobánc utca 1.

u3!3-L067 bokay@ bokayeu.su linet. hu

ELTE Trefort Ágoston Gya kor|óiskoIa

Hatévfo|yamos Gimnázium

1088 Budapest,

Trefort utca 8.

1.1460-4462 titkarsag@trefort.elte. h u

ESELY Kövessi Erzsébet Szakképző |sko|a és

Gimnázium

1089 Budapest,

Dugonics u.77-21..

L/284-

2662,

r/283-O9sL

titka rsag@ neteverest. hu

Vörösmarty Mihá|y Gimnázium 1085 Budapest,

Horánszky utca 1]..

71486-

3660,

20/244-

9909,

20/244-

9332

info@vmgsuli.hu

Wes|ey János óvoda, Á|ta|ános lsko|a,

Szakisko|a és Gimnázium

1086 Budapest, Dankó

utca LL.

7/s77-0500
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Lakatos Menyhért Á|ta|ános |skola és

Gimnázium

1086 Budapest, Bauer

Sándor u. 6-8.

L/3r3-9486

L/323-1976

lmtitka rsag@ u pcmail. hu

Andrássy Gyu|a Budapesti Német Nye|vű

Egyetem

1088 Budapest,

Po||ack Mihó|y tér 3.

L12663rO1, info@andrassyuni.hu

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bö|csészettudományi Kar

L088 Budapest,

Múzeum krt' 4/^

t{485-s2OO

5171-es

mell.

tanulmanyi.hivatal@btk.elt

e.hu

KároIi Gáspár Református Egyetem

Bö|csészettudományi Ka r

1088 Budapest,

Reviczky utca 4.

7ĺ483-2898 hatar.anita@kre.hu

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1083 Budapest,

Ludovika tér 2.

r1432-9OOO nke@uni-nke.hu

obudai Egyetem Bánki Donát Gépész és

Biztonságtechnikai Mérnoki Kar

1081 Budapest,

Népszínház utca 8.

1/666-s300 adorja n. istva n ne@ bgk.u ni-

obuda.hu

obudai Egyetem Kandó Ká|mán

Vi||amosmérnöki Kar

1034 Budapest, Bécsi

út 94-96.

t{666-s867

L{666-5879

dosa.ilona @ kvk.uniobuda.

hu

óbudai Egyetem Ke|eti Káro|y Gazdasági

Kar

1084 Budapest,

Tavaszmező u. 17.

r1666-s2O1

rl666-s23O

országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem 1084 Budapest,

Scheiber Sándor utca

2.

r/3187049 doktorisk@or-zse.hu

Pázmány Péter KatoIikus Egyetem

Információs Technológiai és Bionikai Kar

1083 Budapest, Práter

u.50/A.

L/886-470O titk@itk.ppke.hu

Pázmány Péter KatoIikus Egyetem Jog- és

Á|lamtudományi Kar

1088 Budapest,

Szentkirá|yi u.28-30.

tĺ429-72oo info@jak.ppke.hu

Semme|weis orvostudományi Egyetem 1085 Budapest, Ü||ői

út 26, 1085

r/4s9 rsoo rektor@semmelweis-

univ.hu;

marton.emoke@semmelw

eis-univ.hu

Színház- és FiImművészeti Egyetem 1088 Budapest, Vas u.

2/c.

L{338-4727 rektorih ivata | @szfe. hu

Weker|e Sándor Üz|eti FőiskoIa Budapest, Jázmin utca

10, 1083

u323-r070 info@wsuf.hu

WesIey Já nos LeIkés zképző Főisko|a 1086 Budapest, Dankó

utca 1L.

L/s77-O'OO ba rnaistvan@wjlf.hu;

molnarzsuzsanna@wjlf.hu

Fővárosi onkormányzat PéterfY Sándor

utcai Kórház - Rende|őintézet és Ba|eseti

Központ, Fiumei út

1081Budapest, Fiumeĺ

út t].
tl299-77O0

Heim PálGyermekkórház 1089 Budapest, Ü||ői

út 86'

L/459-9100

Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, Ül|ői

út26'
1/4s9 1500 rektor@semmelweis-

univ.hu;

marton.emoke@semmelw
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eis-univ.hu

Szent Rókus Kórház 1085 Budapest, Gyulai

Pá| utca 2.

t/23s-
6500,

t/266-8000

szt.rokus@ rokus.hu

Kerületi székhellyel, telephellyel

re n d elkező gazd áIkod ó sze ruezetek

Budapesti KereskedeImi és Iparkamara

V| ||. kerületi Tagcsoportja

1016 Budapest,

Krisztina krt. 99. l.

emelet 126.

L/48827L6 nagy.andrea@ bkik.hu

Keriileti székhelyíi építészeti, mérnöki

szakmai érdekképviseleti szeruezetek

Magyar É pítőművészek Szövetsége 1088 Budapest,

ötpacsirta utca 2.

1./378-2444 epitomuveszek@gma il.com

Magyar Építész Kamara 1088 Budapest,

Otpacsirta utca 2.

tl318-2377 mek@mek.hu

ÁIlamigazgatási szervek

Közép-Du na-vö|gyi KörnyezetvédeImi,

Természetvédelmi Fe|ügyelőség

Pintér Eszter igazgató

1072 Budapest, Nagy

Diófa u. Lo-If'
rl478-4400 kozepdu navolgyi@zold hato

sag. h u

Budapest Főváros KormányhivataIa

Építésügyi Hivata| Á|lami Főépítész

dr. Sers|iné Kócsi Margit

1056 Budapest, Váci u.

62-64.

rl48s-
6916

kocsi.margit@bfkh.hu

Közép- Duna-vö|gyi Vízügyi Igazgatóság

Mészáros Lász|ó műszaki igazgató-

he|yettes főrmérnök

1088 Budapest,

Rákóczi út 41.

rlz]t}-
1090

titka rsag@ kdwizig. h u

Duna-|po|y Nemzeti Park |gazgatósága

Ftiri András igazgató

1525. Budapest

Pf.86.

rl39r-
46L0

dinpi@dinpi.hu

Fővá rosi Katasztrófavédeĺmi Igazgatóság

Igazgató-heIyettesi Szervezet Terü |eti

VízĹigyi Hatóság

1428 Budapest, Pf.:13

1081 Budapest,

Do|ogház u. 1.

rl4s9-
2476

fki.tvh@ katved.gov. h u

Fővá rosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Közép.pesti Katasztrófavéde|mi

KirendeItség

Géczĺ Bé|a tűzo|tóezredes

108L Budapest,

Do|ogház u. 1.

1,1469-

4462

fki. ugyfelszolga lat@ katved.

gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivata|a

Népegészségügyi Sza kigazgatási szerve

Dr. Homor Zsuzsanna megyei tisztifőorvos

1550

Budapest, Pf .:203

1138 Budapest, Váci

tit I74.

1.ĺ465-

3800

titka rsag@ km r.a ntsz. hu

Nemzeti Köz|ekedési Hatóság Úttigyi,

Vasúti és Hajózási hivata|a

Bíró József eInökhe|yettes

L387 Budapest 62.,

Pf.30

1066 Budapest, Teréz

krt. 62.

r1474-

1770

1.187s-9687

office@ nkh.gov.hu

gatay.zolta n @ n kh.goc. h u

kozut@nkh.gov.hu



Budapest Főváros V|||. kerü|et Józsefvárosi onkormányzat

Partnerségi terV lntegrá|t TeIepü|ésfejIesztési Stratégia eIkészítéséhez

Nemzeti Köz|ekedési Hatóság LégÜgyi

Hivatala

Farkas András eInökhe|yettes

1675 Budapest, Pf.:41.

2220 Vecsés, Linco|n

út 1".

u273-
5526

caa@nkh.gov.hu

Budapest Főváros KormányhivataIa

KözIekedési FeIrigye|ősége

Balassa Bálint osztá|yvezető

1033 Budapest,

Mozaik u. 5.

1300 Bp., Pf.: 9L.

1.14302-7OO vezeto-buda @ nkh.gov.h u

Forster Gyula Nemzeti

örökséggazdá|kodási és Szo|gá|tatási

Kcizpont

SághiAtti|a eInök

toL4
Buda pest,Tá ncsics

Mihá|y utca 1.

1535 Budapest Pf. 721

1./22s-

4850

info @forsterkozpont. hu

Budapest Főváros Kormányhivata|a V.

kerü|eti ÉpítésÜgyi és ÖrökségvédeImi

Hivatal

Pamukĺ Réka hivata|vezető

1051"

Budapest, Sas u. 19.

7/3s4-

2955

pamuki.reka @ bfkh.hu

vezeto-

pest@05 kh. bfkh.gov. hu

Budapest Főváros Kormányhivata|ának

FöldhivataIa

Borsay Tamás hivata|vezető

1051 Budapest, Sas

utca 19., t234
Budapest Pf.7I9.

1,13s4-f9so borsay.ta mas@fold h iv. hu

titkarsagvezeto@foldh iv. hu

Pest Megyei KormányhivataI Erdészeti

Igazgatóság

K|emencsics András igazgató

2100 Gödö||ő' Kot|án

Sándor utca 1.

2101Gödöllő,Pf .:431.

f8/s32-

301

pest-

erdeszet@ nebih.gov. hu

Pest Megyei KormányhivataI Növény és

Ta lajvédeI m i Igazgatóság

Tóth Ágoston igazgató

2100 Gödöllő, Kotlán

Sándor utca 3.

28/srz-
440

pest-nti@ mgszh.gov. hu

Honvédelmi Minisztérium Hatósági HivataI

Dr. Gulyás András ezredes HM Hatósági

HivataI főigazgató

L135 Budapest, Lehel

utca 35-37.

L555 Budapest Pf.70.

1/237-

5556

hatosagihivata l@ hm.gov. h

u

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Bucsek Gábor r. dandártábornok

1139 Budapest, Teve

utca 4-6., L557

Budapest, Pf.: 1

u443-
5000

brfk@ buda pest.police. h u

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Budapesti Bá nyakapitánysága,

Dr. Szabados Gábor Bányakapitány

1145 Budapest,

Cof umbus u.17-23.

1591 Budapest, Pf.

310

1.1373-

1800

bbk@mbfh.hu

Nemzeti Média- és Hírköz|ési Hatóság

Hivatala

Dr. Karas Mónika e|nök

1015 Budapest,

Ostrom utca23-25.

1525 Budapest Pf. 75

1.14s7-

7700

info@nmhh.hu

Budapest Főváros onkormányzata

Dr Szeneczey Ba|ázs főpo|gármester-

helyettes

1052 Budapest,

Városház u.9.11.

rB27-
1036

szeneczeyb@ buda pest. hu

Budapest Főváros onkormányzata

Vá rosépítési Főosztá |y

Finta Sándor főépítész

1052 Budapest,

Városház u' 9-1]..

7/327-

L153

finta.sa ndor@ buda pest.h u
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2. melléklet A képviselő.testijlet đltql elfogadott Partnerségi egyeztetési

szabőlyzat, a 350/2013 (Ix. 78.). határozat 7. számú melléklete

BU DAPEST FőVÁRos Vl ! !. KERÜ LET J ózsEFVÁRosl oN KoRMÁĺvvzłĺ

TELEPÜtÉsFEJLEszTÉssEL És rrľpÜÉsREN DEzÉssEt osszEFÜGGő

PARTNERSÉG I EGYEZTETÉS SZABÁLYAI

Je|en e|őírások mega|kotásának cé|ja, hogy a te|epü|ésfej|esztési és te|epü|ésrendezési dokumentumok

megaIkotására irányu|ó e|járás során történő egyeztetésekné| biztosítani |ehessen a te|jes körű

nyi|vánosság bĺztosításáva|, a miné| szé|esebb körű vé|eményezői partnerek bevonását, a vé|emények

megfe|eĺő dokumentá|ási rendszerét és az e|fogadott teIepri|ésrendezési eszközök nyi|vánosságát.

A te|epr.ilésfej|esztési koncepcióról, az integrált te|epü|ésfej|esztési stratégiáró| és a te|epÜ|ésrendezési

eszközökrő|, va|amint egyes te|epü|ésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 3t4/2o72' (X|. 8') Korm.

rendelet 29. S-a a|apján Budapest Főváros V|l|. kerü|et Józsefuáros te|epü|ésfej|esztésse| és

te|epü|ésrendezésse| összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabá|yai az a|ábbiak:

|. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: paľtnerek) kiire:

1. A kerü|et teljes |akossága

2. VaIamennyi kerü|eti teIepü|ésfejIesztéssel, teIepü|ésrendezésseĺ összefüggésbe hozható
kerü|eti székhe|yű építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet és kerü|eti
székhe| |ye|, teIepheIlye I rendeIkező gazdá |kodó szervezet.

3' Va|amennyi, az önkormányzatná| / Po|gármesteri HivataIná| nyi|vántartott, terü|etileg érintett
civil szervezet.

4. Valamennyi, a kerü|etben működő, eIismert egyház és elismert va||ási tevékenységet végző
szervezet.

5. A környezet véde|mének á|talános szabá|yairólszó|ó 1995. évi Ll||. törvény 98. 5 (2) bekezdés a)

pontja aIapján a telepü|ésrendezési eszkoz<ik vé|eményezési e|járásába bejeIentkező
szervezetek.

6. A3L4/2oI2. (X|. 8.) Korm. rende|et 28.5 (3) bekezdése szerintĺ bárme|y más személy'

Il. A partnerek tájékoztatásának módja és eszktizei:

1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei:
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a) Az onkormányzat a partnerek tájékoztatásának e|ősegítésére a kerÜ|eti hon|apon kti|ön

tárhe|yet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes

megjeIentethetősége érdekében.

b) A te|epülésfejIesztési/te|epti|ésrendezési dokumentumtó| és az egyeztetési e|járás módjátó|

függően az 7' számú táb|ázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester

az érte|mezéshez szükséges rész|etezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket

tartaImazó tájékoztatást tö|t feI a kerü|eti honIapon biztosított tárhe|yre, me|ynek

megjeIenésérő| felhívást tesz közzé

o a he|yben szokásos módon,

o a kerü|eti honlap főo|da|án,

o a Józsefuáros c. kerü|eti közé|eti lapban.

c) A te|epü|ésrendezési eszköz tárgyaiásos e|járásban történő e|fogadása esetén a tervezés és

a partnerségi egyeztetés párhuzamosan zajIik, az Onkormányzat ennek megfe|elően

fo|yamatosan tö|ti fe| a hon|apra és aktua|izá|ja a vé|eményezhető terveket és egyéb

dokumentumokat. Tárgya|ásos e|járás alkaImazása esetén az e|járás megindításakor az

tnkormányzat az elfogadni tervezett te|epÜ|ésrendezési eszköz, il|etve annak módosítása

|ényeges e|emeit tarta|mazó összefog|a|ót, iIletve terwáz|atokat teszi közzé a honIapon.

d) A partnerségi egyeztetés lezárását követően a településfej|esztési dokumentumok és a
te|epü|ésrendezési eszközök további vé|eményezésĺ, i||etve elfogadási e|járása során a

partnerségi egyeztetést követő |épéseket és e|járási cse|ekményeket a Rende|et határozza

meg.

t' számú táblázat:

Dokumentum Eljárás fajtája Előzetes

tájékoztatás

Elfogadás

e|őtti

tájékoztatás

TeIepü lésfejIesztési koncepció van van

I ntegrá |t teIepü|ésfejIesztési

stratégia

ntncs van

TeIepü|ésrendezési eszközök (helyi

építési szabá|yzat, sza bá|yozási terv)

Te|jes eljárás van van

Egyszerűsített e|já rás nincs van

Tárgya|ásos e|járás nincs van

e) A közzétett tájékoztató a|apján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig

írásos észrevéte|eket tehetnek az a|ábbi módon:

o az írásos észrevéte| Po|gármesteri Hivatal Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztá|y

Főépítészĺ lrodájának (a továbbiakban: Főépítészi Iroda) címére (1082 Budapest, Baross

u. 63-67.) történő megkü|déséveI
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Đ A tárgya|ásos e|járásban a Vé|eményezési határidő az első feltö|téstő| számított |egfe|jebb
21 nap.

2. A javaslatok, vé|emények dokumentá|ásának' nyitvántartásának módja:

a) A beérkezett vé|eményeket a Főépítészi Iroda táblázatban összegzi.

b) A vé|eményekrő| készített táb|ázatot azí)gy aktájában iktatva megőrzi.

3. Az e| nem fogadott javaslatok, vétemények indoko|ásának módja, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje:

a) Va|amennyi beérkező véleményt tartalmazó táb|ázatot a Főépítészi lroda megküldi a
fej|esztési dokumentum, i||. a te|epü|ésrendezési eszköz készítéséveI megbízott tervezőnek,
aki szakmaijavas|atot készÍt a Főépítészi Iroda részére.

b) A tervezői szakmai javas|at a|apján a Főépítészi Iroda va|amennyi érdemi észrevéte|re
vá|aszt állít össze, me|yben kü|ön megindoko|ja a beérkezett, de e| nem fogadott
véleményekre adott vá|aszát.

c) Az e| nem fogadott javas|atok, vé|emények indoko|ását tarta|mazó táb|ázatot a Főépítészi
lroda fe|tölti a ||./I./a pontban meghatározott tárhe|yre, és errő| hirdetményt je|entet meg
a kerü|eti hon|apon és újságban.

d) Az e| nem fogadott javas|atokró|, vé|eményekrő| készített táb|ázatot az ügy aktájában
|efűzve megőrzi.

4. Az elfogadott koncepció, stratégia és te|epülésrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító
intézkedések:

a) Az e|fogadott te|epÜlésfej|esztési koncepció és az integrá|t településfejlesztési stratégiai,
továbbá va|amennyi telepü|ésrendezési eszköz jóváhagyását követően a Po|gármester - aFőépítész közreműködéséve| gondoskodik azok közzététe|érő|
[http://www.jozsefvaros.hu] hon|apon. A közzétételre a tárgya|ásos eljárás esetén az
e|fogadást követő munkanapon, egyéb e|járások esetén 5 (öt) munkanapon belü| kel| sort
keríteni.

b) AzI|./4'/a pontban meghatározott intézkedésrő| a po|gármester fe|hívást tesz kcizzé

. a helyben szokásos módon,

o a kerületi hon|ap főo|da|án,

o a Józsefuáros c. kerü|eti kcizé|eti ĺapban.

A szabályok hatályossága:

L. Területihatály:
A partnerségi egyeztetési szabá|yok Budapest Főváros V|ll. kerü|et Józsefuáros közigazgatási

terü|etére készülő fejlesztésĺ dokumentumokra és te|epü|ésrendezési eszközökre terjed ki.

2. Időbe!ihatály:
A partnerségi egyeztetési szabá|yok 2013' szeptember 19' napjátó| vĺsszavonásig érvényesek.
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BEIÜGYMINISZľÉPJUM

osszefogla|ó éľtékelés
a DAoP-6.2.LĺL3lR-2oL4-0002; DDoP-; Érvlop.;ÉłoP-; KDoP-;KMoP-;NYDoP-6.2.L|R-I3-
2oĹ4-ooo2 azonosítószámú,,Fenntartható településfejlesztés a kis. és középvárosokban

(fővárosi kerületekben) - !ntegrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása,, címíi
projektek keretében

Azonosítók:

Te|epü|és neve: BUDAPEST, Vl!|. KERÜLET

Telepü|ésfej|esztési dokumentum fajtája: MV, |Ts

A. Az értékelés legfontosabb pozitív megállapításai
A mega|apozó vizsgá|at kivéte|esen magas színvona|ú dokumentum. Nagyon sok, több
forrásbó| szerzett, aktuá|is információt do|goz fe|, me|yeket azonban nem egyszerűen |eír,

hanem a|aposan elemez, érteImez' A dokumentum kifejezetten érdekes, terjede|me ezért feI

sem tűnik az o|vasónak. Nincsenek benne fe|esĺeges vagy közhe|yszerű részek. KÜ|ön

kieme|ésre érdemes ezen be|ül a2'2.6 fejezetrész, me|y a fővárosite|epü|ésrendezésitervek
józsefuárosi vonatkozásaĺt e|emzi rész|etesen; a korábbi Kerü|etfej|esztési Koncepció és |VS

megva|ósu|ását bemutató ponu i||etve a 2.3 társada|omra vonatkozó fejezet is.

A stratégiai rész is nagyon magas színvona|ú, szinte minden fontos szempontot tarta|mazó,

a|apos és gondos munka.

B. A dokumentum formai, szeľkesztési színvonala
A mega|apozó tanu|mány gyönyörűen szerkesztett, a megértést ábrák, grafikonok, táb|ázatok

segítik. Kieme|ésre érdemes az érthetőséget nagyban segítő térképes ábrázo|ások nagy

száma, azonban jó lett vo|na a sematikus térképek he|yett az utcaneveket is bemutató
térképeket haszná|ni (p|. a7' ábráná|, me|yné| pontosan az utcanevekke| határolt tömb az

információérték).

A vizsgá|ati anyag megfogaImazása inte||igens, világos, |ényegre koncentrá|ó.

A stratégiai rész formaĺ megje|enése is rendkívü| igényes.

C. A dokumentum feltétlenül iavítást igénytő elemeinek azonosítása

MEGAtAPozó VlzsGÁtAT

1) A megalapozó vizsgá|at 2'2.3 fejezetében mind a korábbi Kerületfejlesztési Koncepcióban,

mind az |VS-ben fe|sorolt fejlesztési terü|etek rész|etesen és magas színvona|on bemutatásra
kerü|tek. Hiányzik azonban egy pár mondatos összefog|aló éľtékelés a meg nem va|ósult

fej|esztésekrő|, ami hozzá tudna járulni a mostani |TS jobb megalapozásához, me|ynek
pót|ása javaso|t.

1.
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t NTEGRÁtT TELEPÜ LÉSFEJ LEszTÉsl STRATÉGlA

1) Az anyag monitoring fejezete nem kel|ően kido|gozott:

A Monitoringstruktúra c. alfejezet nem tartalmaz ke||ő ĺnformációt a monitoring

rendszer működésére, a mérés módjára vonatkozóan, nem ismerteti az egyes

mutatók fajtáit (ebbő| kifo|yó|ag az anyagban nem is |átszĺk, hogy me|y indikátorok
mi|yen típusúak). A fejezet bővebb, információgazdagabb kifejtése és a haszná|t

indikátorok típusának táb|ázatban va|ó fe|tüntetése szÜkséges.

A stratégia a cé|okhoz indikátorokat társít, melynek cé|értékei fe|vázo|ásra kerü|nek.

Ugyanakkor némi e||entmondás érezhető az indikátor-táb|ázat eIején jeIzett

szövegben, miszerint a cé|értékek pontos meghatározására csak a projektek

megva|ósu|ásivoIumene ismeretében nyí|ik lehetőség, ezért a fe|ü|vizsgá|atuk évente

szükséges, de módosÍtásuk csak megfe|elő indok|ással |ehetséges. Az anyagban

inkább cé|szerű |enne az indikátorok bázis- és céléľtékeinek - a je|en|egi ismeretek

alapján történő - meghatározásának nehézségeire feIhívni a figye|met. (p|.: A
monitoring és értéke|ési rendszer, Ęy a bázis- és cé|értékek vég|eges meghatározása

akkor |ehetséges, ha a stratégiában megfogaImazott projektek műszaki és tartaImi

e|őkészítettsége e|jut abba a fázisban, hogy a hozzájuk kapcso|ódó eredmények,

hatások és outputok azonosíthatóak és számszerűsíthetőek Iegyenek.)

A tervezők nem haszná|ták a Partnerségi Megá||apodáshoz tartozó operatív
Programok te|epü|és szempontjából re|eváns eredményindikátorait, és nem is

mutatták be ezeket a dokumentumokat. Az indikátorkészlet meghatározásához a

re|eváns közös mutatókat ĺs használni kell (és cé|szerű ezeket valami|yen formában
je|ö|ni is).

A projektekhez nem kapcso|ódnak output indikátorok. A hiányosságot - a fent
Ieírtakat is figyeIembe véve - pótoIni szükséges. (A projektekhez kapcso|ódó

indikátoroknál nem szükséges a bázis- és cé|érték meghatározása, a tervezett

vá |tozás feltü ntetése eIegendő' )



D. Egyéb, az értékelt dokumentum minőségének iavítására irányuló
iavaslatok

MEGAtAPozo V|ZSGÁLAT

1) A mega|apozó vizsgá|at 744. o|da|ának és az |TS 17. olda|ának megá||apításai a józsefuárosi

lakásá||ományra vonatkozóan e||entmondásosak, me|ynek feIoIdása javaso|t'

2) A 48' o|da|on ta|á|ható sWoT (fej|esztési és rendezési környezet) á||ításait érdemes

áttekinten i, biztosa n ka pcsolódna k-e a fejezetben kifejtettekhez.

3) A szegregáció kétségkívü| az egyik legje|entősebb téma Józsefuárosban, azonban érdemes

|enne ezt koncentrá|tabban bemutatni a mega|apozó részben (visszatérő e|emek és a téma

újratárgya|ása talá|ható többek között a 69. o|dalon (47. ábra|, majd a 168' o|da|on, a 3'3.1

részben és a 3.3.2 részben (107. ábra) is.)

4) Á|ta|ában is javaso|ható az önkormányzat számára, hogy a korábbi városfej|esztési

koncepciók, |VS és a 2008-as Antiszegregációs Terv megva|ósu|ását rész|eteiben e|emezze és

vonja |e ezek tanu|ságait a jövőbeni szociá|is városrehabiIitációs tevékenységre vonatkozóan
(megaIapozó vizsgálat és stratégia)' Az adatokból ugyanis |átható, hogy a kétségkívü|

nagyszabású és következetes munka sem csökkentette jelentősen a Magdolna negyed

prob|émáit, amely a 201l-es adatok a|apján továbbra is rendkívü| rossz társadaImi

mutatókka I rendeIkezik.

lNTEGRÁLT TELEPÜLÉsFEJLEszTÉs| STRATÉGlA

1) Bár a stratégia az 5.3 fejezet részben megnevezi a |ehetséges projektpartnereket, a

magánbefektetőkke| va|ó egyÜttműködésre vonatkozó rész nem ta|á|ható az anyagban. Az

anyagban az egyrittműködési |ehetőségek bővebb kifejtése javasolt (p|. folyamatos

kommu n ikáció, tájékoztatás, közös projekt-|ehetőségek, támogatás stb. )

2) Javaso|t, a dokumentum 7.1'' Kü|ső összefÜggések c. fejezetében a kerü|eti stratégia és a
Budapest |TS közötti kapcso|atokat is bemutatni.

3) Az |TS 123. o|da| (Monitoringstruktúra) leírása a|apján nem |átszik biztosítottnak a partnerek

hozzáférése a monitoring-tevékenység eredményeihez, i||etve nem |átható, hogy

vé|eményÜket mi|yen módon veszik figyelembe a végrehajtás során. Javaso|t a partnerek

monĺtoring és éltékelési je||egĹí tevékenységekbe történő bevonásának módjára

vonatkozóan pár mondatot bei||eszteni a szövegbe. (Pl.:,,A monitoring tevékenység során

keletkező adatokat a te|epü|és rendszeresen megjelenteti saját honIapjának azon részén,

ame|yet a te|epülésfejlesztésse| kapcso|atos információk számára tart fenn. Eme||ett, a

monitoring adatokat cé|zottan megkü|di az |TS kia|akításában aktívan kcjzreműködő

partnerek részére és számukra negyedéves rendszerességgeI konzu|tációs Iehetőséget

biztosít az |TS e|őreha|adása tárgyában. A képvise|őtestület évi egy a|kalomma| nyi|vános

közmegha ||gatást ta rt az |TS megva lósításá na k e|őreha |adás áro|.,, )

4) A 69-75. o|da|on ta|á|ható táb|ázatok áttekinthetőbb szerkesztése meggondo|andó.
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Dr. Kocsĺs Máté
polgármesteľ úľ ľészéľe

Budapest Főváľos VIII. kerület
Józs efváľos ĺ On koľm änyzat

Tárgy: településfejlesztési dokumentum
szakmai megfele|ösége
Iktatószám: BW l 32.253 lfD| 5

Budapest
Baross u. 63-67.
1082

Tisztelt Polgármesteľ Úľ!

A DAoP-6.2.|l13ĺK-2014-0002; DDoP-; Énop-; Én,ĺop-; KDoP.; KMoP.; NYDoP.
6.2.|tK.t3-2014.0002 azonosítószímú, ,,Fenntartható telepiilésfejlesztés a kis. és

közepvaĺosokban (fővárosi lrcľtłletelben) Integrált Településfejlesztési Stratégiĺák

kidolgozása'' címÍĺ projekt keretében Önkormányzatuk együttmtĺködési megállapodást
(továbbiakban: Megállapodĺĺs) kótt'tt a Belügyminisztériummal az integrált
településfejlesztési stratégía tervezetének elkészítéséről' A Belügyminisztériummal kdtött

vállalkoaísi szerződés keretében a regionális szakértői csopoľt, az onkormányzatta|
együttmĺiködve határidőre elkészítette a településľe vonatkozó telęülésfejlesztési
stratégiát.

A Belügyminisztéľium a dokumentumot szakmai követelményrendszer szempontjából
megvizsgalta e.s azt teljesítettnek taĺja. onkormányzafuk a Megállapodás l0. pontja

alapján, kifejezve egyetértését a dokumentumban foglaltakkal, megkĺildte jóváhagyó

nýlátkozatát-a Belügyminisztérium tészerc, Így lehetővé vált, hogy az onkormĺányzat azt

hatĺĺrozatho zata| cé|jábćll képviselőtestĺileti ülés elé terjessze.

Kérem szíves intézkedését, hogy a Megállapodas ll. pontja alapján az onkormtnyzate
levéI kézhezvéte|ét követően 30 napon belĺll a településfejlesztési dokumentumot a

képviselőtestiileti iilésre, hatérozathozata7 céljából beterjessze, amellyel egyidejiĺleg
teljestil az onkoľmrłnyzat megállapodásban rogzitett vállalása. Kérem, hogy az

előterjesĺés napirendre vételérő| tájékoztatni szíveskedjen.

Remélem, hogy a képviselőtestiilet jóváhagyja a településfejlesztési dokumeĺrtumot,
mellyel stratégiai alapra helyezhetik a település fejlesztését és irĺĺnyt mutatnak a fejlĺĺdést
elósegítő vállalkozasok és mlĺs szereplők tészére és megnyílik a lehetőség további europaí
uniós források felhasznál ásĺíra.

Budapest, 2015. augusztus ,, 3'i "
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Készü|t a KMoP-6,2.1.lK.L3-2014-0002,,Közép-Magyarországi
operatív Program - Fenntartható teIepü|ésfejlesztés a kis- és

középvárosokban Integrált TeIepü|ésfejIesztési Stratégiák
kidolgozása,, cím,ű projekt keretében.
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I ntegrá|t TeIepÜ|ésfejIesztési Stratégia

Megbízó:
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Be|Ügyminisztérium

Cím: 1051 Budapest, József Attila utca f-4'
Tef: +36 7 447 IOOO

Fax; +36-1-44L-I437

E-mail: ugyfelszolgalat@ bm.gov.hu

Honlap: bm.gov.hu

szakmai kapcsoIattartó

projektmenedzser

Magó Erzsébet

Ignácz MeIinda

onkormőnyzat:

Budapest Főváros V|||. kerÜlet Józsefuárosi önkormányzat

Cím: 1082 Budapest, Baross u' 63-67.

Tel: +36 7459 2!OO

Fax: -

E-mai l: its@jozsefua ros. hu; foepitesz@jozsefua ros. h u

Hon la p: www.jozsefua ros. hu

Fernezelyi Gergely DLA

Szarka-Turóczi Tímea

főépítész

|TS koordinátor
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Tervező:

Pest-Budapest Konzorcium

Bedőcs Bernadett

Baĺás Gábor

Baranyai Zsolt

Albrecht Ute

Liszkay Krisztina

Szczuka Levente

ökrös Lász|ó

András lstván

Pető Zoltán

Niedetzky Andrea

Pogány Auré|

Zétényi Dávid

Jordán Péter

Horváth Adrienn

orosz István

HÉTFA E|emző Központ Kft'

Cím: 1051 Budapest, október 6. utca 19., lV' eme|et 2'

Tel: +36 L 951 4780

Fax: +36 L7002257
E-mail: info@hetfa.hu

Honlap: www.hetfa.hu
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feIelős tervező

ügyvezető igazgató

eIemző

Budapest Főváros VárosépÍtési Tervező Kft.

Cím: 1061 Budapest, Andrássy út 1.0.
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BEVEZETÉs
Józsefuáros 2008-ban do|gozta ki |ntegrá|t Városfejlesztési Stratégiáját' Az ezt követő években számos
változás á||t be, me|yek a stratégia megva|ósítását mind be|ső, mind kü|ső tényezőként je|entősen
befolyásolták- Ęy kifejezetten indoko|ttá Vá|t a stratégia fe|Ülvizsgá|ata. A vá|tozások e sorábó|kieme|kedő
jelentőségű az időközben |ezaj|ott gazdasági-pénzügyi vá|ság, il|etve a befektetőĺ környezetben annak
nyomán bekövetkező hangsú|ye|to|ódások; az önkormányzatok feIadatainak, hatásköreinek és
finanszírozásának je|entős átalaku|ása; valamint a te|epü|ésfej|esztés szakpolitikai és jogszabá|yi kereteinek
módosu|ása. Eĺtérő természetű, de hasonló je|entőségű vá|tozás, hogy a korábbi Integrált Városfejlesztési
Stratégiában megfogaImazott cé|ok, projektek je|entős hányada megva|ósu|t, Ęy azok he|yett, részben
azokra épü|ve, új cé|ok megfogaImazása vált a kerü|etben szÜkségessé.

A fenti vá|tozások közü| érdemes téte|esen is kiemeIni a 3L4/2o12. (Xl' 8.) kormányrende|etet, ame|y -
többek közt - lefekteti az integrá|t te|epÜ|ésfej|esztési stratégiákka| (|TS) kapcso|atos tartalmi fe|téte|eket;
Budapest 2014-ben ke|t iTs-ét, illetve a 20l.3-ban kelt, Budapest 2030 című hosszú távú városfej|esztési
koncepciót. Az uniós kereteket i||etően hason|óan |ényeges azE|J2o2o Stratégia, a 2O74-2}2o-as fej|esztési
időszakra vonatkozó Partnerségi Megá||apodás, i||etve az abban fogIa|tak részIeteit Magyarországra
megszabó operatív programok szerepe, me|yek 2015-re mind e|érhetővé vá|tak.

A fővárosi kerÜ|etek részére a Be|ügyminisztérium, uniós források fe|haszná|ásáva|, 2015-ben kíná|t
|ehetőséget integrá|t te|epülésfej|esztési stratégiáik e|készítésére. E stratégia épü|het a kerület korábban
e|fogadott te|epü|ésfej|esztési koncepciójára, i||etve kapcso|ódhat új koncepció készítéséhez is -Józsefuáros
esetében utóbbira nem kerü|t sor, Ęy a kerü|et hosszú távú cé|kĺtűzései tekintetében jelen stratégia a 2oo7-
ben készített Kerü|etfej|esztési Koncepcióban megfoga|mazottakra a|apoz. E dokumentum azonban nem
tarta|maz he|yzetfe|táró munkarészt, me|yre az |TS alapozhatna, Ęy annak pótlására szintén 201.5-ben, a

stratégiaa|kotási munka részeként került sor. Fontos ada|ékként szo|gá|t ugyanakkor a kerü|et stratégiai
cé|jainak fe|térképezéséhez az önkormányzat2oL4_2o19. évekre szó|ó gazdasági programja, amely - bár
időtávja kor|átos - tarta|mĺ|ag több szempontbó| is tekinthető a 2007-es Kerületfejlesztési Koncepció
a ktua Iizá |ásá nak.

A stratégia célja a kerület középtávú fejlesztési irányainak meghatározása, azok célrendszerként va|ó
megje|enítése. Időtávja 2ot4-tő| }oZo.ig tart, megfe|elően a párhuzamosan zaj|ó uniós finanszirozási
cik|usnak. Úgy mega|apozottsága, mint jövőképe nagyban épít a kerü|etben aktív további - civi|, gazdasági,
á||amigazgatási - szerep|őkkeI va|ó együttműködésre, tevékenységeik összehango|ására, továbbá a
szomszédos kerü|etekkeI fo|ytatandó intenzív kooperációra.
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1. VEzETől osszEFoGLALo
Budapest Vl|l. kerü|et Józsefváros onkormányzata részére a Belügyminisztérium rende|te meg integrált
te|epü|ésfej|esztési stratégia készítését, kapcso|ódóan a 2ol4_f020-as európai uniós fej|esztési időszak
kihívásaihoz. A telepü|ésfej|esztési stratégĺa alapvetően a korábbró| ismert, Józsefuárosban 2007-ben

e!készített lntegrált Városfejlesztési Stratégia szerepét tö|ti be, annak funkcióit viszi tovább. A stratégia két
fő munkarészből áll: a mega|apozó munkarész a kerü|et 201.5-ös aktuá|is he|yzetének fe|mérésébő| és

értéke|ésébő|, míg a stratégiai munkarész a ktizéptávú jövőt i||etően megfogalmazott célok e|érésének
lehetséges eszközeibő| á||. A hosszú távú célok forrása a Kerü|etfej|esztési Koncepció, ezt Józsefuáros

onkormányzata 2oo5-ben fogadta el. Az időközben megvá|tozott körü|mények, megva|ósu|t cé|ok kapcsán e

középtávú cé|ok szükséges mértékű átérte|mezésére a stratégiaaIkotás során sor kerü|t.

A stratégia Józsefváros erősségének tekinti a kedvező, kcizponton be|ü|i városi pozíciót, a kerület

sokszínűségét és abbó| fakadó funkciógazdagságát, fokozódó egyetemvárosi je||egét és erős szociá|is há|óját.

A |egjelentősebb problémáknak a szociá|is prob|émák magas koncentrációját, a kerületen be|ü|i terü|eti

egyen|őt|enségeket, va|amint a rossz á||apotú lakásáĺlományt tekinti, utóbbi tekintetében kti|ön hangsú||yaI

az önkormányzati bér|akásá||ományon.

E fő kiindu|ó megá||apításokból kiindulva, illetve a mega|apozó munkarész állításaira és a Kerü|etfej|esztési
Koncepció hosszú távú céljaĺra építve jelen stratégia ki|enc tematikus cé|t nevesít és hat akcióterületet
határoz meg, a következők szerint (zárójeIben az egyes akcióterü|etek fő hangsú|yaiva|):

Középtávú tematikus cél Akcióterĺilet

IngatIangazdá|kodási program MagdoIna negyed (társadaImi feIzárkóztatás)

Közterü|et-fejIesztési program Európa Belvárosa (kuIturá|ĺs.turisztikai pozíció javítása)

Turizm usfejlesztési progra m orczy negyed (kompĺex városrehabilitáció)

Fog|aI koztatásfejIesztési program Corvin sétány (ingatIanfejIesztés)

Egyetemvárosi program Népszínház utca (tematikus gazdaságfejIesztés)

Civil program Asztalos Sándor út - Kőbányai út menti barnamezős terÜ|etek
(gazdaságfejlesztés, munka heIyteremtés)

E||átórendszeri kapacitások programja

AIuIhasznosított terü|etek fejIesztésének programja

Biztonság- és komfortérzet javításának programja

A stratégia összesen 83 tematikus, i||etve 17 akcióterÜ|eti - tehát iisszesen 100 projektet fog|aI magába,

ame|yek mind tematikájukat, mind nagyságrendjriket tekintve igen széles skálán mozognak, a közterek WiFi-

e||átásátó| az orczy negyed integrá |t szociá |is vá rosreha bilitációjá ig.

Az integrá|t megköze|ítés érdekében a stratégia nem csupán a kerületi önkormányzat hatáskörében álló
projekteket nevesít az egyes cé|ok a|att, annak részét képezik o|yan projektek is, ame|yek külső (akár magán,

akár á|lami) forrásbó| va|ósu|nak, il|etve valósuĺhatnak meg. ||yen pé|dáuI a Ludovika Campus, a József

Telefonközpont funkcióvá|tása, de akár az egyetemi inkubátorházak |étesítésének ösztönzése is _ ez

utóbbiban az önkormányzat ugyan képes kata|izá|ni a projekt sikerét, de a megvalósításnak nem lehet
gazdája,

A stratégĺa részét képező Antiszegregációs Program a |akhatási, gyermekjóĺéti, közösségfejlesztési, oktatási

és fog|alkoztatási integrációs, kcizbiztonság-javítási, i||etve partnerségi fe|adatokat emeli ki, míg területi
a|apon a Magdolna és orczy negyedeket emeIi ki e|sősorban kezelendő terü|etenként. E megál|apítások

összhangban áĺ|nak a stratégia cé|- és eszkozrendszeréve|.

A stratégiában kifejtésre kerü|ő (azaz akcióterÜ|eti vagy kulcs-) projektek indikatív iisszköltsége 148,2

mi||iárd forint, me|ynek 7o%-ához rende|hető már ismert forrás. Ennek jelentős része azonban már
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szerződött projektekből, ĺĺletve magántőkés fej|esztésekbő| á|| össze. E tételek figyelmen kívü| hagyásával 54
m!lliárd forintot tesz ki a jövőben, pályázati úton vagy önkormányzati hatáskörben biztosítandó források

összege, me|ynek valamive| kevesebb, mint ötödére, 10 mi||iárd forintra ismert |ehetséges pá|yázari forrás, a

Versenyképes Közép-Magyarország operatív Program re|eváns prioritásai képében. E források nagy része

várhatóan ún. terü|eti kivá|asztási rendszeren keresztü|, a Budapest lntegrált Területi Programon keresztiiI

Iesz e|érhető.

A stratégia megva|ósu|ásának főbb kockázati között kiemelendő a források bizonytalansága: 2015-ben még

nem ismert te|jes körűen az eByes operatív programok rész|etes működése. Az ismert források hĺánya a

lakhatási körütmények, lehetőségek iavítását célzó projektek esetében je|entenek kti|öncisen jelentős

bizonyta|ansági tényezőt. A kerü|et adottságai közri| a rossz egészségi á||apot, valamint a |akhatási

hiányosságok képezik a |egnehezebben javítható elemeket; előbbĺ a beavatkozások |assú

hatásmechanizmusa, utóbbi a már vázo|t pénzÜgyi bizonytaIanságok nyomán.

A tervezett célok és projektek között jelentős interferencia nem tárható fel, a kerü|eti célokiól illeszkednek

Józsefuáros adottságaihoz, valamint a magasabb szintű koncepciókhoz, stratégiákhoz. A stratégia

menedzsmentje a kerü|et meg|évő kapacitásaival és szervezeti egységeive| - Városfej|esztési és Főépítészi

Ügyosztá|y, Rév8 ZÍt. biztosítható, ugyanakkor egyes önkormányzati megvalósítású projektek

igényeIhetnek további menedzsmentkapacitásokat.

A finanszírozási adottságok fo|yamatos vá|tozása, i||etve az egyes megva|ósításra kerü|ő projektek rész|etes

tervezése szükségessé teszi a stratégia évenkénti fe|ülvizsgálatát, előrehaladásának dokumentátását, a

szükséges beavatkozások megtéte|ét. Ezek közÜ| kiemeIkedik az indikátorok cé|értékeinek meghatározásának

szüksége, ami a rende|kezésre á||ó projekt|ista megva|ósíthatósága fényében végezhető el.

10
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2. A MEGALAPozo MUNKAnÉsz osszrpoGLALAsA
Az Integrá|t Te|epü|ésfej|esztési Stratégia e|készítést mega|apozó vĺzsgá|at e|őzte meg, me|ynek tartaIma
kü|ön kötetben o|vasható. Az alábbiakban e munka összefog|a|ása o|vasható.

2.1. HELYZETFELTARAS
TelepÜ |éshá |ózat:

. Józsefváros a történeti Pest szerves része, kieme|t városközponti he|yszín. Je|entős az egészségÜgy

és a fe|sőoktatás terén betö|tött központi szerepe.

Fejlesztési és rendezési környezet:

- A kerü|et számára a fej|esztési dokumentumok kiemelt szerepet biztosítanak, jelentős Józsefuáros

fej|esztési potenciá|ja, ugyanakkor sújtja a fővárosi központi elhelyezkedésbő| fakadó tú|terhe|és.

Társadalom:

- A kerü|et igen sokarcú, bizonyos részei tú| vannak a szegregáció határán, míg más negyedei magas

nívót képviseInek. Jelentős tapasztaIat gyűlt össze a kerü|etben a szociá|is városrehabiIitáció terén,

ugyanakkor a népesség isko|ázottsága, valamint egészségi á||apota továbbra is rendkívü|

kedvezőt|en. A munkané|kü|iség magas.

Humán infrastruktúra:

- A bö|csődei és óvodai el|átás terü|eti |efedettsége kie|égítő, noha e|őbbiek kapacitása (akárcsak a

fővárosban álta|ában)je|entősen kisebb az igényekné|. Az á|ta|ános isko|ák úgy a szociális prob|émák

sűrűségében, mint kihasználtságukban jeIentősen kü|önböznek egymástó|, a lefedettség - a Százados

negyedet |eszámítva - megfeIe|ő. Szé|es a középisko|ák vá|asztéka a kerü|etben, de a budapesti

átlaghoz képest kevés közri|ük a gimnázium. A szociá|is el|átórendszer fej|ett, ugyanakkor a segé|yre

szoru|ó népesség aránya magas - akárcsak a hátrányos he|yzetű tanu|óké. A kerület magasan

fe|Ü|reprezentá|t a fővárosi haj|éktalane||átás intézményrendszerében.

Gazdaság:

- Józsefuárosban hagyományosan erős a kiskereskede|em, me|y me||ett erősen növekszik a turizmus,

azonban mindkét ágazat igen egyenetlen e|osztást mutat terti|eti értelemben' R Ganz-MÁVRG
terÜ|etén szinte el|enőrizhetetlen kereskede|mĺ aktivitás figye|hető meg. Az egykor je|entős ipari

tevékenység mára a Ganz-MÁVAG harmadára szoru|t vissza, az irodaszektor vĺszont intenzíven

ncivekszik.

onkoľmányzati gazdá|kodás:

- lgen magas az önkormányzati ingatIanvagyon, melynek je|entős része azonban hasznosíthatat|an. A
kerü|et gazdá|kodása 2010 óta szufficites, noha az iparűzési adóból származó bevételeifo|yamatosan
csökkennek - a gazdaságfejlesztés aktív, pé|dáuI adópolitikávaI fo|ytatott támogatására az

önkormányzatnak kevés eszköze van' Erős a telepÜ|ésfej|esztési intézményrendszer, a számos

korábbi városrehabiIitációs projekt révén jelentős tapasztaIatokka|, felhaImozott tudássaI

rendelkezik.

Természeti adottságok:

- Józsefuáros nagyrészt sík, urbánus táj, zöldfelületi aránya magas, hiszen itt ta|á|ható többek között a

védett Füvészkert, az orczy park és a Fiumei úti Nemzeti Sírkert is.

Zöldfe|ü|etĺ rendszer:

- Történeti mú|ttaI rendeIkező parkból több is van a kerületben, e|osz|ásuk viszonylag egyen|etes.

Épített környezet:
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- Értékes épü|etá||omány és városszövet, kü|önösen a kerÜ|et belső, körúton be|ü|i részein, jórészt

e|hanyago|t á||apotban. A kerti|et beépítése kifejezetten heterogén: míg nagy része többszintes
házakbó| ál|, zártsorú beépítésben, addig IakóteIepek, kertvárosias terü|etek, új beépítésű
társasházak, iparterü|etek és vasúti terü|etek egyarántjeIentős arányban je|en vannak benne.

KtĺzIekedés:

. Sűrű közösségi köz|ekedési há|ózat, néhány e||átási hiánnyal, a határo|ó vasútvonalak erős e|vá|asztó

hatásáva|, sok he|yen konf|iktusokkaI terhe|t a parko|ási rendszer'

Közművesítés:

- Azivővíz-, szennyvíz- és csapadékvíz-há|ózat te|jes körűen kĺépü|t, távhő azonban csak Józsefuáros

egy részén érhető el' A víz- és csatornahá|ózat e|avu|t, az energiahasznosítás mértéke minimális.

KcirnyezetvédeIem:

- A |égszennyezettség csökken, a sze|ektív hu||adékgyűjtés aránya növekszik. A főútvonaIak
környezetterhe|ése magas, néhány barnamezős terü|et potenciá|is szennyezőforrást je|ent.

Városiklíma:

- Jelen van a városi hőszigethatás, csupán a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és az orczy park hat kedvezően

környezete k|ímájára.

2.2. HELYZETÉnrÉre lÉs
Vá rosrészek bemutatása

- A Palotanegyed a kerti|et |eginkább nagyvárosias karakterű terü|ete, épített öröksége értékes, de

társadalma e|öregedő. Köz|ekedése fej|ett, mégis a be|város |ego|csóbb lakóövezete. Erős he|yi

identitássaI rendeIkezik.

- A Népszínház negyed sűrűn beépített terü|etét a ||. János Pá| pápa tér o|dja, valamint funkcioná|is

diverzitását az intézmények erősítik. Lakásá||ománya és népességi mutatószámai köze| á||nak a

kerü|et átIagához.

- A Csarnok negyed átmenet a nagykörúti nagyvárosias, és a kü|sőbb részek a|acsonyabb intenzitású

beépítése között, népessége - szemben a csökkenő kerületive| - stagná|. Bár összességében a
társadalmi mutatókat tekintve át|agos he|yzetű negyed, két szegregációvaI sújtott lakótömb is

megta|á|ható benne.

- A Magdo|na negyed a kerü|et |egkedvezőt|enebb he|yzetű része, szociá|is he|yzete rossz, |akásai

jórészt e|avu|tak. 2005 óta komp|ex szociá|is városrehabi|itáció színhe|ye, szegregációs mutatója

azonban továbbra is rendkívÜl magas. Fontos ugyanakkor, hogy a |egfrissebb negyedszintű adatok
2011.-esek, így a Magdo|na Negyed Program |||. titemének hatásait nem tükrözik.

- A Corvin negyed a kerü|et egyik legje|entősebb fejlesztésének színhe|ye, nagy hányadán |éptékváltást
je|entő beépítés zaj|ĺk. Köz|ekedési |efedettsége a be|ső részein gyenge, lakásszáma az

ingatIa nfejIesztésekke l fo|ya matosa n nő.

- A Losonci negyedben fekszik a józsefuárosi |akóte|ep, ennek megfe|e|ően itt a |egmagasabb az

összkomfortos |akások aránya. Társada|mi mutatói közel á||nak a kerü|eti át|aghoz. Terü|etéhez

tartozik a Ftivészkert, be|ső részeinek ktizĺisségi közlekedési Iefedettsége gyenge.

- Az orczy negyed a kerület kedvezőt|en he|yzetű negyedeĺ közé tartozik, egyszerre bűnözésĺ gócpont

és áta|aku|ó |akónegyed számos új építésű társasházza|. TársadaImi mutatói az új beépítések dacára

is rosszak. TerÜ|etén éptiI a Nemzetĺ Közszolgálati Egyetem Ludovika campusa, me|ynek része az

Orczy park.
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- Kerepesdű|ő kevés |akásnak ad otthont, e|sősorban az intézményi beépítés dominá|. Tertj|etén

számos átalaku|ó vagy áta|aku|ás előtt á||ó ipari terü|et, va|amint a Fiumei úti Nemzeti Sírkert fog|al

helyet.

- A Százados negyed, főkéntje|entős új beépítései révén, a kerü|et |egkedvezőbb |akosságĺ összetéte|ű

része. A vasút e|szigeteli a kerü|et többi részétől, közösségi köz|ekedési e||átottsága gyenge. Hozzá

tartozik a vlÁv-te|ep józsefuárosi fe|e.

- A Ganz negyed a MÁVAG-koĺóniábó|, a vo|t Ganz-MÁVAG gyártelepbő| és a vo|t Józsefuárosi

pályaudvar terü|etéből ál|, melyen e|sősorban e||enőrizet|en kereskede|mi tevékenység zajIik.

A|acsony népességét rossz szociá|is mutatók je||emzik, a ko|ónia |akásaĺ rendkívü| korszerűt|enek,

mégsem szá m Ít szegregációvaI veszé|yeztetett terti letnek.

- A Tisztvise|őte|ep kertvárosias, hanguIatos negyede é|esen elvá|ik Józsefváros más részeĺtő|'

Társadalmi he|yzete budapestiviszony|atban nem kieme|kedő, de a V|||. kerületen be|ü|jónak számít.

Érdemi fej|esztések nem érintik.

Szegregá|t és szegregációvaI veszé|yeztetett terü|etek:

- Józsefvárosban _ 2011-es, csupán részben aktuálisnak tekinthető adatok szerint - három

szegregátum ta|á|ható: egy az orczy, egy a Csarnok, egy pedig a Csarnok és a Magdo|na negyed

határán. Veszé|yeztetett terü|etbőltöbb van a kerÜ|etben, azok á|taI már a Corvin negyed is érintett,

azonban az ott |ehatáro|t terü|etek időközben jelentős ingat|anfej|esztések he|yszínei lettek, így

nyi|vántartásuk okafogyottá vá|t. A |egjeIentősebb szegregált és veszélyeztetett tömbök a MagdoIna

utca és a Kőris utca mentén ta|á|hatóak. A kerÜ|et óvodái közül a Koszorú, a Dankó, a Szigony és a

Csobánc utcai, körzetes á|talános isko|ái köztiI szinte mindegyik mutat szegregációs tendenciákat.

Kü|önösen magas a haImozottan hátrányos he|yzetű és speciális nevelési igényű gyermekek aránya a

Németh tász|ó Á|ta|ános |sko|ában.
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3. TELEPÜlÉsrelLEszTÉsl ALAPELVEK És Hosszu tĺvÚ cÉlor
MEGHAľÁnozÁsn

3.1. HoRlzoNrÁllsTELEPÜlÉsrEJLEsZTÉs!ALAPELVEK
A stratégiaaIkotás során az alábbi teIepü|ésfejIesztési aIape|vek megtartása melIett eIkötelezett az

onkormányzat:

- Környezettudatossúg, életminőség feltételeinek javĺtásónak elve: ne va|ósu|jon meg projekt o|yan

formában, ami kcirnyezeti Vagy természeti értékek megsemmisÜlését Vagy károsodását

eredményezné. Amennyiben |ehetséges, minden projekt során kerÜ|jön sor az érintett környezeti és

természeti értékek megőrzésére, szükség esetén helyreá||ítására. Ezen érteImezésben környezeti

vagy természeti értéknek minősÜ| minden he|yi rendeletben vagy fe|sőbb jogszabá|yban em|ített

érték, továbbá minden, a környezetében élők számára egyértelműen pozitív identitáse|emek,

viszonyítási pontnak számító környezeti vagy természeti (fizikai) adottság. Mindez hozzájáru| a városi

hősziget csökkentéséhez, az élhető környezet kia|akításához, az é|etminőség javításához. Minden

re|eváns projekt során |étrehozandó új |étesítmény és kapacitás tervezése az energiahatékony

|étrehozás és működtetés biztosításávaItörténjen meg. Az önkormányzat segítse e|ő a megújulásban

érdeke|t és azért tenni kívánok tevékenységét, hiszen minden korszerűtlen |étesítmény fe|újítása

hozzájáru| az energia hatékony fe|haszná|ásához. Amennyiben a pénzügyi és fizikai keretek engedik,

a projekthez kapcso|ódóan kerü|jon sor a már |étező |étesítmények és kapacitások energiahatékony

működésre va|ó átá||ítására is.

- Gazdasógi fenntarthatósóg és hotékonysóg e/ye: minden re|eváns projekt tervezésének |egyen része

a fenntartás költség- és egyéb erőforrásigényének fe|mérése és azok biztos forrásának rögzítése.

Amennyiben szÜkséges, kerü|jön sor korábbi fej|esztések nem biztosított fenntartású részeinek olyan

módosítására, hogy a jövőbeIi fenntarthatóság fedezetet nyerhessen. Semmilyen fejlesztés ne

eredményezzen o|yan |étesítményeket és kapacitásokat, ame|yek fenntartása nem biztosított. A
kö|tségtervezés minden tekintetben fe|e|jen meg a hatékonyság a|ape|vének.

- Aktĺv, önfenntartó tórsadalom elve: A stratégia cé|ok e|éréséhez és fenntartásához fe|tét|enül

sztikséges a társada|mi e|fogadottság és támogatás. A cé|ok megva|ósu|ásában az önkormányzat
partnerként tekint az érintettekre és támogatja önmenedzse|ő tevékenységüket, ame|y az aktív,

önfenntartó társada|om alapja' Ugyanakkor a társada|om ku|turá|is sokszínűség érték, így, a
külrjnböző cé|ok és beavatkozások a je|en lévő e|térő igényű társadalmi csoportokra reagá|' Cé|

ugyanakkor a társadalmi egyen|őtIenségek kikÜszöböĺése, és a |eromlott, szegregá|t terü|eteken é|ők

felzárkóztatása, önfenntartásuk e|ősegítése a kü|önböző stratégiai cé|ok megvalósítása á|tal.
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3.2. HosszÚ ľÁvÚ cÉlor
Józsefváros 2007-es KerÜ|etfej|esztési Koncepcioja, bár azokat téteIesen nem eme|i ki, összességében négy

cé|t je|ö| ki, melyek a következő irányokba mutatnak:

- a kerĺiIeti életminőség fejIesztése - közösségfejIesztés, népességmegtartás, vonzerőnöve|és;

. gazdasági pozíciók erősítése;

- azönkormányzati lakásvagyon, Iakásgazdá|kodás megújítása;

- megfele|ő kcizterÜletek és épri|etek biztosítása.

E hozzávető|eges cé|ok a stratégiaaIkotás során némileg átfogaImazva, a 2oo7 és 2015 között bekövetkezett

fejlesztéseket, vá|tozásokat, hangsú|ye|tolódásokat, va|amint az önkormánYzat 2074-2019. évekre szó|ó

gazdasági programját figye|embe véve je|ennek meg, az a|ábbi címeken és bővebb tartalmakka|:

3.f .L. Gondoskodó kerÜiet
Józsefváros jó színvona|ú kozszolgá|tatásai révén megfele|ő segítséget nyújt mindazon po|gárai számára, akik

he|yzetükbő| fakadóan nem képesek maradéktalanuI gondoskodni önmagukró|. A kerü|et minden

krízishe|yzetbe kerü|t Iakójának lehetőséget biztosít, hogy segítségéve| é|ete visszaá||jon egy fenntarthatóbb

útra. Józsefváros mindennapi működésének mikroszintjén az önkéntes a|apon, koľnyezetÜkért tenniakaró

|akók aktív szerepetjátszanak, erős partnerség a|akul ki a civi| önszerveződések és a kerü|et vezetése között.

A kcizterü|etek és zárt terek egyaránt biztonságos he|yek, aho| minden itt |akó és a kerÜ|etbe |átogató vendég

aggoda|om né|kü| tö|theti idejét, amit Józsefváros hatékony prevenciókka|, a|acsony küszöbű e||átásokra

épü|ő ártalomcsökkentésse| és inte||igens közterÜ|eti megfigye|őrendszerreI biztosít.

3.2.2. Előrem utató la kásgazdá!kodás
JózsefVáros hosszú távú cé|ja, hogy a kerü|et |akásá||ománya a társada|om minél szé|esebb spektruma

számára kíná|jon vonzó, aIkaImas és szegmentá|t |akhatási |ehetőségeket. Ennek elérése érdekében az

önkormányzat saját Iakásvagyonát o|yan fenntartható üzeme|tetési modelIben működteteti, amely

e|sősorban azok igényeit cé|ozza meg, akiknek a piac nem, il|etve nem megfeIe|ő módon biztosítana |akhatási

Iehetőséget. A Iakásgazdá|kodás hatékony megva|ósítása érdemében hosszútávon cé| a lakásállomány

raciona|izálása, egy részének kia|akítása a korszerű igények szerint és piaci a|apon va|ó működtetése - a

szociá|is aĺapon működtethető |akások finanszírozása cé|jábó|.

3.2.3. Gazdaságilag erős kerü|et
A gazdaságilag erős kerü|et a|apja a gazdaságiIag stabil onkormányzat, ame|y a bevéte|ek-kiadások

egyensú|yára épÜ|, és amely támogatni képes a munkaerőpiac szerep|őt. Józsefváros |akossága a fővárosi

átlagot e|érő munkaerő-piaci feIkészü|tségge| vesz részt Budapest munkapiacán. A kerü|et gazdasága keIlő

diverzĺtássaI képviseIi a kerÜ|etben hagyománnya| és/vagy potenciál|aI rendelkező szektorokat:

- a tematikus desztinációfej|esztések nyomán jó| hasznosulnak a sokszínű és egyedi hagyományok a

turizmus miné| teljesebb kiaknázásában;

- az egyetemi-kutatóhe|yi K+F kapacitások magas hozzáadott értékű, magas presztízsű tevékenységet

végeznek, erősítve a kerÜ|et egyetemvárosi imázsát;

- az é|etképes, versenyképes kézműves kisipar Budapest iparosszo|gá|tató-központjává teszi a

kerü|etet, kidomborítva a javítás fenntartható, környezettudatos aspektusait.
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3.f .4. Motiváló é!ettér
A kerü|et közterü|etei a he|yi |akók igényeihez igazodnak, köz- és közösségĺtereĺ a társaságĺ é|et és a rekreáció
miné|több |ehetséges módját biztosítják. A városi infrastruktúra kényelmes használatát az önkormányzat
minden |ehetséges módon e|ősegíti. Józsefuáros a hosszú távú cé|okat szem előtt tartva, de ruga|masan és

gyorsan ľeagá| a he|yi szintíí beavatkozási szükség|etekre, ame|yek egy kisebb terü|et, szomszédság
é|etszínvona|át képesek javíta n ĺ, i||etve a n nak rom |ását mega ka dá|yozn i.
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ą. FozÉPTÁVÚ cÉlor

STRATÉGlA| FEJLESZTÉS! cÉLoK MEGHATÁRoZÁSA

A hosszú távú cé|ok á|taI kijelö|t irányokra építve, valamint a helyzetfe|táró munkarészben megismert fő

problémákra, kerü|eti szándékokra a|apozva a|aku|t ki az a kilenc középtávú cé|, amelyek |efedik a

Józsefuárosban 2020-ig megvalósítani szánt projektek te|jes körét. E cé|ok a következők:

4.2. rozÉprÁvÚ re vlłT!KUS cÉlor

4.2.r. Ingatlangazdá!kodási progra m

A V|||' kerü|etben kiemelkedően magas az a|acsony komfortfokozatú, illetve az egyszobás |akások aránya,

továbbá az egész fővárosban itt a legmagasabb a me||ékhe|yiség nélkü|i |akások aránya is. Mindezen

kedvezőt|en mutatók kÜlönösen je||emzőek a kerti|eti önkormányzati tu|ajdonú bér|akásokra, me|yek, túl

azon, hogy igen nagy hányadát teszik ki a kerü|eti |akásállománynak, egyúttaI fe|ü|reprezentáltak a

kedvezőtlen á||agú |akások kozött is. Magas a |akhatási cé|ra alka|mat|an, il|etve az ebbő| fakadóan üres

|akások száma a kerü|eti bér|akások kozött' Cé|, hogy a következő fej|esztési időszakban a |akásstruktúra

javuljon, aminek két fő útja mutatkozik: egyfe|ő| a kerületi lakásá||omány á|ta|ános megújítása és

diverzifiká|ása, melyben a magánerős ingat|anfej|esztések hatása meghatározó; másfe|ő| az önkormányzati

bér|akásá||omány karbantartása és igényekhez igazítása. E|őbbiszempontjábó| szerencsés körü|mény, hogy

a V||l. kerü|et a 2010-es évek során számos évben dominá|ta a főváros új|akáspiacát, i||etve hogy a

fo|yamatosan zaj|ó Corvĺn Sétány Program részeként szinte évente kertiI sor újabb, sok|akásos társasházak

átadására. E folyamat kiterjedése várható - optimá|is esetben _ a kerü|et más negyedeire is, amint a 2008-

ban kezdődött vi|ággazdasági recesszió fokozatos oIdódásáva| újra megerősödnek az ingatlanpiaci

beruházások. Az tinkormányzati bérĺakásrendszer fej|esztése kapcsán egy álta|ánosan érvényes minőségi

minimumszint e|érése, i|letve a kü|önböző jövedelmi he|yzetű, csa|ádi á||apotú bér|ők e|térő igényeihez és

|ehetőségeihez i||eszkedő lakásá||omány elérése kívánatos - különös tekintette| azon csoportok igényeire,

akiket a piaci bér|akások nem szo|gá|nak ki kie|égítő ménékben. Kieme|endők közü|ük az a|acsony

jövede|műek, az egyéb lakhatásukat e|vesztettek, a nyugdíjasok (kü|önösen az egyedü|á||ók), i||etve a

1. ábra: A stratégia cé|rendszere.
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gyermekes csa|ádok. E cé|hoz kapcsoIható a társas- és bérházak közös tereinek é|hetőbbé téte|e, Ęy a közös
udvarok zö|dítése is. A megva|ósítás fő akadá|yának az cjnkormányzati bér|akásrendszer üzeme|tetésének
törvényi kötöttségei, i||etve finanszírozási hiányosságaitekinthetőek, ame|yek egyÜtt igen nehézzé teszik a

szociá|is bérletek üzemeltetését, i||etve a fizikai megújítást egyaránt.

4.2.2. KözterÜ |et-fej !esztési progra m
Józsefváros imázsa ugyan a 2000-es évek eleje óta fo|yamatosan javu|óban van, részint a közterü|eti
kamerarendszer kĺépÍtésének, részint a közterek fo|yamatosan e|őrehaladó rehabiIitációjának köszönhetően,
ugyanakkor továbbra is számos előíté|et terhe|i a kerü|etet. Ezek nagy része a közterek, közcisségi terek vé|t
és valós kedvezőtlen állapotára, substandard je||egére épü|, úgy a fizikai környezet, mint az azt nem
rende|tetésszer(jen haszná|ó szemé|yek vonatkozásában. E megbélyegzés további o|dására, így az
ingat|anfejlesztések, munkahe|y-bete|epü|ések stb. magasabb ösztönzésére szo|gálnak azok a

beavatkozások, ame|yek a térhasználati é|mény javítására, ilIetve a köz- és közösségiterek funkcionaIitásának
megőrzésére, iIletve helyreál|ítására fókuszá|nak. Mindezek biztosítása részint városépítésĺ, részint
rendészeti eszközökke| lehetséges, ugyanakkor a helyi közösség megerősítését, a |eszakadó társada|mi
rétegek Íe|zárkózását segítő nem-fizikai, soft beavatkozások aIkaImazása is nagyban segíthetia célelérését.
A kerü|et 2o20-ra szeretné e|érni, hogy köztereiés közösségi kapacitásai minden potenciá|is, kooperációra
haj|andó fe|haszná|ó számára kieĺégítő körülményeket kíná|nak. Az egymássaI eset|egesen ütközésben ál|ó
Iegitim térhasználati igények számára párhuzamos kapacitások á||nak rendeIkezésre, a közösségi
he|yszíneken pedig rendszeres programok színesítik a térhaszná|ati Iehetőségek körét. Mindennek
megva|ósulásában egyfe|ől a szükséges finanszírozási háttér biztosítása jelent potenciá|is akadá|yt, másfe|ő|
a funkcionaIitás he|yreá||ításának útjában á||ó kompIex prob|émák - p|. a hajĺékta|ane||átás kerü|eti
koncentrációja - kapcsán feImerü|ő hatásköri kérdések képeznek kockázatot.

4.2.3. Fog|a l koztatásfejIesztési progra m
Józsefuárosban kiemeIkedően magas a munkané|kü|iség, a |akosság jelentős hányada nem rendeIkezik o|yan
kompetenciákkal, ame|yek alkalmassá tennék a munkaerőpiacra va|ó szerves bekapcsolódásra. Azok az aktív
korú egyének és családjaik azonban, akik nem rendeIkeznek rendszeres munkajovede|emme|, számos
szempontbó| fokozottan veszé|yeztetettek: é|etminőségükön tú| lakhatásukra, egészségükre és várható
é|ettartamukra is negatívan hat munkaerő-piaci státuszuk. Az önkormányzat arra törekszik, hogy 2020-ra a

kerti|etben két párhuzamos folyamat javítsa e veszé|yeztetett csoportok he|yzetét: egyfe|ő|jelenjen meg
ke||ően szegmentá|t fogIaIkoztatási kínálat, ame|y aIacsonyabb és magasabb képzettségi igényű
tevékenységtípusokban aktív munkahe|yeket kíná| helyben; másfelő| javu|janak az alacsonyan képzett
munkavá||a|ók kompetenciái, úgy szakmai ismeretekben mint a munkapiaci részvételt segítő készségeik
terén. A keres|eti o|daI alakítása terén az önkormányzat lehetőségei szűkebbek, a munkahe|yteremtés és -
diverzifiká|ás terén e|sősorban áttéte|es módokon képes ösztönző|eg fe||épni, noha bizonyos he|yĺ adófajták
megfele|ő a|akításáva| és a közfogla|koztatási program bővítésével aktív szerepet is vá||a|hat. A kíná|ati
olda|on már je|entős szerep jut kerü|eti szereplőkre - e|sősorban az önkormányzatra és a munkaügyi
kirende|tségre _, a munkaerő- és kompetenciafejIesztő képzések szervezése, közmunkaprogram bővítése,
mindezek biztosítása terén. A cé| megva|ósításánakfő kockázatát a keresletioldaIifej|esztések je|entik, hiszen
az e téren kompetens szerep|ők számára kevésbé re|eváns szempont, hogy a hátrányos he|yzetben |évő,
Józsefvárosban é|ő munkát keresők számára jó| megkoze|íthető he|yen |étesítsenek munkahe|yeket. Szintén
|ényeges, bár kisebb sú|yú kockázat a munkapiacró| |eginkább kiszorult egyének motivá|hatósága,
vissza integráĺhatósága.
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4.2.4. Tu rizm usfej!esztési program
A kerÜletet az utóbbi időben egyre nagyobb mértékben fedezte fe| a maga számára a turizmus. A turisztikai

kihaszná|tság ugyanakkor terü|etileg rendkŕvÜ| egyen|őt|enül osz|ik meg a kertiletben és e|sősorban a

Pa|otanegyedre fókuszá| az ott ta|á|ható országos je|entőségű |átnivalók, műem|ékek miatt. A kerü|et külsőbb

részein fekvő, hasonló jelentőségű potenciális cé|pontok (Nemzeti Sírkert, Füvészkert stb.) kevésbé vá|nak a

|átogatók célpontjává, nem tekinthetők je|enleg a kerti|et turisztikaivonzereje integráns részének. A kertiIet

számos je|entős értéke - ku|turá|is sokszínűség, kisiparos hagyomány stb. - a turizmus szempontjábó|

aIuIhasznosított, noha a hozzájuk kapcsolódó kü|onfé|e a|ternatív városnéző programok népszerűsége jeIzi,

strukturá|tabb módon is Iehetséges voIna a kerü|et turisztikai potenciáljának kiaknázása. A kerü|et szá||odai

kapacitásai kie|égítőnek mondhatók, így kü|önösebb férőhe|ynöve|ésre nem |átszik igény. KÍvánatos lenne

e||enben, ha 202O-ra minden kerü|eti negyednek kia|akuIna a maga arcu|ata, ami - |ehetőség szerint -
egyúttaIturisztikaibrandként is képes vo|na funkcioná|ni. A kerület cé|ja, hogy |étrejöjjön a tematikus utak

o|yan rendszere, ami összeköti, keretezi a jelen|eg még je|entőségük a|att kezelt |átnĺva|ókat, értékeket.

Ennek e|őmozdítója e|sősorban az önkormányzat tudatos, az érintett civil és gazdaságĺ szerep|őkke|

együttműktidő városmarketingje Iehet, ami re|atív a|acsony forrásigénnyeI megvalósítható, így az aIapszintű

turizmusfej|esztés eĺőtt nem á|lnak je|entős akadá|yok.

4.f .5. Egyetemvárosi program
Józsefváros be|ső részein hagyományosan erős a fe|sőoktatás je|en|éte, a Semme|weis Egyetem, az Eötvös

Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, il|etve a mai obudai Egyetem több kara igen hosszú

idő óta a kerületben működik. Az 1990-es évekke| kezdődően e koncentráció tovább novekedett, nem uto|só

sorban az egyházi egyetemi karok kerületi megtelepü|éséve|, így 2015-re a kerri|et a felsőoktatás egyik

országos je|entőségű központjává vá|t. E fo|yamat számos módon válik Józsefváros javára, a kerü|et

megismerése a jövő vé|eményformáló érte|miségének körében o|dhatja a kerü|ette| kapcso|atos negatív

sztereotípiákat, de a fizetőképes keres|et növekedésén és a szegregációs tendenciák e|lensú|yozásán át a

ku|turá|is kapacitások növekedéséig és az egyetemekhez kapcso|ódó munkahe|yek számának gyarapodásáig

számos kézze|fogható pozitív hatása is van az egyetemek je|en|étének, ígY ajelenség további erősítése a

kerü|et a|apvető érdeke' Ennek nyomán kívánatos, hogy Zolo-igtovább erősödjön az egyetemvárosije||eg,

elsősorban a már jelen |évő intézmények hátózatosodása, a kapcso|ódó szo|gáltatások erősödése, i||etve a

tanu|mányait itt folytató diákságnak a kerÜ|et é|etébe va|ó mé|yebb bevonása kapcsán. E cé| megva|ósítása

e|sősorban az intézményközi kooperáció fejlesztésén múĺik, de ingat|anok rende|kezésre bocsátásáva|, a

megfe|e|ő képzések esetében gyakorlati he|yek biztosításáva| és kata|izá|ásával az önkormányzat aktív

szerepet is vá||a|hat az előre|épésben. A megvalósítás akadá|yát jelentheti a magántőke bevonását kívánó

fejlesztések (e|sősorban kapcso|ódó, az egyetemi igényekre építő vá||alkozások nyitásának) e|maradása,

iIletve az intézményközi kooperáció eIakadása.

4.2.6. Civil program

A kerület korábbi városrehabiIitációs projektje, e|sősorban az Európa Belvárosa Program és a MagdoIna

Negyed Program során bebizonyosodott, hogy a kompIex városmegújítási beavatkozásoknak fontos e|eme

az aIulró| épitkező, erős civi| önszerveződés, ame|y partnerként képes megfogaImazni a he|yi igényeket,

e|várásokat és eIképze|éseket, konstruktívan egyrittműkodve az önkormányzati projektek megva|ósításában.

Számos civi| szervezet, |akossági önszerveződő csoport aktív a kerti|etben, az alacsony küszöbű (igénybe

vételében külcinösebb fe|téte|hez nem ktitött) szo|gáltatások nyújtásátó| a karitatív tevékenységeken át a

ku|turá|is aktivitásokig, azonban tapasztaIható, hogy e szervezetek kozött gyenge a kooperáció és gyakran

nincsenek ke||ő mértékben tisztában egymás tevékenységeive|, Iehetőségeive| és kapacitásaival, így gyakran

eImarad az egyébként rendeIkezésre ál|ó szinergiák kihaszná|ása. Gyakorta hiányosnak bizonyuI a
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kommunikácĺó ezen szervezetek, Va|amint a kerÜ|etĺ önkormányzat és annak intézményei, i||etve a

kerÜ|etben aktív á||amigazgatásiszervek kozött is, me|ynek strukturá|ása és fejlesztése szintén szinergikus

erőket szabadíthat fe|. Kívánatos, hogy a stratégia megva|ósítása során erősödjön az önkormányzat és

szervezeteinek együttműködése a kerület aktív civi| szervezeteive|, mint ahogy az is, hogy - cé|szerűen

szintén az önkormányzat irányítása me||ett - va|ósu|jon meg az egyes szervezetek tevékenységeinek,
kapacitásainak, jó gyakor|atainak megosztására egy pIatform, ame|y közmegelégedésre képes e||átni

szándéko|t funkcióját' E cé| megva|ósítása nem bír je|entős forrásigénnye| és egyértelmű akadályokkal sem
rendelkezik.

4.2.7. EIlátórendszeri kapacitások programja
A V|||. kertilet hagyományosan igen erős szociá|is e|látórendszerrel bír, ame|y a szociá|is prob|émák magas

sűrűsége miatti fo|yamatos kihívásokkaI szembesü|ve a főváros egyik |eginnovatívabb önkormányzati
e||átórendszere is egyben. A szociá|is el|átórendszerre nagy terhet ró a szociá|isan rászoru|ók fo|yamatos

beáram|ása a kerü|etbe' A nehéz he|yzetbe kerü|t társadalmi csoportok fővárosi kiindu|ópontként tekintenek
a kerÜĺetre és je||emzően a he|yzetük stabi|izá|ását köVetően e|kö|töznek a kerületbő| és he|yükre ismét

szociálisan rászoru|ók érkeznek, ami megneh eziti az e||átórendszer fenntartható működtetését. A MagdoIna

Negyed Program kĹi|önböző ütemei során kiegészü|t számos további e||átási formávaI a meg|évő e||átási

rendszer, a képzésekrő| az aIacsony ktiszöbű e||átásokig, me|yek finanszírozása és intézményi beágyazottsága

azonban nem stabi|. Cé|, hogy a hasznosnak bizonyuló prevenciós és e|látó szo|gá|tatások és intézmények

továbbműködhessenek a kerri|etben, va|amint cé|, hogy a kerü|eti szociá|is e||átórendszeren kívü|i egyéb

e|látási formák - egészségÜgy, oktatás, köz|ekedés stb. - is hason|óan te|jes körűen, hatékonyan fedjék |e a

kerü|et |akosságának e||átási szükség|eteit. Ehhez e|sősorban a finanszírozási |ehetőségek biztosÍtása je|enti

a fő feladatot, egyben kihívást, ugyanakkor érdemes átfogóan vizsgálni a |étező programok |efedettségének

megfeIe|őségét, az esetlegesen te|jesen kimaradó, indoko|t e||átási formák pótlását (pl. szÜnidei
gyermekétkeztetés).

4.2.8. A| u I h a szn os ított te rü l etek fej l esztésn e k p rogra mj a

Bár nem kerü|etĺ sajátosság, Józsefvárosban is meglehetősen magas azoknak az épületeknek, te|keknek,

terü|eteknek a száma, ame|yek nem a rendeltetésükhöz, környezetükhciz i||eszkedő funkciót |átnak e|vagy
éppen semmi|yen funkciót nem tö|tenek be. E terü|etek gyakran további prob|émákat is okoznak, amint fizikai

á||apotuk, rendezetIen tuIajdoni viszonyaik, avagy pusztán térszerkezeti pozícióik kapcsán rontják

környezetük haszná|hatóságát, értékét, i||etve okoznak akár köztisztasági, egészségügyi, bűnügyi
prob|émákat is. Kedvezőbb esetben az a|ulhasznosított, i||etve környezetidegen funkcióval hasznosÍtott

területek nem okoznak aktívan negatív hatásokat, pusztán a környezetÜk fej|ődésének, kibontakozásának

gátjaként jelentenek városfej|esztési fe|adatot. Cé|, hogy 2o2o.ra rendeződjön e prob|émás terü|etek koztiI

miné| többnek a státusza, funkciója - különös tekintette| a nagy kiterjedésű, je||emzően rozsdaövezeti

terti|etekre, mint a Ganz-MÁVAG, a Józsefvárosi pá|yaudvar, i||etve a Miche|in gumĺgyár -, a haszná|aton

kívüli terü|etek miné| nagyobb hányada hasznosításra kerÜ|jön, i||etve hogy a funkcióidegen zárványok

funkcióvá|tása miné| több esetben megkezdődjön, bekövetkezzen. Mindennek e|éréséhez a kerü|eti

önkormányzat e|sősorban kisebb he|yszínek esetében tud aktív szerepet vá||a|ni, másho| a szabá|yozási

keretek megfe|e|ő a|akításáva|, i|letve - intézmények te|ephe|yváltása, te|ephe|ykeresése esetében -
|obbitevékenységge| képes kata|izátorként fe||épni. E szempontbó| kockázatokat je|ent egyfelő| a szóba
jöhető he|yszínekke| szembeni befektetői, kormányzati érdektelenség, másfe|ő| a kerü|ette| kapcso|atos

negatív sztereotípiák, amennyiben az egyéb cé|okná| megfogaImazott imázsjavító beavatkozások nem érik eI

a kívánt hatást.

ZU
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4.f .9. Biztonság- és komfortérzet javításnak programja
A V|||. kerü|et közbiztonságával kapcso|atban számos negatív képzettársítás é| a köztudatban, me|yek egy

része bír csupán mega|apozottságga|, azonban fontos megemlíteni, hogy az 1990-es években tapaszta|t,

rendkívÜ| kedvezőt|en bűnÜgyi he|yzethez képest Józsefváros igen sokat fejlődött -többek közt a szĺnte teljes

|efedettségű térfigye|ő kamerarendszer kiépítése révén - igy 2ol4-re már a főváros biztonságosabb kerÜletei

ktizé tartozik. A leglátványosabb e|őre|épés a közterti|eti bűncselekmények tekintetében tortént. Továbbra

is je|en van azonban a kerÜ|etben a prostitúció, je|entősek a droghaszná|atta| kapcsolatos prob|émák, és a

Vagyon e||eni bűncse|ekmények is. Annak érdekében, hogy hosszú távon javu|jon a kerü|et megítélése

kieme|ten fontos az e|ért eredmények fenntartása, iIletve hogy az önkormányzatnak a kcivetkező időszakban

sikerü|jcin növe|ni a szubjektív biztonságérzetet is, me|yben bizonyos környékek rossz híre, az ész|e|ési

torzítás és egyéb okok több esetben a körülmények áltaI indoko|tná| alacsonyabb szintet eredményeznek. A

biztonságérzet növelésének a bizalomerősítő beavatkozások, a rendőrségi-lakossági kapcso|atok erősítése, a

hangsúlyos prevenció lehet az e|sőd|eges eszköze, me|yhez |ényeges a kerületi rendőrkapitányság és az

önkormányzat további egyÜttműködése, va|amint a szociá|is el|átóintézményekke| fenntartandó szoros

rendőrségi munkakapcso|at, tapaszta|at- és információcsere. A soft beavatkozásokon kívü|je|entős szerepet

játszik a biztonságosan, át|áthatóan kia|akított, emberi kapcsolatokra a|apozott, é|ettel teli közterek és

épületek kia|akítása is. Mindehhez a feltéte|ek adottak, a cé| megva|ósítása számottevő eredményeket ért e|

a korábbi években, így a meg|évő gyakor|at erősítése, továbbfejlesztése e|égségesnek mutatkozik a

biztonságérzet sikeres növe|éséhez, objektív és szubjektív érte|mezésben egyaránt.
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4.3. rozÉpľÁvÚ rrnÜLETI És vÁnosnÉszl cÉLoK
Az egyes tematikus cé|ok e|térő mértékben jeIennek meg Józsefváros egyes negyedeiben, attól fliggően, az

adott negyedben mennyire jellemzőek azok a prob|émák, i||etve |ehetőségek, arne|yekľe egy-egy cé| fókuszá|.

Ennek bemutatása a következő fejezetben látható.

Az a|ábbiakban összegzett irányok már a2oo7-ben készÜ|t Integrá|t Városfej|esztési Stratégiában is kije|ö|ésre

kerü|tek, és ugyan számos o|yan fej|esztés megva|ósu|t 2015-ig, amelyek kcizelebb vitték az éľintett
negyedeket a megfoga|mazott cé|á||apothoz, összességében azonban mindegyik ott |eíń cé| továbbra is

re|evánsnak tekĺnthető _ ahoI a célok újrafogalmazása Iehet szükséges, azt az aIbekezdés je|zi.

- Palotanegyed: ku|turá|is gazdaságfejlesztés, vonzerőbővítés, épített örökség védeIme, diáknegyed'

(Az Európa Be|városa Program tett e|őre|épéseket a cé|ok megvalósításában, azonban mindegyikük továbbra
is tanható')

- Népszínház negyed: a Te|eki László tér és a Népszínház utca rehabi|itációja.

(Részben megva|ósult, a Teleki László tér fizikai megújítása 2oL4.ben befejeződtitt, a Népszínház utca

megújítása e stratégiában is nevesített akcióterületi projekt.)

- Csarnok negyed: új intézményekkeI teremtsen hidat a körúton a területi egyen|őtlenségek között.

(A Bérkocsis utcában e|készü|t bölcsőde és az M4-es metró átadott Rákóczi téri á||omása tekinthető a

hídteremtés |épéseinek, mint ahogy a vendég|átó.ipari egységek számának bővü|ése is; a területi
egyen|őt|enségek azonban továbbra is fennálInak a Pa|otanegyeddel szemben. Számottevő városképi
fej|ődést je|ent a Tavaszmező utca forga|omcsi||apítása. A Népszínház utca akcióterü|eti projektje a negyed

számottevő részét érinti')

- Corvin negyed: a Corvin Sétány Program bővítse a kerület be|városikíná|atát.

(A projekt kiviteĺezése továbbra is fo|yik, e stratégiában nevesített akcióterületi projekt.)

- Magdolna negyed: a társadaImi leszakadás megá||ítása, a kirekesztettség csökkentése, az integrá|t
programok hatására a terü|eten a|aku|jon ki megfizethető, sokszínű városrész.

(A MagdoIna Negyed Program ütemei során számos |épés történt a cé|zott á||apot e|érése érdekében, a
negyed továbbra is kedvezőt|en társada|mi mutatói azonban vá|tozat|anu| érvényessé teszik a fenti cé|okat.

A feĺzárkóztató programok megőrzése e stratégiában nevesített akcióterületi projekt.)

- orczy negyed: a társadaImi leszakadás megá||ítása, a kirekesztettség csökkentése, integrá|t
programok indítása.

(2007 és 2015 között integrá|t beavatkozásra nem kerü|t sor, annak e|indítása e stratégiában nevesített
akcióterÜ|eti projekt.)

- Tisztviselőtelepi Az épített örökség védeIméveI a terület meg|évő identitásának erősítése.

(A he|yi védeIem intézménye 2011-ben kerü|t bevezetésre, alkalm azása a Tisztvise|őtelepig 2015 e|ejéig még

nem jutott e|, azonban je|en stratégiában is nevesített tematikus projekt, ugyanakkor 2009 óta műem|éki
jeIentőségű terÜletnek számít.)

- Ganz negyed: a Ganz és a Józsefvárosĺ pá|yaudvar terü|etének barnamezős fej|esztésének

megindítása.

(A Józsefuárosi pá|yaudvaron történtek érdemi |épések, ezek fo|ytatása, i||etve kiterjesztése a Ganz-MÁVAG
területére e stratégiában egyaránt nevesített tematikus projekt.)

- Kerepesi negyed: a Ke|eti páĺyaudvar rendezése és bekapcso|ása az e|ővárosi forga|omba.

(A Ke|eti pá|yaudvar továbbra is otthona az elővárosi forga|omnak, a Baross tér metróberuházáshoz
kapcso|ódó megújítása je|entősen növelte az itt fekvő néhány |akótömb vonzerejét. Jeĺen stratégia csupán a

MicheIin gumigyár várható bezárásávaI kapcso|atban tesz konkrét negyedbe|i re|evanciájú projektjavas|atot')
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- Szózados negyedi a Vegyes funkciójú terület bekapcso|ása a kerÜ|et é|etébe.

(A negyed intenzívebb bekapcso|ására nem kerü|t sor. Jelen stratégia tcibb tematikus projektet is

megfogalmaz a negyed e|érhetőségének, i||etve közszo|gáltatásokhoz va|ő hozzáférésének javítására.)

- Szigony negyed: a lakótelep-megújítás támogatása, a Szigony tér és a mé|yparko|ó kia|akítása.

(A pane|program részeként egyes |akóházak rész|eges korszerűsítésére sor kerü|t, a további beruházások

mindeddig eImaradtak. E stratégia bizonyos kerü|eti érvényességű tematikus cé|ok kapcsán érinti a negyedet,

elsősorban a parko|ási he|yzet rendezése, i||etve a zö|dterü|etek növe|ése kapcsán. A mé|yparko|ó

megva|ósítását a ttirvényi körü|mények változása egye|őre e||ehetet|enítette.)
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4.4. A TEMATIKUS És rrnÜLETI cÉLoK KoZoTTl osszrrÜGGÉsEK
BEM UTATÁSA

4.4.L. Tematikus célok városrészi relevanciája
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1. táb|ázat: Tematĺkus cé|ok városrészi re|evanciája.
0: nincs relevoncia; 7: releváns;2: kiÍejezetten relevdns.

Józsefuárosban a területi cé|ok az akcióterü|etek képében jelennek meg, me|yek tematikus cé|okhoz való
kapcsolódásai a következő fejezetben o|vashatók. Az egyes városrészeket i||etően két tematikus cél - a

fog|akoztatásra, i||etve a kerü|eti e||átásra vonatkozó - egységes je|entőséggeI bír a kerü|et egészében, mĘ
öt további cé|- a |akásá||ományra, a közterekre, a terü|etfelhaszná|ásra, a közbiztonságra és a civi|szférára
vonatkozó - ugyan minden negyedben reĺeváns, azonban nem mindenho| azonos súl|yal. Csupán két cé|, a

turizmusra és az egyetemvárosi profĺ|ra vonatkozó esetében |átható, hogy egyes kerü|etrészek nem
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érintettek. E kti|önbségek a|apvetően két tényezőbő| fakadnak: egyfelő| az adott városrész társada|mi

státuszábó|, másfe|ő| beépítésének je||egébő|. Ebbő| következően a kedvezőt|enebb társada|mi összetéte|íí

negyedek több cé| á|ta| érintettek (egyedü| az aluIhasznosított területekre vonatkozó cé| mozog e||entétesen

e trendde|), mint ahogy a sűrűbben beépített, nagyobb lakosságszámú negyedek is.

25



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM Budapest V|l|. kerü|et JózseÍváros

lntegrá|t TeIepüléďejIesztési stratétia

5. A MEGVAl.osíľÁsr szoloÁló BEAVATKozÁsor

5.1. A BEAVATKozÁsor srnuxrÚRł.lł

Astratégiamegva|ósításátszo|gá|óprojektekakcióterÜ|eti'i||etveakcióterű|etenkíVüliprojektekreoszthatók.E|őbbiekazees
kíVánatos fejlesztési irányaivaI szorosan ôsszefonódó - a|ább řészIetezett céljait, utóbbiak a kerÜ|et egészére érvényes tematikus cé|okat hívatottak megva|ósĺtani.

A tematikus cé|ok közül az azok te|iesítésében kiemę|t szerepet betii|tő, úgynevezett kĺl|csprojektek az 5.4 fejezethen rÉs7|PtPsen i5 kifejtá're kerĹi|nek, a további
projeKek Iistája a me|lékletben oIvasható.
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AKclóTERÜ LETEK KlJ ELoLÉSE
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A piros vonal o Vltt' kerĺ)Iet hotó,,,, ,;;::;ił::;Z,,.!łE"o|.,,o,,rijIetek indíkatĺv kiterjedését jelzik.

Józsefvárosban hat tervezett akcióterÜ|et kije|ölése történik mega 2o14-2020 közti fej|esztési e|képze|ések
részeként. E hat terü|eten kerü| sor o|yan terü|etspecifikus, komp|ex fej|esztésekre, ame|yek kieme|t
fejIesztési cé|terü|etként az egész kerü|et jtivőjét befolyáso|ó beavatkozások egymássa| összefüggő
lánco|atának szo|gá|nak he|yszínéü|. Az egyes akcióterti|etek indikatív |eírása a következő:

W
Magdo|na negyed akciótertilet

. . . A Magdolna negyed 2005 óta he|yszíne komplex szociá|is városrehabi|itációs
l. Pŕo8Íamoknak, amelyek sorozata - Budapesten ekkora méretben egyedÜlá||ó

.. módon _ a helyben lévő lakosság megtartására, fej|esztésére a|apozva,
'.'; infrastrukturá|is beruházásokkal kiegészítve szolgá|ta a környék

fe|zárkóztatását. A program 2005 és 2015 ktĺzött megva|ósu|t három üteme
során számos lakóépület és közterÜ|et megújult, új funkciókat kínáĺó
intézmények |étesü|tek (p|. Kesztyűgyár Közösségi Ház, FĺDo sportcentrum,

Kciz(össégi) Hely és Mosoda, új Te|eki Lász|ó téri piac), i||etve igen sok képzési, képessé tevő és a|acsony
küszöbű el|átás valósu|t meg. A 2015-öt követő időszak során a fő cé| az eddig elért eredmények fenntartása
és továbbvite|e. A program területe a te|jes Magdolna negyed, kivéve a Baross kocsiszín terü|etét. Az ĺndikatív
határvona| így Népszínház utca _ Te|eki Lász|ó tér északi olda|a - Fiumei út - Magdolna utca - Dobozi utca -

:ĺ
aji
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Baross utca - Ká|vária tér ke|eti, dé|i és nyugati oldala - Baross utca - Koszorú utca - Tavaszmező utca -
Mátyás tér nyugati o|da|a - Nagy Fuvaros utca.

A negyed je|lemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű terÜĺet, de még számos foghíj és a|acsony szintszámú

épü|et ura|ja, sűrűsége elmarad a be|sőbb városrészekétő|. Terü|etén a|apvetően a |akófunkció dominál,

intćzmónyci az a|apfokú c||átást biztosÍtjĺík e|sősorban, de itt működik a Wes|ey János Le|készképző Főisko|a

is. Társadalmi he|yzetéve| összhangban itt sűrűsödnek Ieginkább a szociá|is ellátóintézmények.

Népességében a |egdrasztikusabban csökkenő negyedek kcizé tartozik, |akásá||ományában 5-Io% kozötti a

gyarapodás az elmúlt 2oo7-2o]: közötti időszakban. Nagy az alacsony komfortfokozatú lakások és

kieme|kedően magas az egyszobás |akások aránya, me|y megha|adja az So%-ot, a tapaszta|ható jelentős

javu|ást követően is. A munkané|kĹi|iség kerü|eti szinten itt a |egmagasabb, 16,5%. A negyed szegregációja

kieme|kedő, a szegregációs mutató L6,4%io-os értéket mutat, ami már magasabb, mint a veszélyeztetettségi

ktiszöbérték. A szegregált és ezzeI fenyegetett terü|etek je|entős hányada itt ta|á|ható.

A kije|ö|és e|sődleges indoka a program korábbi eredményeinek megőrzése és fenntartása. A fenti

mutatókbó| is |átható, hogy a negyed társada|mi he|yzete továbbra is kritikus, így a korábbi programütemek

során biztosított e||átások, programok, szo|gá|tatások feIhagyása a szegregáció felgyorsulásának veszé|yét

vetítené e|őre, egyben e||ehetet|enítené a negyed társadalmi felzárkóztatását.

Európa Belvárosa akciótertilet

@
i Magdolna Negyed Program, a kerü|et egy komp|ett negyedére fókuszá|. A

2OL}-ig megvalósu|t |. ütemben városképi, örökségvéde|mi,
'.: köz|ekedésszervezési és infrastrukturális, helyi gazdaságfej|esztési, va|amint

'' promóciós beavatkozásokra kerü|t sor. Az e|ért eredmények megtartása és

erősítése érdekében az önkormányzat 2011-ben e|fogadta a 2010_2014-es

négyéves gazdasági programját, melyben nevesíti a program ||. ütemként va|ó

fo|ytatását. Ennek gyakor|ati megkezdésére 2014-ben kerü|t sor, a tervezett e|emek között közterü|et-

megújítás, társasházak hom|okzati és be|sőudvaros fe|újítása, tájépítészeti beavatkozások és ku|turá|is

programok egyaránt szerepe|nek' A program terÜ|ete vá|tozat|anuI a te|jes Pa|otanegyed, indikatív Múzeum

körút - Rákóczi út - József körút - Ül|ői út határvona||a|.

Aterü|et Budapestvárosközponti részéheztartozik, számos országos intézmény-egyetem, kórház, múzeum

-ta|á|ható terÜ|etén, mint p|' a Nemzeti Múzeum, mögötte a Magyar Rádió épü|etegyüttese, nem messze az

ELTE épü|etcsoportja. Építészetiértékeimiatt a kerü|et műem|ékeinek je|entős része is ittta|á|ható, ahogy a

kerü|etivédett épÜ|etek többsége is itt he|yezkedik e|. Terü|eti|eg zömében a városkcizpontije||emzők meIlett

a Iakófunkció ura|ja. Zártsorú beépítésű tertiIetének je||emzője - kÜ|önösen a Rákóczi úton és a József körúton

- a földszintek ÜzletekkeI va|ó kapcso|ódása a szé|es járdákhoz'

Az épü|etá||omány je||emző kereskedelmi és vendéglátási sávjai, pontjai éppen a gya|ogosrendszer és

térrendszer fej|esztésének köszönhetően sokat fej|ődtek az eImú|t időszakban, az üz|etek és a vendég|átás

profilja egyaránt vá|tozott. A Rákóczi út és a Nagykörút mentén a vá|tozás iránya inkább fordított, már a

Pa|otanegyed oIda|án is a kÜ|sőbb negyedek vá|asztéka és e||átási minősége a meghatározó. Át|agosan

magasabb minőségű környezeti elemekke| (közterület, |akásá||omány) rendelkezik, mint a többi kerületrész,

a turizmusnak egyre erősebb célterü|etévé vá|ik, fe|sőoktatási intézményei mĺatt je|entős diák|étszám

je||emzi és itt ta|á|hato az ún. belső k|inikai negyed is. Ezze| a kerü|et egyik |egkedvezőbb he|yzetű

városnegyede. A |egegységesebb és |egértékesebb épü|etá|lománnyaI is rendelkező városnegyed mindezek

e|lenére ingat|anpiaci szempontbó| még mindig a be|ső városrészek lego|csóbb negyede. Szemben a kerü|et

|egtöbb részéve|, a Pa|otanegyed öná||ó identitássaI is rende|kezik.

s.2.2.
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A terü|eten az épÜ|etá||omány megújulása, mind időben, mind térben szakaszosnak mondható. A negyedben
a népesség a kerü|eti át|agná| erősebb mértékben, összesen köze| !o%-kď csökkent 2001 és 2011 között. A
|akások száma ezze| szemben a|ig vá|tozott, összetéte|üket tekintve továbbra is magas az a|acsony
komfortfokozatúak aránya. Az egyszobás ĺakások aránya a kerü|eti át|agná| jóval kedvezőbb,26%.
Ugyanakkor az eĺöregedés itt a |egje|entősebb a kerü|eten be|ü|' Kedvező a munkané|küliségi arány,
különösen a többi negyedhez képest, és társada|mi szegregátumról sem beszé|hetünk. Kedvezőt|ennek
tekinthető ugyanakkor a negyed korösszetéte|e, az 59 felettiek és a 15 a|attiak aránya az egész kerü|etben itt
a legmagasabb, 3,7L-szeres.

Akcióterü|eti kiválasztását, akárcsak a Magdo|na negyed esetében, a korábban e|indu|t komplex program
fo|ytatása indoko|ja, részeként lakóház-megújításokka|, közterü|etifejlesztésekkel és ku|turá|is e|emekke|.

orczy negyed a kcióterü let

i-.. Az eddigiektő| e|térően új, strukturá|t e|őzményekkeI nem rendeIkező
''., : beavatkozáscsomagként je|enne meg az orczy negyed megújítása, ame|y

'- ,\' bizonyos mutatók szerint a kerü|et |egrosszabb, más mutatók szerint a második
. :] |egrosszabb szociá|is he|yzetű része, a Iegtĺibb esetben a MagdoIna negyeddeI

párban' Minthogy a Magdo|na negyed szociális városrehabilitációs programja

i.. 2015-ben már líz éve tart, összegyű|t annyi tapaszta|at, he|yi tudás, ame|yek
átü|tetése célszerűnek |átszik a szomszédos, hason|ó prob|émákkaI küzdő

orczy negyedre' A negyedet különösen alkaImassá teszi komp|ex szociá|is városrehabiIitációs
beavatkozásokra, hogy terü|etén fekszik egy - a 20].1-es adatok a|apján _ 728 fćit és 436 |akást számlá|ó
szegregátum, i|letve egy tömböt |eszámítva a terü|etére esĺk egy nagyobb, öt tömbre kiterjedő, 43t7 főt és
2367 |akást érintő szegregációva| veszéĺyeztetett terü|et is, mely utóbbinak az e|őbbi részét képezi. A
program tervezett terü|ete a te|jes orczy negyed, va|amint a Baross kocsiszín (orczy út - Ü||ői út - Korányi
Sándor utca - |||és utca - Ká|vária tér dé|iés keleti olda|a _ Baross utca _ Dobozi utca _ Magdo|na utca -
Fiumei út - orczy tér északi és ke|eti oldala).

A terü|et magában fog|a|ja a Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem kieme|t kormányberuházásként 2o14-ben
|étrejött új campusát, azaztmagában fog|aló orczy parkot és az ettő|északra fekvő áta|aku|ó lakóterü|eteket.
Bűnügyi fertőzöttsége jelentős, a Diószegi Sámue| utca a kerület |egneura|gikusabb pontjainak egyike. A
2000-es évektő| kezdődően az északi rész korszerűt|en |akásál|ományát fokozatosan Váltják feI korszerű, bár
he|yenként túlzsúfo|t, új lakóépület-együttesek' Intézményekben a már em|ítetteken tú| nem bővelkedik a
terü|et.

Népességében éppen az elmú|t évtizedben következett be radiká|is változás, az á|ta|ános csökkenés he|yett
növekedést je|ez a statisztika, ami egybevág a 15% feletti lakásszám-növekedésse|. Ennek e||enére még nagy
az a|acsony komfortfokozatú |akások aránya, a még meg|évő, jeĺentős számú |akássaI rendeIkező korszerűt|en
épü|etek miatt. Részben ez, részben pedig az elmú|t évtized garzon|akás-építési trendje is ntive|te az
egyszobás |akások arányát, ami 2011-ben 50% vo|t. Je|entős az tinkormányzatitu|ajdonú |akások aránya a
terÜ|eten, je||emzően a rosszabb á||apotú ingat|anokban. A munkané|küliségi arány magas. Szegregáció
szempontjábó| igen hátrányos he|yzetű a terü|et, je|entős a szegregá|t vagy azza|fenyegetett tömbök száma,
me|yek párhuzamosan |éteznek együtt a már em|ített, újabb építésű társasházakka|.

Az orczy negyed tehát ma igen változékony képet mutat, arculata mozaikos, me|yet nem tud e|ég gyorsan
e||ensúlyozni a megakadt |akásépítési fo|yamat' Ugyanakkor nagy e|őre|épés, hogy a kerület e részén új
fe|sőoktatási |étesítménnyeI gazdagodott, ami hosszabb távon a környezetére is pozitíV hatássa| |ehet.

Az akcióterületi kije|ö|és fő cé|ja a kerü|et leghátrányosabb helyzetű, komp|ex beavatkozásokkaI mindeddig
nem érintett terü|etének felzárkóztatása, a Magdolna Negyed Program három üteme során megva|ósult
|akóbevonásos szociális városrehabi|itáció modelljének átÜ|tetése a szomszédos, hason|ó prob|émákka|
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szembesü|ő negyedre. Az integrá|t megköze|ítésnek egyaránt részét képezi a negyed épületá||ományának

megújítása, é|hető |akókörnyezet teremtése, a bűnügyi problémák keze|ése, iIletve a |akosság készségeinek,

kooperációjának jelentős fej|esztése. Akárcsak a MagdoIna Negyed Program, úgy az orczy negyed megújítása

is hosszú |efutású beavatkozássorozatként képze|hető e| csupán, me|ynek a 2o74-2o20-as időszakra eső

e|ső üteme csupán a kezdeteként tud szolgá|ni.

5.2.4. Corvin sétány akcióterü|et
Hosszú ideje tartó, ugyanakkor konkrét
kerületnegyeddeI teljes fedésben nem á||ó

programot je|ent a Corvin Sétány Programmal
kapcsoIatos nagy ívű fejIesztéscsomag fo|ytatása,

i||etve befejezése. A 2003-ban elkezdett, majd

nagyobb |endÜletet a 2000-es évek második fe|én

Vett program részeként e|őször számos |akóház

bontására kerü|t sor a József körút - Üllői ĺt -
Szigony utca - Apáthy |stván utca - Ba|assa utca

- Tömő utca - Szigony utca _ Práter utca á|ta|

határo|t terü|eten (ami egyben az akcióterület
indikatív Iehatáro|ása is). Ezt a későbbiekben
fokozatos fejIesztések követték, 2008-ban készü|t

e| az első irodaház,2009-ben az e|ső |akóépü|et, majd 2010-ben a Corvin Bevásár|óközpont. A Kisfa|udy utca

és a Futó utca között a bevásárlóközpont részét képezi a Corvin köz fo|ytatását je|entő rij gya|ogos tengely,

me|y onnantó| a Szigony utcáig hagyományos közterÜ|etként fo|ytatódik. Ennek kivite|ezése 2013-ban érte el

a Leonardo da Vinci utcát. A fej|esztés 2015 után további iroda- és |akóházépítésekben manifesztálódik a

tervek szerint, me|yhez aktívan kapcso|ódik a Pázmány Péter Kato|ikus Egyetem, i||etve a Semmelweis

Egyetem közös projektjeként megva|ósuló Bionikai Innovációs Központ a Szigony utca _ Apáthy István utca -
Ba|assa utca - Tömő utca tömbben.

A program akcióterülete az e|őző bekezdésben |eírt tł (a majdani te|jes Corvin sétányt önálló tömbhatáro|ó

egységként figyeIembe véve 18) tömböt fedi |e' E tömbökre ugyan csak köze|ítő értékek á||nak rendeIkezésre,

de a Szigony utcátó| ke|etre fekvő egy tömböt nem számo|va népességük 2011-ben 4oo9 fő volt, míg a

|akásá||omány 2442 darabot tett ki. E népesség, i||etve |akásá||omány a |egtöbb rende|kezésre á||ó mutató

aIapján némiképp kedvezőbb he|yzetű vo|t a kerü|et egészéné|: a szegregációs mutató értéke 5,8%o vo|t,

szemben a kerületi8,3-ma|, a munkanélkü|iek aránya 72,7%(v|||. kerület: 1'4,9%), a gazdasági|ag nem aktív

népesség aránya 42,8% (V|||. kerü|et:46,3%). Az a|acsony komfortfokozatú |akások aránya 7,o%o, migaz
egyszobásaké 33,t% vo|t, szemben a kerü|eti szintű 9,1, i||etve 36,0%-os értékekkeĺ' A terü|et két tömbje volt

a 2011-es adatok szerint szegregációvaI veszélyeztetett: az egyik a Nagy Temp|om utca - Tömő utca -
Leonardo da Vinci utca - Práter utca, a másik a BókayJános utca -Tömő utca -Szigony utca - Práter utca.

E|őbbiben már 2015-re számos új |akás készÜ|t e|, bizonyosan megszüntetve a kedvezőt|en statisztikai

á||apotot, míg utóbbiban ugyanezen évben kezdődött eI egy nagyobb ívű irodafejlesztés, me|yhez

kapcsolódóan szintén várható a szegregációval veszé|yeztetett he|yzet megszűnése.

Az akcióterü|eti kije|ö|és cé|ja a terü|eten fo|yamatban |évő fej|esztés, i||etve azahhoz kapcso|ódó pozitív és

negatív járulékos hatások egységes szem|életteI történő, komp|ex kezelése. Ennek része a növekvő - és

vá|toző összetételű - népesség növekvő elĺátási igényeinek biztosítása; továbbá az újonnan épülő és a
megmaradt századfordu|ós |akóházak között várhatóan megje|enő szociá|is feszü|tségek megfe|e|ő keze|ése'

Az akcióterü|et a |akóház- és irodafejlesztéseken tú| K+F beruházásoknak is terévé vá|t, az így teremtődő

szinergia|ehetőségek megfe|e|ő kihaszná|ására szintén az akcióterü|eti megköze|ítés kíná| |ehetőséget.
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5.2.5. Népszínház utca akcióterÜlet
A Népszínház utca, i|letve tágabban érte|mezve

egész Józsefváros kisiparosi hagyományainak

fe|élesztésére, kompIex hasznosítására épÜ| a
Népszínház utca Tematikus Program terve. A
program a Népszínház utca te|jes terjede|mét, a

veIe határos tömbök terü|etét érinti, me|yek

összesen három negyedhez tartoznak,

meglehetősen heterogén sokaságot aIkotva.

Ebbő| fakadóan nem á||nak rendelkezésre

akcióterületi bontású statisztikai mutatók,

csupán annyi ismert, hogy a kijelö|t, József korút

- Rákóczi tit - Csokonai utca - Bezerédi utca - Kiss

József utca - Szi|ágyi utca - ||. János Pá| pápa tér
nyugati és dé|i oIda|a - Kun utca - A|fö|di utca - Fiumei út - Magdolna utca _ Lujza utca - Te|eki Lász|ó tér
déli o|da|a - Szerdahelyi utca - Mátyás tér ke|eti o|dala - Bauer Sándor utca - Homok utca - Kis Fuvaros utca

- Nagy Fuvaros utca - Déri Miksa utca - Auróra utca - Bérkocsis utca vona|a (ez egyben az akcióterület
indikatív határa is) á|tal határo|t 19 tömb o|yan negyedek közt osz|ik meg (Népszínház, Csarnok, Magdo|na),

me|yek a Iegtöbb e|érhető társadaImĺ és |akhatási mutatószám szerint e|térnek egymástó|' A Népszínház és

a Csarnok negyed inkább hason|ó karakterű - |eszámítva, hogy utóbbi |akónépessége nem csĺikkent 2001 és

2011 közott -, mí8 a Magdo|na negyedben összességében magasabb a munkanélkü|iség, a szegregációs

együttható és a kedvezőt|en adottságú lakások aránya egyaránt. Az érintett terü|eten ugyan nem ta|á|ható

szegregátum, szegregációvaI veszé|yeztetett terü|et azonban kettő is: egy a Dobozi utca és Lujza utca, egy

pedig a To|nai Lajos utca és a Fecske utca között.

BeépÍtését, karakterét tekintve a kije|ö|t terti|et hason|óan heterogén: míg a Nagykörút és a Rákóczi út

mentén sokszintes eklektikus |akóházak határo|ják, bennük számos kereskedeImi és szo|gá|tató funkcióva|,

addig a me||ékutcák je||emzően mentesek ez utóbbiaktó|, és a beépítést is inkább a|acsonyabb,

korszerűt|enebb épü|etek határozzák meg, gyakran ipari funkciókkal, ĺl|etve azok nyomaivaI vegyesen. A
be|ső, a|acsonyabb rendű főútvona|ak - Népszínház utca, Karácsony Sándor utca - je||emzően átmenetet
képeznek a fenti két típus között. Különösen kieme|endő a terÜlet szervező erejét je|entő Népszínház utca,

me|yben máig hangsúlyosan je|en vannak azok a hagyományos kisipari szo|gá|tatók, melyek korábban a

tágabb környezetet is je|entős mértékben meghatározták, és ame|yek erősítése a terü|et kijelö|ésének fő
cé|ja. A terĹi|etre esik a Te|eki Lász|ó tér, amely a MagdoIna Negyed Program részeként 20L4-re te|jesen

megúju|t, északi o|da|án park |étesü|t, dé|io|da|án pedig a pĺac úju|t meg, egy szupermarkette| kiegész|'i|Ve.

Szintén a határokon be|ü| ta|á|ható a hason|ó keretek között, szintén 2ol4-re megúju|t FiDo tér szabadidős

létesítménye is.

Az akcĺóterti|eti kijeIolés cé|ja a Népszínház utca környékének komp|ex megújítása, ame|y egyfe|ő| a kerü|et

egyik, eddig érdemi beavatkozásokkaI nem érintett, egységesen nem keze|t, azonban szocĺális prob|émáktó|

távolró| sem mentes része, másfe|ő| sajátos hagyományai, egyedĺ hangulata nyomán a kerü|et turisztikai
cé|terÜ|eteinek aIkaImas bővítési he|yszíne |ehet. Mindezeken túla kisipari hagyományok aktívtámogatása,
fe|é|esztése a foglaIkoztatás bővítését, a he|yigazdaság erősítését is szo|gálja.
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akclóterÜlet
5.f .6. Aszta|os Sándor út - Kőbányai út menti barnamezős

A kerület északke|eti részében eIhelyezkedő,

három negyed terÜ|etét is érintő Aszta|os Sándor

úti - Kőbányai úti akcióterü|et az egyedü|i,

ame|yik nem érint |akóterü|eteket, nem fog|al

magában közvet|en |akossági re|evanciájú

programpontokat. Cé|ja ezze| egyÜtt éppúgy a

kerület lakossága he|yzetének javítása,

e|sősorban a je|entős kiterjedésű barnamezős,

aIulhasznosított terĺi|etek integrá|t keze|éséve|,

ezzel munkahe|yek teremtése, vá||aIkozások

támogatása, sőt, a Ganz-MÁvRG terÜletének

rendezése révén kcizbiztonsági problémák

kezelése is.

Az akcióterü|et vo|t és je|en|egi ipari terü|etekbő|

(Ganz-ĺvlÁVAG és utódai, MicheIin gumigyár,

Asztalos Sándor úti iparte|ep), köz|ekedési

terti Ietekből (volt Józsefu árosi pá lya udva r, Ba ross

kocsiszín, Hungária kocsiszín), valamint kisebb

részt sportpá|yákbó| ál| össze (a Sa|gótarjáni

utcában, az izrae|ita temető me||ett). Egy részén

je|en|eg is aktív ipari terme|és fo|yik, azonban je|entős terü|etek funkció né|küliek (e|sősorban a vo|t

Józsefuárosi pá|yaudvar terü|etén), míg más részeit nehezen e||enőrizhető, bonyoIu|t tu|ajdoni struktúrájú

kiskereskede|mi tevékenység fog|a|ja el (a Ganz-MÁvRe terti|etének északi és középső részei). A Kerepesi

úton Üzeme|ő MicheIin gumigyár je|en|eg aktív, azonban bezárása a közeIijövőben várható.

Az akcióterü|et prob|émái közé tartozik - a fent vázo|t alulhasznosítottsági prob|émák mel|ett - a rossz

közlekedésiel|átottság, amie|sősorban az Aszta|os Sándor út vona|ában érvényesÜ|; aho| kívánatos |enne a

Kőbányai út irányábó| való megkozelíthetőség megteremtése. További probléma a városon belüli

pozíciójának nem megfe|e|ő funkciók je|en|éte, ame|y e|sősorban a be|városhoz koze|i, iő
megköze|íthetőségű, |akóterü|ette| szomszédos Baross kocsiszín, illetve az ahhoz közeli vo|t Józsefuárosi

pá|yaudvar esetén merü| fet. E két terü|et esetében a funkcióvá|tás, funkcióbővítés kívánatos, ami a vo|t

pá|yaudvar esetében meg is kezdődött: a Négy Tigris piac felszámolásáva| párhuzamosan 2o74-ben

megkezdődött a Sorsok Háza _ A Ho|okauszt Gyermeká|dozatainak Emlékhe|ye - oktatási Központ építése, a

pá|yaudvar belső terü|etein sport- és konferenciaközpont |étesítése tervezett.

A negyed indikatív terÜlete a vo|t Ganz-MÁvne-ool és Józsefuárosi pá|yaudvarbó|, a Baross kocsiszínbő|, a

Michelin gumigyárból és az attó| dé|re ta|álható sportte|epekbő|, va|amint az Aszta|os Sándor út te|jes

hosszának ke|eti olda|ábó| áll.
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5.3. AZ EGYES AKc|oTERÜLETEKEN M EGVALósĺľÁsnł KERÜLő
FEJLESZTESEK

Az egyes akcióterri|etek cé|jainak megva|ósítását vá|toző számú, két-három projekt segíti, me|yek igen
különböző nagyságrendűek: komp|ex beavatkozástó| egyszeri fizikai fejlesztésig terjednek. Az egyes
akcióterü|eti projektek |eírása az a|ábbi adat|apokon olvashatók:

5.3.1. Magdolna negyed akcióterti|eti program
1.1. MNP IIl. szociális pľogramjainak folytatása, kiterjesztése a kerület minden rászoru|ójára

A projekt indoko|tsága,
szükségessége

A MagdoIna negyed, a terü|etén 2005 óta zaj|ó folyamatos szociá|is városrehabiIitációs fejlesztések
dacára, a 201'1-es népszám|álási adatok a|apján is a kerü|et egyik fő krízisgóca marad! aho| a |egfeljebb
álta|ános isko|ai végzettséggeI rende|kezők, a feIsőfokú végzettségge| nem rende|kezők, a rendszeres
munkajcivede|emme| nem rende|kezők, a munkanélkÜ|iek, a tartós munkané|kü|iek és az egyszobás
lakások aránya egyaránt a legmagasabb a kerÜ|et negyedei kcizü|'

A program korábbi fázisaiban 2015-ig zaj|ott beavatkozások részeként számos projekt cé|ozta a fenti
mutatók értékének javítását, ennek eredményei azonban a Il|. fázis kezdetekor tartott 2o1'].-es
népszám|á|áson még a beavatkozások je||egébő| adódóan sem vo|tak egyérteIműen |áthatók, azonban a
he|yzet további romlását sikerü|t megfékezni. Erősen indoko|t, hogy a hosszú kifutású humán fej|esztési
programeIemek foIytatásávaI biztosítható legyen a társadaImi felzárkóztatás folytatása'
E humán - soft - programok je|entős része, bár helyszínük a Magdo|na negyedben vo|t, így e|sősorban
az itt é|ők számára vo|t kcinnyen hozzáférhető, nem kor|átozta a résztvevők kcirét a negyedben é|őkre,
hanem minden kerü|eti rászoruló, érintett igénybe vehette azokat. Ezt a megkcize|ítést érdemes a
jovőben dek|aráĺt cé|ként megieleníteni, e|ősegítendő a projekt hozzájáru|ásáta vonatkozó kerÜ|eti
szintű tematikus cé|ok te|jesítéséhez'

A projekt tartalma - A projekt a 2015.ben véget érő |ll. ütem soft programjainak fenntartását és továbbvite|ét
cé|ozza, az a|ábbi fő része|emekre épü|ve:

- Szenvedé|ybetegségeket, bűnelkövetést, á|dozattá vá|ást megelőző program
- Szomszédsági rendőri program

- Kcizterü|eti ártaIomcsökkentő szoIgá|tatások

- |ntenzívcsa|ádmegtartó szolgá|tatások

- Csa|ádfejIesztési szoIgá|tatás

- Tehetséggondozás

- Kcizösségfej|esztő programok a létrejött kapacitások fe|haszná|ásáva|: Ká|vária tér, FiDo,
Kesztyűgyár, Kciz(össégi) HeIy és Mosoda

- Képzési programok, szakképzés

- KészségfejIesztés

- FeIzárkóztató képzés

- Ál|áskereső k|ub, tréning, technikák elsajátítása (speciá|is célcsoportokkaI is: megvá|tozott
munkaképességűek, nők, társadaĺomból kirekesztettek stb.)

- Karrierút-fejIesztés, tanácsadás

A projekt cé|jai, e|Várt
eredményei

A projekttő| várt cé| az MNP korábbi ütemei során e|ért rászorulók ellátásban va|ó megőrzése, képessé
téte|e a lehetőségek szerinti önál|ó é|etvite|re, illetve a még e| nem ért rászoru|ók e|érése. Várt
eredmény a negyedbeli fogIaIkoztatottsági adatok javítása, i||etve áttéteIesen a negyed vonzerejének
eme|ése.

Projektgazda onkormányzat, i||etve álta|a kije|ö|t szervei

Partneret
stakeholderek

Részprogramokat végző kü|ső és be|ső szoIgáltatók

Előkészítettség
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Meg|évő e|őkép és kapacitások, kidoĺgozott programok és rutin' Kido|gozott, aIkaImazásra kerü|t
projektterV e|őzményként hasznosítható.
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Szinergiák A projekt e|sősorban az E||átórendszeri kapacitások programja középtávú cél projektjeihez járu| hozzá,

amennyiben erősíti bizonyos - elsősorban szociá|is - e||átások hatását a megfe|e|ő előkészítő és

utógondozási je||egű szoIgá|tatásokka|.

Kö|tségigény 800 M Ft a te|jes projektre

Budapest V|||. kerü|et JózseÍváros

I ntegrált TeIepü|ésf ejIesztési Stratégia

output ĺndikátorok Szociá|is programe|emek résztvevőinek |étszáma (fő); programok Iemorzso|ódási aránya (%|

Ütemezés A programokfo|ytatása a pénzügyi fe|téte|ek megteremtését, a korábbi rész|etes dokumentáció
felülvizsgá|atát követően a Iehető |eghamarabb, optimá|is esetben 2015. szeptember 1-tő| indítható,
f022. tavaszi végdátumma|, foIyamatos végrehajtás me||ett.

1.2. LÉLEK Program fo|ytatása, bővítése

A projekt indoko|tsága, A LÉLEK Program 20].1-ben indu|t, cé|ja a kerü|etben hajlékta|anná vált emberek társada|mi és

szükségessége munkaerő-piaci rehabiIitációja. Ennek részeként a Magdo|na negyed terü|etén, a Koszorú utcában
|étesÜ|t LÉLEK Házban kapnak szá||ást a munkáva| rendelkező je|ö|tek, ahonnan egy idő után
önkormányzati tulajdonú szo|gá|ati Iakásba, majd bér|akásba kertlIhetnek. A program része egy csa|ádi

közösségi szá||ás is, ame|y szintén a MagdoIna negyedben, a Szerdahe|yi utcában he|yezkedik el,

va|amint a negyeden kíVÜ|i LÉLEK Pont.

A projekt fő fe|adata e program további működésének, i||etve kapacitásbőVítésének finanszírozása,
szükségességét a kerü|et kedvezőt|en szociális heIyzete indokolja, ameIy szükségessé teszi erős védőhá|ó

biztosítását azoknak, akiket a hajlékta|anná vá|ás fenyeget, i||etve akik önerőbő| nem tudják
helyreá|lítani Iakhatási viszonyaikat.

A projekt tarta|ma - A program további műkodtetése

- Csa|ádi közösségi szá||ás kapacitásbővítése

- Szo|gálati Iakások számának növe|ése, szükség esetén komfortosítása

A projekt cé|jai, e|várt A kívánt cé| miné| ttibb |étbizonytalanságba kerü|t kerü|eti - kieme|ten Magdo|na negyedbe|i - egyén és

eredményei csa|ád |akhatásának átmeneti biztosítása, o|y módon, hogy a kapcso|ódó e||átások és szo|gá|tatások
segítségéve| újra képessé vá|janak é|etÜk kereteinek öná||ó biztosítására.

Projektgazda JózsefvárosiSzociá|isSzo|gá|tatóésGyermekjó|étiKözpont

Partnerek, A Magdo|na Negyed Program fenntartása részeként fogĺa|koztatási, képzési részprogramokat végző

stakeho|derek kü|ső és be|ső szo|gáltatók

E|őkészítettség Folyamatban |évő projekt, |étező működési mode||, a fizikai bővítésekre projektkezdeményezés.

Szinergiák A projekt e|sőso rban az Ellátórendszeri kopacitasok programjo középtávú cé| projektjei hez járu| hozzá,

amennyiben erősíti bizonyos - eIsősorban szociá|is - el|átások hatását azza|, hogy stabĺ| hátteret biztosít
ezen e|látások igénybevevői számáĺa.5zintén kapcso| ódik a Foglolkoztatósfejlesztési program kcizéptávú

cé| projektjeihez, amint a program nagy hangsú|yt fektet a fog|aIkoztatási rehabi|itációra is.

Kö|tségigény 300 M Ft

output indikátorok Családi kĺizösségi szál|ás kapacitása (fő); szo|gá|ati lakások száma (db)

Ütemezés A program fo|ytatása a pénzrlgyi fe|téte|ek megteremtését, a korábbi rész|etes dokumentáció
fe|ü|vizsgá|atát követően a Iehető |eghamarabb, optimá|is esetben 2015. szeptember 1-tő| indítható,
2022'tavaszi végdátumma|, folyamatos végrehajtás me||ett. A fizikai bővítések tervezése2ot6,
kivitelezése 2017 során reá|is.
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1.3. Évi két nagy állásbörze

A projekt indoko|tsága, A Magdo|na Negyed Program soft e|emeinek hangsúlyos részét alkotja a munkaerő-piaci rehabi|itáció, a

szükségessége negyedben (és a kerü|etben) é|ők kompetenciáinak fej|esztése, munkához segítése. Ehhez járuI hozzá a

foIyamatos programok logikájátó| e|térő, évi két nagy, jeIentősebb szervezési feIadatotjeIentő és

bővebb kínálatot biztosítani képes á|lásbörze. A foIyamatos, kĺsebb szervezési szintű á||áskeresési
programokhoz képest jelentős több|eteket képes mozgósítani a keresleti és a kíná|ati o|dalró| egyaránt'
Az 1.1. projekttől va|ó kü|önál|ást a nem rendszeres működés indoko|ja.

Aprojekttarta|ma - Egytavaszi ésegyőszi állásbĺirzemegszervezésemindenévben
. Aktív kommunikáció, he|yi médiakampány

- A megalapozó szakaszok során foglalkoztatók intenzív keresése

A projekt cé|jai, elvárt A kívánt cé| o|yan rendezvényeket biztosítani a kerü|etben, ame|yek más módon e| nem érhető
eredményei tömeghatássaI képesek több|et|ehetőségeket biztosítani a negyedben (és a kerü|etben) é|ő á||ástaIanok

számára, hogy visszakertiljenek a munkaerőpiacra'

Projektgazda Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. (Kesztyűgyár), munkaÜgyi kirende|tség

Partnerek, Munkaadók
stakeholderek

E|őkészítettség A projekt bír előzményekkeĺ, a részIetes kido|gozás, a Várt e|érési hatás megteremtése további
kidolgozást igénye|.

Szi nergiák A projekt e|sősorban a Foglalkoztatósfejlesztési progrom középtávú cé| projektjeihez járu| hozzá, azá|ta|,

hogy érintkezési felületet teremt az em|ített két o|daI koz<itt.

Ko|tségigény 5MFtate|jesidőszakra

output indikátorok Á||ásbörzéken részt vevők |étszáma (fő)

Ütemezés 2015 őszétő| 2l2Ztavaszáigfélévente.
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5.3.2. Európa Belvárosa akcióterületi program

2.1. Európa Belvárosa Program ll.

A projekt indokoltsága, A Pa|otanegyedben 2010.ben e|indu|t Európa Be|városa Program 2012.ig megva|ósu|t |. Ütemben
szükségessége városképi, örökségvéde|mi, köz|ekedésszervezési és infrastrukturá|is, he|yi gazdaságfejlesztési, VaIamint

promóciós beavatkozásokra kerĹi|t sor. Az e|ért eredmények megtartása és erősítése érdekében az

önkormányzat 2011-ben elfogadta a 2ot}_foI4-es négyéves gazdasági programját, me|yben nevesíti a
program ||. ütemként va|ó fo|ytatását. Ennek gyakorlati megkezdésére 2014-ben kerr.i|t sor, a tervezett
eIemek között közterü|et-megújítás, társasházak homIokzati és beIsőudvaros fe|újítása, tájépítészeti
beavatkozások és ku|turá|is programok egyaránt szerepelnek.

A PaIotanegyed Józsefváros Iegbe|városiasabb terü|ete, ame|y rendkívÜ| kedvező, ám ezidáig nem te|jes

egészében kihasznált potenciá||aI rende|kezik úgy a ku|túra, mint az idegenforga|om és a szo|gá|tató
gazdaság terü|etén. Az Európa Be|városa Program l. ütemében megva|ósu|t beavatkozások e potenciá|

fe|szabadításához teremtették meg a kereteket, amelyek kihaszná|ására a ||. ütem bĺzonyos
projekteIemei - kĺizterÜ|eti és tájépítészeti beavatkozások, ku|turális programok - teremtik meg a

Iehetőséget. A projekt részét képező társasház-felújítási munkák egyfe|ő| a terü|et arcu|atának
koherenssé téte|éhez teremtik meg a lehetőséget, másfe|ő| a je||egzetes helyi épü|etek he|yreá||ításávaI

hozzájáruInak a heIyi identitás továbbépítéséhez.

Aprojekttarta|ma . Közterületekinfrastruktúrájánakmegújítása(BródySándorutcaegyrésze,Gutenbergtér,)

- K<izterü|etek tájépítészeti eIemeinek megújítása (Bródy Sándor utca, Po||ack Mihály tér, Gyu|ai

Pál utca)

- Városképet rontó homlokzatok fe|újítása

- Be|ső udvarok megújítása a |akók bevonásáva|

- Közosségformáló programok a CiviIek a Pa|otanegyedért Egyestilet bevonásáva

- Ku|turá|is programok a JóHír Nkft.-vel

A projekt cé|jai, e|várt A kívánt cé| a Pa|otanegyed be|városiasságának erősítése, turisztikai vonzerejének fej|esztése, i||etve e

eredményei fej|esztések nyomán a kerÜ|eti munkahelyek számának indirekt növe|ése, a he|yi identitás megerősítése.

Projektgazda önkormányzat, i||ewe á|ta|a kije|ö|t szervei

Partnerek, Civi|ek a Pa|otanegyedért Egyesület, önkormányzati szervezetek, Erzsébetváros onkormányzata
stakeholderek

E|őkészítettség Kido|gozott projekt, komplett dokumentációval, részben megkezdve.

Szinergiák Aprojektszámosközéptávúcé| e|emeihez járu|hozzá,egyfelő| aKözterüIet-fejlesztési program cé|hozaz
infrastrukturá|is beruházások ĺéuén, mósfelől Turizmusfejlesztési program cé|hoz a turisztikai potenciá|

fejlesztése révén. A társasház-megújítások, noha csupán homIokzati és udvari részeket érintenek,
hozzájáruInak lngat|angazdá|kodási program cé| elemeihez is.

Kö|tségigény 622MFt

output indikátorok Megúju|t közterü|etek kiterjedése (m2); megúju|t homIokzatok száma (db); megtartott közösségformá|ó
és ku|turá|is programok száma (db)

Ütemezés Atársasházi beavatkozások kivite|ezése 2014-ben megkezdőd<itt, me|yhez a ktlz<isségformáIó
programok és a közterÜ|eti infrastrukturá|is projekteIemek 2015-ben csat|akozhatnak' A fizikai
beavatkozások és a közösségformáló programok 2016-ban befejeződnek.
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2.2. Blaha Lujza téľ revitalizációja

A projekt indoko|tsága, A B|aha Lujza tér egyike a kerijlet (és a főváros) |egforgalmasabb köztereinek, á||apota azonban a 2010-
szükségessége es évek kisebb, az Europeum bevásárlóközponthoz kapcso|ódó beavatkozásai elIenére is meg|ehetősen

kedvezőt|en, rontja a környező belVárosias terÜlet vonzerejét úgy Iakhatási, mint turisztikai és
kereskede|mi szempontbó|. A tér a Palotanegyed ke|eti kapuja, ahonnan azonban inkább a tér negatív
hatásai gyűrűznek be a szomszédos háztömbökfelé, mĺntsem az Európa Be|városa Program ĺ. Ütemének
be|sőbb fej|esztéseié tennék azt a fordított irányban.

AprojekttartaIma . Atérfizikaiinfrastruktúrájánakmegújítása(burko|at,utcabútorok,közvi|ágításstb.)

- Az a|u|járó rendezése

- Diszfunkcioná|istérhaszná|atimódokfelszámo|ása

- AtérzciIdítése

- FeIszíni gya|ogos közIekedés kiterjesztése

- Kerékpáros hálózat bővítése, kerékpártáro|ók létesítése

A projekt cé|jai, elvárt A kívánt cé| a tér mé|tóvá téte|e a város szerkezetében elfog|alt he|yhez, a Pa|otanegyed és a Népszínház
eredményei negyed kapujává téte|e, ame|y vonzó városi térként képes a he|yi városhaszná|ókat és a turizmust

egyaránt a két szomszédos negyed be|ső terü|etei felé vezetni.

Projektgazda Fővárosi tnkormányzat

Partnerek, V||. és V|||. kerületi önkormányzat, BKK, BKK Közút, Főkert, Rendőrség
stakeholderek

E|őkészítettség Projektöt|et.

Szinergiák A projekt a Közterület-Íejlesztési progrom cé| egyes projektjeive|, e|sősorban a Rákóczi út
emberközeĺibbé téte|ét, vaIamint a fővárosi közterü|etek kcjzös rendezési kereteinek kiaIakítását
cé|zóval á|| szinergikus kapcso|atban, amint azokka| azonos cé|okat Va|ósít meg. Erősen kapcso|ódik a

AlulhasznosÍtott területek Jejlesztésnek programjo cé| corvin Áruház rehabiIitálására vonatkozó
projektte|, amely a téren á||ó, a környék imázsát önmagában is negatívan befo|yáso|ó épü|et megújítását
cé|ozza. Az akcióterÜlet i||eszkedik a fővárosi |TS-ben nevesített Budapest új főtere és sugárútja
akcióterÜ|ethez, meIynek F3-as pontja a tér megújítása.

Költségigény 600 M Ft

outputindikátorok ZciIdfe|ü|etkiterjedése(m2);kerékpártáro|ókkapacitása(db)

Ütemezés Az alu|járó rendezése, a tájépítészeti beavatkozások, i||etve a gya|ogátke|őhe|yek kia|akítása - egységes
teÍVezést ktivetően - kü|ön ütemekként megvalósíthatóak, mĘ a térhasznáĺati módok rendezése
foĺyamatos projekte|em. Az egyes ütemek 2016-os tervezést követően 2017 és 2019 kcizött évenként
megva |ósu lhatnak.
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2.3. Palotanegyed: Ga|érianegyed

A projekt indoko|tsága, A Pa|otanegyed ugyan funkcioná|isan egyre inkább a pesti be|város része, turisztikai szempontbó|
szükségessége perifériának számít, mive| a többi be|városi kerü|ethez képest kisebb sűrűségge| vannakjelen ismert

|átniva|ók és intézmények (Nemzeti Múzeum, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Uránia mozi stb.), így nem

teremt o|yan há|ózatos vonzerőt, ami sajátjogú cé|ponttá tenné. Ezen változtatna az e|képze|és, ame|y
ga|érianegyedként tematizá|ná a negyedet, a ku|turá|is turizmus jól azonosítható cé|terü|eteként.

A projekt tarta|ma - Ga|ériák, kiá||ítóhe|yek, stúdiók, műtermek |étesítésének támogatása

- Marketing, turisztikai desztinációmenedzsment

- Acé|ttámogatóönkormányzatihelyiséggazdálkodás,szÜkségeseténfe|újítássaI

A projekt cé|jai, e|várt A kívánt cé| a megúju|ó, be|városias PaIotanegyed tematikus, há|ózatos vonzerőve| va|ó e||átása, tiná|ló

eredményei célponttá emelése, ennek révén a negyed brandjének építése és a he|yi gazdaság erősítése.

Projektgazda tnkormányzat, ĺ||etve á|ta|a kije|ö|t szervei

Partnerek, Kisfalu Kft., tematikusan kapcso|ódó piaci szerep|ők
stakeholderek

E|őkészítettség E|őkészítés a|att

Szinergiák A projekt szervesen kapcso|ódik a tcibb kcizéptávú célt is támogató Európa Belvórosa Program -
folytotós akcióterületi projekthez, me|ytő| csupán annak korábbi indu|ása vá|asztja el, i||etve a negyedek
turisztikai kíná|atának fej|esztését, arcu|atának kiaIakítását cé|zó projekthez, melyet az egyik negyed

arcuIatának építésében egy a|apvető e|em megvalósításávaI támogat.

Kö|tségigény 50 M Ft

output indikátorok A programba bevont hasznosított vagy hasznosításra kész he|yiségek száma (db)

Ütemezés A projekt dediká|t menedzsmentszervezetet igénye|, ame|y már 2015 fo|yamán fe|á|lítható, és innentő|
2o22-ig üzemeIhet.
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5.3.3. orczy negyed akcióterületi program

3.1. Orczy Negyed Program

A projekt indoko|tsága, Az orczy negyed a kerÜ|et második |egkedvezőt|enebb szociális és Iakáshe|yzetű része - a Magdo|na
szükségessége negyed után -, ahoI azonban, attó| e|térően, mindeddig semmi|yen strukturá|t beavatkozásra nem

kerü|t sor. A negyed a második |egrosszabb pozícióva| rendelkezik a kerü|et negyedei közti| a |egfe|jebb
á|talános isko|ai végzettségűek, a munkané|kÜliek, a tartós munkané|kü|iek és az egyszobás Iakások
aránya terén egyaránt. Sajátossága, hogy a kétezres évek e|ején megindu|t ĺngatlanfej|esztések nyomán
he|yzete számos mutató tekintetében spontán módon is javu|t, így a statisztikai megköze|ítés nem
tükĺozi megfe|e|ően a negyed he|yzetét: az újépítésű társasházak és azok szociá|is prob|émák á|taI

kevésbé érintett Iakossága, i||etve a kerület számos bűncselekménytípus vonatkozásában leginkább
kieme|kedő házai párhuzamosan vannakje|en a negyedben' EIsősorban a Diószegi Sámue| utca néme|y
korszerűt|en önkormányzati bérházai mutatnak szé|sőségesen szegregá|t á||apotot, ugyanakkor még az
érintett tömbök mindegyike sem je|enik meg a KSH á|ta| kido|gozott szegregácĺós |ehatárolásban, mive|
a nagyméretĺĺ tömbök más részein fe|épü|t újabb társasházak megfe|e|ő át|agos szintre javítják a
számítás aIapjáuI szo|gáló mutatókat.

A negyed |akóházainakje|entős hányada rendkívül rossz ál|apotú, korszerűt|en beosztású, magas a

foghíjak, a beéke|ődött funkcióidegen teIkek száma. Erős a droghaszná|attaI kapcso|atos problémák
jeIen|éte.

A projekt tarta|ma . Komp|ex szociális fe|zárkóztató programok, a|acsony küszcjbű e||átások, kozterületi szociá|is
munka a társada|ombó|, a munkaerőpiacró| kiszoru|tak visszaintegrálása érdekében

- Közbiztonság erősítése a bizaĺom helyreá|ĺításáva|, p|. szomszédsági rendőrség szervezésével,
prevenciós programokkaI

- A he|yi társadaIom fe|elősséget vá||aIni képes, partnerségre kész eIemeinek felkutatása és
támogatása, erősítése a tervezésbe, kiviteIezésbe va|ó |ehetőség szerĺnti bevonássaI

- Közösségi programok szervezése, szabadidőudvar létesítése

- |mázsjavító közterü|eti beavatkozások

- Lakhatásra aIkaImat|an bérházak eIbontása

. Megfeĺe|ően szegmentá|t szociáĺis bérlakások építése a negyedben elszórtan

. Társasházak megújításánaktámogatása

. Zold udvarok, kcizcisségi kertek |étesítése

- |ngat|anbefektetések negyedbe vonzása

. He|yi kiskereskedeIem erősítése, vá||aIkozásfejIesztés

A projekt cé|jai, e|várt A kívánt cé| a negyed s|umosodásának megá||ítása és visszafordítása, a kedvezőt|en szociá|is helyzetű
eredményei he|yi |akosság képessé téte|e a társada|mĺ és munkaerő.piacĺ integrációra, az épített környezet

megújítása és a he|yi társadaIom erősítése. Komp|ex szociá|is városrehabiIitáció.

Projektgazda onkormányzat, i|letve á|ta|a kije|ö|t szervei

Partnerek, Aterü|eten műkcidő gazdasági szereplők és intézmények, kivá|tképp a Nemzeti Közszolgá|ati Egyetem,
stakeho|derek rendőrség

E|őkészítettséB Projektcit|et' rész|etesebb kido|gozása fo|yamatban

Szinergiák A projekt számos kozéptávú célhoz kapcso|ódik, me|yeken be|ü| igen sok konkrét projektettámogat,
i||etve projekttől kap támogatást. A turisztikai vonzerő fej|esztésén kívü| |ényegében minden cél érintett
a projekt vaIameIyik része|emében, következetesen támogató módon.

Költségigény 20 000 M Ft a te|jes projektre

output indikátorok A|acsony küszöbű e||átásokba bevont negyedbeIi Iakosok száma (fő); megúju|t kozterÜletek kiterjedése
(m2); újonnan |étesített szociá|is bér|akások száma (db}; közösségi programok száma (db)

Ütemezés A projekt dediká|t menedzsmentszervezetet igénye|, amely már 2015 fo|yamán fe|á||ítható, és innentő|
2022-ig Üzemelhet. A fizikai eIemek megva|ósítása számos apróbb eIemĺe bontva fo|yamatosan
végezhető, akárcsak a projekt teĺjes időtartama során végzendő soft e|emek működtetése. Cé|szerűen
előre soro|andó a he|yi társadaIom erősítését célzó projekteĺemek megva|ósítása'
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3.2. Ludovika campus, orczy park fejIesztése

A projekt indokoItsága,
szükségessége

A 2012-ben mega|akult Nemzeti K<lzszolgá|ati E8yetem új, cisszevont campusa számára a Kormány a vo|t

Ludovika Akadémia épiiletét, il|etve a kapcso|ódó orczy parkotje|ö|te ki. Előbbiben 2014-ben készü|te|

az egyetem főépü|etének kia|akítása, ami me||ett várhatóan 2015 őszén készü| e| a Közigazgatás-

tudományi Kar újonnan épü|ő ko||égiuma.

A Ludovika épü|eteje|entős részben kihaszná|at|anu| á||t az egyetem bek<i|tözése e|őtt, a me||ette |évő

park pedig eredeti terü|ete töredékén, sok szempontbó| rossz á||agban üzeme|t. A campus |étesítése

lehetőséget teremt az erősen aIuIhasznosított campusterü|et teljes potenciáljának kiaknázására, oIyan

fej|esztési góc |étesítésére, ame|y érdemben képes o|dani a szomszédos Diószegi Sámue| utcai

|akóterÜ|etek szegregá|tságán' E szempontbó| kÜ|önösen re|eváns, hogy két épü|et - egy ko||égium és

egy oktatási épÜ|et - a Diószegi Sámue| utca parkka| e|lentétes o|da|án va|ósu| meg a tervek szerint. A

park rehabilitációja, megköze|íthetőségének javítása a környék zöldterÜ|eti ellátottságát jeIentősen

javŕtja.

A projekt tartalma KoIlégiumok és oktatási épü|etek |étesítése

orczy park történeti kertként va|ó tájépítészeti helyreá||ítása, a korábban ipari-raktározási funkcióvaI

hasznosított területek részIeges újraparkosítása

A park megköze|íthetőségének javítása

Kereskede|mi kapacitások |étesítése a terü|eten - bo|t, vendég|ő, menza

Sportpályák |étesítése

Kerékpáros hálózat bővítése, kerékpártárolók |étesítése

A projekt cé|jai, e|várt
eredményei

A projekt a|apvető cé|ja a Nemzeti Kĺizszotgá|ati Egyetem több te|ephelyen szétszóń te|ephe|yeinek

egységes, modern te|ephe|yen történő egyesítése. Ehhez kapcso|ódó járu|ékos eredmény a park

nyi|vános haszná|atának megőrzése melIetti megújítása, a terü|etfe|haszná|ás javu|ása, a környék

városon be|üli pozíciójához i||eszkedő funkcióvá|tás, i||etve a kerü|et egyetemvárosi pozíciójának

erőscjdése.

Projektgazda Nemzeti KözszoIgá|ati Egyetem

Partnerek,
stakeholderek

onkormányzat

E|őkészítettség KidoIgozott projekt, részben megva|ósítva.

Szinergiák A projekt e|sősorban az Erősödjön meg a kerület egyetemvórosi profĺIjo cé|hoz i||eszkedik, amint egy

részét megva|ósítja, máskü|önben elsősorban az orczy Negyed Program projektjéve| várhatók

szinergikus hatások, hiszen a szomszédos lakónegyed sIumosodásának oIdása elősegíti a campUs

kedvező imázsának kia|aku|ását, környezetéveĺ va|ó kie|égítő kommunikációját, míg a campus

megvalósulása úgy a megjelenő diákság kereslete, mint a járulékosan megie|enő p|uszszoIgá|tatások

révén cinmagában előre|endíti azoĺczy negyed he|yzetét.

Kö|tségigény 32 000 M Ft

output indikátorok Történeti kerti he|yreá||ítás aránya (%); kertkapuk száma (db); sportpá|yák száma (db); ko||égiumi

férőhe|yek száma az orczy negyedben (db); itt elhe|yezésre kerÜ|ő karok tanulói |étszáma (fő)

Ütemezés A projekt eredeti Ütemezése szerint 2015-re va|ósu| meg az Ü||ői úti új oktatási épü|et, a Diószegi

Sámue| utcai épri|etek, a ha||gatói központ parkbe|i épü|ete és a sportközpont, i||etve a parkfe|údtása,

majd 2016-ra a két parkbeĺi ko||égĺum, a sportközpont bővítése, va|amint a Korányi Sándor utca fe|ő|i

parkrészen a KatasztrófavédeImi Gyakor|ó Központ.

Ezen Ütemezés felü|vizsgálata egye|őre nem ismert, reá|is |ehet azonban, hogy az egyes épü|tek egymást

követő fe|építéséve| 2018.ra e|készü|jön a campus épü|eteinek fej|esztése, vaIamint 2016 során a

parkfe|újítás.
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3.3. Szeszgyár utca megnyitása a Visi |mre utca és a Kőris utca k.iziitt

A projekt indoko|tsága, A Szeszgyár utca meghosszabbítása a fö|dhivatali a|aptérkép szerint is,,kivett út,, besoro|ású te|ekszükségessége útként Való tény|eges megépítésével, a tömb kettévágásáva|, azOrczy negyed közterü|eti át|áthatóságát
javítaná, egy bő évtizede ke|etkezett á|dat|an á||apot megoIdását je|entené.

A projekt tartaĺma . a 36904/2 hrsz. te|ken |évő, Kőris utca fe|ő|i épÜ|et bontása
út építése

a környék forgaImi rendjének átgondo|ása

A projekt céljai, elvárt A projekt célja a tömb megnyitása, a használati viszonyok rendezése, a ktlrnyező te|kek he|yzetbeeredményei hozása a tcibbirányú megköze|íthetőségge|.

Projektgazda Önkormánvzat

Partnerek, Érintett szomszédos ingat|antulajdonosok
stakeholderek

Előkészítettség Részben e|őkészített, a megva|ósíthatóságnak verziója Iehetséges, me|yek egyeztetés aIatt á||nak

Szinergiák A projekt e|sősorban az az orczy Negyed Progrom projektjéve| váľhatók szinergikus hatások, a
Közterü|et.fejIesztési program, i||eWe az A|uIhasznosított terÜ|etek fejIesztésnek programja cé|ok
projektjeihez egyaránt kapcso|ódik, hiszen a közterület kialakítása a szomszédos Iakóterü|etek
sIumosodásának oldását segítheti e|ő.

Kö|tségigény 25o M Ft

output indikátorok A Szeszgyár utca megnyitása (igen/nem)

Ütemezés 2o15-ben a te|ken lévő épÜlet bontása megva|ósulhat és az útépítés is megkezdődhet, me|y 2o16-ban
átadásra is kerÜlhet.
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5.3.4. Corvin sétány akcióterĹiIeti program

4.1. Corvin Sétány Programhoz kapcsolódó ingat|an- és közterületi fejlesztések folytatása

A projekt indoko|tsága,
szükségessége

A 2003-ban e|kezdett, majd nagyobb |endü|etet a 2000-es évek második felén vett Corvin Sétány

Program részeként először számos |akóház bontására kerÜ|t sor a József körút - Ü||ői út _ szigony utca -
Apáthy lswán utca - Balassa utca - Tömő utca - szigony utca - Práter utca á|ta| határo|t területen. Ezt a

későbbiekben fokozatos fejlesztések követték, 2008-ban készÜ|t e| az e|ső irodaház, 2009-ben az e|ső

|akóépÜ|et, majd 2010-ben a Corvin Bevásár|óközpont. A Kisfaludy utca és a Futó utca között a

bevásár|óközpont részét képezi a Corvin köz fo|ytatását jelentő új gya|ogos tenge|y, me|y onnantó| a

Szigony utcáig hagyományos közterÜletként foIytatódik. Ennek kivitelezése 2013-ban érte el a Leonardo

da Vinci utcát, majd várhatóan 2016-ban jut e| tervezett Végpontjáig, a Szigony utcáig.

A fejIesztés 2015 után további iroda- és Iakóházépítésekben manifesztá|ódik a tervek szerint, melyhez

aktívan kapcso|ódika Pázmány Péter Kato|ikus Egyetem, il|etve a Semme|weis Egyetem kozcis

projektjeként megva|ósu|ó Bionikai Innovációs Központ a szigony utca - Apáthy |stván utca _ Ba|assa

utca _ Tcimő utca tömbben.

A projekt egyfe|ő| a kerü|et egy igen rossz társada|mi és épített környezeti he|yzetű részének

átaIakulását eredményezte, másfe|ől 2015-re je|entős bontásokkal járt, így a beruházás fé|beszakadása

je|entős méretű funkció né|kü|i terü|eteket hagyna maga után. Afej|esztések révén |étrejövő új|akás-

kapacitások, i||etve az irodaépítésekke| érkező je|entős számú munkahe|y mind a kerÜ|et központi

közép- és hosszú távú cé|jainak megva|ósu|ását támogatják.

A projekt tartalma Corvin sétány továbbépítése a Szigony utcáig

Nagy Temp|om utca - Bókay János utca kozött tervezett, még át nem adott |akóházak

megépítése

BókaY János utca - Szigony utca kozött tervezett, még át nem adott |akó- és irodaházak

megépítése

Bionikai Innovációs Központ megépítése

Kerékpáros há|ózat bővítése, kerékpártáro|ók |étesítése

A projekt cé|jai, e|várt

eredményei
A fej|esztés egy több, mint egy évtizede tartó városmegújítási fo|yamat megfe|elő |ezárását cé|ozza, az

áta|aku|ó - javarészt a 2000-es évek második fe|e óta tires - tcimbök új beépítéséve|, a kapcsolódó

irodaházi és kutatóhe|yi fejIesztésekke| egyÚttal je|entős munkahe|yteremtést is megva|ósítva. A várt

primer eredmény az új |akó- és irodaházak, illetve a Bionikai Innovációs Kcizpont megépítése, míg

áttéte|esen a kerü|et státuszának, gazdasági erejének és vonzerejének n<ive|ése a projekttől kívánt

végállapot'

Projektgazda corvin Zrt., Semme|weis Egyetem, Pázmány Péter Kato|ikus Egyetem

Partnerek,
stakeholderek

onkormányzat

E|őkészítettség FoIyamatban |évő, részIetesen megtervezett projekt.

Szinergiák A projekt számos tematikus cé|hoz kapcso|ódik: jeIentős e|eme Ingat|angazdá|kodási program, a

Fog|alkoztatásfejIesztési program, a Kozterü|et-fejIesztési program, iIletve az A|uIhasznosított terü|etek

fejIesztésnek programja cé|ok projektjeihez egyaránt, számos esetben segŕtve azok megva|ósulását'

KciItségigény 50 000 M Ft

output indikátorok Corvin sétány e|ér a Szigony utcáig (igen/nem); újonnan átadott Iakások száma (db); újonnan átadott

irodakapacitás (m2)

Ütemezés A projekt a beruházók tervei szerint 2020-ig fo|yamatosan épü|ve befejeződik: e|sőként 2015-ben a

Cordia Park Residence |. üteme, majd 2017-ben a t|., ezt követően a projektfennmaradó egységeĺ.
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4.2. Bö|csődebővítés a Nagy Templom utcában

A projekt indoko|tsága,
szükségessége

Józsefváros bö|csődei férőheIy-el|átottsága - akárcsak Budapesté á|ta|ában -, többszörösen aIatta
marad az igényeknek. Különos jelentősége van e szempontbóI a Corvin sétány közelében műkodő Nagy
TempIom utcai Gyermekkert BcjIcsődének, aho| az ingat|anfejIesztések nyomán várhatóan jeIentősen
megnő a bölcsődei férőhelyek iránti igény.

Ez a bti|csőde Vo|t af élső, äíř|it - J.877-ben - Magyarországon kifejezetten e funkció betcjltésére
építettek, ennek nyomán az épü|et a|agsorában működik a Bölcsődei Múzeum is. Az épület egyik fe|ét
időve| a Józsefvárosi Zeneisko|a fog|a|ta e|. A projekt |ényegi e|eme a zeneisko|a e|költöztetése egy, a
jelenIegi adottságokná| kedvezőbb, hason|ó (és kerü|eten be|ü|i) pozíciójú telepheĺyre, az épü|et
újraegyesítése és te|jes egészében bö|csődeként va|ó hasznosítása.

A projekt tartalma - Zeneisko|a átko|töztetése más, kerületkclzponti fekvésű, megfe|e|ő méretű és beosztású,
zenetanítás cé|jára maradéktalanu| aĺkaImas kerÜ|eti tu|ajdonú ingat|anba

- Bö|csőde kibővítése a zeneisko|ai épü|etrészben
- A kibővítéshez szükségesen kapcso|ódó infrastrukturá|is fej|esztések

A projekt cé|jai, elvárt
eredményei

A projekt fő cé|ja a kerü|et bĺiIcsődei kapacitásainak fejIesztése a |egie|entősebb népességnövekedés e|é
néző kerriIetrész szomszédságában, egy eredendően e cé|ra szoIgá|ó épü|etben, ezzeI a férőhelykíná|at
köze|ítése a keres|ethez' Eredményként várt, a primer kapacitásfej|esztésen fe|Ü|, a kerü|et vonzereiének
eme|kedése a kisgyermekes csa|ádok számára is.

Projektgazda onkormányzat, i||etve á|taIa kĺje|cilt szervei

Partnerek,
stakeholderek

Józsefuárosi Egyesített Bö|csődék

E|őkészítettség ProjektötIet.

Szinergĺák A projekt szervesen kapcso|ódik a több tematikus cé|t is támogató Corvin Sétóny Programhoz
kapcsolódó ingatlan- és ktjzterületi Jejlesztések folytatósa akcióterü|eti projektjéhez, annak Iakásépítési
eIeméhez kíná| szociá|is szoIgá|tatást.

Kö|tségigény 600 M Ft (a zeneisko|a új telephe|yének kia|akítása né|kü|)

output indikátorok A Nagy TempIom utcai Gyermekkert Bö|csőde kapacitásának vá|tozása (%)

Ütemezés A projekt 2016-os tervezés esetén 20t7-ben megkezdhető.
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