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5.3.5. Népszínház utca akcióterületi program

5.1. Népszínház utca tematikus revitalizációia

Aprojektindoko|tsága, ANépszínházutcaakerÜ|etegyigenkarakteres,jóvárosszerkezetipozícióban|évőútja,ame|yje|en|eg
szükségessége is sűrűn el|átott kereskede|mi egységekke|, néhány évtizeddeI korábban azonban - és nyomokban

továbbra is -, a kisiparosok fontos kcizpontja vo|t, akárcsak Józsefváros szinte egésze. A projekt

vezérgondoIata e hagyomány felé|esztése és többcélú szoIgá|atba állítása a fog|aIkoztatás javításátó| a

turisztikai potenciá| erősítésén át a hagyományőrzésig' Mindezt erősíti a környék újabban erősödő

mu|tiku|turá|is je||egének egységes projekt aIatt történő hangsú|yozása, a kisipari hagyománnyal

ötvcjzendő hangsú|yozása is.

A Népszínház utca negyedek határán fekszik, komp|ex fejlesztéséve| korábbĺ projektek nem fog|alkoztak.

Az utca két o|da|án fekvő tcimbcik nem mentesek a kerü|etet je||emző társadalmi prob|émáktó|, me|yek

- i|letve a kerü|ethez kotődő számos sztereotípia - nyomán akadá|yai a környék kereskede|mének,

vendéglátóiparának városi szintű népszerűsítésének' A tematiku5 revitalizáció ezt a heIyzetet is oIdani

hivatott.

A projekt tartalma - Tradicionáiis kisiparosok múkcjdésének, Iete|epecĺésének anyagi támogatása

- Marketing (az okotudatos, vásárlás he|yett javításra fókuszáló fogyasztói viselkedés külon

hangsú|yozásáva|), turisztikai desztĺnációmenedzsment

- Kiskereskedők hálózatosodásának szervezési és infrastrukturá|is támogatása

- Kisebb kozterü|eti beavatkozások (padok, zö|dfe|ü|et növelése, tájékoztató táb|ák stb.)

- Kerékpáros há|ózat bővítése, kerékpártáro|ók |étesítése

A projekt céljai, e|várt A projekt fő cé|ja a Népszínház utca tematikus kereskede|mi |átványossággá fejlesztése o|y módon, hogy

eredményei az egyszerre épüljön a középtávú és köze|mú|t kisipari hagyományaira, i||etve az e|mú|t évek etnikai
gazdaságára (e|sősorban a gasztronómia tertiletén)' Járu|ékos cé| a he|yi gazdaság erősítésén keresztÜ| a

munkahelyteremtés, így a fog|aIkoztatás javítása.

Projektgazda onkormányzat, illetve á|tala kijeĺö|t szervei

Partnerek, Kereskedők
stakeholderek

E|őkészítettség Projektöt|et.

Szinergiák A projekt szorosan kapcso|ódik Turizmusfejlesztési program cé| a|att szereplő, a negyedek turisztikai

kínálatának fejIesztését, arcuIatának kiaIakítását, i||etve a városmarketinget és attrakciófejIesztést cé|zó

projektekhez, amint azok tartaImát egy konkrét terü|eten va|ósítja meg.

Kci|tségigény 50 M Ft

output indikátorok Formá|is há|ózatos kooperációba bevont kiskereskedések száma (db); újonnan e|helyezett tájékoztató

táb|ák száma (db)

Ütemezés A kisebb közterü|eti beavatkozások már a projekt megvalósításának elején, cé|szerűen 2016-ban
' megva|ósítandóat mĘ a további projekte|emek a rész|etes tervezést követően 2016-tó| 2020.ig

fo|yamatosan aktuá|isak. A projekt öná||ó menedzsmentszervezetet igénye|, amelynek cé|szerű 2015-

2022 közi5tt Ío|Vamatosan működnie.
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5.2. A Zsibárusház, iIletve Középső-Józsefváros zsidó örökségének turisztikai fejlesztése

A projekt indoko|tsága,
szükségessége

A Népszínház utca kü|sőbb részének két o|da|a, elsősorban a Te|eki László tér kcirnyéke a második
vi|ágháború előtti éVtizedekben - i||etve, kisebb mértékben, de utána is - a budapesti zsidóság é|etének
fontos he|yszíne vo|t, Ezt a hagyományt mára kevés |átható em|ék őrzi - közterü|eten tu|ajdonképpen
semmi, mĘ a házak belsejében elsősorban a ma is működő Te|eki Lász|ó téri szefárd, i||etve Nagy
Fuvaros utcai neo|óg zsinagóga. A Lujza utca -Te|eki Lász|ó tér - Dobozi utca - Magdo|na utca
tömbjének több te|két is magában foglaló Zsibárusház azonban sokáig a Te|eki Lász|ó téren működő
kereskedő és ószeres zsidóságfő |akhelye vo|! ameĺyben tcJbb zsinagóga és imaterem is működött;
hasonĺóan a korabe|i, ám magasabb státuszú Gozsdu udvarhoz. E hagyomány felé|esztés egyrészt
jeIentős érdekĺődésre számot tartó kiegészítése Iehet a Népszínház utca tematikus megújításának,
másrészt koherens, turisztikai értéket is fe|mutató rendszerbe tudná szervezni a tágabb környék zsidó
Vonatkozású em|ékeit (a kozelben megnyí|ó Sorsok Házával, i|letve a Sa|gótarjáni utcai izraelita
temetőveI együtt). Mindezeken felü| a projekt a je|entősen s|umosodott kőrnyék fejIesztésében,
feIzárkóztatásában is szerepet váĺ|aIhat.

A projekt tartalma A Teleki László tér kĺirnyéke zsidó em|ékeinek fe|tárása' rendszerbe szervezése
Marketing, turisftikai desztinációmenedzsment

A he|yi múlt kcizösségi megismertetése, pozitív viszony kiaIakítása

Tájékoztató táb|ák aIkaImazása

A projekt cé|jai, e|várt
eredményei

A projekt fő célja a Ktizépső.Józsefváros zsidó hagyományainak rendszerezése és Iehetőség szerinti
fe|é|esztése, e8yúttal becsatornázása a kerÜ|et multiku|turá|is hagyományainak ésjeĺenének
hangsú|yozására épü|ő turĺsztikai arculatépítési foIyamatba. Járu|ékos haszonként a környék
szegregációval Veszé|yeztetett teriiIetei mú|tjának fe|tárásáva| és kommuniká|ásáVaI erősíti a he|Vi
identitást, az etnikai sokszínŕíség tcirténelmi je|en|étének megismerését.

Projektgazda önkormányzat, iĺletve á|taIa kijeĺölt szervei

Partnerek,
stakeholderek

Erintett izraeIita hitközségek, Sorsok Háza

E|őkészítettség ProjektötIet.

5zinergiák A projekt szorosan kapcsoĺódik TurizmusJejlesztési progrom cé| aIatt szerep|ő, a negyedek turisztikai
kínáĺatának fejIesztését, arcuIatának kiaIakítását, i||etve a városmarketinget és attrakciófejIesztést cé|zó
projektekhez, amint azok tarta|mát egy konkrét terü|eten va|ósítja meg. Hason|óan szorosan
kapcsolódik a Népszínhóz utca temotíkus revitolizócĺója akcióterü|eti projekthez ĺs, |évén abban is
meg|e|enik a mu|tiku|turá|is értékek megje|enítése - és míg ott eĺsősorban a gasztronómiai vetü|etek,
addig itt egy konkrét etnikum, a zsidóság kapcsán elsősorban a ku|turá|is, történeti értékek kerü|nek
e|őtérbe, az e|őbbinek mintegy kompIementereként'

Kö|tségigény 50 M Ft a teljes projektre

output indikátorok A he|yi mú|t megĺsmerésébe bevont tömbbe|i Iakosok száma (fő); újonnan kihe|yezeťt tájékoztató táb|ák
száma (db)

Ütemezés A projekt vagy <jná||ó menedzsmentszervezetet igénye|, vagy a Népszínház utca tematikus revitaIizációja
akcióterü|eti projekt menedzsmentének fe|ügye|ete alatt folyhat. A fe|táró munka már 2015.ben
megkezdődhet a konkrét projektelemek ezt követően,2016 során induIhatnak e|, párhuzamosan
Vezetve a heIyi Iakosság ismeretbővítésére épüĺő bevonást és a turisztikai menedzsmentfeIadatokat'
tájékoztató a nyagok összeá l|ítását.
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5.3.6. Asztalos Sándor út - Kőbányai menti barnamezősút

akcióterÜleti program

6.1. Józsefvárosi pályaudvar területének rehabiIitációja

A projekt indoko|tsága,
szükségessége

Bár Józseívárosban nagy számban forduInak eI aluIhasznosított, i||ewe k<irnyezetidegen funkciót betöltő
terü|etek, ezek közü| mind terjede|mében, mind hasznosítási potenciá|jában kieme|kedik a volt
Józsefuárosi pá|yaudvar terü|ete. ltt a szemé|yszá|lítás 2005-ös megszűnését, majd a kínai piac 2014.es

kiürítését követően a Magyar Posta orczy téri épü|etében folyik csak szervezett tevékenység. A terüIet

átaIaku|ása részben megkezdődött; várhatóan 201S-ben e|készü| a Sorsok Háza ho|okauszt
gyermeká|dozatainak em|ékhe|ye, iIletve a kerü|et keze|ésébe kerÜ| a fennmaradó te|ek egy része, ahoĺ a

tervek szerint sportkĺizpont |étesü|.

E projekt célja, hogy koordiná|ja a terület egészének rehabi|itációját, kereteket teremtsen az egységes

szem|é|et szerint történő, az egyes hasznosítási módok közti összhangot megteremtő megújítás

számára, eIkerü|endő az esetleges Ütközéseket, szinergikus Iehetőségek kihaszná|ásának eImaradását.

A projekt tartalma ProjeKkoordinátori szervezet felá||ítása

Egységes jövőkép kialakítása a terü|eten érintett minden szerep|ő bevonásával

Az egységes jövőkép Iefordítása a szabá|yozási eszkozök nyelvére

A jovőkép eIemei megva|ósu|ásának kataIizá|ása lobbitevékenységge|, a fejIesztési helyszín

|étének köztudatban tartásávaI

A projekt cé|jai, e|várt A projekt a Józsefvárosi pá|yaudvar nagy kĺterjedésű terü|etének egységes szemlé|et szerinti

eredményei megúju|ását cé|ozza, ennek megfe|e|ően a várt eredmény a koherens megúju|ás.

Projektgazda tnkormányzat, i||ewe á|taIa kijelölt szervei

Partnerek,
stakeholderek

Magyar Posta, Sorsok Háza, MÁv, MNV, Fővárosi onkormányzat

Előkészítettség ProjektötIet.

Szinergiák A projekt e|sősorban FoglalkoztatósJejlesztési program cé| a|á tartozó, a Ganz-MÁVAG szabá|yozását
cé|zó projektet erősíti azáĺta|, hogy a fe|értéke|ődő, funkciót nyerő terü|et erősíti annak |ehetőségét,

hogy a Ganz-MÁvnc te|kén is hason|ó átrendeződés mehessen végbe'

Kö|tségigény 15M Ft a teljes projektre

output indikátorok Egyeztetések megtörténte az érintett szerep|őkkel a jövőkép kiaIakítása érdekében (igen/nem); a

jovőkép aIkaImazási fe|téteIeinek rendeIkezésre ál|ása a kerü|eti szabá|yozásban (ĺgen/nem)

Ütemezés Az egységes jĺivőkép kialakításának kezdeményezése 2015 közepétő| |ehetséges, 20].6 eIső fé|évére

megva|ósítható. A megfele|ő szabá|yozási eszközök eIkészítése mindezzeI párhuzamosan, Iegkésőbb

2016 közepére elkészíthető; az ezt k<ivető lobbĺtevékenységet az ütemezés nem érinti.
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6.2. Michelin tumigyár terü|etének hasznosítása

Aprojektindoko|tsága, AKerepesi úti Michelingumigyárterü|ete2015-igegyérte|műenakerü|ettisztánipari részei kcizé
szükségessége számított, me|ynek köze|ében nincs lakófunkció. A gyár 2015-ben várható bezárása ugyanakkor

megteremti a szÜkségét annak, hogy kész tervek ál|janak rende|kezésre a nagy kiterjedésű, jó városi
pozíciójÚ terü|et későbbi hasznosítására; arra hogy e hasznosítások a Iehető |egkorábban cisszhangba
kerüljenek a szabá|yozási keretekke|. Az önkormányzat mozgásterét ugyan csökkenti, de meg nem
5zünteti, hogy a gyár terü|ete magántu|ajdon'

A projekt tarta|ma - Egységes jĺivőkép kia|akítása a tu|ajdonos és a potenciá|is jövőbe|i hasznosításban érdeke|tek
bevonásával

- onkormányzati á||áspont kialakítása a kívánatos jövőbe|i funkciókat i||etően fiavaso|tan ipari
vagy kereskedelmi tevékenységként), annak képviseIete a jövőkép kiaIakítása során

- Az egységes j<ivőkép Iefordítása a szabá|yozási eszközok nYeĺvére

- Átmeneti hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata és a megfeIelő szabá|yozási kcirnyezet
megteremtése

A projekt cé|jai, e|várt A projekt a MicheIin gumigyár potenciá|is jöVőbe|i funkcióváĺtásái hivatott elősegíteni.
eredménvei

Projektgazda Önkormányzat, i||etve á|tala kijeIö|t szervei

Partnerek, A terü|et tu|ajdonosa, potenciá|is új tu|ajdonosok és bér|ők
stakeholderek

Előkészítettség Projektötlet.

Szinergiák

Kö|tségigény nincs

output indikátorok Írott, nyilvános önkormányzati jövőkép meg|éte (igen/nem); az cinkormányzati jövőkép alkalmazási
fe|téteIeinek rendelkezésre á||ása a kerü|eti szabá|yozásban (igen/nem)

Ütemezés Az egységes jövőkép kia|akításának kezdeményezése 2015 közepétő| |ehetséges, 2016 e|ső félévére
megva|ósítható. A megfeIe|ő szabá|yozási eszközök eIkészítése mindezzel párhuzamosan, legkésőbb
2016 közepére elkészíthető.
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6.3. Ganz-MÁVAG területének szabályozása

A projekt indoko|tsága, A vo|t Ganz-MÁVAG gyárte|ep he|yén még 2015-ben is folyik ipari terme|és, ha nem is nagy |éptékű' A
szükségessége ke||ően diverz munkapiaci kíná|at megteremtése szempontjábó| hasznos, ha maradnak ipari

munkahe|yek a kertjIetben, me|yek számára a Iakónegyedek á|taI mérséke|ten érintett, je|entős

hányadában rendezet|en hasznosÍtású Ganz negyed kivá|óan alkaImas.

Minthogy a terü|et ugyanakkor közeĺ fekszik Józsefváros be|városias terü|eteihez, kívánatos, hogy a

betelepülő, i||etve heIyben maradó ipari tevékenység tiszta, aIacsony környezetterhe|ésű
techno|ógiákra, profiIokra épü|j<in.

A projekt tarta|ma . Szabá|yozási keretek megteremtése a Ganz negyed rendezett hasznosításának |ehetővé

téte|éhez

- Adókedvezményekke|, egyéb szabá|yozási ösztönzőkke| va|ó támogatás a kÍvánatos ipari

tevékenységek bevonzása érdekében

A projekt cé|jai, e|várt A projekt fő cé|ja a fog|a|koztatási portfó|ió diverzifiká|ása a kerü|etben, ipari munkahe|yek teremtése
eredményei o|yan módon, hogy a tevékenység ne ütközzön érdemben a Ganz negyed belvároskcize|i |okációjáva|. E

két cé| párhuzamos e|érése a projekt várt eredménye.

Projektgazda onkormányzat, il|etve á|ta|a kije|ö|t szervei

Partnerek,. 
. 

.'-'.' ';.;, . Potenciá|is ipari vál|a|kozások, jelen|egi ingat|antu|ajdonosok
sTaKenotoereK

E|őkészítettség Projektöt|et.

output indikátorok A rendezett hasznosítást Iehetővé tevő szabá|yozási keretek meg|éte (igen/nem); szabá|yozási ösztcinzők

rendeIkezésre á||ása (igen/nem)

Szinergĺák A projekt szervesen kapcso|ódik az Alulhasznosított terüIetek Jejlesztésének progromja cé|hoztartozó, a

zo|d ipar lete|epedését cé|zó projekthez, amely a tuIajdonviszonyok rendezését és a kaotikus

hasznosítási állapotok feIszámo|ása révén jeIentősen könnyebben va|ósuIhat meg.

Kö|tségigény nincs

Ütemezés A szÜkséges szabályozások kidolgozása 2015-ö5 e|őkészítést ktjvetően 2016 e|ső fe|ében e|végezhető.
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6.4. AsztaIos Sándor úti feltáróút |étrehozása

A projekt indoko|tsága, A kerület fő iparterü|etei közúti e||átottsága gyenge, a JózseÍvárosi pá|yaudvar revita|izációjának a rossz
szükségessége közúti megköze|íthetőség, feltártságje|entős akadá|ya. A Ganz terü|et és a Józsefvárosi pá|yaudvar

terü|etének megújítását egyí.ittesen szo|gá|hatja egy új kcizlekedési útvona| kia|akítása az Asztalos
Sándor utcáva| párhuzamosan, a vasút túlo|da|án, összekötve a Dózsa György utat a Kőbányai úttal,
egészen a B|áthy ottó utcáig.

Ennek e|ső |épése a tu|ajdon rendezése és a megva|ósításhoz szĺ.ikséges tanulmányok, Valamint a

szabályozási terv elkészítése, továbbá a szabá|yozás alá vont terü|et kisajátítása, a szÜkséges
teIekaIakítási e|járások Iefolytatása.

A projekt tartaIma - Tu|ajdonviszonyok rendezése, eset|eges kisajátítások

- Tervezés, szabályozási kornyezet kiaIakítása

. ÚtépÍtés

- Kerékpáros há|ózat bővítése, kerékpártáro|ók |étesítése

A projekt cé|jai, e|várt A projekt cé|ja a Ganz negyed megköze|íthetőségénekjavítása, a kerü|et ipari terü|eteinekjobb
eredményei fe|tárásáva| a kihaszná|ás ncjve|ésének tisztönzése. A várt eredmény, ennek megfe|e|ően, a terÜ|ethez

i||eszkedő - zöld - ipari tevékenység növekedése, munkahe|yek |étrejötte. A Michelin gumigyár egyes,
ma közútró| közvetlenÜl nem megköze|íthető te|keinek he|yzetbe hozása.

Projektgazda Ônkormányzat, il|etve á|ta|a kije|ö|t szervei

Partnerek, Fővárosi Önkormányzat, BKK Közút, MÁV, érintett te|ektu|ajdonosok
stakeholderek

E|őkészítettség Projektkezdemény, a fővárosi barnamezős tematikus fej|esztési programban, i||etve a kerÜ|et

szabálvozási tervében e|őzménnvel bír.

Szinergiák A fe|táróút |étrehozása a terÜ|et vonzóbbá téte|éve| segíti a Ganz-MÁVAG terĺ)letén zöld ipar
l ete l e ped ésén e k katol i zó l ósa projekt megva|ósu |ását.

Kö|tségigény 1500 M Ft

output indikátorok A fe|táróút eIkészü| (igen/nem)

Ütemezés A szükséges tervezési munkákat 2016 során elvégezve, a kisajátítások 2o1-7-es befejezése me||ett a

kivite|ezés 2018 |. fé|évében te|jesíthető.
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5.4. TEMAT|KUs FEJLESZTÉSEK

5.4.1.. lngatlangazdá|kodási program

A1. Báľlakásrendsrer komfort ás mérot szerinti átstrukturálása

A projekt indoko|tsága, Józsefvárosban kiemelkedően magas a kerü|eti önkormányzati tulajdonÚ bérlakások aránya. Ennek az

szükségessége á||ománynak ugyanakkor tetemes része igen rossz ál|apotú: több, mint harmada komfort né|kÜli és tobb'
mint kétharmada egyszobás. Ezektől nem függet|enü| 13%.uk üres, nagyrészt |akhatásra a|kaImat|an

á||apotuk miatt.

Ezze| párhuzamosan két okbó| is fontos, hogy a kerü|et jó| strukturált, hasznos bér|akáshá|ózattaI

rendeIkezzen. Egýelő| a hátrányos társadalmi he|yzetű népesség magas koncentrációjábó| kovetkezően

számos o|yan csoport él Józsefvárosban, melynek tagjai |akhatási igényeit a piac nem e|égíti ki a

|ehetőségeiknek megfe|e|ő módon, így szükséges, hogy a kerület biztosÍtson számukra - szociá|is -
Iakhatást, mege|őzendő lecsúszásukat, hajĺéktaIanná vá|ásukat. Másfelő| a kerü|et társadaImi
összetéte|ének javításának egyik eszköze Iehet o|yan bér|akások fenntartása, amely aIkaImas lehet a

kerÜ|eti átlagná| magasabb státusuú lakosság bevonzására, a JózsefuárossaI szembeni e|őíté|eteket
kedvező bérIeti konstrukciókkaI kompenzá|va. Ez utóbbi eszköz eIsősorban fiatal házasok, gyermekesek

esetében Iehet reIeváns.

Fontos kapcsolódó szempont, hogy a |akásá||omány átalakítása során szem e|őtt ke|l tartani az olcsó
fenntartás |ehetőségeit is, e|sősorban a rászorulókat cé|zó kisebb, a|acsonyabb |akbérű |akások esetén. A
környezetkímé|ő, energiahatékony műkĺidtetés érdekében nagy hangsú|yt ke|| fektetni már a

koncepcioná|is tervezés foIyamán is az energiahatékonyságot növe|ő aktív és passzív techno|ógiák,
tervezési e|vek, Iehetőség szerint kornyezeti minősítő rendszerek aIkaImazására'

A projekt tartalma - Komfort né|kü|i bérlakások fe|számo|ása akár bontássa|, akár komfortosítássa|.

. Komfortosítottság módja szerinti szegmentálás: p|. a|acsony rezsikö|tségű egyedi fűtésű és

központi fűtésű |akások párhuzamos biztosítása, kártyás mérőkkel el|átott |akások biztosítása.

- Bontott bérlakások részbeni pótlása új építésű, energiahatékony bérházakkal, aze|őző pontban

Ieírt szegmentálás megtartása me||ett.

- Kerü|eti ingat|anfejIesztések során önkormányzati bér|akások számára történő hasznosítás
konstrukciójának kidoIgozása.

- Bér|akásokegyen|eteselosztásaakerületegyesnegyedeiben-aszociá|isésakcizéposztá|y
bevonzását cé|zó |akások esetében egyaránt.

- A bevonzást cé|zó bér|akások esetében Iakbérsú|yozás aszerint, mennyire szegregá|t az adott
környék, fordított arányosságot követve.

. Egyszobás Iakások arányának cscikkentése, e|sősorban a másfé| és kétszobás |akások javára.

A projekt céljai, e|várt A projekt cé|ja kettős: egyfe|ő| fenntartható szociáĺis |akhatási |ehetőségek biztosítása a rászorulók

eredményei részére, másfe|ől a társada|mi sokfé|eség erősítése a fiata| középosztá|y számára is vonzó bér|eti

Iehetőségek feIkíná|ásáva|. Járu|ékos cé| a bér|akásállomány á||agának javítása, a hasznosíthatatlan
egységek feIszámo|ása.

Projektgazda önkormányzat, i|letve álta|a kije|ölt szervei

Partnerek, Ingat|antuIajdonosok, potenciá|is ingatlanfejIesztők
stakeholderek

Eĺőkészítettség Projektöt|et

Szinergiák A projekt szervesen kapcso|ódik a tobb céĺhoz is tartozó orczy Negyed Program akcióterü|eti projekthez,

ame|y e projekt egyik fő megva|ósu|ási he|yszíne |ehet, |évén, a rossz á||agú bér|akások nagy hányada a

vonatkozó akcióterü|eten fekszik; megva|ósításuk ekképpen összekapcso|ódik.

Kö|tségigény 10 000 M Ft

output indikátorok Komfort nélkü|i bér|akások száma (db); új építésű bérlakások száma (db); át|agos bér|akásméret (db

szoba)

Ütemezés A projekt kido|gozása és e|őkészítése 2016 során |ehetséges, akárcsak a je|en|egi |akásá||omány

projektcé|oknak megfe|elő hasznosítási kereteinek megteremtése. A szükséges fizikai beavatkozások -
bontás, építés, fe|újítás, közmű-korszerűsítés - 2017-tő| 2o22-ig' a megfeIe|ő források rendelkezésre

á||ása esetén, foIyamatosan megva|ósuIhatnak.
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A2. Társasház.fe|úiítások támogatása

A projekt indoko|tsága, Akárcsak a belvárosi kerü|etek |egnagyobb hányadában, Józsefvárosban is igen magas a |erom|ott á|lagú
szükségessége társasházak aránya, ahol az évtizedes elhanyago|ást a tuIajdonosok nem képesek önerőbő| kompenzáĺni.

Az ebbő| fakadó további á||apotrom|ás számos negatív hatássa| bír: rontia az ingat|anok értékét. a
városképet, a kerü|et imázsát, de akár baIesetveszé|W is teremthet.

E he|yzetek keze|ésére cé|szerű a kerü|etnek pá|yázati lehetőséget biztosítani társasházak kÜ|önbĺiző
szintű - homIokzati, be|ső, gépészeti, tető-, kozmű- - fe|újítására, az adott társasház objektív pénzügyi
lehetőségeit (heIyiségek kiadhatósága, rek|ámhá|ó eIheIyezhetősége stb.) figyeIembe vevő önrész
kiegészítéseként; bárházak esetében érteIemszerűen önrész né|kül.

A projekt tarta|ma - A kerÜ|et társas- és bérházainak fe|mérése fe|újítási szükség|etek szerint.

- Pá|yázati rendszer kido|gozása, várt önrészek súlyozása az egyes társasházakjövede|emterme|ő
képessége szerint.

- Éves támogatási keret e|osztása a fentiekben kido|gozott rendszer aIapján.

A projekt cé|jai, e|várt A projekt cé|ja, hogy ĺehetővé tegye az igen rossz á||apotú társas- és bérházál|omány megújítását azza|,
eredményeĺ hogy támogatást biztosít a |egfontosabb beavatkozásokhoz a |akókĺizosségek számára. Ennek nyomán

javu| a kerü|et városképe, imázsa, emelkedik az érintett - és azok környezetében á||ó - ingat|anok
értéke.

Projektgazda onkormányzat, i||etve álta|a kije|c!|t szervei

Partnerek, Társasházak
stakeholderek

E|őkészítettség Projektötlet'

Szinergiák A projekt két akcióterü|eti projekthez is kapcso|ódik: az Európa Belvórosa Program //. részeként sor kerü|
több társasház homIokzati, iĺĺetve beIsőudvaros megújításá ra, mígaz orczy Negyed Program a bérházak
fizikai beavatkozásainak teremt aIkaImas keretet, me|ybe je|en projekt is bei||eszthető a negyed
bérházainak erejéig.

Kciltségĺgény 10 000 M Ft a teljes projektre

output indikátorok Társasház-fe|újítási támogatási keret te|jes összege (M Ft); eĺnyert támogatás aránya a keretösszeghez
képest (%); támogatott házak száma (db)

Ütemezés A projekt kido|gozása és előkészítése 2015 során Iehetséges, így 2076. e|ső fé|évi pá|yáztatássaI az e|ső
támogatott fe|újításokra 2oL7-ben már sor kerü|het. Innentől - indikatív értékként, me|ytő| a
ľende|kezésre á|ló források a|apján |ehetséges mindkét irányba az e|térés - évente 25 ház
megújításának támogatása lehetséges, tárgyév e|őtti fé|éVben megva|ósuló pá|yáztatássa| 2022-ig.
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5.4.2. KozterÜlet-fejlesztési program

B1' Sport. és rendezvényközpont |étesítése

A projekt indoko|tsága, A Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem Ludovĺka Campusának |étesítéséve| kapcsolatosan Józsefváros

szükségessége átengedte az orczy park terü|etét, ame|y a beruházás kezdete e|őtt a kerü|et fontos sportközpontja vo|t,

számos |étesítménnye|, ame|yek á||aga ugyanakkor sok esetben e|maradt az optimálistól' A kerü|et a

park átengedése fejében - a tervek szerint még 2015 során - a Józsefvárosi pályaudvar terü|etébő| kap

kompenzációt, ahol lehetőség nyílik új funkciók, akár sport- és rendezvényközpont létesítésére.

Józsefvárosban nem működnek nagy számban a kerü|et szóvetébe szervesen beágyazódó sportpályák, a

rekreációs és a versenysport számára egyaránt jobbára csak kerü|eten kívü|i he|yszínek á||nak

rendetkezésre. Ez, tú| azon, hogy jelentős szo|gá|tatási hiányt képez, abbó| a szempontból is

kedvezőtIen, hogy a sporto|ási keretek bĺztosítása a társadaImi feIzárkóztatásnak is kivá|ó eszköze,

e|sősorban a fiataIok számára képes o|yan kereteket, közösséget biztosítani, ami önmagában prevenciós

erőve| bír számos negatív é|etútválasztás szempontjábó|. Ezt jó| pé|dázza az ún. FiDo téren az MNP
program keretében |étrehozott ifjúsági sportcentrum, amely megnyitása óta te|tházzal üzeme|.

A projekt tartalma - Rendezvénycsarnok építése, mé|ygarázzsa|

- Sportpá|yák kiaIakítása (futball-, streetba||-, strandröp|apda-, tenisz-, at|étika-, fallabda-,

futópá|ya, fitnessgépek, mászófal, uszoda, tánc- és küzdősporťterem)

- Kapcso|ódó szolgáltatások: hoste|, étterem |étesítése

- Szociális munkások szervezése a |étesü|ő kapacitások társadaImi integrációs cé|ú hasznosítására

A projekt cé|jai, e|várt A projekt cé|ja meďe|e|ő sporto|ási és szabadidős kapacitások biztosítása a kerü|et |akói számára,

eredményei kü|önös tekintette| azok társadalmi integrációs cé|ú hasznosítására.

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

Partnerek, MÁV, MNV
stakeholderek

E|őkészítettség Projektötlet.

Szinergiák A projekt kapcso|ódik azAlulhasznosítottterületekfejlesztésnek programja cé|hoz kapcso|ódó, a Ganz-

MÁVAG terü|et szabá|yozását szolgá|ó projekthez, amint a szomszédos, pá|yaudvari telek
nasznosításának fejIesztéséveI kedvezőbb, strukturá|tabb piaci keresIetet is meg képes jeIeníteni a
jeIenIeg nagyrészt áttekinthetetlen kereskedeImi tevékenységgeI eIfog|a|t gyárteIepen.

Kö|tségigény 9000MFt

output indikátor Rendezvénycsarnok elkészü|te (igen/nem); elkészü|t sportpá|yák száma (db); a központ műkcidtetésében

aktív szociá|is munkások száma (fő)

Ütemezés A 2015 során befejeződő teleka|akítási e|járást követően az önkormányzat birtokba veheti a fejlesztés

helyszínéü| szoIgá|ó terü|etet, majd 2o16-0s tervezést feltéteIezve 2017-ben megva|ósuIhat a

sportpá|yák, majd 2018-ban a rendezvényközpont kiviteIezése.
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82. Zö|dfelületek minőségi felújítása, fenntartása

A projekt indoko|tsága,
szükségessége

Józsefuáros, kü|önösen Pest más belső kerü|eteive| összehason|ítva, jól el|átoťt z<i|dfelü|etekke|, azonban
azok nagy része két helyen, a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, i||etve az orczy parkban összpontosu|.
Ezeken fe|üĺ a közterek rendeĺkeznek ugyan kisebb-nagyobb zo|dfe|ü|etekke|, ĺ||ewe néhány kisebb park
is található a kertiletben - mint a Füvészkert -, azonban így is számos kisebb szomszédság né|külözi
te|jes mértékben a zö|d fe|ü|eteket, gyakran még a fákat ĺs.

A ke||ő zciIdfeltjIet számos szempontbó| né|ktilözhetetĺen ke||éke a városi |étnek: a hőszigethatás
csökkentése, az esztétikai minőség eme|ése, a mikrok|íma javítása á|talános szempontjain fe|ü| fontos
közösségi és rekreációs kapacitásokat is nyújtanak' ||yen szempontból kiemeIendő a ktizcisségi kertek
szerepe, ameIyek üres teIkek átmeneti, i||ewe aIkaImas helyszínek tartós hasznosításaként különösen
aIkalmasak közösségteremtő és.erősítő szerepek betö|tésére.

A projekt tartalma AIkaImas szé|ességú utcákon, utakon fák, fasorok teIepítése (a közművesítettség függvényében -
me|y je|entős kci|tségtényező e tekintetben - veremben vagy akár dézsában)

Intézménykertekátjárhatóságánakjavítása, propagáĺása (ELTE Bölcsészettudományi Kar, beIső
és kü|ső k|inikai tomb, Múzeumkert)

Közösségi kertek rendszerének kiterjesztése foghíjteIkeken, aIkaImas méretű és eIrendezésű
köztereken

Fe|újítássa| korábban nem érintett közterek fásítása, zö|dítése (p|. Szigony utca |akóte|epi
szakasza, Leonardo da Vinci köz, Nagyvárad tér)

Társas- és bérházak be|ső udvarain ,,zsebkertek,, kĺalakításának ösztönzése anyagi és szakmai
támogatássaI

A projekt cé|jai, e|várt A projekt cé|ja a kerü|et zö|dfeĺü|eti ellátottságának javítása, kü|önös tekintette| a közösségépítésre
eredményei alka|mas terek, kertek kialakítására' A várt eredmény e kapacitások növekedése.

Projektgazda onkormányzat, illetve á|taIa kije|ĺi|t szervei

Partnerek,
stakeholderek

Intézménykertek tuIajdonosai, társasházak, Fővárosi önkormányzat, BKK Közút

E|őkészítettség Projektot|et egyes e|emek (pl. fakataszter, zö|dfe|Ü|et fenntartási és környezetvéde|mi koncepció stb.)
rendeIkezésre álInak.

Szinergiák A projekt számos más projekthez kapcso|ódik. A be|ső udvarok zö|dítése a Tórsashóz-fe!újítósok
támogatósa projekt részeként Va|ósítható meg, mĘ a B|aha Lujza tér revita|izációját szo|gá|ó
akcióteÍÜ|eti projekt egy konkrét esetben megva|ósítja a kcjzterek zöldfelületi eIlátottságának javítását.

Kö|tségigény 75MFt

output indikátorok Újonnan kihe|yezett fák száma (db); műkĺidő közösségi kertek száma (db)

Ütemezés 2015. második fé|évĺ tervezést követően 201'6-tó| 2022-iga források rendeIkezésre á||ása függvényében
folyamatosan ütemezhető a zti|dterü|etek |étesítése. A be|ső udvarok zö|dítését i||etően |d. a 82
kuIcsprojekt ütemezését.
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5.4.3. Tu rizm usfej l esztési progra m

C1. Negyedek turisztikai kíná|atának erősítése, arculatának kialakítása

A projekt indoko|tsága,
szükségessége

Józsefuáros negyedei, |étÜk eIső éveiben, csupán részIegesen vá|tak önálló, identitásteremtő entitássá. E

fej|ődést erősíti, egyúttal a kerü|et turisztikai aIuIhasznosítottságát csökkenti, ha az egyes negyedek

ciná|ló arcuIatot képesek kialakítani, me||ye| egyfe|ó| a V|ll. kerÜ|etiséghez kotődő negatív konnotációkto|

szabadon, másfe|ő| a turizmus számáĺa is jó| értelmezhető Ĺizeneteket továbbítva válhatnak egyfelő| a

he|yiek számára kĺitődésre a|kalmas, másfe|ő| a kerü|et |átogatói számára is érdekes területi egységekké.

Mindennek kiaIakításához a negyedek organikusan kiaIaku|t sajátosságai, |átható - de nem kihaszná|t -
adottságai, ilIetve a kerület 2010-ben készü|t turisztikai és városmarketing-koncepciója szolgá|hat aIapul.

A projekt tartalma - Meg|évő negyedszintű értékek, sajátosságok azonosítása

. Aturisztikai és városmarketing-koncepció fe|ü|vizsgá|ata az azonosított értékek, sajátosságok'

i||etve a foto-2o15 között beá||t vá|tozások fényében

- Az egyes negyedek potenciá|jának azonosítása és e potenciá| szerinti sú|yozás a megva|ósítás

során

- Negyedbrandek telépítése: húzóhe|yszínek, |átniva|ók, tematikus értékek, partnerek nevesítése

és kommunikálása

- Aktív marketingtevékenység kifelé és befe|é egyaránt

A projekt cé|jai, elvárt
eredményei

A projekt cé|ja a negyedek identitásának építése, ilyesformán a heĺyi kcizösségek erősítése, egyútta| a

turizmus miné| te|jesebb bevonzása a kerü|etbe.

Projektgazda önkormányzat, i||etve áltaIa kijeIo|t szervei

Partnerek,
stakeholderek

Turisztikai szolgáltatók, szá||áshelyek, Fővárosi onkormányzat és szomszédos kerü|etek turisztikai

szervezetei

E|őkészítettség ProjektötIet'

Szinergiák A projekt több o|yan további projektte| szinergikus kapcso|atban á||, ame|yek a kerü|et egyes kisebb

részein va|ósítanak meg tematikus fej|esztéseket. ||yen e|sősorban a Népszínház utca, ilĺetve a

Polotanegyed: Galérionegyed akcióterü|eti projektje. Szorosan kapcso|ódik a Varosmarketing és

ottrakcióÍejleszťés projekthez, annak szubkerületi szintű támogató projektjének tekinthető.

Kö|tségigény 20 M Ft a teljes projektre

output indikátorok Azonosított értékekkel rende|kező negyedek száma (db); fe|épített branddeI rende|kező negyedek

száma (db)

Ütemezés A projekt a szükséges szakértői kapacitások megteremtéséve| már 2015 fo|yamán e|indítható, és

innentő| 2o22-igüzeme|het. Fizikai beavatkozás a projekthez nem tartozik.
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C2. Városmarketing és attrakciófejIesztés

A projekt ĺndokoltsága,
szükségessége

A negyedszintű identitásfej|esztésen és .teremtésen kívÜl, ami az E1. projekt tárgyát képezi, sztikséges
Józsefváros identitását, turisztikai értékét kerü|eti szinten is strukturá|t módon fejIeszteni. Ennek keretét
teíemti megje|en projekt, ame|y a|apvetően a kerü|et turisztikai céĺponttá fejIesztését cé|ozza, ĺ||etve
ehhezi||eszkedően,annakimázsánakjavítását,akerü|etheztapadósztereotípiák|ebontását cé|ozza.Az
á|talános marketingeszközökön feIÜl a projekt részét képezi a |étező turisztikai attrakciók fejIesztése,
tudatosítása; a |étező, de attrakcióként egye|őre nem funkcioná|ó adottságok potenciá|jánakjobb
kihaszná|ása; vaIamint új, a kerü|et adottságaiból szervesen következő attrakciók fejIesztése.
Mindezze| a projekt egyszerre irányuI a turizmusfej|esztés áttéteIes gazdaságfej|esztő hatásának, i||etve
az imázsjavu|ás sokka| á|ta|ánosabb (bekö|tözési, befektetési hajIandóság, Ioká|patriotizmus stb.)
hatásai nak kiteljesítésére.

A projekt tartalma Tudatos, aktív imázsépítés, a kertiIet pozitív értékeinek kidomborításával és kommunikálásávaI
Turisztikai marketing a kerü|etrő| mint komp|ex cé|pontról

Konkrét attrakciók marketingje

KertjIeti adottságokbó| organikusan következő attrakciók fe|építése, kti|önös tekintetteI a
fővárosi, országos, akár régiós szinten egyedü|á||óként, i||etve ritkaságként hirdethető
|átvá nyosságokra.

A projekt cé|jai, elvárt
eredményei

A projekt cé|ja kettős: egyfelő| Józsefváros turizmusának fellendítését hivatott szo|gálni, ezen
érte|mében a várt eredmény a látogatószám, a turisztikai bevéte|ek növekedése, i||etve kiegyen|ítődő
kerü|eti penetrációja. Másfe|ő| cé|ja a kerü|eti identitás pozitív o|da|ának továbbépítése és dominánssá
téte|e, ebbé|i érte|mezésének mérhető, materiá|is várt eredményei a projektnek nincsenek.

Projektgazda onkormányzat, i||etve á|taIa kije|<ilt szervei

Partnerek,
stakeholderek

Turisztikai szoIgá|tatók, szál|ásheIyek, Fővárosi onkormányzat és szomszédos kerü|etek turisztikai
szervezetei

Előkészítettség ProjektötIet.

5zinergiák A projekt e|sősorban a kisebb |éptékű kommunikációt mega|apozó Negyedek turisztikai kĺnólatónak
fejIesztése, orculatónak kiolakÍtoso projektte| áĺl kapcsoIatban, ami jeIen projekthez biztosít oIyan
részeIemeke! amik kerÜ|eti szinten egységes rendszerré, egyséBes üzenetté fejleszthetők' Más, konkrét
projekekhez csak áttéte|esen, a fent em|ített negyedszintű projekten át kapcso|ódik (lásd E1. projekt
szinergiáiná|).

KoItségigény 20 M Ft a teljes projektre

output indikátorok Marketinge|t attrakciók száma (db); aktívtevékenységge| újonnan fe|épített, marketinBge| rende|kező
attrakciók száma (db)

Ütemezés Amennyiben 2015 második fé|évében sor kerü| a szükséges humán erőforrások biztosítására, 2016.ban
megkezdődhet az egyes aťtrakciók, i||etve attrakciójeĺöĺtek menedzsmentje, a kerü|etszintű
imázskampány fe|építése és megfeIelő csatornákon va|ó kommunik á|ása' 2076. második fe|étő| reá|is
konkrét attrakciók fejIesztése, meIyek finanszírozása, amennyiben a fejlesztés fizikai beavatkozásokat is
igénye|, nem része je|en projekt kö|tségigényének, már csak a potenciá|is fejlesztések áľainak nagy
várható szórásábó|, il|etve a kÜ|ső beruházói finanszírozás lehetősé8e miatt sem.
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5.4.4. Fog|a l koztatásfej lesztésl progra m

Dl' Ú; szakmai programok ál|áskeresőknek, vállalkozásoknak

A projekt indokoItsága,
szükségessége

Budapesten a V||l. kerü|etben a Iegmagasabb a munkané|kü|iség' így kiemelt szereppe| bírnak azon
beavatkozások, amelyek a fogIaIkoztatási heĺyzet javítását cé|ozzák. Míg a Magdoĺna Negyed Program
kapcsán a 2000.es évek végén és a 2010-es évek e|ső felében számos i|yen profi|ú projekt cé|ozta a
Ieghátrányosabb munkaerő-piaci helyzetű egyének heIyzetének javítását, addig a kedvezőbb heIyzetű

munkavá||a|ók, i||etve a munkaadók cé|zására kisebb léptékben, e|sősorban csak az Európa Belvárosa
Program inkubációs elemei révén, a PaIotanegyedben kerü|t sor.

E kulcsprojekt célja, hogy strukturá|t, az egész kerüĺetre érvényes megköze|ítésse| kerü|jön sor az

á||áskeresők készségeinek, ismereteinek fejIesztésére, i||etve vá||aIkozásfejIesztésre - utóbbihoz ideértve
a vá||aIkozóvá vá|áshoz, i||etve a működő vá||aIkozás e|őre|épéséhez nyújtott tanácsadást, szakmai
segítséget egyaránt.

A projekt tartalma Á||áskeresési tanácsadás cé|csoportok szerint szegmentá|t, igényekre szabott formában,
kerü|etszerte ttibb he|yszín en

Vá||aIkozóvá vá|ás támogatása tanácsadássa|, információs anyagok összeá||ításáva| és

terjesztéséve|, kerü|etszerte több heIyszínen

Vá|lalkozásfejlesztési tanácsadás kerÜletszerte több heĺyszínen

A projekt céljai, e|várt
eredményei

A projekt fő cé|ja a fog|aIkoztatás jaVítása támogatásának kiterjesztése a szociá|isan hátrányos helyzetű
cé|csoportokon tú|ra, kisebb intenzitású, de nagyobb e|érésű tanácsadási szoIgá|tatásokka|, kü|cin

hangsú||yaI a vá||aIkozásfejIesztésen. A várt eredmény a működő és a fej|ődő vá||aIkozások számának
ncivekedése, i||etve a munkané|kÜ|iség á|ta|ános csokkenése.

Projektgazda önkormányzat, i||etve áltaIa kijelö|t szervei

Partnerek,
stakeholderek

Munkaügyi kirende|tség, kü|ső szoIgáltatók

E|őkészítettség Projektöt|et, a Magdo|na Negyed Program során fo|ytatott hasonló projektelemek nyomán némi
e|őkészítettségge|, továbbfejIeszthető mi ntákka|.

Szinergiák A projekt szervesen kapcso|ódik az EIlótórendszeri kapacitó;ok programja cé|hoz tartozó MNP szociá|is
programjainak folytatása, kiterjesztése a kerü|et minden rászoru|ójára, hiszen az igen hason|ó tematika,
ame|y me||ett e|térés főként a cé|csoport tekintetében á|| fenn, várhatóan a két projekt kapacitásai
összehangoIhatóak Iesznek.

KoItségigény 200 M Ft

output indikátorok Áĺláskeresési és vá||alkozásfej|esztési tanácsadási he|yszínekkeI egyaránt rende|kező negyedek száma
(db); szegmentá|t és aktívan e||átott ál|áskeresési cé|csoportok száma (db)

Ütemezés A projekt 2016-os tervezés esetén 2oI7-ben megkezdhető, majd a szo|gá|tatás 2022-ig fenntartható.
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D2. Bionikai klaszter kataIizá|ása

Aprojektindoko|tsága, APázmányPéterKato|ikusEgyetem|nformációsTechno|ógiai ésBionikai KaraSzigonyésPráterutcák
szükségessége kereszteződésében 2004-ben átadott épü|ete aIakította a |eghatározottabban tematikus bionikai

fej|esztési k|aszter számáĺa re|evánssá a Losonci negyedet Józsefvárosban. A Semme|weis Egyetem
kĺize|i kü|ső k|inikai tömbje, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Kísér|eti orvostudományi Intézete,
me|yek mind néhány száz méterre fekszenek az egyetem épü|etétő|, egyaránt erős szĺnergikus
kapcso|atban á||tak a beruházássa|, így |ogikus vá|asztás vo|t, hogy a Semme|weis Egyetem és a Pázmány
Péter Kato|ikus Egyetem a Tcimő utca - Balassa utca - Apáthy |stván utca - szigony utca tömböt válassza
ki közös Bionikai lnnovációs Központja megépítésére.

A beruházás 2015-ben vette kezdetét, egyérte|művé téve, hogy a negyed a tudományág országos szintű
kutatási központja lett. Ebbő| az adottságbó| következikjeIen projekt, me|ynek cé|ja e sűrűsödés
foIytatódásának ösztönzése, új kutatási kapacitások, kapcso|ódó gazdasági szerep|ők irodáinak,
laboratóriumainak területre vonzása, ezzeI magas hozzáadott értéket megjeIenítő munkaheIyek
teremtése a kerü|etben.

A projekt tarta|ma - A kutatóközpontĺ szerepkör beépítése a Losonci negyed és a kerü|et marketingjébe

- Kapcso|ódó kapacĺtások bete|epüĺésének ingat|anokkaI való támogatása a negyed terü|etén,
eset|egesen heIyiadó-kedvezmények biztosítása

A projekt cé|jai, e|várt A projekt célja, hogy egyérte|műsítse a Losonci negyed kutatókozponti szerepkcirének erőstidését,
eredményei ĺlletve az onkormányzat kor|átozott eszközeivel támogassa újabb, kapcsolódó tudományos és iparági

szereplők beteIepLi|ését.

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

Partnerek, Pázmány Péter Kato|ikus Egyetem, Semme|weis Egyetem, Magyar Tudományos Akadémia, potenciális
stakeho|derek kapcso|ódótudományosésiparágiszerep|ők

E|őkészítettség Projektöt|et.

Szinergiák A klaszter beépítése a kerü|eti és városrészmarketingbe a Negyedek turisztikai kínálatának fej|esztése,
arculatának kiaIakítása, i||etve a Városmarketing és attrakciófejIesztés projektek számára biztosít
kiindulási a|apot, mĘ az Egyetemi inkubátorházak |étesÜ|ésének ösztönzése projekt az itt |étrejtivő,
iIletve je|en |évő tudományos kapacitások kapcsán mintaterületet nyerhet e projekttő|'

Ko|tségigény nincs(elmaradóhe|yiadó-fizetésnemmerülfe|)

output indikátorok A bionikai kIaszterrel kapcso|atba hozhatóan újonnan |étrej<itt, i||etve bekö|tözött munkahe|yek száma
(db)

Ütemezés A megva|ósítás a szükséges kerü|eti szabá|yozási döntések meghozataĺáva| azonna| e|kezdődik, küĺön
proaktív tevékenységet ezt követően nem igénye|' A klaszter marketingeszkc!zként való hasznosításának
ütemezése az E1. és E2. cé|okná| o|vasható.



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM Budapest V||l. kerÜ|et Józsefváros

I ntegrá |t TeIepü|ésfejlesztési Stratégia

5.4.5. Egyetemvárosi program

E1. Egyetemi inkubátorházak létesülésének ösztönzése

Aprojektindoko|tsága, Afe|sőoktatásiintézményekegyikfőpotenciá|ishatásaakĺirnyezetükgazdaságáĺaakü|önfé|espinoff-
szüksćgcssćgc vií|lalkozások mcg|c|cnósc, mc|yck az egyetem kcize|ségére, hozzáférhetőségóre, a gyakori szemé|yi

cjsszefonódásokra aIapozva cé|szerűen kezdenek üzemeInĺ az egyes karok kornyékén. Minthogy
Józsefuáros az országegyik legieIentősebb feIsőoktatási kĺ!zpontja, érdemes az cinkormányzatnak
Iehetőségeihez mérten támogatni e spinoff-vá||aIkozások megie|enését, melyek a spontán aIaku|áson

kívÜl pé|dáuI inkubátorházakon keresztü| va|ósuIhatnak meg. E heIyeken bizonyos alapfokú
szoIgáltatások segítik a kezdő vá||aIkozások eIindu|ását, i||etve a k|aszterszerű eIheIyezkedés további
szinergikus fo|yamatok e|őtt nyitja meg a |ehetőségeket.

Aprojekttarta|ma - Kooperációakerü|etfelsőoktatási intézményeive|,közöstervekkido|gozásaa|ehetséges
inkubációs formákró| - akár kcizösen, tobb intézmény és az onkormányzat együttes munkája
nyomán

. Inkubátorházak |étesítésének támogatása ingat|anokka|, te|kekkeI

A projekt céĺjai, e|várt A projekt cé|ja, hogy inkubátorházak |étesítésének kataIizálásávaI e|ősegítse egyetemi spinoff-
eredményei vá|ĺaIkozások elindulását és működését a kerÜ|etben' E|sőd|eges megköze|ítésben euek létrejötte a várt

eredmény, hosszabb távon azonban a bennük rizeme|ő válIaIkozások létrejötte, sikeressége,
inkubátorházon kívü|i kerü|etbeIi IeteIeptilése tekinthető sikernek.

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

Partnerek, Kerületbe|i felsőoktatási intézmények
stakeholderek

E|őkészítettség Projektöt|et.

Szinergiák A Bĺonikai klaszter katalizólása projekt részeként kieme|t |ehetőség nyí|ik az inkubátorházakra épü|ő

modeĺl teszte|ésére, gyakorIati próbájára.

Kö|tségigény nincs

output indikátorok Inkubátorház cé|jára fe|sőoktatási intézmények számára rende|kezésre bocsátott megfe|e|ő teIkek vagy

ingat|anok száma (db)

Ütemezés A megva|ósítás a szÜkséges kerü|eti szabá|yozási döntések meghozatalával -cé|szerűen már 2015
második fé|évében _ azonnaI eIkezdődik, meIlyeI párhuzamosan folyamatosan Iehetséges a feIsőoktatási
intézményekkeI va|ó tárgya|ás. Az inkubátorházak kiaIakításának kö|tsége, iIletve ütemezése a
projektnek nem része.
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5.4.6. Civll program

F1. Civil tudásbázis építése, há|ózatosodás erősítése

A projekt indokoltsága, Józsefuárosban számos civil szervezet aktív, e|sősorban a szociá|is szférában, de más terü|eteken is' E

szükségęssége civiĺ szervezetek gyakran folytatnak e8ymáshoz tematikusąn éslvagy infrastrukturá|isan kapcso|ódó
tevékenységeket, azonban nem rendeIkeznek egymás működésérő| kie|égítő tudással, így nincs
Iehetőségük kihaszná|ni o|yan szinergiákat, amelyek máskÜĺönben adott esetben je|entős mértékben
nciveIni lennének képesek tevékenységeik hatékonyságát'

E hiányosságot hivatott pótolni a projekt, ame|y informatikai, szervezési támogatássa| segít kihaszná|ni a

civil szervezetek számára egymás kapacitásait, strukturá|ni eIképze|éseiket.

A projekt tarta|ma . Naprakész on|ine felü|et |étrehozása a kerületben aktív civi| szervezetekrő|, aktuá|is és álta|ános
tevékenységükrő|, az á|taIuk közos hasznosításra feIkíná|t infrastrukturá|is és
tudáska pacitásró|.

- Kapcso|atteremtés a kerü|etben aktív civil szervezetekke|, részvéte|Ük aktív kezdeményezése

A projekt cé|jai, e|vári A projekt cé|ja, hogy a kerti|et civi| szervezeti há|ózatosodjanak, megismerjék egymást és nagyobb
eredményei hatékonysággal képvise|hessék cé|jaikat. Az ennek szervezését szo|gá|ó fe|ü|eten va|ó minél nagyobb

arányú részvéte| a projekt közvet|enü| várt eredménye, míg áttéte|esen a szinergiák kihaszná|ása, így a
ciViI szervezetek működési hatékonyságának ncivekedése jelenti a projekt sikerét.

Projektgazda onkormányzat, i||etve álta|a kijelö|t szervei

Partnerek' Kerü|etbe|i civi| szervezetek
stakeholderek

Előkészítettség Projektot|et.

Szinergiák A projekt hozzájáru| a Lakossógi, civil kopcsolottortós Jejlesztése az önkormónyzat részéről címíi projekt
megva|ósu|ásához azá|ta|, hogy o|yan kcjzös fórumot hoz |étre, amelyen az cinkormányzat egyformán
e|érhető minden civiI szervezet számára.

Kö|tségigény 0,5 M Ft

output indikátorok Az újonnan |étrehozandó onIine fe|ü|eten e|érhető civiI szervezetek száma (db)

Ütemezés A megva|ósítás az ismert civi| szervezetek 2015' második féĺévi felkereséséve|, további re|eváns
szervezetek hó|abdamódszerreI tcirténő azonosításával, majd a kooperációs keretek k<izos kialakításávaI
veheti kezdetét, majd 2016 e|ső féĺévében elinduIhat az onIine fe|ü|et működtetése is.
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F2' lakossági, civi| kapcso|attartás fejlesztése az önkormányzat részérő|

A projekt indokoltsága, A kertiIet nyitott működése, kÜ|önosen a fejIesztésekterén, hozzájáruIhat a he|yi identitás építéséhez, a

szükségessége Ioká|patriotizmus fej|ődéséhez, áttéte|esen a szomszédsági kohézió erőscidéséhez. E nyitott műkĺidést, a
jogszabá|yokban és pá|yázatokban e|őírt köte|ező nyiIvánosságon fe|ü|, eIsősorban intézményesített

többIetkommunikációs formák üzemeItetéséveI biztosíthatja az önkormánYzat, eIsősorban az érintett
lakosság, de optimá|is esetben a re|eváns civi| szervezetek bevonásáva|.

A projekt tartaIma - Telepü|ésüzeme|tetési és -fejIesztési döntések, beavatkozások intenzív, céĺzott kommunikálása
az érintett lakosság, az érintett terti|eten aktív civi| szervezetek fe|é

- Ezen intenzív, cé|zott kommunikáció intézményesítése, érintettek számán, i||etve értékhatáron
a|apu|óan ská|ázott, kĺ!te|ező érvényű aIkaImazása

- A kapott visszaje|zések keze|ése, amennyiben Iehetséges, az üzeme|tetési, fejIesztési döntésbe
va|ó beéoítése

. A cé|csoportokhoz i||eszkedő nye|vezetű kommunikáció fo|ytatása, ha szükséges, párhuzamos

regisztereken, csatornákon

. Amennyiben az adott tématerü|eten, szomszédságban műkodik ismert, bármilyen szinten is

kompetens Iakossági csoport, civiI szervezet, annak bevonása a döntés-előkészítésbe,
természetesen csak egy minimá|is beavatkozási méret fe|ett

. KényeImes, intuitív, direkt csatorna (csatornák) biztosítása a proaktív Iakossági (civi|)

kommunikáció, ilIetve az utó|agos vé|eménynyi|vánítás számára

A projekt cé|jai, e|várt A projekt cé|ja, hogy megkönnyítse, intézményes formába tere|je a helyi stakeho|derek bevonását a

eredményei Iakókörnyezetüket érintő döntések, fej|esztések megva|ósításába, adott esetben akár meghozata|ába is,

ezzeI erősítve, hogy a |akosság magáénak érezze Iakókörnyezetét, így fele|ősebben haszná|ja, keze|je azt.

A projekt áttéte|esen a Iakossági önszerveződés erősítését is cé|ozza.

Projektgazda onkormányzat, ĺ|letve általa kije|<i|t szervei

Partnerek, Lakosság, civi| szervezetek
stakeholderek

E|őkészítettség Projektot|et

Szĺnergiák A Civil tudásbózis építése, hólózotosodós erősítése projekt megva|ósu|ása o|yan p|atformot hoz |étre,

ame|y részben akár e projekt során is hasznosítható.

Költségigény 0,5 M Ft

output indikátorok Te|epü|ésüzeme|tetési és -fejlesztési dĺjntések kommunikációjához aIkaImazott csatornák száma (db);

döntések során beépített észrevéteIek száma (db); döntés-e|őkészítésbe bevont lakossági csoportok,
civi| szervezetek száma (db)

Ütemezés A megvalósítás a projekt részleteinek kido|gozásáva|, jó gyakor|atok fe|térképezéséveĺ 2015. második
féĺévében veheti kezdetét, majd 20].6.tó| fo|yamatos aIkaImazására is sor kerü|het.

ot
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F3. Civi! önszerveződések elősegítése

A projekt indoko|tsága, A Szomszédok Egymásért Mozga|om, a Társak a Te|eki Térért Egyesü|et és az ezekhez hason|ó csoportok
szükségessége Iogikáját követő önszerveződések támogatása a környezettudatos, a kornyezetükért aktívan tenni akaró

és tenni képes heIyiek megerősítését cé|ozza, akik figyeIemmeI kísérik szűkebb környezetüket, így puszta
jeIen|étükkeI akadá|yoznak meg bizonyos fajta rejtőzködnĺ kívánó antiszociá|is viseIkedésformákat, akár
bűncselekményeket s szabá|ysértéseket. A szervezett tevékenység mindenezek melIett a helyi kohéziót
is erősíti.

Aprojekttarta|ma - Lakosságiönszerveződőcsoportoktámogatásaeszközökke|,infrastruktúráva|

- Tájékoztató anyagokka|, e|őadások szervezésével e bűnmege|őző csoportok strukturá|t
műkĺjdésének e|ősegítése, tevékenységÜk szándékolt mederben tartása

A projekt cé|jai, elvárt A projekt cé|ja, hogy a proaktívan (is) működő polgárőr mozgalmak me||é passzív, ezá|ta| nagyobb
eredményei tömegek számára e|vá|laIható szomszédsági csoportok |étrejövete|ét segítse e|ő, ezze| ntive|ve a rendet,

a szubjektív biztonságérzetet, a he|yi mikrotársadalmi kohéziót, il|etve csokkentse bĺzonyos
bűncselekménvek e|őfordu|ását.

Projektgazda Önkormányzat, i||eive álta|a kijelolt szervei

Partnerek, Létező szomszédsági csoportok, |akosság, po|gárőrség, rendőrség
stakeholderek

ElőkészÍtettség Projektot|et

Szinergiák A Lokosság és rendőrség kommunikóciójónak fejlesztése címet vise|ő projekt kieme|t cé|csoportját
jeIenthetik a jeIen projektben körülírt szomszédsági szervezetek'

Kö|tségigény 7 M Ftateljes projektre

output indikátorok Ú1onnan aIakult |akossági önszerveződő csoportok 5záma (db); önszerveződő csoportok működésének
e|ősegítésére kiadott tájékoztató anyagok száma (db - típusok számossága, nem pé|dányszám)

Ütemezés A kapcso|ódó kiadványok 2015. második fé|évi eĺőkészítését kovetően 2022-ig fo|yamatosan'
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5.4.7. Ellátórendszeri kapacitások programja

G1. Auróra utcai rende!őintézet megújítása

A projekt indokoltsága, A szakorvosi e||átásJózsefuárosban ma nagyrészt az Auróra utcai rende|őintézetben történik, ame|y az

szükségessége 1970-es években épü|t' és a 2000-es évekre már igen sok szempontból nem fe|el meg az e|látási
kívánaImaknak. A korszerűsítés aktuaIitását növeli a Trefort utcai rende|őintézet megszűnése, meIynek
révén további szakorvosi kapacitások eIheIyezése vá|t szÜkségessé az épü|etben, i||etve a Korányi Sándor
utcai rész|egge| va|ó egyesítés kívána|ma.

A projekt tartalma - Létező kapacitások korszerűsítése

- Ú1 épü|etszárny kia|akítása addikto|ógiai és TBC-, pu|mono|ógiai részĺeggeI

- Parko|óbővítés, parkfelújítás

A projekt cé|jai, e|várt A projekt cé|ja és várt eredménye a szakorvosi e|látás korszerűsítése, az e||átások <isszevonása egy
eredményei központi teĺephe|yre.

Projektgazda Önkormányzat, Józsefvárosi Egészségügyi Szo|gá|at

Partnerek,
stakeholderek

E|őkészítettség Kido|gozott,megva|ósítása|attá|lóprojekt.

Szinergiák A projekt az ldősek ellátósa, ellótások bővíťése nevet vise|ő projekt megvalósíthatóságát segíti azza|,

hogy az idősek szakorvosi e||átása tekintetében korszerűbb, komfortosabb e||átást tesz |ehetővé.

Költségigény 1200 M Ft

output indikátorok Szakorvosi ellátások ĺisszevonásra kerü|tek (igen/nem); a rende|őintézet komp|ex megújítására a
pá|yázati terveknek megfeIe|ően sor kerü|t (igen/nem}

Ütemezés A kivite|ezés várhatóan 201'5 végére |ezáru|,
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G2. Szĺinidei gyermekétkeztetés biztosítása a rászoru|óknak

A projekt indoko|tsága, Míg a rászoruló bö|csődés-, óvodás- és isko|áskorú gyermekek ingyenes étkeztetése régóta mego|dott
szükségessége akkor, amikor a gyermekek az intézményben tartózkodnak, je|en|eg semmi|yen intézményesített módja

nincs e gyermekek étkeztetésének mego|dásának akkor, amikor hosszabb ideig nem tartózkodnak ezen
intézményekben - p|. tanítási szünetekben -, és csa|ádjuk nem képes annak biztosítására, i||etve nem
fog|aĺkozik azza|.

A projekt egy szűk kĺjrt érintő, partiku|áris prob|émára kíná| egyszerűen biztosítható, kis kci|tségigényű
megoIdást, ku|csprojektként való kiemelését az indokolja, hogy nem egy máskLilönben |étező e||átás
javításáró|, fejlesztéséről vagy kiterjesztésérő| szó|, hanem - egyedü|iként - egy te|jes egészében
hiányzó e||átástípus elindításáró|.

Aprojekttartalma - |ngyenes,rászoru|tsági a|apúgyermekétkeztetésbiztosításaegészéVben-kü|öncjsentanítási
szünetek idején - a kerü|et néhány o|yan pontján, aho| e projekttő| függet|enü| is működik
önkormányzati fenntartású meIeg konyha

- Az étkeztetési Iehetőség hirdetése a potenciá|is cé|csoportba tartozó gyermekek, ilIetve
családjuk részére

A projekt cé|jai, e|várt A projekt cé|ja és várt eredménye a gyermekétkeztetés működésében időaIapon fe|merülő ellátási
eredményei |yukak |efedése.

Projektgazda onkormányzat, Józsefváros Szociá|is Szo|gá|tató és Gyermekjó|éti Központ

Partnerek, Az e||átásnak he|yet adó intézmények
stakeholderek

Előkészítettség Projektöt|et

Szinergiák

Koltségigény 38,5 M Ft a te|jes projektre

output indikátorok E||átott gyermekek száma (fő)

Ütemezés A projekt 2015 k<izepén e|indítható és 2022-igje|en stratégia részeként folytatható.
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5.4.8. A|ulhasznosított területek fejlesztésnek programja

H1. József Telefonkiizpont hasznosítása

A projekt indoko|tsága, A Horváth Mihá|y tér északi fe|én, a Német utca sarkán ál|ó vo|t József Telefonközpont épü|ete régóta

sztikségessége riresen á||. A nagyméretű műem|ék épü|et hasznosítása egyfe|ől az értékmegőrzés cé|jábó|, másfe|ő| a

sok szempontbó| a kerü|et főtereként szoIgá|ó HorVáth Mihá|y tér reprezentativitásának ncive|ése

céljábó| |ényeges. Az épü|et magántulajdonú, a tulajdonos szándékai szerint szá||odává alakítaná azt,

aminek megvalósulásának esélyeit a gazdasági felIendü|és jeIentősen javítja.

A projekt tarta|ma - Vo|t telefonközpont.épü|et szá||odává a|akítása

- Műem|éki értékek megőrzése, annak fe|ügyelete

- A körnYezethez való megfe|e|ő kapcso|ódás szabályozási fe|téte|einek megteremtése és

e||enőrzése

A projekt cé|jai, e|várt A projekt célja a JózsefTelefonközpont üres épü|eténekfunkcióvá|tása, szá||odaként. Avárt eredmény

eredményei az épü|et környékének fetértéke|ődése, státuszának emelkedése, így hozzájárulás a kornyező,

kedvezőt|en á||apotú Csarnok negyedbeIi tömbök helyzetének javu|ásához.

Projektgazda Beruházó

Partnerek, onkormányzat, V. Kerületi Kormányhivata| Építésügyi és orökségvéde|mi osztá|y

stakeholderek

E|őkészítettség Projektötlet.

Szinergiák A projekt kapcsolódik a Horvóth Mihaly tér északi otdalának felújĺtása projekthez, a két projekt egymás

oozitív hatásait erősíti.

Kö|tségigény 40000 M Ft

output indikátor A szál|oda e|készü|t (igen/nem); az épÜ|et műem|éki értékeinek megőrzése megva|ósult (igen/nem)

Ütemezés A gazdasági kĺirnyezetjavu|ásával reá|is a beruházás 2015. évi e|indulása és 2016. évi átadása.
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H2. Corvin Aruház rehabilitációjának ösztönzése

A projekt indokoltsága,
szükségessége

A B|aha Lujza téri Corvin Aruházazegyik első magyar nagyáruház volt, épü|ete műem|ék. Patinás
mú|tjához és központi e|he|yezkedéséhez képest á||aga |eromlott, áruházként nem népszerű. A benne
helyet fog|a|ó újabb - kuIturális, szórakoztató, vendég|átó-ipari - funkciók nem szerveződnek
rendszerré. Az áruház je|enIegi áĺ|apotában hozzájáru| a B|aha Lujza tér vonzerejének a|acsonyan
tartásához, megújítása szükséges ahhoz, hogy a tér a Pa|otanegyed va|ódi kapuja lehessen.

A projekt tartalma Befektetők keresése, beruházásöszt<jnzés

Az áruház műem|éki he|yreá||ításának koordiná|ása
Az épÜ|et városon belüli pozíciójához ĺl|ő színvona|ú és funkciójú használat <isztönzése
A megje|ent kulturá|is, szórakoztató és vendég|átó-ipari funkciók integrá|ása a megúju|t

használati keretekbe

A projekt cé|jai, e|várt
eredményei

A projekt cé|ja |erom|ott á||apotú, a|acsony vonzerejű Corvin Áruház megújítása, ezze| a B|aha Lujza tér
potenciá|jainak jobb kihaszná|ása, a PaIotanegyed mé|tó kapujává a|akítása.

Projektgazda onkormányzat

Partnerek,
stakeholderek

JeIenIegi tulajdonos, potenciá|is beruházók, V. KerriIeti Kormányhivata| Építésügyi és örökségvédeImi
osztály

E|őkészítettség ProjektötIet.

Szinergĺák A projekt kapcso|ódik a Blaha Lujza tér revitatĺzációjo projekthez, a két projekt egymás pozitív hatásait
erősíti.

Kö|tségigény IOMFt

output indikátor Városon be|Ü|ĺ pozíciónak megfeĺe|ő funkciójú haszná|atot ösztönző szabá|yozási |épések történtek
(igen/nem)

Ütemezés A beruházók keresése, a beruházáscisztönző |obbitevékenység már 2015-ben megkezdhető, ekkortó| a
tevékenység sikeréig foIyamatosan fenntartandó. A további projekteIemek 

'"guá|ó,ítá,. 
ezt követi,

e|őre nem meghatározható.
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5.4.9. Biztonság- és komfortérzet javításnak programja

11. Társasházak biztonsági rendszerének fejlesztése

A projekt indokoltsága, Míg a kerü|et közterÜ|eti k<izbiztonságát nagyban javította a ktizterek nagy részét |efedő

szükségessége kamerarenc|szer, ar|c|ig a lakĺiházak be|ső teríjĺetein i|yen vá|tozás nem következhetett bę. A tapaszta|t

közbiztonsági problémák megoldását komplexen kezeIni hivatott projekt egyszerre szoIgá|ja a fizikai

prevenciót a házak, i||etve akár a |akások rácsokkal va|ó megerősítésével; az e|rettentő erőt a térfigye|ő

rendszerbe kötĺitt beIső kamerákka|; a feIderíthetőség és számonkérhetőség javítását ugyanezen

ramerákka|; a közösségi kontro|| javítását portaszoIgá|atok fenntartásáva|; valamint, járu|ékosan,

munkaheIyek teremtését ugyanezze|, a szomszédsági rendőrséghez hason|ó, ám hétköznapibb módon.

Aprojekttarta|ma - Bérházakkapuinak,|akásainakrácsokkaIva|óerősítése,alakókka| kooperációbankiépítve

- Pá|yázat társasházak kapuinak rácsos megerősítésének támogatására

- Pá|yázat magánIakások rácsos megerősítésének támogatására

- Be|ső udvari, kapua|ji kamerák kiépítése bérházakban

. Pá|yázat be|ső udvari, kapua|ji kamerák kiépítésének támogatására társasházakban

- Portaszo|gá|at |étesítése bűncse|ekmények á|taI erősebben fertőzött bér- és társasházakban,

önkormányzatĺ fogIaIkoztatásként, akár Iakhatási IehetőséggeI együtt

- Be|ső udvari, kapua|ji kamerák rendőrségi megfigyelésének költségtámogatása

A projekt cé|jai, elvárt A projekt cé|ja a kapukon be|ü|i közbiztonság növe|ése komplex eszkozcikkel, szükség esetén

eredményei portaszo|gálat létesítéséve|, ez utóbbi járulékos hasznaként munkahelyteremtésse|.

Projektgazda tnkormányzat, illetve á|tala kijelti|t szervei

Partnerek, Társasházak, rendőrség
stakeholderek

E|őkészítettség Projektötlet.

5zinergiák A projekt számos kapcso|ódó projektte| bír, me|yek közü| a |egegyérte|műbb az lntelligens

kamerarendszer fejtesztése egyetemi együttmĹikijdésben című. Ennek segítségéveI a beIső udvari

kamerák megfigyelését szoftver végezheti, csökkentve a kapcso|ódó é|őmunkaterhet, és növe|ve az

egyszerre megfigye|hető terÜ|etek kiterjedését, nagyban segítve a kapukon belü|i kcizbiztonság
javu|ását. Szinergia haszná|ható ki a Társashaz-felújítasok tamogatósa projektteI is, ameIy társasházak

egyéb infrastrukturá|is megújítására dediká| pá|yázati forrást, Ęy a két projekt akár közös pá|yázati

rendszerben is kezeIhető.

Kö|tségigény 320 M Ft a te|jes projektre

output indikátorok Ú.1onnan megerősített kapuk száma (db); újonnan megerősített Iakásajtók száma (db); újonnan kiépített

be|ső udvari éslvagy kapuaĺji kamerávaI rendelkező lakóépü|etek száma (db)

Ütemezés A Ieginkább érintett házakban megva|ósítandó portaszo|gálat e|sősorban o|yan épü|etekben javaso|t,

aho| á|| szabadon önkormányzati Iakás (kü|önösen annak ismeretében, hogy a 100%-ig magántuIajdonú

társasházak közbiztonsága á|talában kedvezőbb), így a sztjkséges kisebb fizikai beavatkozásokat

követően 2o16.tő| bekö|tozhetnek a porta5zoIgá|atot végzők. A projekt pá|yázati (i||etve bérházakná|

támogatási) |ábának kido|gozása ezzel nagyrészt párhuzamosan, 2015 és 2016 első fé|éve során

Iehetséges, így 201"6, második fé|évi pá|yáztatássaI az első támogatott rács- és kamera|étesítésekre

fo77-ben már sor kerÜĺhet. Innentő| - indikatív értékként, melytő| a rende|kezésre á||ó források a|apján

|ehetséges mindkét irányba az e|térés - évente 20 ház megújításának támogatása |ehetséges, tárgyév

e|őtti fé|évben megva|ósuló pá|yáztatássa| 2022.ig. A kamerák megfigyelési kapacitásainak biztosítása a

beépítést követően, azokkal azonos ütemben ha|ad.
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l2. Lakosság és rendőrség kommunikációjának fejlesztése

A projekt indokoltsága, A kerület kedvezőt|enebb adottságÚ negyedeiben je|entkező közbiztonsági prob|émákat segíti
szükségessége elsősorban a Iakosság és a rendvéde|mi szervek kommunikációjának erősítése, a bizaIomépítés és a

strukturá|t információáramoItatás lehetőségeinek megteremtése. A kerü|et sok részén jeIlemző aIacsony
szubjektív biztonságérzet javítását nagyban képes támogatni a rendőrség á|ta| ápo|t rendszeres és
hiteles kapcsolat.

A projekt tarta|ma - Kerü|eti rendőrök érzékenyítő tréning,je a je||emző deprivációs he|yzetek megismerésére és
keze|ésrik eIsajátítására

- Fogadóórák, tájékoztatók, előadások rendszeres szervezése kerü|etszerte, eIsősorban a körzeti
megbízottak (KMB), másodsorban az adott kcirnyéken zavart okozó specifikus
bűncseIekmények rendőrségi szakemberei részvéteĺéveI

- A cé|csoportok nye|vi normái szerint kommuniká|ó tájékoztató kiadványok terjesztése

A projekt cé|jai, e|várt A projekt cé|ja, hogy a kertlIet normakövető |akosságának szubjektív biztonságérzete erősödjön, a

eredményei rendőrségge| szembeni bizalma nőjcin, i||etve, részben ennek következményeként, a re|eváns lakossági
információk rendőrség irányába va|ó áramlása is javuĺjon.

Projektgazda onkormányzat, rendőrség

Partnerek' Kü|ső szakértő szervezetek
stakeholderek

E|őkészítettség Projektcit|et

Szinergiák A Civil ijnszerveződések elősegĺtése projekt olyan cé|csoportot je|ö| ki, ame|yek bevonása a cé|zott
rendőrség_|akossá8 kommUnikációba kiemeIt jeIentőséggel bír.

Kö|tségigény 10 M Ft a te|jes projektre

output indikátorok Érzékenyítő tréningbe újonnan bevont kerü|eti rendőrök száma (fő); rendszeres fogadóórát tartó körzeti
megbízottal rende|kező negyedek száma (db); célcsoportok nye|vi normái szerint kommuniká|ó
tájékoztató kiadványok száma (db, típusok számossága, nem példányszám)

Utemezés Erzékenyítő tréningek rendezése és tájékoztató kiadványok újraszerkesztése, újranyomása egyaránt
évente, 2015 ||. fé|éVétő| 2022 |' fé|évéig,
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PEST-BUDAPEST KONZORCI UM

AkciÓterÜ leti projektek

.ľvnoooĹŃn:.Ńecvio . 
'

'nrclÓrrnÜt-rľ

Veľsenyképes Kiizép-

Magyaroľszág operatív Program

keretében Iehívhatő forľás
(mi||iÓ Ft)

MNP ||l. szociális
progra mja ina k fo |ytatása,

kiterjesztése a kerrilet minden

rászoru|őjára

.:.,' 
' 

. ,; , , ,, . 1'., ..;: ..:

600
(VEKOP6.2-Aleromlott
te|epti|ésrészeken é|ó hátrányos

he|yzetÍí |akosság

é letkortj Iményeinek javítása,

társadaImiés fizikai
rehabiIitáciÓja)

200

(VEKOP 7.1_ Kiemelt társadalmi
f e|zárkőzási p rogra mo k)

LÉLEK Program fo|ytatása,

bóvítése

Egyéb ismert forrás
(mi|liô Ft)

Budapest V|||. kerÜ|et JÓzsefváros

I ntegrá |t TeIepi.i|ésfej Iesztési stratégia

300

(VEKoP 7.1- Kieme|t társadaImi
f e|zárkozási p rogra mo k)

|smeret|en forrás
(mi|liő Ft)

Osszesen

(milliő Ft)

800

300



PEST-BUDAPEST KONZORCI UM

Évi két nagy állásbcirze

Eurőpa Be|városa Program ||.

5

(VEKoP 7.1. - Kiemelt társadalmi
fe|zárkőzási programok)

,.1 . -. 
,..:: :' .l . ,'.. ,.":1.:..j. .... .:--.ijt.q,.1,.1

B|aha Lujza tér revitaIizáciőja

Pa |otanegyed : Ga|érianegyed

Í;:.:l:i' :';.':' '].: 
.''i;'' ' : ' .' ': ''i]' , 

'' 

.' .' i

r22,4

(Jőzsefuá rosi o n kormá nyzat)

3L7,5

(TÉR-KÖZ,,A")

782,I

(társasházak)

Budapest V|||' kertjIet JÓzsefváros

Integrá |t Te Iep[i|ésfej Iesztési stratégia

] r r:i.]' . 'Ír.. :' ;:.:: : :1 
.':' ]'ij. 1'

5

600

(eeyéb)

l,-,.,

50

(egyéb)

622

70

600

50



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM

ľjľŁffľjłi'.ĺ.iÍiffAKCIOTERULET ]] : :

Orczy Negyed Program

l, . I .',,'...'-a.'r..,. : ..,.:. . :"

4800
(VEKOP6.2-Aleromlott
te|epti|ésrészeken é|ó hátrányos

he|yzetíĺ |akosság

é |etktirti Imé nyeinek javítása,

társadaImi és fizikai
rehabilitáciőja)

200

(VEKOP 7.1- Kieme|t társada|mi

feIzárkÓzási programok)

Ludovika Campus, Orczy park

fejIesztése

Szeszgyár utca megnyitása a

Visi |mre utca és a Kóris utca

kĺizott
.conÝrŃ'śÉrÁu''' ] " -'

AKcIlTÉRÜLET

Corvin Sétány Programhoz
kapcso|ÓdÓ ingatlan- és

ktjzterĹi leti fej Iesztése k

foIytatása

Bo|csódebóvítés a Nagy

Temp|om utcában

32000

(Nemzeti Kcizszo |gá |ati Egyetem)

Budapest V| | |. kerĹi]et Jőzsefváros

I ntegrá |t Te Iepii|ésfej Iesatési stratégia

600

(VEKoP 6.1- Bti|csódék és

csa|ádi napktizik, valamint
ővodák infrastru kturá |is

fejIesztései)

15000

(esyéb)

:',.,ri :. I .:'.:'-.: j'1t .'..:1':": . .'

, "t, 
'' 

Ll

50000

(Piaci befektetés)

250
(egyéb)

20000

.: 
r' :''''r ,: ",::. 

1 :. :, , .'. :1 .-

32000

250

. _i', -.i. : "

50000

600



PEST-BUDAPEST KONZORCI UM

NÉĚśiíNij|ĺż:tJf|Á': .'j ... 
]

A11loĺrnÜlľĺ

Népszínház utca tematikus
revita lizáciÓja

A Zsibárusház, i||etve

Kcizépsó-Jőzsefvá ros zsidÓ

ĺirokségének tu risztika i

fejIesztése

:nsżf'iĘ[oš'.sÁŇĎbit Úi -''.,'.'..'':--'t:.:--1.-:
KOBANYAI UT MENTI
BARNAM EzŐs AKclTTE RÜ LET

Jőzsefuárosi pá lyaudvar

teri'] |etének reha biIitáciőja

MicheIin gumigyár

tertiIetének hasznosítása

Ga nz-MÁVAG teri,i |etének
szabá|yozása

Aszta|os Sándor ti fe|tárÓ t
|étrehozása

osszrse ru (mi||iő Ft) 6705

500

(esyéb)

Budapest V| | |' kerll|et Jőzsefváros

I ntegrá|t TeIeptj|ésfej Iesztési stratégia

2.táb|ázat: AkciÓter leti projektek indikatív forrásigénye (mi||iÓ forint),

50

(eeyéb)

i:,, .) lti..: it.,,,: ,. ;t:r' i :-,. i

82622

l'., ,..ĺ

15

(eeyéb)

500

50

1500

::r., 1 ,, I

17965

15

0

0

1500

107292



PEST.BUDAPEST KONZORCI UM

Tematikus kulcsprojektek

Bér|akásrendszer komfort és

méret szerinti átstrukturá |ása

Versenyképes Kłizép-

Magyarország operatív Program

keretében Iehívhatő forrás
(mi||iő Ft)

Tá rsasház-fel j ítások
támogatása

2500

(VEKOP 6.2- A leromlott
te|epÜ|ésrészeken é|ó hátrányos

heIyzet Iakosság

é |etkti rĹi I m é nyei ne k j avítása,

társadaImi és fizikai
re ha biIitáciőja)

Egyéb ismert forrás
(mi|liő Ft)

Sport- és rendezvénykozpont
|étesítése

1000

(VEKOP 6.2- A leromlott
te|epi.j|ésrészeken é|ó hátrányos

heIyzet Iakosság

é |etkcirti Imé nyeinek javítása,

társadaImi és fizikai
rehabiIitáciőja)

Jltl,1l1,; r,'.,:, '.:tl'.i .:, li :.',r iii:i .'i-

ZoIdfe|ĹiIetek minóségi

feI jítása, fenntartása

..'.':..I r,.. ..:.'....r.'I.l:..:..ijr..

Budapest V|||. keri.j|=t JÓzsefváros

I ntegrá lt TeIepĹj |ésfej Iesztési stratégia

lsmeret|en forrás
(mi|liő Ft)

l:' :,t,i',1 '.""'

7500

(esyéb)

ł:ĺľĺĺ*

Osszesen

(mi|!iő Ft)

9000

(eeyéb)

10000

73

9000

(esyéb)

75

(eeyéb)

L0000

I lr

9000

75



PEST-BUDAPEST KONZORCI UM

roe ľniŕołffirĚliÉszľśl
PROGRAM

Új szakmai programok
á ||áskeresóknek,

vá ||a Ikozásokna k

Bionikai k|aszter katalizá|ása

Negyedek turisztikai
kíná latá na k fej |esztése,

a rculatának kia|akítása

Városmarketing és

attra kciÓfejIesztés

revÉľ'E l'jirlÁnośl p nob nÁnł 
.

Egyetemi inkubátorházak
|étesĹi |ésének osztcinzése

ćViĹ''ff'ciéRÄ'ůl: '' 
].ŕ: '..i1..:

CiviI tudásbázis építése,
há |Ózatosodás erósítése

Lakossági, civiI

ka pcsoIatta rtás fej|esztése az

cin kormá nyzat részéró|

] ' :]:: ..: .'. 
' 
.'..;.' 

'.: 1. ';. 
ł. l l:.'.

CiviI cinszervezódés

e|ósegítése

::: .';.';.. . '.:.., 
l.' . .,'..r',.:,,.:: r r,

Budapest V|||' kerĹíet Jőzsefváros

Integrá|t TeIepti|ésfejIesztési stratégia

200

(esyéb)

20

(eeyéb)

20

(eeyéb)

" 
:, 
t i'

200

.'.!, !.: ''.lĺ'l.':.l l"j l : : ] 
'..' ... . ']i.. l; t ,' .

0
,'-l;" :I l

:}t:'l'':l"'i:.'ł]1.'r:i,]:]'i'1r .''1l j]']'":'.' : :::]11

0,5

(egyéb)

20

0,5

(eeyéb)

20

7

(esyéb)

0

0,5

0,5

7



PEST-BUDAPEST KONZORCI UM

XĽijff 
,.ÄšäŇiÍŠ.ít.bffiji 

tiji*
iÉ nuĹiÍik it j ĹÉśrrrs Ń rr i..

PROGRAMJA

Jőzsef TeIefonkozpont
hasznosítása

Corvin Aruház
reha biIitá |áciÓjá na k

cisztonzése

rĹr"ĺioŔľruoszÉŔl.' ]. ' ''.. '

KAPACITASOK PROGRAMJA

l-,. :l..'''.'' .t.,, I I r-.ir'rr,

AurÓra utcai rendelóintézet
meg jítása

SzĹi nidei gyermekétkeztetés

biztosítása a rászoru|őknak

łaĺľłiŃśĺ9:'6t" '' ., |.,':].-

KO M FORTERZET JAVITASNAK
l

PROGRAMJA

Társasháza k biztonsági
rendszerének fejIesztése

38,5

(VEKOP 7'1- Kieme|t társadaImi

feIzárkÓzási programok)

L0000

(ingatla ntu lajdonos)

'i., t.',.:-.:.

.,,,1,. .,:.-r:.. .,..-,:1..',

iiii::i

50

(VEKOP 6.2- A leromlott
te|epĹi|ésrészeken é|ó hátrányos

he|yzetíĺ |akosság

é|etktirti Imé nyeinek javítása,

társadaImi és fizikai
reha biIitáciőja )

1200

(KMOP)

Budapest VIl|. kerÜ|et Jőzsefváros

I nte8rá |t Te IepĹj|ésfej Iesztési Stratégia

'i''''. '.. ' 
.. 

'. ] . lĺ..] ".'. ''] :.. .

10

(eeyéb)

;'- 
i

10000

i,' ,.,.:.1.,.' i,: :. . 
,.r,;;,i,:

10

1200

270

(eeyéb)

75

38,5

,i1,,:,

320



Lakosság és rendórség
kommunikáciÓjának

fejIesztése

Összĺsĺlĺ (mi||iÓ Ft) 3588,5

3. táb|ázat: Tematikus ku|csprojektek indikatív forrásigénye (mi||iÓ forint).

L1200

10

(egyéb)

Budapest V||l. kerÜ|et Jőzsefváros

Integrá|t TeIepÜ|ésfejIesztési Stratégia

26713

10

40901,5

76



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM Budapest V|||. kerü|et Józsefváros

I ntegrált Telepü |ésfejIesztési Stratégia

Az egyéb (nem akcióterü|eti, i||etve nem tematikus ku|cs-) projektek esetében nem ker|.i|t 5or a

projekttartaIom részIetes kido|gozására, Ęy ezek esetében csupán a teljes kö|tségigény indikatív

fe|tüntetésére Van mód, tekintve, hogy a potenciális finanszírozási |ehetőségeknek va|ó megfele|és nem

ismert' Hangsú|yozandó, hogy - részletes projekttarta|om híján - az indikatív ko|tségigények is csupán

nagyságrendi becsléseknek tekinthetők.

Egyéb projektek

Integrált és fenntartható |akás- és ingat|angazdá|kodási struktúra kia|akítása

uÁv teIep helyzetének rendezése

Ü res ön kormá nyzati tiz|ethe|yiségek h asznosításá na k e |ősegítése

Parko|óház-kapacitások és kozterü|eti parko|ás egységes rendszerben keze|ése

Ba ross tér térfa lainak rehabiIitációja

Rákóczi tér kisugárzó hatásainak erősítése

Utak, já rdák, gyaIogátke|ők felújítása

Közterek át|áthatóságának növe|ése, megfe|elő közvi|ágítás alkaImazása

Rákóczi út emberközelibbé téte|e és kereskedeImi revĺtaIizációja

Hungária gyűrű menti területek parko|ási helyzetének rendezése

H aj |ékta la ne||átó intézmények egyen ĺetes fővá rosi e|osztása

|skoIa i kerékpáná ro|ók |étesítése

intézményi és közterÜleti kerékpártáro|ók fejIesztése

Közparkok, frekventá lt terÜ|etek WiFi-e||átása

Kerékpá ros i nfrastruktú ra kom pIex fej lesztése

N agykörút revitaIizációja

Ü res teIkek átmeneti hasznosításának elősegítése

SzeIektív hu lIadékgyűjtés közterÜ|eti Iehetőségeinek bővÍtése

Közösségi terek há|ózatának bővítése, intézménykertek bevonása

Horváth Mihá|y tér északi oIda|ának felújítása

Parkolási konf|iktusok fe|o|dása a Százados negyedben és a Tisztviselőte|epen

Nyi|vános, fenntarthatóan működtethető WC-Ł szemetesek sűrűségének növelése

Ivókutak elhe|yezése

FeI nőttoktatás, szÜ|őoktatás biztosítása

KözfogIa Ikoztatás bővítése

77



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM Budapest V|||. kerü|et Józsefuáros

I ntegrá|t TeIepti|ésfejIesztési stratégia

He|yi védeIem intézményének kiterjesztése 2

Nemzetközi turizmus igényeinek kielégítése 2

'ť

FeIsŕíoktatási intézmények bevonzása, egyetemvárosias ítás 10

H aIlgatók igényeire épÜ lő szolgá ltatásfej |esztés, a he|yi |a kosságga| összha ngba n 0

Hungária gyűrű menti üres terü|etek hasznosításának ösztönzése 5

Magyar Rádió funkcióváltása 10000

Ganz-MÁVRG terü|etén zöld ipar |ete|epedésének katalizá|ása 2

Ba ross kocsĺszín funkcióvá|tása 500

Vo|t kenyérgyár hasznosításá nak e|ősegítése 0

Volt MSZMP székház hasznosításának e|ősegítése 0

Foghíjteĺkek átmeneti hasznosításának e|ősegítése 0

;:i:
Fe|sőoktatási ha||gatók bevonása szociá|is programokba 50

Bö|csődék, óvodá k, isko|á k, sportpá |yá k korszerűsítése 1500

Idősek e||átása' e||átások bővítése 400

Ezüstfenyő Gondozóház bővítése 150

ldőskIu bok rendszerének fo|ytatása 75

Fűtéstámogatás rászoru|ókna k 400

Fecskeház-progra m 600

Nagycsa|ádosok és idősek étkeztetési támogatása 400

IskoIa kezdési támogatás nagycsa|ádosoknak 50

Rászoru|ók étkeztetési támogatása 200

,,Szűr ő szom bat,, program bővítése 15

Isko|ai pá|yaválasztási tanácsadás 3

Százados negyed a|apfokú oktatási eIlátottságának javítása 60

Középiskolai köteĺező önkéntesség bevonása szocĺális programokba 50

Gyermeko rvosi ka pacitások bővítése 160

Közösségi közĺekedés lefedettségi hiányainak pót|ása, infrastrukturá|is há|ózat
fejIesztése

400

Ki|éptetőházak rendszerének kiépítése 200

Családok átmeneti otthonának biztosítása a kerü|eten belü| 1s0

Egészségügyi intézmények á||agmegóvása 50

7B



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM Budapest Vlll. kerÜ|et Józsefoáros

I ntegrá|t TelepÜ|ésfejlesztési Stratégia

IskoIai bűnmege|őzés és drogprevenció f5

Új rendőrségi kcizpont kia|akítása 2500

Közćrzct javítósa: köztéri c|koho|fogyasztás, 0.24 Üzletek, calIshopok kiszorítása 0

l||egá|is bevándorlók kerü|eti je|en|étébő| eredő prob|émák keze|ése 0

Rendőrségi riasztórendszerre csatla koztatás 200

Kerékpá ros közte rü |et-fe|Ügye|ők 5

Rendőrháza k |étesítése a bűnÜgyileg fertőzött te rü|eteken 150

I nte||igens kamerarendszer fejIesztése egyetemi együttműködésben 2000

Kamerarendszer hiányainak pótlása 75

Józsefu á rosi Á|dozatsegítő Sza kmai Rendszer fo|ytatása 3

osszEsen (miIlió Ft) 41255

4. táb|ázati Egyéb projektek i ndi katív, n agyságrend i forrásigénye (m i| | ió forint).
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PEST-BUDAPEST KONZORCIUM
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PEST-BUDAPEST KONZORCI UM Budapest V|||. keriilet Józsefváros

I ntegrá|t Telepij|ésfejIesztési stratégia

6. ANTISZEGREGACIOS PROGRAM

6.1. A 2oo8. Évl RltlĺIsZEGREGÁclos TERV MEGVALosuńsł
Budapest V||l' kerület Józsefváros onkormányzata 2008-ban fogadta e| az Integrá|t Városfej|esztési

Stratégiáját, me|ynek szerves részét képezte az antiszegregácĺós terv (ASZT). Az ASZT fog|aIkozik a

szegregációs mutató á|tal |ehatáro|t szegregátumokka| és veszé|yeztetett terü|etekkel, i|letve azokkaI a

nagyobb kiterjedésű, alacsony státuszú, |erom|ott városrészekke|, amelyek ugyan nem szegregátumok, de

társadaImi és fizikai megújításra szorulnak.

A szegregátumok és veszé|yeztetett terÜ|etek |ehatáro|ása a szegregációs mutató 50%, i||etve 4o%-os

határénékénéltörtént a 2001. évi népszám|á|ási adatok a|apján. Két kisebb méretű és lakosságszámú tömb
kerü|t ekkor |ehatárolásra szegregátumkéni, az a|ábbiak szerint:

- A 8051-es tömbl (Kisfa|udy u. - Nap u. - Vajdahunyad u' - Kis Stáció u') a Corvin negyedben

he|yezkedik e|, lakosságszáma 745 fő volt. Már 2008-ig is jelentős vá|tozások történtek a tömbben:
több kisebb épÜ|etet eIbontottak, több üres te|ek is vo|t a tömbben, miközben néhány új lakóház már

fe|épü|t és fo|yamatban volt a |akások értékesítése. A tömb kedvező központi helyzete és a Corvin

Sétány Programhoz va|ó köze|sége okán fe|téteIezhető vo|t, hogy szegregátum mivo|ta az

eIkövetkező időszakban megszűn ik.

- A 8105-ĺis tömb (Auróra u. - Déri Miksa u. - Fecske u' - Bérkocsis u.) a Csarnok negyedben

he|yezkedik e|, |akosságszáma 222 fő vo|t; a 8051-es ttjmbné| rosszabb társada|mi mutatókkal

rendelkezett' |tt is történt |akásberuházás: egy |akóépület épü|t 2008-ig. A tömb fej|esztési

lehetőségei kor|átozottak vo|tak, a tervezett fej|esztések áttéte|esen érintették vo|na. Mive| a

Magdolna negyed köze|ében he|yezkedik el, az ASZT cé|uI tűzte ki a tömb |akóinak bevonását a

Magdolna Negyed Program során megva|ósuló társadalmi és szociá|is programokba.

Veszé|yeztetett tömbként négy tömb kerü|t |ehatáro|ásra. Ezek egyikében mindössze I0 fő |akott, ezért

érdemben három tömbrő| esett szó az ASZT-ben, me|yek az a|ábbiak:

- A 8129-es (orczy u' - Sárkány u. - Diószegi u. - Kőris u.), i||etve a

- 8135-ös tömb (Diószegi u' - Kőris u. - Ká|vária u. - Ká|vária tér), egyaránt az orczy negyedben.

A két tömbben összesen 1120 |akás vo|t, azaz nagyméretű tömbökrőlvo|t szó. Mindkét tömbben kiugróan

magas volt a segé|yezési arány. A Magdo|na negyed mellett az ASZT ezt a két tömböt határozta meg a kerü|et

másĺk |egje|entősebb krízisterÜ|eteként' Vé|hető|eg magas vo|t a roma lakosság aránya is.

- A harmadik veszé|yeztetetett tömb, a 8077-es, a Csaľnok negyedben ta|á|ható (Mátyás tér -
Tavaszmező u. - Lovassy Lász|ó u. - József u.), közvet|enü| a MagdoIna negyed határán. A magas

szegregációs mutatót eredményező adatok ktilönösen a gyermekes családok rossz szociá|is

helyzetére uta|tak, több önkormányzati |akóépÜ|et is vo|t a tcimbben. |tt épült az egyik új,

bér|a kásokat tartaImazó önkormányzati IakóépÜlet is.

Az ASZT megá||apította, hogy a kije|ö|t tömbökön kívü| a Magdo|na negyed egésze és az orczy negyed is nagy

kiterjedésű krízisterÜletnek számított. Ezt a népszám|á|ási adatok is igazo|ták: a két negyed szegregációs

mutatói kifejezetten magasakvoĺtak,23,f%a Magdolna és21.,2%azorczy negyedben, miközben a kerÜ|eti

át|agt5,6% vo|t, a Palotanegyedé 8,8/o, a Százados negyedé pedig7,6%.

r A tömbszámozás a Közoonti statisztikai HivataI rendszerét követi.
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PEST-BUDAPEST KONZORCIUM Budapest Vĺ||. kerület Józsefváros

lntegrá|t Telepü |ésfejIesztési Stratégia

Az ASZT nyo|c feladatot je|ci|t ki, melyek részben terÜ|eti, részben horizontá|is programok Vo|tak. Fontos
hangsú|yozni, hogy bár az ASZT tartaImazta az intézkedési terV megvalósításának monitoringját, ez egyetlen
alka|ommaI sem történt meg.

Az intézkedésitervben meghatározott fe|adatok és azok megvalósu|ása (a rende|kezésre á||ó információk
aIapján) az a|ábbiak szerint á||tak össze:

1. feladat: Lakhotósi integróciót biztosító eszközök szabólyozósa
Az akcióterü|eten a bontásra íté|t házak |akóinak |egyen reá|is esé|ye a korszínvona|ának megfe|elő |akáshoz
jutni, és senki ne kerü|jön rosszabb |akásba: már az ASZT készítésének ideje alatt sor kerüĺt arra a

rendeIetmódosításra, ami a|apján a he|yi városrehabiIitációs rende|etet (HVT-t) kiterjesztették az akkoriban
tervezett új akcióterü|etekre is.

Megvalósulás: Nincs információ arró|, hogy kü|ĺĺn e|járásrend készÜ|t vo|na a speciá|is helyzetű |akók

sorsának rendezésére (i|yenek |ehetnek a díjhátra|ékosok, jogcím né|kü|iek, bér|eti szerződésse| nem
rende|kező lakáshaszná|ati díjat fizetők). Az önkormányzat a jogcímné|kti|iek tartozás törlesztésének
megkönnyítésére hozott több intézkedést (|ásd Antiszegregációs Program fejezetben).

A MagdoIna Negyed Program keretei közt sor kerü|t néhány önkormányzati |akóépület te|jes körű
átalakítására, fe|újítására, ami a bér|ők mobi|izációjávaI is járt. Az ezen esetekben kovetett e|járásrend
hason|ó vo|t a Corvin negyedben aIkaImazotthoz: a hátralékkaI rende|kezők vagy egyéb ok miatt jogcím

né|kü|iek he|yzetét a fe|használható támogatások és rész|etfizetésĺ |ehetőségek segítségével próbá|ták

rendezni; az érintettek mindannyian kaptak csere|akást vagy visszakö|tözhettek a fe|újított |akásba. Az

cinkényes lakásfogIa|ók Viszont nem részesü|tek semmilyen kompenzációban, pót|ó|agos lakhatási
Iehetőségben.

Az antiszociá|is csa|ádok he|yzetének keze|ésére sem eljárásrend, sem megfe|e|ő törvényiszabá|yozás nem
szü|etett. Az önkormányzat továbbra sem tudott hatékonyan fe|ĺépni az antiszociá|is családokkal szemben.

A fej|esztési akcióterü|eten cé| vo|t az a|acsony jövede|mű csa|ádok helyben maradásának segítése. Ennek
érdekében a kerti|et felelőssége vo|t az érintett csa|ádokat megfe|e|ően tájékoztatni a programokró|,

támogatásokró|, i||etve aktívan segíteni a programba tcirténő bevonásukat, a cé| megva|ósításának

érdekében |akhatási támogatási rendszert működtetni.

A Magdo|na Negyed Program során a csa|ádok tájékoztatása a szo|gá|tatásokró| tĺjbbfé|e módon történt,
i||etve történik: egyrészt plakátok és szóró|apok kihe|yezéséve|, másrészt szóban, a programban részt vevő
nagyszámú szociá|is munkás, egyéb szakember, intézmények do|gozói, szomszédsági rendőr stb.

segítségéve|'

2. felodot: a 8705-ös tömb (Auróra u. - Déri Miksa u. _ Fecske u. _ Bérkocsis u,)tömb
integróciójo
Az intézkedés azt cé|ozta, hogy a tömbben é|ő csa|ádok számára e|érhetővé vá|janak a Magdo|na negyed
rehabiIitációs programjainak szo|gá|tatásai, a csa|ádokat bevonják a képzési, fog|alkoztatási és egyéb segítő
programokba, valamint ezzeI kapcso|atban monitoringrendszer kerüljön kia|akításra (ame|y a hatásokat a

2011.-es népszám|álási adatok alapján értékeIi).

Megvalósulás: A Magdolna Negyed Program során nem volt kü|ön hangsúly a tömb |akosságának

bevonására, ezzel kapcsoIatos monitoringrendszer nem került kia|akításra, a 20].1-es népszám|álási adatok
értéke|ése a tömb vonatkozásában nem történt meg.

j. feladat: a Magdolna Negyed Program elemeinek m(jködtetése

A MagdoIna Negyed Program ||. Ütemének megva|ósítása az akcĺóterü|etiterv a|apján.
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Megva|ósulás: A ||. Ütem 2008 és 2011 között megvalósu|t. A ||l. ütem tervezése és megva|ósítása is részben

megtörtént, ám a program meghosszabbítása fo|yamatban van, várhatóan 2015. augusztus 31-én záru|.

A Magdolna Negyed Program ||. üteme során az a|ábbi a|projektek va|ósu|tak meg:

- Lakhatási program: hét társasház és tizenhat önkormányzati bérház fe|újítása

- Közterü|et-fej|esztési program: a Mátyás tér és a környező utcák fe|újítása, sétá|óutcává a|akítása;

két sportudvar kia Iakítása

- Közszféra funkcióit erősítő beavatkozás: a Lakatos Menyhért Á|ta|ános |sko|a és Gimnázium
felújítása, kĺizösségiterekkeI va|ó bővítése, gyermekeknek szabadidős programok megva|ósítása

- Szociá|is és képzési, foglaIkoztatási-képzési programok: antiszociá|is és krízishe|yzetben |évő családok

intenzív szociá|is segítése, á|láskereső klubok, börzék szervezése, képzések és foglaIkoztatási e|emek

megva|ósítása

- Közbiztonsági program: szomszédsági járőrprogram, drogprevenciós utcaiszociá|is munka, á|dozattá

vá|ás megelőzését segítő programok

- Közösségfej|esztési programok: szabadidős programok, gyermek- és ifjúsági programok,

szomszédsági tanács működtetése, konf|iktuskeze|ő programok fiataI isko|ások számára,

sportprogramok stb.

A Magdo|na Negyed Program |||. ütemének keretében az a|ábbi a|projektek va|ósu|tak meg:

- Lakófunkció erősítése: tizenhárom társasház és huszonnyo|c önkormányzati |akóépü|et fe|újítása (az

utóbbiak közü| a legtöbb már az MNP Il. során is részesü|t rész|eges felújításban). A |akóépÜ|etek

felújításáná| az egyik fő szempont az energĺahatékonyság növelése, Ęy a |akásfenntartási költségek

csökkentése vo|t.

- Városifunkció erősítése: a Te|eki László tér megújítása; a ,,FiDo tér,, (Fiumei út és Dobozi utca kozcitti

zö|dterü|et) megújítása közösségi sportpark |étrehozásávaI kamaszok, fiata|ok részére; a Ká|váría tér
zö|dterü|eteinek megújítása; a Bauer Sándor utca megújítása; a térfigye|ő rendszer fej|esztése. A
FiDo-ban és a Ká|vária téren is fog|a|koznak szociá|is munkások a fiata|okka|, i||etve a játszótéren

megjeIenő gyermekes családokka|.

- Közösségifunkció: a Kesztyűgyár Közösségi Ház funkcioná|is fej|esztése, Közösségi He|y és Mosoda
létrehozása

- TársadaImi beavatkozások: társadaImi akciók (udvarok, parkok takarítása, |omta|anítás, zö|dudvarok

kialakítása); lakossági tanácsadás, utógondozás; közös képvise|ők képzése; a vagyonkeze|ő

munkatársainak szociá|is, kommunikációs képzése; közösségi szabadidős programok;

szenvedé|ybetegségekkel, bűnözésseI kapcso|atos prevenciós programok és a|acsony küszöbű

szo|gá|tatások; közterületi ártaIomcstikkentő szo|gáltatások; kábítószerfüggők gyógyu|ásának

támogatása; intenzív csa|ádmegtartó szolgáltatás; családfejIesztési szo|gáltatás; tehetséggondozás;

szomszédsági rendőrprogram; bűnmege|őzésistratégia és cse|ekvésiterv kido|gozása

- Gazdasági funkció: készségfejIesztő képzések a munkaerőpiacra va|ó integráció érdekében;

szakképzések; 10 osztá|yos fe|zárkóztató képzések; karrierút-tanácsadás és diákmunka-mentoráció;

álláskereső k|ubok, tréningek, tanácsadások, á||ásbörzék; szociá|is mosoda fog|aIkoztatási e|eme;

tá rsada lom bó| kirekesztett nők fog|a lkoztatása és rehabilitá ciója.

Mint a fentiekből ĺátható Magdo|na Negyed Program mindkét érintett üteme rendkívü| sok társadalmi,

közösségfej|esztési, készségfej|esztési és munkaerő-piaci (re)integrációt cé|zó aIprojektet tartaImazott. Ezek

egy részét a he|yi intézmények (csa|ádsegítő, isko|ák, óvodák) valósították meg, a fennmaradó részét pedig

külső partnerek, civiI szervezetek. Utóbbiak tevékenysége a programaIapbó| kerültek finanszírozásra.
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A Magdolna Negyed Program l|. üteme 2 mi||iárd forint, a |||. ritem pedig 3,8 millĺárd forint támogatássa|
va|ósult meg, a Magdolna Negyed Program tehát összesen 5,8 milliárd forint támogatást vett igénybe az
e|múlt hét évben.

4. feladot: Ktjzoktatósi és esélyegyenlőségi program végrehajtóso
A fe|adat célja, hogy haImozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanu|ók ne kényszerü|jenek magántanu|ói
státuszba.

Megvalósulás: Mint azt a megalapozó tanu|mányban az ASZT he|yzete|emzése kimutatta, a HHH tanu|ók
aránya az egész kerü|etben magas a körzetes á|ta|ános isko|ákban, éppen ezért a kido|gozott közoktatásĺ
esélyegyen|őségi terv megvalósítása küĺc!nös fontossággal bírt. Rz önkormányzat 2008-ban nyert pá|yázatot
(Kompetenciaa|apri oktatás, egyen|ő hozzáférés - |nnovatív intézményekben, TÁMoP-3.I.4-o8/L|, me|y a

gyakor|atimegva|ósítás kidolgozását cé|ozta. Az isko|ákban az utóbbiévekben uniós, önkormányzatiés egyéb
forrásokbó| számos program kerü|t kĺaIakításra, me|yek az isko|ák á||ami fenntartásba vételéveI is
foIytatódtak.

A sikeres tanu|ást cé|zó programok közé tartoznak az integrációs (lPR), esé|yegyen|őséget szo|gá|ó és
képességkibontakoztató programok, vaIamint a tehetséggondozó és cisztöndíjprogramok. Ezek keretében
e|ső osztályban kéttanítós módszert vezettek be, ahol fejlesztőpedagógusok napi rendszerességgel
fog|aIkoznak rászoru|ó gyermekekke| és hangsú|yt kap a gyermekek differenciált fejIesztésének beépítése a
tanításba. A pá|yavá|asztás segítésére külön hangsú|yt he|yeznek 7-8. osztályban: szakértői csoport
(osztá|yfőnökök, pedagógusok, isko|apszicho|ógus, fejIesztő pedagógusok) do|gozták ki a pá|yaorientációs
programok tervét, a továbbtanu|ás lehetőségét segítő tevékenységeket. A középisko|ák bemutatkoznak a

szü|őknek, tanu|óknak. Eme||ett Suli-Szupport mentá|higiénés program indult a tanulóknak, i||etve fe|véte|i

előkészítő a diákoknak.

Az iskolai konf|iktusok csökkentése és a gyermekvéde|em erősítése döntő fontosságúak, mert egyre
sú|yosabb és nagyobb számú konf|iktusok a|akulnak ki a tanár, a szü|ők és a gyermekek kĺizött. A pedagógusok

többfé|e konfliktuskeze|ő tréningen vettek részt (részben a MagdoIna Negyed Program keretében), kiépÜ|t a

Gyermekjóléti Szo|gá|atta|, a szülőkkeI va|ó rendszeres kapcso|attartás, csa|ád|átogatás, megva|ósu|t a rÜcĺ
drogprevenciós program és az isko|apszichológus a|ka|mazása' A |egsú|yosabb esetekre |étrehozták az ,,X,,

osztá|yt, aho| órarendszerű beosztásban egy-egy gyermekkeI egyéni|eg fog|aIkoznak.

Ezeken kívü| rengeteg szabadidős program va|ósu|t meg, főként ĺsko|án be|ü|, de esetenként a Kesztyűgyár
Közösségi Házza| együttműködésben is, annak érdekében, hogy a gyermekek tapaszta|atokat nyerhessenek,
jobban megismerjék a vi|ágot. A kü|ső programra a |ehetőségek kor|átozottak a szü|ők anyagi korlátai miatt:

sokszor az e|jutást sem tudják megfizetni. A prob|émák keze|ésére szé|es korű egyrittműkĺidési rendszert
tartanak fenn önkormányzati, á|lami (gyermekvédeImi) intézményekke|, civi|ekke|, egyházakka|.

5, feladat: Szociólis ellótórendszer javĺtósą

Cé| a gyermekjó|éti szolgáltatás átvi|ágítása, csa|ádok átmeneti otthonának eset|eges |étrehozása, a|ternatív
szabadidős szo|gáĺtatások megva|ósítása (Kapocs A|apítvány, Kesztyűgyár Közösségi Ház, i||etve Mátyás téri,
isko|ai programok), valamint az ifjúsági utcaiszociá|is munka létrehozása.

Megva|ósulás: Csa|ádok átmeneti otthona nem került kia|akításra. A LÉLEK program keretén be|Ü| aIakítottak
ki három krízis|akást |akhatásukat e|vesztő csa|ádok részére. További három |akás vár fe|újításra, ugyanerre
a cé|ra.

A Kesztyűgyár Közösségi Házban napi rendszerességge|, szé|es kcirben valósultak meg a|ternatív szabadidős
programok, ame|yek |egfőbb cé|csoportjai közé tartoztak a gyermekek és fiata|ok, i||etve a csa|ádok. Más civil
szervezetek (p|. Kapocs A|apítvány) is rendszeresen szerveznek i|yen programokat, működtetnek a|acsony
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küszöbű szolgá|tatásokat, e|sősorban a veszé|yeztetett fiata|oknak. Az ifjúsági utcai szociá|is munka a

gyermekjóléti szo|gá|at köteIező feIadatai közé tartozik.

összességében megá||apítható, hogy az ASZT intézkedési tervében fog|a|tak je|entős része megva|ósu|t vagy

részben megvalósu|t, egyrészt a Magdolna Negyed Program |l. és |||. Ütemében, másrészt a kÜ|önfé|e

fogIalkoztatási, képzési programok során, me|yeket részbęn a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjó|éti Központ va|ósított meg. Az oktatás terén is számos, a hátrányos helyzetű, szegény,

mélyszegény gyermekek sikeresebb isko|ai karrierjét cé|zó program kerÜ|t megvalósításra, Vagy van

folyamatban azok megvalósítása. Józsefuáros társadalmi integrációs cé||a|, ezen be|Ü| roma integrációs cé|lal

kapcso|atos projektekre, főként uniós forrásokból, 6,5 milliárd forint étékben va|ósított meg programokat,

95%-os támogatási intenzitás me||ett.

Ugyanakkor sem az ASZT monitoringja, sem az a|ább bemutatott projektek eredményeinek elemzése nem

ttirtént meg. Nem került e|emzésre, hogy az egyes projektek, i||etve - ami még fontosabb _ azok összessége

mi|yen mértékben járu|t hozzá a kerület |erom|ott részeinek, kti|önösen a Magdo|na negyedben é|ők

társadalmi integrációjáh oz. Az e|emzés azért is e|engedhetetlen, mert a jövőben tervezett a projektek

fo|ytatása, amihez fontos Ienne tudni, mi|yen módosításokra |enne szükség a hatékonyabb változások

e|éréséhez.

Projekt neve
forrása tisszkłi|tsége (mil|ióFt)

(mi|lió Ft)

Támogatás Projekt Támogatás nagysága

Budapest{ózsefváros Magdolna negyed Program |||. ütem KMQP.S.1.1/B-t2-k.2o!2- 3819 38].9

0001

BudapestJózsefváros Magdo|na negyed ProgÍam ||. Ütem KMoP-5.1'118.2008.0001 ft66 L9I2

Bö|csődei e||átást nyújtó intézmények fej|esztése KMoP-2009-4.5.2 377 25o

Kompetenciaa|apú oktatás, egyen|ő hozzáÍérés- TÁMoP-3.1'.4-08/7-f008- 52,75 52,75

Innovatív intézményekben 0021

Komp|ex közoktatási esélyegyen|őségi program TÁMoP-3.3.2.08/1- 7s,6 75,6

megva|ósítása Józsefvárosban az esé|yegyen|őség f008l0oo2
többirányú, egyirányú javítása érdekében

Biztos Kezdet Gyermekház TÁMoP 5.2'2

KÉPET ADUNK, KÉPE55ÉGET FEJLE5ZrÜNKI - Gyermekek, TÁM6P-5.2.5/A-10/1- 45,2 45,2

fiatalok és szüleik társadaImi integrációját segítő program 20].0.0005

Józsefvárosban

Partnerség a fogĺa|koztatásért 2oo9 Első |épés TÁMoP. t2,25 t2,25
s.3.r/o8/7

Program a családsegítő szo|gá|atok fog|a|koztatást oFA cssF-2008 /822210055 13,4 I3,4

e|ősegítő szoIgá|tatásainak fejIesztésére

Roma munkavá||a|ását gát|ó tényezők keze|ése a oFA
munkaerőpiacon

6,2 6,2

Meghívásos pályázat a pénzügyi vá|ságban érintettek United Way 3,24 3,f4

támogatására

összesen 6 sr.1 6 190

?.táblá.at. Jó's"f"árosban zooá óta megvalósított, az ASZT megva|ósu|ását is szo|gáló főbb társadaImi integrációs
projektek.

Forrós: EMlR, önkormányzat és intézményeinek hon!apja2

2 A táblázat eredetiIeg A roma integrációt szo|gá|ó EU-s fejIesztések értékelése c. projekt háttértanu|mányában, a

Budapesti terü|eti esettanuImány Józsefváros és Csepel példáján esettanuImányban szerepelt.
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6.2. SZEG R EGÁru vl o r És sz rc n rcÁcl óvA L VESZ É LYEZTETETT
TERÜLETEK 

^2o1'L. 
Évl ruÉpszÁvlÁrÁs ALAPJÁN

A 2014_2020 közöttĺ tervezési időszakra
kerÜ|etcsoportjában, melybe Józsefuáros is
terü|etekné| 15% |ett az új határérték'

A 2011.. évi népszám|á|ási adatok a|apján Budapest V|||. kerü|etében három városszcivetbe ágyazott
szegregátum (bekarikázott sötétzö|d), ezek körül bővebb, szegregációval veszé|yeztetett kapcso|ódó
területek (bekarikázott sötétIila), i||etve négy további szegregációvaI veszélyeztetett terü|et (szintén
bekarikázott sötét|ila) ta|á|ható. Utóbbiak közü| kettő - a 4-es és 5-ös je|ű - esetében tudható, hogy a Corvin
Sétány Program e|őreha|adása nyomán veszélyeztetettségÜk időkcjzben bizonyosan megszűnt, további
értékelésük nem szükséges.

4. ábra: A 2011-es népszám|á|ási adatok aIapján előá||ított szegregációs mutató á|taI lehatáro|t szegregátumok és
veszé|Yeztetett területek'

Látható, hogy két o|yan szegregátum van, me|yek egy nagy kiterjedésű veszélyeztetett terü|ethez
kapcso|ódva he|yezkednek e|, ezzel összefüggő |erom|ott terti|eteket a|kotva. Az egyes számú
szegregátum/veszé|yeztetettterü|etaMagdolnanegyednagyrészétkiteszi, míga2.számúterü|et azorczy
negyed jelentős részét fog|a|ja e|' A 3. számú szegregátum a Magdo|na negyed határa kĺize|ében fekszik.
A Magdolna negyedben |évő t. szegregátum/veszétyeztetett terütet |ehatáro|ása: József utca _ Mátyás tér
- Szerdahe|yi utca _ Te|eki László tér . Dobozi utca _ Magdo|na utca - Lujza utca - Kálvária tér - Dankó utca
- Magdo|na utca - Szűz utca - Tavaszmező utca - Lovassy Lászĺó utca határvonalú, nyo|c tömböt magában
fog|aló terü|et, me|ybő| a József utca - Mátyás tér_ Dankó utca - MagdoIna utca - Koszorú utca -Tavaszmező
utca - Lovassy Lász|ó utca álta| |ehatárolt két tömb szegregátum. A terület körÜ| több veszé|yeztetett tömb
és egy szegregátum is ta|á|ható mozaikos eIrendezésben. Ez mutatja, hogy a környező terü|et ĺs |erom|ottnak
számít.

Az orczy negyedben |évő 2. szegregátum/veszé|yeztetett terü|etet a Kálvária tér - Diószegi Sámuel utca -Kőrisutca_orczyút-Sárkányutca-DiószegiSámueIutca-Dugonicsutca-Ká|váriautca-|||ésköz-|l|és
utca - Tömő utca - Füvészkert utca - Práter utca _ Kőris utca - Ká|várĺa utca határvona| á|taI közrefogott öt
tcimb alkotja. Ezek közü| egy tömb (Dugonics utca _ Diószegi SámueI utca - Kőris utca - Kálvária utcák között)
a szegregátum.

a szegregációs mutató fe|ü|vĺzsgálatra került. A főváros |.

tartozik, a szegregátumok esetében 2O%, a veszé|yeztetett
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Mindkét terü|et társadaImi mutatóĺ nagyon kedvezőt|enek a korábbi szociológiai fe|vételek a|apján; a

szegénység, a társadaImi kirekesztettség előreha|adotĘ a magas munkanélkÜ|iség, az alacsony isko|ázottság,

a fiataIoknál újraterme|ődő hátrányos társadaImi he|yzet és a bűncizés, drogkereskede|em, rossz

közbiztonság a|kotják a |egfőbb prob|émákat. A tapasztalati becs|ések a|apján e két érintett negyedben a

|egmagasabb a roma népesség aránya a kerü|etben.

Mutató megnevezése Vlll. 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. 7.s2.
kerület

összesen
Magdolna

utca
Kálvária József utca

utca

Bókay NagyTemplom Homok Fecske

János utca utca utca utca

Lakónépesség száma 762sO 5788 4377 484 273 217 224

Lakónépességen beIti| 0.
14 évesek aránya

]'3,4 74,7 11 ) 1A?, 13,8 15,0 7,7

Lakónépességen be|ü| 15-
59 évesek aránya

Ác) 6q1 71 n 67,6 67,8 64,1 65,9 7L,9

Lakónépességen be|üĺ 60-
X évesek aránya

1a a L7,5 L4,3 2L,3 77,9 22,1 t9,t 2L,O

Legfe|jebb á|ta|ános
iskoIai végzettséggeI
rende|kezők aránya az
aktív korúakon (15-59
évesek) be|ü|

13,7 f8,5 ?8'Ą 25,7 ?5,9 23,7 29,9 21.,7

FeIsőfokú végzettségűek
a 25 éves és idősebb
népesség arányában

30,1 13,8 L5,7 zI,J 9,s 15,9 L6,9 f5,5

Rendszeres
munkajövede|emmeI nem
rende|kezőkarányaaz 37,s
aktív korúakon (15.59
évesek) be|ü|

44,O 44,O 48,7 42,449,5 44,7 45,3

Szegregációs mutató 8,3 18,6 18,0 15,7 'tt 1 t9,7 L5,5

Lakásá||omány (db) 44477 30L3 f367 t-ro 277 r lat

Alacsony
komforťfokozatú|akások 9,t
aránya

18,2 f3,3 11,5 22,9 t2,9 11,9 17,8

Egyszobás |akások aránya
a Iakott Iakásokon be|ü| 36,0 55,2 66,4 47,1. 57,6 62,L 46,7 31,8

8. táblázat Az egyes szegregációVaI veszé|yeztetett terü|etek társadaImi mUtatóĺ és IakásminőséggeI kapcsoIatos
je||emzői.

(Forrás: KSH)
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6.3. AZ ANTISZEGREGÁclós PRoGRAM INTÉZKEDÉsl re Rvr

6.3.1. Az antiszegregációs program cé|ja
Az antiszegregációs program cé|ja, hogy a |erom|ott terü|eteken (szegregátumok, veszé|yeztetett terti|etek)
a társada|mi és |akhatási integrációt biztosítsa, oly módon, hogy az ott é|ők, kü|önösen a hátrányos
he|yzetűek számára

- megfizethető és mé|tányos |akhatási körÜ|ményeket teremt a kert.i|eten belü|,

- hozzájáruI a fog|a|koztatási esé|yeik növekedéséhez, me|y hosszabb távon tudja biztosítani az anyagi

biztonság megteremtését,

- o|yan szociá|is és gyermekjó|étiszolgá|tatásokat biztosít, me|yek érdemben hozzájáru|nak a csa|ádi

és egyéni krízishe|yzetek mego|dásához, mege|őzéséhez, és képessé teszik a hátrányos he|yzetű

csoportokat, hogy más szolgá |tatásokba beka pcsolódja na k,

- o|yan közösségfej|esztési szolgáltatásokat biztosít, me|y aktív és befogadó he|yi közösségeket hoz

|étre,

- a fiataIgenerációkná| arra törekszik, hogy a gyermekszegénységet fe|számolja és o|yan képzettséghez

segítse a fiatalokat, me||yeI esélyük van a társadalmi Integrációra és megfe|e|ő munkához jutni.

A társada|mi egyen|őt|enségek megszüntetése és ezen be|ü| a terü|eti vagy más típusú szegregáció fe|o|dása

Józsefváros onkormányzata számára a fenntartható városfej|ődés a|apja. Ennek tudatában a kerü|et a

legnagyobb mértékben figye|embe veszi a jövőben megva|ósu|ó fej|esztéseiné|, hogy azok nem okozhatják

sem horizontá|isan, sem terü|etĺ|eg a szegregáció kia|aku|ását vagy erősödését. Az önkormányzat az á|ta|a

mĺíködtetett intézményekke|, a Roma Nemzetiségiönkormányzattal, az egyházakka|, egyháziszervezetekke|,

i||etve a kerü|etben és a keri.i|etért dolgozó civi| szervezetekkeĺ egyĹittműktidik annak érdekében, hogy

Józsefvárosban az esé|yegyen|őség és a szegregációmentesség a mĺndennapok részévé vá|jon' Az

egytittműködés eredményeként integrációs kerekasztalt hoz |étre, ame|y meghatározott időközönként
áttekinti a |egrosszabb he|yzetű csa|ádok, a szegregá|t Vagy szegregációvaI veszé|yeztetett terü|eteken élő

Iakosság he|yzetét, megvizsgá|ja annak Iehetőségét, hogy a rendeIkezésére á||ó eszközök (szociá|is

szo|gá|tatások, te|epülési támogatás, közfog|a|koztatás stb') e|érik-e ezeket a családokat, és amennyiben
nem, ĺntézkedéseket javasoI a kerü|et vezetésének a he|yzet javítására. A kerekasztal fĺgyelemmeI kíséri az

eset|eges diszkriminációs folyamatokat és összehango|t intézkedésekke| megszünteti azt. A kerekasztal
kiemelt fe|adata továbbá, hogy az antiszegregációs program megvalósulását nyomonkövesse, az arra
irányu|ó monitoringot felügyelje.

6.3.2. Eddigi programok értékelését, beavatkozásokat
előkészítését célzó intézkedések

Szükségesnek mutatkozik az eddig megva|ósított, társada|mi integrációs célú programok értékelése
(Magdo|na Negyed Program, fog|a|koztatási és oktatási integrációt szo|gáló programok stb.) abból a

szempontbó|, hogy mi|yen mértékben járu|tak hozzá az akcióterü|eten é|ő, i||etve a nem akcióterü|et-

specifikus programok esetében a kerÜleti hátrányos he|yzetű csoportok integrációjához. Szintén re|eváns

értéke|ési szempont, hogy a kívánt eredmények eset|eges e|maradásának milyen okai vo|tak, ezek az okok
mennyiben tulajdoníthatók a programok nem megfele|ő koordiná|ásának, az ágazati programokhoz va|ó nem

megfe|elő kapcso|ódásnak, iIletve azágazati szintű beavatkozások e|maradásának. Az énéke|ésnek szÜkséges

kitérnie az egyes beavatkozási területekre, mint:

- |akhatási integráció: a lakásá||omány fe|újítása nyomán hogyan a|aku|t a |akhatás megfizethetősége

a bér|eti díjak és a rezsikö|tségek tekintetében, a hátra|ékosság, a lakásvesztés mi|yen mértékben

r'la
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jelIemző és milyen okokra Vezethető Vissza, mennyire elérhetőek és mi|yen hatékonyak a |akhatáshoz

kapcso|ódó támogatások (lakbértámogatás, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési

támogatás),

- a szociá|is és gyermekjóléti szo|gá|tatások kapacitását növe|ő, intenzív családgondozó, ifjúsági és

közössógi szociá|is munkót tartalmazó programoknak mennyiben sikerü| e|érniük a |eghátrányosabb

helyzetű rétegeket, a bevont célcsoport tagjai tekintetében mi|yen mértékű vá|tozást tudnak

generá|ni és mi|yen mértékben sikerü| az egyéb - képzési, fog|alkoztatási, oktatási - programokhoz

kapcso|ni a bevont egyéneket, csa|ádokat,

- a képzési és fog|aIkoztatási programok értéke|ésénél alapvető kérdés, hogy az egyes programok

mennyire épü|nek egymásra, a helyi programokhoz megfele|ően kapcso|ódnak-e a munkaügyi

központok programjai (közfog|a|koztatási program és egyéb foglalkoztatási, képzési programok),

ezek a programok összességében mi|yen mértékben vezetnek a hátrányos he|yzetű csoportok

mu nka erő-piaci integráci ojához,

- az oktatáshoz kapcso|ódó programok tekintetében a|apvető kérdés, hogy mennyiben járuInak hozzá

a fiata|ok sikeres tanu|ási karrierjéhez, a programok mennyiben tudnak más programokra - pl.

szociá|is és gyermekjó|éti, fog|a|koztatási, közösségi programokra - támaszkodni,

- a közösségfej|esztési programok mennyiben járultak hozzá aktív he|yi közösségek |étrehozásához,

támogatásához,

- milyen koordinációs mechanizmusok működtek a programok között és a koordináció mennyire vo|t

hatékony, a programok mennyire tudtak egymásra épü|ni.

Az e|következő időszakban a szegregációs helyzetek keze|ésére e|sősorban továbbra is akcióterü|eti a|apú

szociá|is városrehabi|itációs beavatkozásokat tervez az önkormányzat, két akcióterü|etre, a Magdo|na

negyedre és az orczy negyedre. A Magdo|na negyedben a társadalmi típusú (soft) programok továbbvite|ét,

az orczy negyedben komplex fizikai és társadaImi programcsomag kialakítását tervezi.

A kiaIakítandó programok vonatkozásában szükséges egy megaIapozó helyzetfeltárás az alábbiak

vonatkozásában:

- az akciótert]|eten é|ők szociáĺis, Iakhatási, fogIaIkoztatási, oktatási he|yzete, szÜkségIetei,

- a szo|gá|tatásokhoz, támogatásokhoz való hozzáférés, hiányzó szolgá|tatások,

- meg|évő civil és |akossági közösségi kapacitások, kezdeményezések,

- a terü|eten működő szegregációs mechanizmusok és azok tágabb összefüggéseinek feltárása.

Az antiszegregációs program intézkedéseinek és ezen be|ü| az akcióterti|eti programok megva|ósításához

szükséges egy monitoringrendszer kido|gozása, me|y

- meghatá rozza azokat a mutatókat, amelyek hatékonyan tudják mérni a beavatkozások eredményét,

a programok á|taI elért vá|tozást,

. méri a program kezdete előtti kiinduló á||apotot, a program közbeni ál|apotot (a programok

korrigá|ásának érdekében, amennyiben szükséges) és az elért eredményeket a program végén,

- rende|kezik saját intézményrendszerre|: a monitoring kido|gozásáén és működtetéséért fe|elős

szervezette|, i||etve mechanizmussa|, amin keresztü| a monitoring tény|egesen megva|ósításra kerü|

az éri ntett i ntézmények, szervezetek részvéte|éve|'
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6.3.3. Horizontál is intézkedések

La kh ató si bizto nsó g növe l é se
A megfizethető |akhatást és a |akhatási biztonság növe|ését az önkormányzat elsősorban a megfe|e|ő
szociá|isbér|akás-po|itika útján tudja biztosítani, melyre |ehetősége van, hiszen a kerü|etben, ezen be|ü| is
kü|önösen a Magdo|na és azorczy negyedben, magas a bér|akások aránya (kerü|etiszinten to-7L%a |akott,
illetve üres |akások számábó| kiindu|va)' Arra nem á|l rendelkezésre adat, hogy az á||ományon belti| a bér|ők
mekkora hányada jogosu|t szociális |akbérre vagy kap lakbértámogatást, i||etve hogy mekkora a kö|tsége|vű
és piaci |akbért fizetők bér|ők aránya. 2014-ben mintegy 5oo db szociá|is|akbér-kére|met hagyott jóvá az
önkormányzat.

Szociá|is |akbért az igényelhet, akinek az egy fogyasztási egységre eső jövede|me kisebb, mint a
nyugdíjminimum 35o%-a. A szociá|is lakbérhez, a jövedelem függvényében, |akbértámogatás is jár. A
jogcímné|kü|i |akáshaszná|ó is részesülhet adósságkeze|ési szo|gá|tatásban a |akbérhátra|ék megfizetéséveI
kapcso|atban, il|etve akik nem jogosu|tak adósságkeze|ési szo|gá|tatásra, rész|etfizetési |ehetőséget kapnak,
|egfe|jebb 36 hónapra. A rész|etfizetés időtartama alatt a tény|eges szociális, i||etve kö|tsége|vű |akbér
számo|ható fe|. Rendkívü|i te|epü|ési támogatást kaphatnak az arra rászoru|ók a rendszeres |akhatási
kö|tségek megfizetéséhez (a támogatás havi összege jövede|emtő| függően |egfe|jebb 5ooo-3333 Ft |ehet),
il|etve adósságkeze|ési támogatásra is jogosu|tak az a|acsony jcivede|mű háztartások (az egy főre jutó
|egmagasabb jövede|em ehhez jellemzően a nyugdíjminimum 250-300%-a)' A rendszeres telepü|ési
támogatás melIett fűtési hozzájáruĺást igényelhetnek a rászorultak, ami nem a te|jes fűtési szezonra, hanem
a három téli hónapra szól, összege havi 3000 Ft. Rendkívü|itámogatásként évi |egfe|jebb 20 ooo Ft adható
természetbeni támogatás formájában, mely szintén fe|haszná|ható lakhatási kö|tségek megfizetéséhez.

A rendeIkezésre á||ó adatok, információk azt mutatják, hogy a bér|ők je|entős hányada hátralékos, me|y ĺgaz
a Magdo|na negyed felújított önkormányzati lakóépü|eteĺben é|őkre is. A megfizethetőségi prob|émákat
igazolja, hogy a két magas |é|ekszámú |ehatáro|t szegregátumban (Magdo|na és orczy negyedek) a bér|ők
negyede-ötöde jogcímné|kü|i, a harmadik _ kisebb, To|nai Lajos utcaĺ- szegregátumban pedig közeI hatoda.

A bér|akásrendszer jövője tekintetében |ényeges, hogy je|en|eg folyik a kerü|et ĺngat|angazdálkodási
koncepciójának kia|akítása, me|ynek fő irányvona|aĺt egyrészt az elavu|t á||omány bontása, új bér|akások
építése, illetve egy kisebb, rentábi|isabb ál|omány létrehozása je|entik. Ugyanakkor az önkormányzat nem
rendelkezik rendszerezett információvaIannakvonatkozásában, hogy mi|yen mértékű szociá|isbér|akás-igény
van a kerü|etben, a 2015-ben életbe |épett új segé|yezési rendszer mi|yen hatást gyakoro| a hátrányos
he|yzetű csoportok |akhatására. Nem ismert továbbá, a Magdo|na program keretében fe|újított bér|akások
megfizethetősége mi|yen jövő e|é néz.

Az antiszegregációs program keretében a szociális bér|akásá||omány kapcsán a következő ĺntézkedések
meghozata Ia szÜ kséges:

- szegregátumokban és veszé|yeztetett terü|eteken, i||etve a vonatkozó akcióterü|eteken (Magdoĺna
és orczy negyed) a bér|ők he|yzetének fe|mérése a |akhatás megfizethetősége és bĺztonsága
szempontjábó|: hátra|ékos és jogcím né|kü|i bér|ői háztartások számának, arányának; iIletve e
háztartások szociá|is rendszerbe va|ó bevonásának, támogatások elérése mértékének megismerése,
|akhatási prob|émá k oka inak fe|tárása,

- jelen|egi te|epü|és támogatási rendszer fe|Ü|vizsgá|ata egy év után (2016 tavasza) abbó| a

szempontbó|, hogy mi|yen mértékben képes a szociá|isan rászoru|t háztartások Iakhatási
prob|émáinak segítésében, mi|yen okok miatt zárődnak ki esetĺeg a rászoru|tak a rendszerbő| -
szlikség esetén a támogatási rendszer korrekciója,

- az akcióterü|eti lakhatási beavatkozásokná| a je|enleg jogcím nélkü|i bér|ők |akhatása veszé|yeztetett
|eginkább, hiszen ha nem tudják he|yzetÜket rendezni, e|vesztik |akhatásukat, Ęy koncentrált
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szociális munka biztosítása szLikséges a szociá|is városrehabiIitációs projekteken beItil, kü|önösen az

adósságkeze|ési szo|gá|tatás tekintetében - ezen fe|Ü| meg sztikséges vizsgá|ni, hogy az adósságok

keze|ését az önkormányzat a je|en|egi eszközökön kívü| milyen egyéb módon segítheti,

- a |akásgazdá|kodást végző szervezet fokozott egyÜttműködése a szociá|is szféráva|,

- szociá|is szempontok hangsú|yos érvényesítése az ingat|angazdá|kodási koncepció kialakítása során,

a kerü|etbe|ijelentős szociális |akhatási szükség|etek figye|embe véte|éve|.

Az intézkedés megvatósítását az lntegrált Te|epü|ésfejlesztési Stratégia a|ábbi projektjei támogatják:

- Bérlakásrendszer komfort és méret szerinti átstrukturólósa (|ngatIangazdálkodási program,

tematikus ku lcsprojekt)

- lntegrđtt és fenntartható lakós- és ingatlangazdólkodősi struktúra kialokítása (lngat|angazdá|kodási

program, egyéb projekt)

- orczy Negyed Program (orczy negyed akcióterü|et projektje)

Szociólis és gyermekjólétiszolgóltatósok, közosségfejlesztés intenzĺtásónak novelése

A szociá|is és gyermekjó|éti szolgáltatások tekintetében egy gazdag, célcsoportspecifikus szo|gá|tatórendszer

a|aku|t ki a Magdo|na negyedben' A fe|adat egyrészt ennek a szolgá|tatórendszernek a fenntartása hosszú

távon és kiterjesztése az orczy negyed szociáĺis városrehabilitációs programja keretén belü|. Az utóbbi

esetben az e|őzetes problémafe|tárás, a szÜkség|etek és igények fe|mérése a|apján a programoknak a helyi

adottságokhoz való i||esztése szükséges. A szociá|is szo|gá|tatások eszközrendszerében mind az egyéni és

csa|ádcentrikus szociá|is munkát, mind a közösségiszociá|is munkát szÜkséges aIkalmazni továbbra is, annak

érdekében, hogy a hátrányos he|yzetű, |eszakadó csoportokat tény|egesen képessé tegye a szoIgá|tatások

igénybe vételére, egyÜttműködési készségüket javítsa. A Iegfontosabb szolgá|tatások az a|ábbĺak:

- intenzív csa|ádmegtartó és csa|ádfejlesztő szociá|is munka, me|yek e|sődIeges célcsoportja a

Ieghátrányosabb he|yzetű csa|ádoké; célja, hogy egy adott időinterva||umon be|ül minőségivá|tozást

érjen e| az adott csa|ád é|etében,

- intenzív adósságkezelési szo|gá|tatás a lakhatásukban veszé|yeztetettek számára,

- gyermekeket, fiataIokat, iIletve hátrányos he|yzetű nőket célzó, közösségi szociá|is munkát

tarta|mazó programok, alacsony küszöbű szo|gáltatások,

- szenvedé|ybetegeket cé|zó aIacsony küszöbű szo|gá|tatások, közösségi aIape||átás megerősítése,

. egyes programokhoz kapcso|ódóan szÜkség szerint a mentá|higiénés, pszicho|ógusi, pszichiátriai

terápiák elérhetővé téteIe,

- programok köztjtti koordináció, együttműködés, jobb információáram|ás kiaIakítása a hatékonyabb

beavatkozás és a párhuzamos esetkeze|ések e|kerülése érdekében,

- szociá|isterü|eten do|gozóktovábbképzésének biztosítása.

Az intézkedés megva|ósítását az lntegrá|t Településfejlesztési Stratégia aIábbi projektjei támogatják:

- MNP szociőlis programjoinak fenntartósa, kiterjesztése a kerÍjlet minden rószorulójőra (Magdo|na

negyed a kcióterü|et projektje)

Az oktatósi integróció és a tanulós eredményességének növelése

Az oktatás terén megje|enő problémák egyenesen visszavezethetők a csa|ádok szociá|is problémáira,

szegénységére, társadaImi kirekesztettségére. Az óvodák kĺizÜ| a |eromlott terÜ|etek körzetes intézményei,

az iskolák közül pedig szinte az összes állami fenntartású isko|a küzd a fokozódó szegregáció gondjáva|, a

hátrányos és ha|mozottan hátrányos he|yzetű gyermekek magas számáva|. Az isko|ákban az alacsony

te|jesítmény, a szocia|izációs készségek hiánya, az osztályismét|ések, a túlkoros gyermekek, az isko|ai
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konf|iktusok, a gyermekektanu|ását is akadályozó szegénység, Va|amĺnt abegyűrűző csa|ádi konf|iktusok a

|egje||emzőbb prob|émák. A veszé|yeztetett gyermekek száma, aránya magas az iskolákban. A roma
gyermekek magas aránya a Lakatos Menyhért, a Losoncitéri, a Német Lász|ó á|taĺános isko|ákban magas. A
kerÜ|etben a spontán szegregációs folyamatok je||emzőek, a va|amivel jobb he|yzetű csa|ádok más kerÜ|et
isko|áiba viszik a gyermekeiket.

A |egkisebb, három év aIatti gyermekek számára a Biztos Kezdet program fenntartása szÜkséges.

Intézkedések az óvodák tekintetében:

- a hátrányos és haImozottan he|yzetű gyermekek, a sajátos neve|ési igényű és a beil|eszkedési,
tanu|ási és magatartási prob|émákka| (BTM) küzdő gyermekek fe|készítése az isko|ára, szükség
szerint terápia biztosítása (p|' a|apozó terápia, me|y jó| aIkalmas a képességek sokirányú
fejIesztésére, esetIeges képességbeli hiányosságok pót|ására),

- csa|ádokkaI va|ó egyÜttműködést erősítő programok, egészségfej|esztő programok mind a

gyermekek, mind csa|ádjaik vonatkozásában.

Az á|ta|ános isko|aĺ oktatás terén a fe|adatok nem közvet|enü| az önkormányzatot érintik, a megva|ósításuk a

KL|K hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor az önkormányzat alapvető érdeke, hogy a szükséges intézkedések
megva|ósu|janak, hiszen az oktatás terü|etén e|ért eredmények hosszabb távon az önkormányzat á|taI
fenntartott intézményrendszer á|taI keze|t prob|émák mego|dására is kedvező hatássaIvannak.

Szükséges intézkedések az á|ta|ános isko|ák vonatkozásában:

- gyermekek szocializációs képességeĺt, hiányzó ismereteit fej|esztő közösségi, szabadidős, ku|turális
és sportprogramok fenntaftása és bővítése,

- |emorzso|ódó tanulók fe|zárkóztatását cé|ző programok, pé|dáuI tanu|ást segítő
mentorprogra mokkal, ta nodaprogramokkal,

- módszertani megúju|ás: tanórákba i||eszthető komp|ex program indítása, ami segíti egyrészt a
tanu|ási kudarcok mege|őzését, ezze| az isko|ai konfliktusok és lemorzsolódás megelőzését, másrészt
a pá|yavá|asztáshoz szükséges kompetenciák fej|esztését - ennek keretében a Komp|ex Instrukciós
Program (hejőkeresztúri mode|ĺ) bevezetésének Iehetőségét szÜkséges megvizsgá|ni,

- az iskolai konfliktusok csökkentése, a gyermekvédelem erősítése érdekében gyermekvédeImife|e|ősi
státusz, isko|ai szociá|is munkási, te|jes á||ású ĺskoIapszicho|ógusi státuszok létrehozása, szakemberek
aIkaImazása; konf|iktuskeze|ő módszerek aIkaImazásának megerősítését célzó programok,

- pedagógusok módszertani továbbképzésének rendszeres biztosítása, i||etve számukra kiégés e||eni
progra mok biztosítása, példáuI asszertív kommu n ikációs képzésse|,

- fe|vi|ágosító és prevenciós tevékenységek erősítése, abba szakmai és civi| szervezetek bevonása a

bűnmegelőzés, a szenvedé|ybetegségek mege|őzése, a szexuális fe|világosítás, a csa|ádi é|etre és
gyermekvá lla |ásra va |ó feIkészítés, az egészségfej|esztés stb, terü |etén,

- tehetséggondozás erősítése, ennek kapcsán a Józsefuárosi osztöndíjprogram újbó|i beindításához
ka pcsolódó |ehetőségek megvizsgá|ása,

- együttműködés erősítése szÜkséges a gyámhatóságga|, a védőnőkke|, az orvosokkal, a gyermekjóléti
szo|gá|atta|, a kerü|etĺ rendőrkapitányságga|, a Roma Nemzetiségi onkormányzatta|, a civiI
szervezetekke| - a hatékonyabb pályavá|asztás érdekében szükség |enne a középisko|ákkaI va|ó
rendszerszerű kapcsoIat kiépítésére.

A fentiek tekĺntetében az rjnkormányzatnak szükséges megvizsgá|nia, mi|yen terti|eten tud hozzájárulni
mindezen intézkedések megva|ósításához: pé|dáuI a szociá|is városrehabĺ|itációs programba mi|yen
beavatkozásokat tud bei||eszteni (isko|ai szociális munka, fe|vi|ágosító és prevenciós programok civi|
szervezetek bevonásáva l, szabad idős programok, nyá ri programok stb. )
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Az intézkedés megva|ósítását az Integrált Településfejlesztési stratégia alábbi projektjei támogatják:

- MNP szociólis programjainok fenntartósa, kiterjesztése a kerület minden rószorulójóra (Magdo|na

negyed a kcióterü |et projektje)

- tskotai pólyaválasztósi tanácsadós (EIlátórendszeri kapacitások programja, egyéb projekt)

- lskolai bŰnmegelőzés és prevenció (Biztonság- és komfortérzet javításnak programja, egyéb projekt)

Foglalkoztqtósi integróció növelése

A fog|a|koztatás terén az önkormányzat sok programot va|ósított, va|ósÍt meg intézményei á|taĺ. A

munkanélküliség a |erom|ott terü|etek legsúlyosabb prob|émái közé tartozik, e|sősorban az aluĺképzettségbő|

és a rossz fizikai, mentá|is egészségi ál|apotbó| fakad. Je||emző a hosszú távú munkané|kti|iség, a te|jes

marginaIizálódás, aze||átásokbó| va|ó kiszorulás is.

I ntézkedések:

- je|enlegi fog|a|koztatás javítását cé|zó programok fenntartása: á||áskereső klubok, á||áskeresést

segítő tréningek, á|lásbörzék,

. kompIex képzési és fogIalkoztatási programok kido|gozása, megva|ósítása egyéni szükségIetek szerint

d ifferen ciá lta n, az a |á bbi e|emekbő| összeá ||ítva :

o alapkészségek, kompetenciák fejlesztését cé|ző programok, e|sősorban a hosszú távú

munkané|kü|iek esetében (E|ső |épés típusú programok)

o képzésiprogramok

o munkahelykeresést, fogIaIkoztatásba kerÜ|ést cé|zó programok, i||etve fogIaIkoztatási

programok

o fogIaIkoztatási mentorszo|gáltatás a Iegnagyobb hátrányokkaI rendelkező csoportok

esetében a te|jes folyamaton keresztü|,

- közfog|a|koztatási programokban a munkaerőpiacra va|ó bejutást, arra va|ó fe|készítést segÍtő

alprogramok,

- fe|adatkörök meghatározása a munkaügyi központ és az önkormányzat között, az egyes e|emek

ütemezésének egyeztetése a komp|ex programok tekintetében,

- (he|yi) cégekke|, foglaIkoztatókkaI va|ó együttműködés kiaIakítása annak érdekében, hogy a

fog|a|koztatási programokban részt vevők nagyobb esé||ye| ta|á|janak munkát; cégek számára

érzékenyítő programok szervezése a hátrányos he|yzetű csoportok (pl. tartós munkanélküliek,

romák) alka|mazásávaI ka pcsolatos e|őÍtéletek o|dására.

A komp|ex fogla|koztatási programok pályázati forrásokból va|ósíthatók meg e|sősorban. SzÜkséges a

fokozott egytittműködés a munkaÜgyi központ, a szocĺá|is programokat megva|ósító szervezetek és a

fog|aIkoztatási programok megva ĺósítói közott.

Az intézkedés megvalósításátaz lntegľált Telepü|ésfejlesztési Stratégia alábbi projektjei támogatják:

- MNP szociólis progromjainok fenntartősa, kĺterjesztése a kerület minden rőszorulójdra (MagdoIna

negyed a kcióterü|et projektje)

- Évi két nagy óllósbörze (Magdo|na negyed akcióterÜ|et projektje)

- Kozfoglalkoztatós bővítése (FoglaIkoztatásfejlesztési program, egyéb projekt)

Köz b izto n só g e rős ítése

A szegregátumok, veszé|yeztetett terü|etek közbiztonságának javítása érdekében egyrészt az utcai szociálĺs

munka és a köztereken fo|yó ifjúsági közösségi szociá|is munka hatékony megva|ósítása az e|sőd|eges kérdés,

másrészt a közrendet biztosító szervezetek fokozott je|en|éte szü kséges.

;
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Utóbbi kapcsán a szomszédsági rendőrségi program fo|ytatása szükséges a Magdo|na negyedben, illetve
annak kiterjesztése az orczy negyedre. A közbiztonság erősítéséhez a közterÜ|et-fe|ügye|et és a he|yi
po|gárőrség is hozzájáru|, a szervezetek közötti koordináció erősítése szükséges, i||etve a helyi lakosság
bizalma eInyerése érdekében javaso|t kommunikációs képzés szervezése, külfö|di jó gyakor|atok
megismerése. Utóbbi fő jelentősége, hogy más országokban hosszú ideje fo|ynak hason|ó je||egű programok,
Ęy érdemes az ott megszerzett tapasztalatokat beépíteni a he|yi gyakor|atba is.

Az intézkedés megvalósítását az lntegrált Településfejlesztési Stratégia alábbi projektjei támogatják:
- MNP szociólĺs programjainak fenntortósa, kiterjesztése a kerület minden rószorutójđra (MagdoIna

negyed a kcióterü |et projektje)

- Civil önszerveződések elősegítése (Növekedő közbiztonság program, egyéb projekt)

- Lakossóg és rendőrség kommunikóciójónak fejlesztése (Növekedő közbĺztonság program, egyéb
projekt)

Pa rtn e rség és együttmĹikodési ren dsze r
A |erom|ott tertiletek prob|émáinak keze|ése érdekében az önkormányzat vá||alja, hogy szé|es körű
partnerséget épít nem önkormányzati közszolgá|tatást biztosító intézményekke|; civi|, egyházi és szakmai
szervezetekke|, azt intézményesített formában működteti. Ezen intézményesített szervezet formája az
integrációs kerekaszta |'

A megfeIelő szervezetek bevonásán kívÜ| fontos, hogy az integrációs kerekaszta| összehangoltan működjön
más szakmai, tematikus fórumokka| (p|. Kábítószer Egyeztető Fórum, He|yi Esé|yegyen|őségi Fórum),
eIkerÜ|ve a párhuzamos kapacitások kiépítését, i||etve a szervezetek kapacitásainak fe|esleges |ekötését'

Az integrációs kerekasztaI működtetése hozzájárulhat ahhoz is, hogy az érintett, releváns szervezetek a
projektek tervezésébe ĺs bevonásra kerüljenek, a programok összehango|tságát pedig már a tervezés kezdete
során is biztosítsák.

Az intézkedés megvalósítását az lntegrált Te|epülésfejIesztési Stratégia alábbi projektjei támogatják:
- Lakossőgi, civil kopcsolattartós fejlesztése az önkormónyzat részéről(Civĺ| program, egyéb projekt)

6.3.4. TerÜleti fókuszú programok
Józsefvárosban a hátrányos he|yzetű, |eszakadó csoportok két negyedben é|nek koncentráltan, a Magdolna
és az orczy negyedben.

Magdolna negyed
A Magdolna negyedben 2005 óta fo|ynak akcióterü|eti a|apú koncentrált beavatkozások megva|ósítása
szociá|is városrehabi|itáció keretében. A programok során sor kerü|t a lakóépület-ál|omány, azon belül is

e|sősorban az önkormányzati tulajdonú épü|etá||omány nagymértékű, bár többnyire nem te|jes fe|újítására,
közterÜletek fejĺesztésére és új közcisségiterek |étrehozására. A programok szerves részét képezte társada|mi
ĺntegrációt céĺzó sokrétíj beavatkozások kia|akítása, működtetése.

Az e|kcivetkező időszakban cé|, hogy a kia|akított szolgá|tatások tovább működjenek, a rende|kezésre á|ló
közösségi terek funkciója, az ott megvalósított közösségfej|esztési és közösségi szociá|is munka
fennmaradjon. További cé|, hogy a jobb |akhatási fe|téte|ekkel rendelkezők a lakhatásukat képesek |egyenek
megőrizni, az ehhez szükséges beavatkozásokat a jövőben a szÜkség|etek a|apján az önkormányzat biztosítsa.
Az cinkormányzati tu|ajdonú bér|akásá||omány és a szociá|is bér|akáspo|itika fenntartása hosszú távon
szolgá|ja az itt é|ő hátrányos he|yzetű |akosság terü|eten maradását és |akhatásának megőrzését. A
negyedben ugyanakkor az ingatIanpiac felIendü|ésével, az új építések megindu|ása által generá|t
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dzsentrĺfikációs fo|yamatok erősodése is Va|ószínűsíthető, mely a Vegyesebb társadaImi összetéteI

szempontjábó| kívánatosnak tekinthető.

Kapcsolódó projekt az !ntegrá!t Te|eptilésfej|esztési Stratégiából:

- MNP szociólis programjainak fenntartósa, kiterjesztése a kerĹjlet minden rászorulójőra (MagdoIna

negyed akcióterti let projektje)

Orczy negyed
Az orczy negyedben, bár korábban történtek je|entősebb mértékű bontások az önkormányzati tu|ajdonú

épü|etek között, társadaImi integrációt cé|zó programok nem va|ósu|tak meg' Az önkormányzat je|en

fejIesztési időszakban kívánja a negyedet akcióterü|etként kijelö|ni és szociá|is városrehabiIitációt

végrehajtani a terti|etén. A szociá|is városrehabi|itációs program közvet|enü| kapcso|ódik az orczy parkban

megva|ósítandó Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem campusának fej|esztéséhez és biztosítja, hogy a negyed

Iakóterü|eteit érintő kapcso|ódó fejlesztések a hátrányos he|yzetű, Ieszakadó társadaImi csoportok

társadalmi és |akhatási integrációját biztosító módon történjenek meg.

A negyedben nagyobb mértékű, Iakásá||ományt érintő beavatkozások várhatók, me|yek Iakossági

mobilizációs hatásokkal is járnak. A szociá|is városrehabi|itációs program egyik e|sőd|eges cé|jának ke|| |ennie,

hogy az érintettek kö|töztetése a |akhatási integráció és a |akhatás megfizethetőségének biztosításávaI

történjen. KÜ|önösen igaz ez a jogcímnélkü|iek esetében, akik he|yzetének keze|ésére kÜ|ön

beavatkozáscsomagot szükséges kido|gozn i.

A fizikai beavatkozások mel|ett a MagdoIna negyedbelitársadaImi (soft) programok kiterjesztése szÜkséges,

adaptá|va azokat azorczy negyed sajátosságaihoz,azitt é|őkszükség|eteihez'

Kapcsolódó projekt az lntegrált Településfej|esztési Stratégiából:

- orczy Negyed Program (orczy negyed akcióterÜlet projektje)

Egyéb szegregótumok és veszéIyeztetett területek

Elszórtan ta|á|ható még néhány tömb a kerĺi|etben, ame|y szegregátumnak Vagy szegregációval

veszé|yeztetett terÜ|etnek számít. Ezek vonatkozásában cé|, hogy az ott é|ők a folyó szociá|is

városrehabilitációs programok soft programjaiba bekapcso|ódjanak. Amennyiben e terü|eteken az

önkormányzat |akáscé|ú beavatkozásokat va|ósít meg, akár saját, akár pá|yázati, akár egyéb forrásbó|, a

szociális városrehabi|itáción be|ü| aIka|mazott |akásmobi|itási beavatkozásokat szÜkséges a|kalmazni e

terÜletek esetében is.

Kapcso|ódó projekt az !ntegrált Településfej|esztési Stratégiából:

- helyszínfiiggő
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iĺ:

6.3.5. Fej!esztésekIehetségesszegregációshatásánakkivédése
A tervezett fizikai fej|esztések közü| az a|ábbĺ akcióterü|eti Vagy pontszerű fejlesztéseknek |ehet hatása a

szegregátumokra, veszélyeztetett terü|etekre, i||etve a szegregációs fo|yamatokra:

- Corvin negyed folytatása

- Józsefvárosterü|etéhez kapcso|ódó más rehabiIitációs beavatkozások

- Fe|sőfokú intézmények bevonzása, egyetemvárosiasodás

- Ludovika Campus, orczy park fej|esztése

A szegregációs hatás abból a szempontból érvényesü|het, hogy a fej|esztések a környező területekre
fe|értéke|ő hatássaI bírhatnak, me|y folyamat egyrészt kívánatos, másrészt viszont az a|acsonyabb státuszúak
kiszoru|ását eredményezheti' A már tag|a|t társada|mi integrációs eszközok és a szociális bér|akáspo|itika
megfe|e|ő eszköz e kiszorító hatás keze|ésére.

Az ágazati beavatkozások kcjzü| az a|ábbiak gyakoroIhatnak hatást a szegregátumokra:

- Bér|akásrendszer komfort és méret szerinti átstrukturálása

- Életveszé|yes házak bontása

A bér|akásá||omány átstrukturálásakor a szociá|is |akáspo|itikai szempontokat is érvényesíteni szükséges,
i||etve a bérlők fizetőképességéhez szĹikséges igazítani a |akbérszintet, a |akbértámogatás mértékét. Az
életveszé|yes házak bontásakor az integrá|t |akókörnyezetbe való e|helyezést, szükség szerint szociá|is
segítséget keĺl nyújtani az érintetteknek.
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6.3.6. Az antiszegregáciős program intézkedésl terve és annak Ütemezése

Beavatkozási tertilet

Antiszegregáciős program
i ntézményesített hátterének
megteremtése

További akciőterÜ|eti programok, az
ASZP részIetes cseIekvési tervének
megaIapozása

Lakhatási biztonság nove|ése

lntegráciÓs kerekaszta| |étrehozása, mÍĺkodési rendjének meghatározása,
mĺikodtetéséért f eIe|ós szervezet kijeIci|ése

Monitoringrendszer kidoIgozása

Integráciős kerekasztal m kodtetése

Megvalősítást célző intézkedés

Eddigi társadaImi integráciőt cé|zÓ programok értéke|ése, akciÓter Ietek vonatozásában Po|gármester

megaIapoző heIyzetfeItárás készĺtése

Szegregátumokban, veszé|yeztetett teríjIeten (akciőter Ieteken) élók Iakhatási Polgármester

biztonságának feImérése, kijIcinĺis tekintetteI azokra az ép |etekre me|yek részt vettek,
ĺ||etve Várhatőan részt fognak venni az eddigi szociá|is városrehabiIitáciÓs programokban

Je|enlegi te|epĺ.ilési támogatási rendszer értéke|ése egy év e|te|téve|, annak alapján,
mennyire e|érhetó és mi|yen mértékben segíti a |akhatási prob|émák mego|dását a

szegregátumokban, veszé|yeztetett ter Ieteken é|óknek; sziikség szerinti korrekciÓk

Jogcím né|killiek helyzetének rendezésére beavatkozási csomag kidoIgozása a szociá|is
városrehabiIitáciős programok keretében, intenzív adÓsságkeze|ési program kiaIakítása,

m kôdtetése

Szociá|isbér|akás-igények feImérése a kerr]letben, a szociá|is szempontok érvényesítése

az <inkormányzati Iakásgazdá|kodási koncepciőban

Budapest V|||. kerĹ|et JÓzsefváros

I ntegrá |t TeIepĺi|ésfej Iesztési Stratégia

Felelós

PoIgármester

Mesvalősulás

.tehets.é.ces. l"-n"t.eg",
pénzĺigyiforrás 

idótávja

Saját forrás.
VEKOP 6.2

Saját forrás,
VEKOP 6.2

Saját forrás,
VEKOP 6.2

20'_5-2016

Saját forrás,
VEKOP 6.2

2015

Saját forrás,
VEKOP 6.2

2015-tó|
folyamatos

2015-2016

saját forrás,
VEKOP 6.2
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20L5

VEKOP 6.2

20l.6. március.
jrius

Saját forrás

2015-2016
Program
mrjkrjdtetése
folyamatos

2015



PEST-BUDAPEST KONZORCI UM

Szociá|is és gyermekjő|éti
szo|gá|tatások, kcizcisségfejIesztés
ĺntenzitásának ncive|ése

Az oktatási integráciÓ és a tanu|ás
eredményességének nove|ése

Eddigi szo|gá|tatások fenntartása a Magdo|na negyedben, kiterjesztése azorczv
negyedre, esetIeges korrekciők

Gyermekeket és fiata|okat cé|ző kciz<isségi szociá|is munka (utcai, ifjrisági szociá|is
munka)

FogIaIkoztatási integráciő

Szenvedé|ybetegeket célző aIacsony k szÖbíí szo|gá|tatások

Mentálhigiénés, pszicho|őgusi, pszichiátľĺai terápiák

Kozbiztonság erósítése

Szociális terÜ|eten doIgozők továbbképzése, szupervíziő biztosítása

on ko rmányzat és KLI K kciztjtti rendszerszer egyÜttm (ík<idés kiépítése

Ônkormányzati szerep|ók á|tal megva|ősítandő oktatási integráciÓt szolgá|ő programok
kido|gozása, majd megva|ősítása

Szociá|is városrehabiIitáciőn be|rjI megva|ősíthatÓ programok kido|gozása a KL|K-kel va|ő
egyeztetés aIapján

KompIex foglaIkoztatási programok kido|gozása és megvalÓsítása

M unkaiigyĺ kcizpontta l feIadatmegosztás

HeIyi cégekkeI kapcsoIatépítés, i||etve bevonásuk programokba

Szomszédsági rendórprogram fenntartása, kiterjesztése az orczy negyedre

PoIgármester

Budapest V||l. kerÜ|et J zsefváros

lntegrá |t Te Iepĺ.i|ésfej Iesztési Stratégia

VEKOP 6.2, és 7. 20l.5: tervezés
prioritás 2016: megva|Ósítás

utána
folyamatosan

PoIgármester

PoIgármester

VEKoP 6'2 és 7. 2015: tervezés
prioritás 201.6: megva|ősítás

utá na

folyamatosan

PoIgármester

VEKOP 6.2 és 8. 2015: tervezés
prioritás 201.5: megvalősítás

utána
folyamatosan

LUZ

2016.tÓ|
folyamatosan
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7. ASTRATÉGIA KÜLső És BELSő osszerÜGcÉsE|

rÜsŐ osszrrÜGGÉsEK

Európa 2020
Az Európa 2020 stratégia az Európai Unió 2010-ben útnak indított, tíz évre szó|ó ncivekedési és fog|aIkoztatási

stratégiája, me|ynek egyik fő cé|ja az inteIligens, fenntartható és ink|uzív növekedés fe|téteIeinek

megteremtése. A stratégia tizenegy tematikus célterü|ete szinte mindegyikét több cé|, i||etve projekt is

támogatja Józsefuáros teIepü|ésfej|esztési stratégiájában - az a|ábbiakban ezt i||usztrálja néhány pé|da:

EU2020 tematikus cél Józsefvárosi projekt Proje|ĺt tematikus célja

7.1,.

7.L-1'

A kutatás, a techno|ógiai fej|esztés és az Bionikai k|aszter kataIizá|ása
innováció megerősítése

Egyetemvárosi program

Azinformációséskommunĺkációs lskoĺaiszámítógépparkokfej|esztése
techno|ógiákhoz (| KT) va|ó hozzáÍérés
e|ősegítése és e techno|ógiák
haszná|atának és minőségének fokozása

E||átórendszeri kapacitások programja

A KKV-k versenyképességének fokozása Új szakmai programok á||áskeresőknek,
vá| |aI kozásoknak

FogIaI koztatásfej Iesztési program

Az aIacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaságra va|ó áttérés támogatása
minden ágazatban

Ganz-MÁVAG terü|etén zci|d ipar
IeteIepedésének kataIizá|ása

FogIaI koztatásfejIesztési progra m

Az éghajIatvá|tozáshoz vaĺó
aIkaImazkodás, VaIamint a kockázatok
mege|őzésének és keze|ésének
e|ősegítése

Környezettudatosság, é|etmi nőség
feItéteIeinek iavításának elve

(Horizontális aIapelv)

KörnyezetvédeIem és az erőforrások
hatékonyságá nak e|ősegítése

Környezettudatosság, é|etminőség
fe|téteIeinek javításának e|ve

(Horizontá|is aIapeIv)

A fenntańható közIekedés e|ősegítése és
a kuIcsfontosságú há|ózati infrastruktúrák
e|őtti akadá|yok eIhárítása

Kozösségi közIekedés Iefedettségi
hiányainak pót|ása

E||átórendszeri kapacitások programja

A fog|a|koztatás és a munkavál|a|ói
mobiIitás ösztönzése

Évi két nagy áĺ|ásbörze Fogla I koztatásfejIesztési program

AtársadaImi befogadás e|őmozdítása és a LÉLEK Program fo|ytatása, bővítése
szegénység e||eni küzdeIem

E||átórendszeri kapacitások programja

Beruházás az oktatásba, készségekbe és Fe|nőttoktatás, szü|őoktatás biztosítása
az egész é|eten át tartó tanu|ásba

FogIaI koztatásfejlesztési program

Az intézményi kapacitások és a Lakossági, civiI kapcsolattartás fejlesztése CiviI program
közigazgatás hatékonyságának fokozása az önkormányzat részérő|

9. táb|ázat: Példák projektek és középtávú cé|ok kapcso|ódására az Európa 2020 stratégia tematikus célterÜ|eteihez.
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7.1,.2. Nemzeti Fejlesztés 2030 - országos Fejlesztési és
TerÜ |etfejIesztési Koncepció

Az országos Fej|esztésĺ és Terü|etfej|esztési Koncepció rende|kezĺk egy Budapest terü|etfejlesztési igényei és
fe|adatai című fejezette|, me|yben tíz fej|esztési irány szerepe|. Ezekhez a következők szerint kapcsolódnak
Józsefváros Integrá|t TeIepülésfejIesztési Stratégiájának tematikus középtávú cé|jai:

A térségi pozícĺó erősítése a fö|drajzi,
geopolitikai adottságok kihaszná|ásáva|'

Az összmagyarság identitásának erősítése a
Kárpát.medence ku|turá|is központjaként'

osszehangolt fejIesztések a várostérségben -
feIadatmegosztás megszervezése.

Egységes Budapest _ hatékony kozigazgatási
rendszerrel.

A népesség megtartása vonzó, egészséges
é|etkorülmények biztosításáVa|, az
esé|yegyen|őség megerősítéséve| és a
rugaImas ĺakásstruktúra kiaIakításáva|'

Kezdeményező város- és térségfejI esztés,
tudás- és készségaIapú gazdaságfejIesztés,

zöld gazdasági kuItúra meggyökereztetése,
vaIamint a turizmusban rej|ő gazdasági
Iehetőségek kihaszná|ása.

A gazdasági fejlődést Iehetővé tevő
differenciá|t terü|eti kíná|at biztosítása.

A város és a Duna egyÜtté|ésének
megteremtése.

Kiegyensú|yozott vá rosi térszerkezet
kiaIakítása differenciá|t kcizpontrendszerre|, a

kompakt város eIvének megva|ósítása.

A terÍiĺethaszná|at és a közIekedés integrá|t
fejlesztése, a városi kcizösségi közIekedés
sú|yának nĺive|ése'

10. táb|ázat: Kapcso|ódási pontok Józsefváros kozéptávú tematikus cé|jai és az országos Fej|esztési és
Területfej|esztési Koncepció á|taI Budapest számára meghatározott terü|etfej|esztési igények és fe|adatok között.
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Az országos Fej|esztési és Terü|etfej|esztési Koncepció (oFTK) egy kerü|eti te|epü|ésfej|esztési stratégĺáná|
je|entősen nagyobb ívű cé|okkal do|gozik, ennek dacára több jó| azonosítható kapcsolódási ponton is

illeszkedik az utóbbi az e|őbbihez. Józsefváros markáns egyetemvárosi profiljának erősítése követi a

koncepció azon szándékát, hogy formá|ódjon feladatmegosztás a budapesti várostérség egyes részei közott,

mint ahogy a tudásalapú gazdaságfej|esztésnek is fontos zá|oga. A turizmusban rej|ő gazdasági |ehetőségek

kiaknázása szintén hangsú|yos, öná||ó középtávú cé|ként nevesített e|eme a stratégiának, cisszhangban az

oFTK-val. Lényeges kapcsolódásipont a fog|aIkoztatásfejIesztése, me|y középtávú stratégiaicé|az oFTK két

fővárosi fej|esztési irányban ĺs nevesít: a tudás- és készséga|apú gazdaságfejlesztés me||ett a differenciá|t

területi kíná|atra épti|ő gazdasági fej|ődésben. A vonzó, egészséges é|etkörü|mények kia|akítását, rugaImas

|akásstruktúrátcé|ző fej|esztésiirányt két kerĺjletistratégiaicé|támogatja: a te|jes kĺirű kerÜletiellátásokra,

i||etve az igényekhez igazodó |akásá||ományra vonatkozó' A kerü|et terü|etfeIhaszná|ásának javítását

megfoga|mazó stratégiai cé| az OFTK két fej|esztési irányát támogatja: e|sősorban a kompakt város e|vének

megva|ósítását, i||etve - kisebb részt _ a tertjletfeIhaszná|ás és a köz|ekedés integrá|t fej|esztését |eírót.

7.1,.3. Bu da pest Terü !etfejlesztési Koncepciója
Budapest Terü|etfej|esztési Koncepciója foga|mazza meg a fővárosi várostérség 2030-ra e|érni kívánt

jövőképét, térstruktúráját, valamint a202o-ra szó|ó átfogó és stratégiai cé|okban e|őirányzott cé|á||apotot. A
koncepció cé|rendszerében a fejlesztési a|apelvek - egyben mint horizontális cé|ok _ olyan szemlé|eti

a|apvetések, ame|yeket a cé|rendszer minden egyes e|emére Vonatkozóan következetesen alkalmazni kell: az

é|hetőséget, a fenntarthatóságot, az esélyegyen|őséget. Ezek a|apvetően hason|ó horizontális cé|ként
je|ennek meg Józsefváros integrá|t városfej|esztési stratégiájában is (p|. csak biztosítható fenntartású

fejlesztések megva|ósítása), míg az é|hetőségre vonatkozó iránykije|ö|és hosszú távú cé|ként je|enik meg,

amelyet három középtávú cé| segít megva|ósítani a V|||. kerüĺetben: a kerü|eti e||átások te|jes körűségére

törekvés, a biztonságérzet növe|ésének szándéka, va|amint a civiI szféra megerősítésének cé|ja.

Az átfogó cé|ok Budapest meg|évő értékeire és sokszínűségére a|apoznak, meghatározva azokat az irányokat,

me|yek az integrá|t fej|esztési e|vek érvényesü|ése me|lett Budapest jövőjének fej|esztési aIapjait képezik' Az

átfogó cé|ok e|érését ki|enc stratégiai (specifikus) cé| segíti, me|yek sok szempontbó| követik az országos

Fej|esztési és Terü|etfej|esztési Koncepcióban megfogaImazott Budapest-specifikus fejIesztési irányokat, így

e he|yen csak azon két fővárosi stratégiai cé| i|leszkedésérő| esĺk szó, ame|y nem fe|eltethető meg az OTFK

va|ame|yik budapesti fejIesztési irá nyá nak:

- A kornyezeťi erőforrősok védelme és Jenntarťhotó hasznóloťa, a ťermészeti értékek és táji adottsőgok

megőrzése - Józsefuáros te|epü|ésfej|esztési stratégiája KözterÜ|et-fej|esztési program nevet vise|ő

stratégiai cé|ban, va|amint A környezet hangsú|yos védelme minden beavatkozás során horizontá|is

cé|ban jeIeníti meg e|sősorban ezen irányt.

- Befogadó, tőmogató, aktív társadalom _ Józsetváros telepü|ésfej|esztési stratégiája a CiviI program

kcizéptávú tematikus cé|jáva|, illetve több további tematikus cé| képzési, érzékenyítési tárgyú

projektjeiveIfeIeI meg e fővárosi cé|nak.

7.1,.4. Fővá rosl Terí.i letfej lesztési Progra m

Budapest Terü|etfejlesztési Koncepciója stratégiai cé|jait a Fővárosi TerületfejIesztési Program öt

prioritástenge|y mentén csoportosítja aszerint, mi|yen támogatási területek rajzolódnak ki azokbó|. Az öt
prioritás 22 ĺntézkedése |ényegében minden pontján kapcso|ódik a tematikus, ĺl|etve a horizontá|is
józsefuárosi cé|ok valame|yikéhez, sok esetben többjükhöz is, így az a|ábbiakban csak azokró| esik néhány

szó, ame|yek nem je|ennek meg a kerri|et teIepülésfej|esztési stratégiájában.

A |||. prioritástenge|y _ környezeti fej|esztések Budapest fenntartható fej|ődéséért - két intézkedése nem

tÜkröződik a kerü|eti stratégiában: a korszerű hul|adékgazdá|kodás és ta|ajvéde|em, i||etve a korszerű
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vízgazdá|kodás kérdése egyaránt kompetencia hiányában marad kiJózsefuáros középtávú terveibő|. Hason|ó
okokbó| marad ki a lV. prioritástenge|y két intézkedése is: a nemzetkozi és országos közlekedési kapcso|atok
fejlesztése, i||etve a térségi köz|ekedés fej|esztése egyaránt irre|eváns egy be|ső-pesti kerü|et számára. A
prioritástenge|yek és intézkedések te|jes Iistája a következő:

Priorltástengely lntézkedések

ĺ. GazdaságfejIesztés a versenyképes, innovatív 1.1 Technológiai innováció és tudástranszfer hatékonyságának javítása
és ,,zö|d', Budapestért 1.2. Fe|haszná|óbarát városkormányzás kiaĺakítása

]..3. Turizmus, mint gazdasági húzóágazat

1.4. Várostérségĺ egytiťtm űködés

||. TeIepülésfejIesztési beavatkozások a hatékony 2.1. Vegyes terü|ethasználat kia|akítása - a DunávaI egyÜtt é|ő város
vá rosszerkezetért 2.2. Baĺnamezős területek funkcióvá|tása

2.3. Differenciá|t központrendszer |étrehozása

2.4. Értékvéde|em - értékteremtés

2.5. A ĺakásá||omány optimaIizálása

|||. Környezeti fejIesztések Budapest fenntartható 3.1 Zö|d- és egyéb bio|ógiaiIag aktív fe|ti|etek megőrzése, ncive|ése,
fej|ődéséért természetvéde|em

3.2 Zaj- és |égszennyezés csökkentése

3.3 Korszerű hulIadékgazdá|kodás és taIajvédeIem

3'4 Korszerű vízgazdálkodás

3.5 Energiahatékonyság és k|ímavéde|em

|V. Köz|ekedésfejlesztés Budapest komp|ex 4.1' Nemzetkozi és országos kĺizIekedési kapcso|atok fejIesztése
szerepkcirének szoIgá|atá ban 4.2. Térségi közIekedés fejlesztése)

4.3. A fővárosi kozösségi közIekedés fejIesztése

4'4' AÍővárosi egyéni közIekedés fejIesztése

V. Társada|mi beavatkozások a befogadó, 5.1' Befogadó és támogató társada|om
támogató és aktív Budapestért 5.2.A társada|mi, gazdasági környezet Vá|tozásaihoz va|ó a|ka|mazkodás

segítése

5.3' A humán szo|gá|tatások optimaIizá|ása

5.4. A ku|turá|is kínálat bőVítése

11. táblázat: A Fővárosi Terü|etfejlesztési Program prioritástengelyei és intézkedései.
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7.1'.5. Budapest Főváros V!I!. kerÜlet Józsefvárosi onkormányzat
2ot4_2o19. évekre szóló gazdasági programja

A Józsefuárosi önkormányzat 2015-ben készítette e| 2019-ig szó|ó gazdasági programját. A stratégiaaIkotás

során kerÜ|t sor a program e|fogadására, igy |ehetőség nyí|t annak figye|embe véte|ére a stratégiai cé|ok

összeá||ítása során. A stratégia hat fő stratégiai cé|t tűz ki, me|yek a következők szerint kapcso|ódnak a

teIe pü |ésfejIesztési stratégia középtávú tematikus célja ihoz:

Családokra épü|ő kerü|eti társadaIom

Gazdasági versenyképesség növe|ése

FogIalkoztatottsági heIyzet javítása

Kcizbiztonság, kcizterü|etek

Fenntartható Iakókörnyezet

Stabil tinkormányzat

Eo
o!

E6
bo
o

!

c
.6

o

ť
E

.6
C

d,

N

g

to
0.)

:5
o
ť
.=

CN

E6
b!

'ó

N

o
o

š
N

o
E6
o!

ą
v
\6
.ó
G
o

J

E
tu

ä
'o)
N

o
o

0.)

:5

E
6bo
.ą

rct

!

N
6
b!
c

E
6
äô

E
rc
b!

'ô

N

o,

o)

No

t2.táb|ázati A középtávú tematikus cé|ok kapcso|ódása a kerü|et gazdasági stratégiájához'

r07



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM Budapest V|||. kerÜ|et Józsefuáros

Integrá|t Telepü|ésfej Iesztési stratégia

7.2.

7.2.1,.

Kerü|eten be|üli
terü|eti szociális
egyen|őtIenségek

Kedvezőt|en Iakhatási
kcirü|mények: aIacsony
komfortfokozat, kis

Iakásméret

Ures, nem
hasznosítható
bérlakások nagy száma

Kimagas|óan rossz
egészségi á||apot

Városrészenként
jeIentősen eItérő
ingatĺanpiaci mozgások

JeIentős közúti átmenő
forgalom

Lakosság te|ken be|ü|i
parko|ási igényeinek
megoIdatIansága

Je||emzően aIacsony
zö|dfe|ü|eti intenzitás,
hőszigethatás

Az egy főre jutó
zö|dterü|eti arány
alacsony

A kerület forgaImasabb
útvonaIai mentén
jeIentős a

gépjárműforgaIomból
eredő környezeti
terhe|és

Barnamezős terü|etek
potenciá|is
szen nyezőforrások

BELSŐ osszrrÜGGÉsEK

Problémák
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13. táb|ázat: A stratégiát megaIapozó he|yzetértéke|ésben azonosított prob|émák és a középtávú cé|ok kapcso|ata.
0: nincs kapcsolat; 7: gyenge kapcsolot; 2: közepes kopcsolot; 3: erős kapcsolot,
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A helyzetértékelő munkarészben azonosított prob|émák jeIentős része kétféleképpen ta|álkozik a kido|gozott

kozéptávú cé|okka|: vagy kevés célla| álInak erős kapcsolatban, vagy több cé||aI vá|tozó erősségű

kapcso|atban. Két probléma esetében nem éri e| a kapcso|atierősség-pontszámok összege a hármat, ezek

részletes kifejtése a következő:

- ]elentős köztiti áťmenő fargolam: az átmpnő forga|om méreľe e|sŕísorhan a fővárosi tu|ajdonú

főútvonalakon je|entkezik, ame|yek-következően a kerü|et be|városiasfekvésébő|-je||emzően nem

válthatóak ki elkerÜ|ő utakka|. A kerü|et forga|om á|taI tú|zottan terhe|t mellékutcáinak

forga|omtechnikai kezelésére (az átmenő forgalmat kizáró hurkok rendszerének kialakítására) már

201.5 e|őtt sor került.

- A kert)let forgalmasabb útvonalai mentén jelentős a gépjórműforgalomból eredő környezetiterhelés:

a prob|éma kezeIhetősége megegyezik a Je|entős közúti átmenő forga|om problémáná| |eírtakka|.
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7.2.2. Adottságok
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Épü|ő |akások fővárosi
szinten is jeIentős
száma

JeIentős feIhalmozott
tudás a szociá|is
városrehabiIitáció terén

A fővárosi át|agot
meghaIadó mértékben
bővÜ|ő turizmus

Jó városon belü|
pozíciójú közterÜ|etek
(p| Népszínház utca)

Kutatói és tudományos
kapacitások
ncivekedése (p|.

Bionikai Innovációs
Központ)

Sűrű közösségi
közIekedés

Kcizter[ileteken a

lakossági igényeket
preferá|ó várakozási
ovezeti rendszer

Fővárosi távhőrendszer
a kerü|et egyes részein
e|érhető

Történelmi mú|ttaI
rendeIkező
zcjIdterüĺetek és
jelentős zö|dfe|ü|etű
intézmények

Terü|eta rányosa n

eIheIyezkedő kcjzkertek,
közoarkok

A légszennyező anyagok
kibocsátása és a mért
immissziók zömében
csökkenő tendenciát
mutatnak

14'táb|ázat: A stratégiát mega|apozó heĺyzetértéke|ésben azonosított adottságok és a középtávú cé|ok kapcsolata.
0: nincs kapcsolat; 1: gyenge kapcsolat; 2: kozepes kapcsolat; 3: erős kapcsolat
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A he|yzetértéke|ő munkarészben azonosított pozitíV adottságok jellemzően szintén kétfé|eképpen

ta|á|koznak a kido|gozott középtávú cé|okkal: vagy kevés cé||a| á|lnak erős kapcsolatban, vagy több cé||a|

változó erősségű kapcso|atban. Ez a|ka|omma| két prob|éma esetében nem éri el a kapcso|atierősség-

pontszámok összege a hármat, ezek rész|etes kifejtése a következő:

- Sűrű kazosségi kozlekedés: hár a kerÍi|et je|entős részén va|óban sűrű a közösségi köz|ekedés, ez

Budapest szĺnte teljes egészére igaz, Ęy nem je|ent o|yan értéket, ami erős aIapuI szo|gá|na projektek

tervezése számára.

- A légszennyező anyagok kibocsótósa és a mért immissziók zćjmében csökkenő tendenciót mutatnak:

a |evegőminőség javulása egy be|ső-pesti kerü|et esetében szÜkségszerűen reIatív |ehet csupán, így

valódi értéket nem je|ent. A főváros rende|kezik kü|sőbb részein, i||etve az e|ővárosokban számos

jeIentősen tisztább Ievegőjű terü|ette|.

7.f.3. Célok egymásra épülése
A kerü|etfej|esztési koncepcióból kĺjvetkező hosszú távú cé|ok, a je|en stratégiában szerep|ő középtávú

tematikus cé|ok, va|amint az akcióterü|etek cé|okban va|ó érĺntettsége az a|ábbi ábrán tekinthető át. Látható,

hogy minden hosszú távú cé|t |efed bizonyos számú középtávú tematikus cé|, így e téren nincsenek je|entős

eltérések az egyes célszintek között. Szintén |átható ugyanakkor, hogy az akcióterü|eti projektcsomagok már

jóvaI nagyobb szórássaI kapcsolódnak az egyes középtávú tematikus cé|okhoz: míg a fog|aIkoztatás

(Fog|aIkoztatásfejlesztési program) mindegyik akcióterületen re|eváns cé|, addig a többi már jóvaI

specifikusabban osz|ik meg. A biztonságérzet biztosítása csupán az orczy Negyed Programban bír

re|evanciáva|, míg a civiI társada|om erősítése semelyik akcióterületi projektcsomagnak nem szerves része.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy mindez nem e középtávú cé| irre|evanciáját bizonyítja, hiszen több

kieme|t, i||etve egyéb tematikus projekt is tartozik hozzá, csupán egyik sem a|kotja akcióterü|eti program

részét. Mindez kevésbé meg|epő annak fényében, hogy amíg a |egtöbb tematikus cé| egyaránt á|| összkerü|eti

szinten érteImezhető, i||etve helyi kötődésű projektekbő|, addig a CiviI program cé|ja csak te|jes Józsefuárosra

érvényes beavatkozásokra bomIik Ie.

5. ábra: Akcióterületi projektcsomagok, középtávú tematikus cé|ok, valamint hosszú távú célok kapcso|ata'
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7.2.4. A stratégia megva lósíthatósága
A rende|kezésre á||ó források tekintetében számos o|yan bizonyta|anság számít adottságnak a stratégia
tervezése során, me|yek áthida|ására csupán utó|ag, a stratégia megva|ósítása, fe|ü|vizsgálata során |esz mód.
2015 tavaszán még nem á||nak rende|kezésre az egyes operatív programok, i||etve a bizonyos fővárosi
ľeIevalluiájú (máskü|önben a Versenyképes Közép-Magyarország Uperatív Program részét képező) torrásokat
keze|ő Budapest lntegrált Terü|eti Program rész|etei, e|járásrendjei. Ennek megfe|e|ően a stratégia egyes
projektjeinek megva|ósítására csupán indikatív becs|ések adhatók. Segíti azonban a pozitív fe|téte|ezések
építését, hogy a stratégia számos megfogalmazott cé|ja már elkezdett, külső finanszírozó fé| á|taI fe|ügye|t
beruházások befejezését tűzi ki (p|. Corvin Sétány Program, Ludovika Campus), így az uniós fej|esztési
források eset|egessége kevésbé befo|yáso|ja azok megvalósuĺását. Érdemes továbbá megjegyezni, hogy e
projektek kifejezetten nagy hatású, városrészije|entőségű beavatkozások, me|yek önmagukban is je|entősen
hozzájáru|nak a hozzájuk kapcso|ódó tematikus cé|ok te|jesíthetőségéhez - így pé|dáuI a Corvin Sétány
Program összes |akás- és irodafejlesztésének e|készü|te önmagában is mérhetően formálja a kerü|et
|akásá||ományát, i||etve munkahelyszámát, mint ahogy a Ludovika Campus te|jes eĺkészü|te ĺs szignifikánsan
megnöveIi a kerüĺet egyetemvárosi súlyát.

A bizonyta|anságok kiküszöbö|ésének másik útja a k|.i|ön forrást nem, Vagy csak minimá|is mértékben igény|ő
programok magas száma, ame|yek e|sősorban szabá|yozási és kooperációs eszközökkeI cé|oznak meg jeIentős
javu|ást a kerü|et é|etében. l|yen pé|dáuI a bionikai k|aszter kataIizá|ása, az inkubátorházak |étesítésének
ösztönzése, a civiI tudásbázis és há|ózatosodás e|ősegítése, vagy éppen az évi két nagy á||ásbörze szervezése.
E projektek nem igényeInek az önkormányzat részérő| érdemi anyagĺ á|dozatot, ugyanakkor érdemben
segíthetik a foglaIkoztatási, egyetemvárosivagy éppen civi|szervezet-fejlesztési cé|ok e|érését.

Kti|ön érdemes em|ítést tenni az orczy Negyed Programró|, amely az e|következő évek |egje|entősebb
önkormányzati keze|ésű projektje |ehet Józsefuárosnak, amennyiben megfe|e|ő forrásra tud a kerü|et szeÍt
tennia megva|ósításhoz. Bár a fent már em|ített Budapest Tematikus Fejlesztési Program pá|yázati rendszere,
e|járásrendje, jogosu|tsági fe|téte|ei sem ismertek egye|őre maradékta|anu|, a tény, hogy Budapest kerü|etei
közösen dönthetnek a Versenyképes Közép-Magyarország operatív Program 6.2. prioritásának e|osztásáró|
(A lerom|ott te|epÜlés-részeken é|ő hátrányos he|yzetű |akosság é|etkörÜlményeinek javítása, társadaImi és
fĺzikairehabilitációja), mindenképpen új, a korábbi pá|yázati rutinban nem ismert he|yzetetteremt a negyed
megújításának |ehetőségeiveI kapcsolatban. Kisebb nagyságrendben, de ugyanez igaz az azonos úton
elosztott 6.1. prioritás (Bö|csődék és csa|ádi napközik, valamint óvodák infrastrukturá|ĺs fej|esztései) kapcsán,
ame|y a Nagy Temp|om utcai bö|csődefejlesztés szempontjábó| lehet re|eváns Józsefváros számára, noha e
prĺorĺtás bizonyosan több kerü|et számára kíná| fej|esztési |ehetőséget, mint az emĺített 6.2-es prioritás
szociá|is városrehabi|itációja, így várhatóan e forrást i||etően a|acsonyabb |esz a kerü|et érdekérvénvesítő
képessége.

Megva|ósítás szempontjából a Iakhatási cé| (|ngatlangazdá|kodási program) projektjeinek sorsa a
|egbizonyta|anabb, |évén, e stratégia írásakor egye|őre nem ismert o|yan forrás, ame|y nagyobb voIumenben
tenné |ehetővé társasházak és bérházak megújítását, főként szegregációvaI nem veszé|yeztetett terü|eteken.
A már írt információhiány okán e bizonyta|anság r<igzítésére sor kerü|, további keze|ésére azonban nincs mód.

t12



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

I ntegrált Telepü |ésfej Iesztési stratégia

7.2.5. Városrészi célok egymásra gyakoroIt hatásai
Je|en stratégia nem nevesít önálló, a célrendszer részét képező városrészi cé|okat, ugyanakkor idézi a2o07-

ben ke|t Integrá|t Városfej|esztési Stratégia negyedenként megá||apított fő irányait, i||etve azokat a tematikus

projekteket, amik kizáró|agos városrészi re|evanciávaI bírnak' E két forrásbó| eIlenőrizhető, hogy a stratégia

magában hordozza-e városrészi fej|esztési irányok, illetve projektek ütközését, negatív végeredményíí

interferenciáját. Kiindu|ási fe|tételezésként rögzíthető, hogy egy városrészi beavatkozás, változás akkor képes

hatni egy másik városrészre, ha a két városrész egymássaI határos, i||etve ha funkcioná|is azonosságok á||nak

fenn köztük. Ennek vizsgá|atára elsőként a 2007-ben |efektetett városrészi fejlesztési irányok, majd a 2015-

ben tervezett városrészspecifikus projektek áttekintésére kerü| sor, az egyes téte|ek veszélyeztethetik-e más

negyedek jövő képét, projektjei nek sike rességét.

- Palotanegyed: kulturőlis gazdasógfejlesztés, vonzerőbővĺtés, épített örökség védelme, diáknegyed _

a fejlesztések a Pa|otanegyed azon sajátosságait befo|yáso|ják, ame|yekben korábban is egyedivo|t

a kerü|etben. Az egyetlen kivéte| a diáknegyedként meghatározott jövőképelem, ame|y több más

negyedben is re|eváns; így érdemes szem e|őtt tartani, hogy tú|zottan egyen|őt|en fej|esztésekkel a

Pa|otanegyed diákbarát beavatkozásai ne legyenek elszívó hatássaI a közeIi Csarnok negyed hason|ó

potenciá|jának kiaknázására.

- Népszĺnhóz negyed: a Teleki Lőszló tér és a Népszĺnhóz utca rehabilitőcioja - mindkét közterü|et

kerü|ethatáron á||, így negyedszintű kü|önbségek, interferenciák |étrehozására nem aIka|mas, hiszen

a hasonló adottságokkaI bíró Csarnok, i||etve MagdoIna negyed ugyanazon fejIesztésekben érintett a

fentiek megva|ósu|ásáva|, míg a távolabbi negyedek szempontjábó| mindkét tervezett (i||etve

részben megvalósult) beruházás irre|eváns.

- Csarnok negyed: új intézményekkelteremtsen hidat a körúton a terijleti egyenlőtlenségek köztltt _ a

fejlesztési irányok te|jes mértékig he|yi relevanciájúak, más negyed fej|ődését nem befo|yásolják.

- Corvin negyed: a Corvin Sétóny Program bővĺtse a kerület belvórosi kínálatót - a Corvin sétány új

ingatĺanjai a kerÜ|et más részein jeIen nem |évő minőséget (nagy tom egű, új építésű |akások és irodák

koncentrált megje|enését)képviseInek. Miután a beruházássaIkapcso|atos bontásimunkákra még a

2O00-es években sor kerĹilt, kiszorító hatás immáron nem várható, így, konkurá|ó adottságokkaI

rendeIkező kerü|etrész híján, nem várható a negyed fejIesztésének negatív hatása.

- Magdolna negyed: a társadalmi leszakodds mególlítósa, o kirekesztettség csökkentése, az integrólť

programok hotósóra a terĹjleťen alakuljon ki megfizethető, sokszĺnĹi vórosrész - a MagdoIna negyed

a 2011-es népszám|álás adatai szerint összességében vá|tozat|anu| a |egkedvezőt|enebb szociá|is

he|yzetű negyede a kerü|etnek, így fej|esztése, integrációja várhatóan nem fenyeget más negyedek

|ecsúszásáva|, a legkedvezőbb he|yzetkép a fe|zárkózást, nem a |ekorözést fogla|ja magában.

- orczy negyed: a társodalmi leszakadós mególlĺtása, a kirekesztettség csökkentése, integrdlt

programok indítósa - a negyed sikeres rehabiIitációja esetén feImerü| a spontán vagy irányított

dzsentrifĺkáció |ehetősége, az aIacsonyabb státuszú |akosság kiszoru|ása a terü|etrő|' Amennyiben

mindez a Magdolna negyed (mint a kerü|et másik, szegregációvaI aktívan veszé|yeztetett, i||etve

abban érintett része) hason|ó fejlődésének eĺmaradása me||ett történik meg, reális esélye van a

szegregáció ottani növekedésének, a Magdo|na negyed s|umosodása fe|gyorsulásának. Ennek

e|kerülésére figyelmet ke|| fordítani arra, hogy az orczy Negyed Program sikeres végrehajtása során

a menedzsmentszervezet egységes keretek a|att felÜgyelje az eset|eges szegregációs tendenciákat,

i||etve hogy (mint arra a Magdo|na Negyed Program -fenntartás akcióterületi projektcsomag kitér)

a Magdo|na negyedben korábban végzett szociá|is programok fenntartásával a kerü|et e|ejét vegye

a szociá|is prob|émák esetleges átto|ódásának.
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- Tisztviselőtelep: az épített orökség védelmével a terĹjlet megtévő identitósónak erősĺtése _ a
fej|esztési irány teljes mértékig he|yi reIevanciájú, más negyed fejlődését nem befo|yáso|ja.
Potenciá|is ütközés csupán a részben hason|ó karakterű Százados negyeddeI kapcsolatban merĹiIhet
fe|, amennyĺben a Tisztvise|őteĺep intenzív fejIesztése annak re|atív leértéke|ődését eredményezné.
Azonban minden ismert statisztikai mutató a Százados negyed e|őnyét mutatja úgy a társadaImi
összetéte|, mint a |akások á||aga terén, Ęy e veszé|ynek nincs reá|is re|evanciája.

- Ganz negyed: a Ganz és a Józsefvđrosi pólyaudvar tertjletének barnamezős fejtesztésének
megindítdsa - a terÜ|etek hagyományosan ipari funkciójúak, |akófunkció bete|epítése középtávon
sem reá|is, interferencia nem merü| fe|.

- Kerepesi negyed: o Keleti pólyaudvar rendezése és bekapcsolása oz e!ővőrosi forgalomba - a kerü|et
egyet|en vasútá||omásaként a Ke|eti pá|yaudvarraI kapcso|atos beavatkozások nem hatnak más
negyedekre.

. Szózados negyed: a vegyes funkciójú tert)let bekapcso!ása o kertjlet étetébe - a negyed intenzívebb
összekapcso|ása a kerÜ|et más részeivel nem ĺátszik befo|yáso|ni más negyedek fej|ődését. A fizĺkai
bekapcsolást szoĺgá|ó e|érhetőség-javítás nem |akott terü|eteken kereszttil va|ósu|hat csak meg
(hiszen ĺakott terÜletteI a negyed nem határos), így az eset|eges forga|omnövekedés sem bír negatív
hatássa|.

- Szigony negyed: a lakótelep-megújítós tómogatóso, a Szigony tér és a mélyparkoló kialakĺtősa _ a
fej|esztési irányok te|jes mértékig he|yi re|evanciájúak, más negyed fej|ődését nem befo|yáso|ják'

A fentiek a|apján két esetben merü| fel reá|isan városrészi fej|esztési irányok interferenciája: egyfe|ő| a
Palotanegyed diáknegyed-je|legének erősítésekor a Csarnok negyed kárára, másfe|ő| az orczy Negyed
Program eset|eges hirtelen sikere esetén a Magdo|na negyed rovására érvényesÜ|ő kiszorító hatás révén,
Meg ke|| jegyezni ugyanakkor, hogy e veszélyek egyike sem ktivetkezik fundamentá|isan a szóban forgó
fej|esztési irányokbó|, az egyes projektek menedzse|ése során mindkét téte| operatívan kezeĺhető. A
következőkben a negyedspecifĺkus fej|esztések hason|ó ellenőrzése kerü| sorra;

- Magyar Rđdĺó funkcióvóltósa - he|yi je|entőségű fej|esztés, más negyedekre gyakoro|t hatás né|kü|.

- Palotanegyed: Galérianegyed_ a projekt ugyan kerületijeIentőségű attrakciófejIesztést jeIent, annak
azonban nincs kerü|eten be|ü|i konkurenciája.

- Corvin Áruhóz rehabititólációjónak osztönzése - he|yi je|entőségű fej|esztés, más negyedekre
gyakorolt hatás né|kü l.

- Európa Belvórosa Program ll' - a Pa|otanegyed komp|ex megújításának fo|ytatása immáron
e|sősorban he|yije|entőségű e|emekbő|á|| (p|. hom|okzatife|újítás), más negyedekre gyakoro|t hatás
nélkü|.

- Volt MSZMP székház hasznosĺtósának elősegĺtése - he|yi jelentőségű fej|esztés, más negyedekre
gyakoro|t hatás né|kÜ|.

- Rókóczi tér kisugárzó hatđsainak erősĺťése - a fe|zárkózást cé|zó projekt nem fenyeget a jóval
kedvezőbb heĺyzetű Palotanegyed re|atív |erom|ásáva|, míg más negyed a fej|esztésben nem érintett.

- JózseJ Telefonközpont hasznosítóso - helyi je|entőségű fejlesztés, más negyedekre gyakoro|t hatás
nélkü|.

- Horváth Mihóly tér északi oldalónak felújítása - he|yi je|entőségű fejlesztés, más negyedekre
gyakorolt hatás né|kül.

- Baross kocsiszĺn funkcĺóvőltőso _ he|yijeIentőségű fejIesztés, más negyedekre gyakoro|t hatás né|kü|'

- orczy Negyed Program - |ásd mint fenn: a negyed sikeres rehabi|ĺtációja esetén felmerü|a spontán
vagy irányÍtott dzsentrifikáció |ehetősége, az a|acsonyabb státuszú |akosság kiszorulása a területrő|'
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Amennyiben mindez a Magdolna negyed (mint a kerü|et másik, szegregációVaI aktíVan

veszé|yeztetett, i||etve abban érintett része) hason|ó fej|ődésének e|maradása me|lett történik meg,

reá|is esé|ye Van a szegregáció ottani növekedésének, a Magdolna negyed s|umosodása

fe|gyorsulásának. Ennek e|kertj|ésére figye|met ke|| fordítani arra, hogy az orczy Negyed Program

sikeres végrehajtása során a menedzsmentszervezet egységes keretek alatt felügye|je az esetleges

szegregációs tendenciákat, il|etve hogy (mint arra a Magdolna Negyed Program - fenntartás

akcióterÜ|eti projektcsomag kitér) a Magdo|na negyedben korábban végzett szociális programok

fenntartásávaI a kerü|et e|ejét vegye a szociá|is problémák eset|eges átto|ódásának.

- Ludovika Campus, orczy park fejleszťése _ a fejlesztés ugyan kerÜletije|entőségű, fizikai helyszínébő|

fakadóan azonban a kerti|et nagy részétől e| van szigetelve, így jelentősége kizárólag annyiban á||,

hogy az e|őbb fe|idézett, az orczy Negyed Program hirte|en sikeressége esetén bekövetkező

|ehetséges kiszorító hatásokra kataIizá|ó erőve| bír,

- Ganz-MÁVAG tertjletének szabályozósa _ a projekt ugyan kerületi jelentőségű munkahelyteremtő,

gazdaságfejlesztő beavatkozást je|ent, annak azonban a gyárterü|eten reális funkcióknak nincs

kerü|eten belü|i érdemi konkurenciája.

- Ganz-MÁVAG területén zold ipar letelepedésének katalizólósa _ lásd mint fenn: a projekt ugyan

kerü|eti je|entőségű munkahelyteremtő, gazdaságfejlesztő beavatkozást jeIent, annak azonban a

gyárterü|eten reá|is funkcióknak nincs kerÜleten be|ü|i érdemi konkurenciája.

- Józsefvórosi pđlyaudvar területének rehobilitációja - a je|entős ka|iberű projekt nagyrészt lakott

terÜ|etektő| távo|, Ęy bĺzonyos szempontból ,,légüres térben,, zaj|ana, negyedfügget|en módon,

negatív interferenciák nélkü|.

- Michelin gumigyór területének hasznosĺtósa _ a gumigyár területe e| van szigete|ve a kerü|et

szövetétől, így a hasznosÍtás Iehetséges változtatásĺ módjai, főként az ipari, raktározási, kereskedeImi

je||egűek, nem befo|yásolják a kerület más részét.

- MÁv telep helyzetének rendezése - a projekt alapvetően a MÁV-tól kerü|eti keze|ésbe kerü|t |akások

tuIajdonviszonyának és közműhe|yzetének rendezését jeIenti, ekképp te|jes mértékig he|yi

jelentőségű fejIesztés, más negyedekre gyakorolt hatás né|kü|.

- Asztalos Sőndor tiťiÍeltáróút létrehozása _ az elérhetőség-javítás nem |akott terü|eteken keresztü|

va|ósu|hat csak meg (hiszen |akott területtel a negyed nem határos), így az esetleges

forgalomnövekedés sem bír negatív hatássa|.

- Hungária gyĹirĹÍ menti terĺjletek parkolósi helyzetének rendezése - he|yi je|entőségű fej|esztés, más

negyedekre gyakoro|t hatás né|kü|.

- Szózados negyed alapfokú oktatósi ellótottsógónak javítása - he|yi je|entőségű fej|esztés, más

negyedekre gyakorolt hatás né|kÜ|.

- Volt kenyérgyór hasznosítősánok elősegítése _ he|yijeIentőségű fejlesztés, más negyedekre gyakorolt

hatás né|kül.

A negyedspecifikus projektek esetlegesen ütköző hatásainak vizsgá|ata a városrészi fej|esztési irányok fenti

vizsgá|atávaI tartalmi|ag egyező eredményt hozott, így érdemi tárgya|ására nincs szükség.
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8. A M EGVAl.osíľHnľosÁc KocKÁzATAl
A stratégia készítését mege|őző he|yzetfeltáró munka az a|ábbi fej|esztési kockázatokat azonosította
Józsefvárosban. A középtávú fejlesztési céloknál azonosításra kerü|tek azok a kockázatok, ame|yek
megakadá|yozhatják a célok e|érését. E megva|ósítási kockázatokon fe|Ü| azonban a kerü|et hosszú távú
fejlődését számos egyéb tényező is befo|yáso|ja, ezért a következőkben sor kerül a kerü|et fejĺődésére
kockázatot je|entő tényezők, fo|yamatok teĺjes körű számba véte|ére. Az egyes sorok színezése a kockázatok
va|ószínűségét je|zi; a zö|d sorok bekövetkezési (il|etve fennmaradási) valószínűsége aĺacsony, a sárgáké
közepes, a vöröseké magas.

Belső kockázatok és azok valószínűsége KÜlső kockázatok és azok va|ószínűsége

Az azonosított kockázatok zömének bekovetkezési va|ószínűsége közepes. Bár azonosíthatóak tendenciák a
keze|ésükre irányu|óan (e|sősorban az Európa 2020 stratégia tematikus céljaibó| következően), a támogatási
rendszer eddig ismertté vált rész|etei a|apján fe|téte|ezhető, hogy a Közép-MagyarországRégióban nem |esz
kifejezetten kézenfekvő |ehetőség élni a keze|ést |ehetővé tévő finanszírozási |ehetőségekke|. Egy esetben
várható, hogy a kedvezőt|en heĺyzet továbbra is fennmarad _ az egészségi ál|apot - míg hat potenciá|is
tendencia esetén |ehet kedvező fordu|atra számítani. A városrehabĺlitációs források bizonyos mértékű
biztosítottsága |átszik a Versenyképes Közép-Magyarország operatív Programban, i||etve ennek nyomán a
romló szegregációs tendenciák, a szociá|is prob|émák kié|eződésének megakadá|yozására is lesz várhatóan
|ehetőség. A turizmus fejlődését az a|ternatív látványosságokkaI szembeni növekvő érdek|ődés, a
kiskereskedeIem diverzĺtásának megőrzését a gazdasági visszaesés Iassú eImúlásáva| újra é|énkü|ő
fogyasztás, mĘ a szemé|ygépkocsi-eĺlátottság szinten maradását a fővárosi kciz|ekedésszervezésben nyomon
követhető paradigmaváltás, a kerékpáros és közösségĺ köz|ekedés egyre fokozódó e|őnyben részesítése
a|apján |ehet fe|téte|ezni.

15. táblázat: Kü|ső és be|ső megvalósíthatósági kockázatok valószínűsége.
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Belső kockázatok és azok hatáserőssége Kü|ső kockázatok és azok hatáserőssége

16. táb|ázat: Külső és be|ső megva|ósíthatósági kockázatok hatáserőssége.

A kedvezőtIen á||apotok fennmaradását, iIletve kedvezőtlen forgatókönyvek bekövetkeztét azok

hatáserőssége szerint értéke|ve (zöld: gyenge hatás; sárga: közepes hatás; vörös: erős hatás) a lakhatási és

az egészségi kockázatok a legmeghatározóbbak a kerü|etre nézve. Ez nem'meg|epő annak fényében, hogy e

terÜ|etek azok, ahoI Józsefuáros he|yzete a |eghátrányosabb fővárosi viszony|atban, így ezek fennmaradása

Vagy további rom|ása okozná a legsúlyosabb következményeket.

Az egyes kockázatok va|ószínűségét és hatáserősségét összegezve ugyanezen tételek mutatkoznak

kiemeIkedő fontosságúnak, így azok mege|őzése kü|ön figyeImet érdeme|:

Kedvezőtlen lakhotósi körülmények: a|acsony komfortfokozat, kis |akásméret: a stratégia számos a|apvető

e|eme hivatott a |akhatási körü|ményeket javítani; e projektek öná||ó közép- és hosszú távú célként is
megje|ennek. Ugyanakkor épp ennek a problémakörnek a |egbizonyta|anabb a finanszírozása, Iega|ábbis az

önkormányzati tuĺajdonú |akásokat i||etően, amibő| következően feImerü|, hogy - megfe|e|ő források híján -
a lakhatásikörÜ|mények a|akítása |ehet az a terü|et, ame|yre a 2015-öt követő években a kerületnek je|entős

összegeket ke|| á|doznia a jelentősebb krízishe|yzetek e|kerü|ése érdekében. Enyhíti a kockázat súlyát

ugyanakkor, hogy a várhatóan bekövetkező je|entős magánerős |akásfejlesztések eme|ni fogják a kerü|et

|akásá ||omá nyának statisztikai mutatóit.

Kimagaslóon rossz egészségi őllapot: a kedvezőt|en egészégi á||apot komp|ex, nehezen befo|yáso|ható
jelenségegyüttes, me|ynek primer keze|ését ugyanakkor várhatóan nagyban fogja segíteni az Auróra utcai

rende|őintézet - tematikus kulcsprojektként is megjelenő - 2015-ben befejezni teruezett megújítása és

bővítése. A mögöttes okok kĺizü|az é|etvite|iismeretek hiányát, a fog|aIkoztatási helyzet javítását, a minimá|is

szociá|is szolgá|tatások biztosítását (p|. étkeztetést) mind dediká|t projektek je|enítik meg az integrá|t

te|epÜ|ésfej|esztési stratégiában. Tudva ugyanakkor, hogy Józsefuáros a vizsgált betegségtípusok eĺsöprő

tobbségében a |egrosszabb he|yzetben van Budapesten, nem várható, hogy az átlagos egészségi á||apot,

mégo|y komp|ex beavatkozások dacára ĺs, radiká|isan javuIni tudna 2020-ig. Javu|ó tendenciára ugyanakkor

reá lis esé|y mutatkozik.
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9. MEGVnlosíľÁs, NYoMoN KöVETÉS

9.1,. A cÉLoK rlÉnÉsÉr sZoLGÁLo rrllrszTÉs|, NEM BERUHÁzÁsl
J ELLEGŰ Öĺĺ ronvlÁruvzłľl TEVÉKENYSÉG EK

9.1,.1,. Telepti !ésrendezési eszközok
Józsefváros onkormányzata a fejlesztési célokat járu|ékosan szolgá|ó, a projektszerű működésen kívü|

maradó tevékenységei közÜ| a törvényi köte|ezettségként megjeIenő teIepü|ésrendezési tevékenység
tekinthető a |eginkább alapvetőnek. Ezek a|apja Józsefváros Kerü|eti Építési Szabá|yzata, a JOKÉSZ, amely
2007-es e|fogadása óta a kerü|et teljes terÜletét lefedő szabá|yozásként szo|gál. A szabályzat mérséke|ten
fogalmaz csak meg a stratégiai célok szempontjábó| kifejezetten re|eváns, az á|talános keretekből nem
következő irányokat. A stratégiai szempontbói releváns tartaImakra példa, hogy a Be|ső zónába eső,

zöldfelü|etekben igen szegényes józsefuárositerÜ|eteket, p|. a jeIentősen átépülő tömbök esetében kcite|ező

zöldfe|ü|etek, megtartandó és te|epítendő fasorok e|őírásávaI keze|i. Az átmeneti zóna zöldfe|ü|etei esetében
már a kia|aku|t zö|dfe|Ü|eti állapot megőrzése és |ehetőség szerinti növe|ése a cé|.

Bár a stratégia írásánál jóvaI régebbre nyú|ik vissza, kieme|endő fejlesztési tevékenység a Corvin sétány
kia|akításávaI kapcso|atos te|epü|ésrendezési munka, me|ynek eredményeként a Corvin Sétány Program
magánberuházói igen je|entős terü|et te|jes átalakítását kezdték e|, és 2015-re részben fejezték is be. A
munka fo|ytatása akcióterü|eti projektcsomagként kieme|t része a cé|rendszernek'

A JóKÉSZ átfogó megújítása már az új országos és fővárosijogszabá|yok (TSZT, FRSZ) alapján készü|het' Az új

kerriIeti építési szabá|yzat megaIkotásáná| |ehetőség nyí|ik a jeĺen ITS-ben megfogaImazott cé|ok

átü |tetésé re, a szabá|y ozás nye |vé re va |ó |efo rd ításá ra.

9.r.2. Gazdaságfej l esztési eszközök, ingatla ngazdá l kodás
Józsefuáros önkormányzatának mérséke|t lehetőségei vannak az aktív gazdaságfej|esztésre, a heĺyi adók
közü| csak az építményadó kapcsán merü|t fe| az értéka|apú beavatkozás gondolata. |tt a kis

üz|ethe|yiségeknek kedvező a|apterü|et-alapú progresszív adóztatás bevezetéséve| kívánja a kerĺj|et a
kisvá||a|kozásokat támogatnĺ - összhangban a kerÜlet 2011-ben készü|t gazdasági programjáva|, ame|y

hangsú|yozza a válla|kozások kieme|t helyét Józsefuáros gazdaságában. Ezen fe|t.i| em|ítésre mé|tó az

önkormányzati tu|ajdonú bér|emények - me|yek a kerÜĺet egészét tekintve je|entős kisebbségben vannak a

magántu|ajdonúakkaI szemben _ kiadásáva| kapcsolatos preferenciák a|aku|ása: a 2014-es po|gármesteri

programban he|yet kapott bizonyos kereskedeImi tevékenységtípusok kor|átozásának kívánaIma. ||yenek az

e|sősorban a|koho|t árusító kisbo|tok, a ca|| shopok (o|csó nemzetközite|efonhívásokat, internet-hozzáférést
kíná|ó üzIetek), iIletve hozzájuk kapcso|ódóan a mobi|teIefon-kereskedések, mely üzletfajták az

önkormányzat megfigyelése szerint gyakran ĺnformá|is talá|kozóhe|yekként funkcioná|va zavarják

környezetük nyugalmát. EzekkeI szemben bizonyos tevékenységtípusok az önkormányzat részérő|

támogatást és bizaImat élveznek, ezek közü| a Népszínház utca tematikus fejĺesztése és a Pa|otanegyed
ga|ériakíná|atának erősítése egyaránt akcióterületi projektként nevesítésre kerÜltek jelen stratégiában.

A kerti|et jelentős |akásá||ománya is eszköze bizonyos mértékig a stratégiai célok megvalósításának.

Józsefvárosban nincs szociá|is bér|akásál|omány, szociális Iakbér csak bére|t és haszná|ati szerződésse| |akott

lakásokra á|lapítható meg. Az önkormányzat tu|ajdonában á||ó lakások bérbe adásának fe|tételeit és a |akbér

mértékét a16/2070. (|||.08')számú önkormányzati rende|et szabá|yozza. Szociális he|yzete a|apján minden

|akásbér|ő benyrijthatja kére|mét, és amennyiben a rende|et á|taI meghatározott fe|tételeknek megfe|el,

kéreIme jóváhagyásra kerül. 201.4-ben a Lakásgazdá|kodási Iroda 500 esetben á||apított meg szociá|is |akbért.
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A tény|egesen fizetendő lakbér a|apját képező - növelő és csökkentő tényezőkkel nem rende|kező |akásokra

megá|lapított - |akbér komfortfokozat szerinti mértéke 2013 márciusátó| kezdődően:

Komfortfokozat: Szociális lakbér: Költségelvű lakbér: Piaci a|apú lakbér:

Nem távfűtéses összkomfortos 29o,oo Ft/m2lhó+ÁFA
Iakás esetén:

388,oo Ftlm2lhó+ÁFA 698,oo Ftlm2lhó+ÁFA

Komfortos és távfűtéses
osszkomfortos Iakás esetén:

272,oo Ft/m2/hó+AF^ 363,oo Ftlm,/hó+ÁFA 654,oo Ftlm,/hó+ÁFA

Fé|komfortos Iakás esetén: L77,oo Ft/mz/hó+^F^ 236,oo Ftlm2lhó+ÁFA 425,oo Ft/ml/hó+^F^

Komfort né|küli Iakás esetén: 136,00 Ftlm,/hó+ÁFA 1.83,oo Ftlm,/hó+ÁFA 3f8,oo tt/m2/hó+^FA

Szükséglakás esetén: 109,oo Ftlmzlhó+ÁFA 146,00 Ftlm2lhó+AFA 262,oo Ft/m2/hó+^F^

17.táb|ázati Önkormányzati tuIajdonú |akások lakbére a VlIl. kerü|etben (2013.tó|)
(Forras: 76/2070. (l lt.08.) önk. ren delet, sajót szerkesztés)

A |akbér cscikkentésére és növeĺésére vonatkozó előírásokat ugyanezen rende|et szabá|yozza' MĘ 2008 és

2013 között a nem távfűtéses ĺisszkomfortos |akások piaci alapú |akbére 22%-ka| növekedett, addig a szociá|is

|akbér változat|an maradt. Az önkormányzati tu|ajdonban |évő bér|akások száma 2010 és 2014 között

jelentősen, tt%-ka| csökkent: a vizsgá|t időszak kezdetén még 5458 |akás vo|t az önkormányzat tulajdonában,

mĘ 2014-ben már csak 4835.

SZERVEZETI KERETEK9.2.

9.2.t. E|őzmények
A V|||' kerü|etben a 2015-ig |ezajlott főbb te|epü|ésfejlesztési fe|adatok mind az önkormányzati tulajdonú

Rév8 Zrt. kezében összpontosultak, mindame||ett, hogy 2o12-tő| a beruházás je||egű projekteket az újonnan

|étrejött VárosfejIesztési Iroda menedzse|te. A társaság 1997-ben aIaku|t, eIeinte a ferencvárosi

tömbrehabiIitációt menedzselő sEM |X Zrt. mintájára részben bankitulajdon|ássa|, de 2000 óta a józsefuárosi

(60,9%) és a fővárosi (39,1%) önkormányzat tu|ajdona. Munkái közé tartoztak a kerü|et megújítását

mega|apozó dokumentumok (1998:Józsefuárosi RehabiIitációs Stratégia, 2001: Józsefuárosi Lakáskoncepció,

2003-2005: Józsefváros 15 éves kerületfejIesztési stratégiája), ilIetve az e dokumentumok aIapján

megva|ósuló konkrét fej|esztések (Be|ső-józsefvárosi tömbrehabilitáció, Futó utcai partnerségi program,

MagdoIna Negyed Program, Európa Belvárosa _ Pa|otanegyed Ku|turá|is Gazdaságfej|esztési Program, Corvin

Sétány Program) is'

E programok közü| az alábbiak zaj|ottak 2008 és 201.5 között:

Program Fő tartaImak

Magdolna Negyed Program ll-lll.

(2008-201s)

Nyitott isko|a - Erdé|yi utcaiÁ|ta|ános |sko|a és Gimnázium megújítása

Szociá|is és bűnmegelőzési program

CiviI szervezetek műkodésének támogatása, összekötése - Civiĺhá|ó

Támogatott kĺskereskedelem-kisvá||aIkozás fejIesztési program

Hátrányos heIyzetűek foglaIkoztathatóságá nak javítása

Közösségfej|esztési, oktatási és kulturá|is programok a közösségi Házban

Lakóközösség bevonásávaI történő épület felújítás
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Mátyás tér és további köztert]letek rehabiIitációja

Minőségi oktatási program (Lakatos Menyhért Ált. lsł. és Gimnázium)

KozosségfejIesztési progra m

Épü|etek megújítása a lakóközösségek részvéte|éveI program

FogIaIkoztatási, képzési, szoIgá|tatásbővítési program

Európa Be|városa-program |-||

(20r.0-)

Rehabi|itációs fej|esztést és a fenntartás intézményesítését célzó projektek

Egységes kommunikációs és marketing stratégia kiaIakítása

Egységes kiskereskedelemi és szolgá|tatási program kiaIakítása, működtetése

Az épített örökség e|emeinek megújítása, a szükséges funkció vá|tás e|ősegítése

A közterü|etek egységes megújítása, parko|ás rendezése

Uj turisztikai attrakciók kiaIakítása

KreatíV iparágak IeteIepedésének e|ősegítése

Corvin Sétány Program

(2002-)
Magántőkére épü|ő nagy|éptékű ingat|anfejIesztés: 1100, zömében eIavu|t Iakás

he|yén közterÜ|et-, ingat|an-, iroda- és kereskede|mi fej|esztés

18. táb|ázat: 2008 és 2015 kcizött (is} futó, a Rév8 Zrt. áĺtaI fe|ügye|t te|epü|ésfej|esztési programok a V|||. kerü|etben.
(Forrós: revł'hu, sajót gyťijtés)

A fenti projektek mindegyikében akadt a hosszti lefutású megva|ósítás alatt hátrá|tató tényező. A Magdo|na
Negyed Program a |||. Ütem uniós támogatásának csúszása miatt a tervezettnél rövidebb idő a|att va|ósu|t
meg; az Európa Be|városa Programot, ame|yben eredeti formájában részt vett volna a Vl. és a V||' kerÜ|eti
önkormányzat is, Józsefuáros végü| egyedü| indította el. A Corvin Sétány Program magánerős fejlesztéseit
2009-tő| a vi|ággazdaságivá|ság |assította |e je|entősen. 2015 tavaszáig azonban e projektek egyike sem záru|t
|e még vég|egesen, így ex post étékelésük egyelőre nem Iehetséges. Idézhetőek azonban a 2008-as Integrá|t
Városfej|esztési Stratégia 2012. szeptemberi fe|rj|vizsgá|atában fog|a|tak, ame|yek kitérnek a fenti projektek
e|őreha|adására is, i||etve vázo|ják a következő években aktuá|is városfej|esztésĺfe|adatokat. Az itt |eírtak
szerint 2018-ra reá|is a Corvin Sétány Program befejezése, míg újonnan az a|ábbi beruházások indítása
szükséges:

- Auróra utcaiSzakorvosi Rende|őintézet fejlesztése, bővítése _2o75januárjában megkezdődött

- Te|eki Lász|ó téri piac rekonstrukciója _ az új piac2074. májusban megnyí|t

- Bö|csődeépítés a To|nai Lajos u. 19' szám a|att - 2012-ben megnyílt

- orczy Negyed Program - új városfej|esztési program indítása, a bér|akás-gazdá|kodás ho||and
mode||jének meghonosításáva|: a feIadat 2015-ben továbbra is aktuá|is

- Ludovika Projekt - a Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetem 2ot4-ben bekĺi|tözĺitt az Akadémia főépü|etébe,
azorczy parkban fe|építendő komplex campusfejĺesztés ütemezése 2015-ben egye|őre nem kia|aku|t

9.2.2. JovőbeIi keretek
A 2015-tő| kezdődő fej|esztési időszak projektjei meg|ehetősen szerteágazó mode||t képvĺse|nek, melyben
párhuzamosan vannak je|en tematikus, e|emenként is megvalósítható projektcsomagok (p|. A|uIhasznosított
terÜ|etek fejĺesztésnek programja); komplex akcióterületi programok (p|' orczy Negyed Program); il|etve
mindkettő részeként kisebb, ugyanakkor hosszú távú és dediká|t menedzsmentkapacitásokat igénylő
projektek (p|. városmarketing és attrakciófej|esztés). Ennek megfe|e|ően javaso|t, hogy a fej|esztések átfogó
koordinálása, a nagyobb programok menedzsmentje, va|amint a kisebb projektek végigvite|e mind dediká|t
fe|e|ős szerwe| bírjon, melyek szorosan kooperá|va, ugyanakkor jó| definĺált fe|adatkörökkel végzik
munkájukat. E mode|l részeként az Integrá|t Telepü|ésfej|esztési Stratégia gondozásáért, az e|őreha|adás
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méréséért és a sztikséges korrekciók fe|ü|vizsgá|atának e|őkészítését a Városfej|esztési és Főépítészi

Ügyosztá|y mint stratégiai menedzsmentszervezet végzi el (a továbbiakban: Ügyosztály). Az Ügyosztá|y fogja

össze az egyes kisebb és nagyobb programok, projektek végrehajtását, melyek közÜ| a szociális

városrehabi|itációk menedzsmentjét az e téren je|entős szakmai rutinnal rende|kező Rév8 Zrt. végzi. A
projektmenezsment szervezetei aktív és rendszeres kommunikációt tartanak fent az |TS-ben fog|a|tak

nyomon kcivetése és megva|ósítása érdekében.

Az Ügyosztá|y a fe|adatait a Szervezet és MűködésiSzabá|yzatban fog|a|taknak megfe|e|őenvégzi, ekképpen

fe|e|ős a te|epü|ésfej|esztési stratégia kido|gozásáért és szakmai fe|Ügye|etéért, a Te|eptilésfej|esztési

koncepcióró|, az integrálte|epülésfej|esztési stratégiáró| és a te|epü|ésrendezési eszközökrő|, va|amĺnt egyes

telepÜ|ésrendezési sajátos jogintézményekrő| szó|ó 314/2ot2,(x|.8.) számú kormányrendeletben és egyéb

vonatkozó jogszabá|yban fog|a|tak figyeIemmeI kíséréséért, a te|epü|ésfej|esztési projektek e|őkészÍtéséért

és szakmai képviseIetéért, a turisztikai stratégia kido|gozásáért, szükség szerint egytittműködik a Hivatal más

szervezeti egységeĺve l.

Az Ügyosztá|y és a Rév8 Zrt. az e|őkészítés és a végrehajtás menetét a Hivata| ügyrendje a|apján végzi, az

a|ábbi struktúrában.

9.3. A TELEPÜlÉsrozl KooRDlľĺÁclo MECHANlZMUsAl
Józsefuáros tobb okból is kÜ|ön|eges he|yzetben Van a szomszédos önkormányzatokka| fo|ytatandó

koordináció optimá|is formáját i|letően. Egyfe|ől budapesti kerÜletként kétszintű önkormányzati rendszer

része, ennek megfe|e|ően számos telepü|ésüzeme|tetési és -fej|esztési kérdésben feladatait a Fővárosi

onkormányzattaI megosztva látja e|, azok egy részét a törvényi szabályozásnak megfe|e|ően te|jesen

átde|egá|va. Másfe|ől a V|||. kerü|et egyike annak a tizenegy fővárosi kerr.i|etnek, amely kizáró|ag más

kerü|etekkeI határos. Ebbő| következően minden szomszédos cinkormányzatávaI szükségszerűen közös tagja

egy testü|etnek, a Fővárosi onkormányzat képviselő-testü|etének, me|yben 201.4 ota minden kerü|eti

6. ábra: Végrehajtási struktúra'
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po|gármester egyben képvise|ő is' ||yesformaképpen a te|epü|ésközi koordináció alapvető mechanizmusai
úgy a szomszédos kerü|etekke|, mint a fővárossaI biztosítottak Józsefváros po|itikai vezetése számára.

A szakmai koordináció szükségessége e|sősorban a Nagykörút menti kerü|etekke| közösen merÜlt fe| a

stratégiaa|kotás e|őkészítő fázisa során, |egfőbbképp magának a Nagykörút okán, annak kozös szabályozási,
városképformálási lehetőségeinek tisztázására. F fĺinlmon a Fővárosi Qnknrmányzat, továbbá Józsefuáros
szomszédjai közú| az V. és a V||. kerÜlet egyaránt részt vesz, míg a |X. kerÜ|et tematikus csatlakozása magátó|
értetődő, így javaso|t a fórum rendszeresítése, háromhavonkénti összehívása, a fe|soroltakon fe|Ü| a V|. és a
X|||. kerü|et képvise|őinek - már megtörtént - részvéte|e me||ett' E taĺálkozókon a stratégiai és az operatív
menedzsmentszervezet képvise|ői egyaránt részt vesznek. A X. és a X|V' kerü|ette| csekélyek Józsefuáros
potenciá|is együttműködési |ehetőségei, így esetükben az alkaImi kooperáció kie|égĺtőnek tekinthető'

A be|ső-pesti kooperációs fórum a Nagykörúton fe|ü| e|sősorban a határo|ó főútvona|ak egységes
szabá|yozása és fej|esztése kapcsán bír |étjogosultságga| ami Józsefuáros szempontjábó| a Rákóczi utat, a

Baross teret, az Ü|ĺői utat, a Ká|vin teret és a Múzeum körutat je|enti. A Verseny utca, a Dózsa György út, a
Kerepesi út, a Hungária körút és a Könyves Ká|mán körút e szempontbó| szignifikánsan kevesebb kérdést,
egyeztetésre váró prob|émát vet fel az érintett kerü|etek élete szempontjából, rgy a X. és XlV' kerÜ|etekke|
való strukturá|t egyeztetési fe|ület hiánya e szempontbó| sem okoz problémákat.

iĺ-
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9.4.

9.4.1.

MONlTORING

Monitoringstruktú ra

A straté8ia e|őreha|adásáró|, annak sikerességérő| a monitoringrendszer szo|gá|tat információt a stratégiai
menedzsment részére. A stratégiai menedzsment ezen információk a|apján tud döntést hozni az eset|egesen

szükséges korrekciókról, kiegészítő feladatokró|, és tudja azokat adott esetben a poIitikai döntéshozók e|é

terjeszteni. A monitoringértékelés aIapjáuI szo|gá|ó adatok gyűjtését és értékelését az operatív menedzsment
végzi, észrevételeit és javas|atait a stratégiai menedzsment elé terjesztve. A kapott információkat és
javaslatokat a stratégiai menedzsment ezt ktivetően a fentiek szerint hasznosítja tovább' Mint a

menedzsmentkeretek leírásáná| fentebb em|ítésre kerü|t, a monitoring nem szorítkozik az

indikátormutatókra, azokon fe|ü| a társadaImi, gazdasági, jogszabá|yi környezet vá|tozásait, az önkormányzati
és küĺső partnerszervezetek észrevéte|eit egyaránt figye|embe veszi' Ez utóbbiak ugyanakkor nem ö|tenek

strukturált, standardizá|t formát, vizsgálatuk a stratégiai menedzsmentszervezet be|átása, információi
a|apján történik.

A|apértelmezés szerint a monitoringtevékenység minden projektné| az adott indikátorok előre |efektetett

fordu|óidejekor aktuá|is, azonban ezt két további fe|téte| is kiegészíti. Egyfelő| szükséges a te|jes zaj|ó

projektá||omány évenkénti átfogó monitoringja, másfelő| a fentiek szerint va|ami|yen külső forrásbó|, nem

strukturá|t módon érkező információ is szükségessé teheti az e|őreha|adás rendkívti|i áttekintését, a
fo|yamatok e||enőrzését. Ezen e||enőrzéseket az stratégiai és az operatív menedzsmentszervezet közösen

végzi, majd a szÜkséges döntéseket - az utóbbijavas|atainak figye|embe véte|ével - az e|őbbi hozza meg,

i||etve, ha szÜkséges, terjeszti fe|sőbb fórumok elé.

A monitoringtevékenység során felhaszná|andó indikátorok három csoportba osz|anak: output, eredmény-
és hatásindikátorokra. Előbbiek a megva|ósu|ás közvet|en kimeneteit határozzák meg; projektspecifikusak,

így az egyes akcióterü|eti, i|letve tematikus ku|csprojektek leírásáná|, az 5.3. és 5.4. fejezetekben, a

projektadatIapok részeként o|vashatóak. Az output indikátorok nem rendelkeznek e|őzetesen meghatározott
bázisértékekkel, i||etve célértékekke|, azok pontos |eírása a projektek rész|etes tervezése során az operatív
menedzsment fe|adata. Az egyéb (nem akcióterü|eti, i||etve tematikus ku|cs-) projektek esetében output
indikátorok nem szerepeInek a stratégiában, azok kido|gozása _ a konkrét projekttarta|om meghatározását

követően - szintén az operatív menedzsment feladata. Az output indikátorok te|jesü|ését a fo|yamatban |évő

projektek esetében vizsgálja az operatív menedzsment, a megvalósu|ás során évente, i||etve egy évné|

rövidebb projekt esetén annak befejezésekor.

Az eredmény- és hatásindikátorok a középtávú cé|okhoz kapcso|ódnak, megva|ósu|ásuk az adott cé|hoz

tartozó akcióterti|eti, tematikus ku|cs-, iIletve egyéb projektek összesséeébő| ke||, hogy következzen. Az

eredményindikátorok az adott cé|hoz tartozó projektek révén megva|ósu|ó közvet|en hatásokat vizsgá|ják,

míg a hatásindikátorok a hosszabbtávú, közvetett hatásokra koncentrá|nak. E két indikátortípus mentén az

egyes középtávú cé|ok e|őreha|adását az operatív menedzsment évente méri'

A monitoringtevékenység során ke|etkező adatokat a te|epÜ|és minden évben megjelentetisaját honlapjának

azon részén, ame|yet a te|epü|ésfejĺesztésseI kapcsolatos információk számára tart fenn. A képviseĺő-testÜ|et

évi rendes közmegha||gatásai egyúttaI a cé|rendszer monitoringjával kapcso|atos kérdések felvetésére is

lehetőséget kíná|nak.
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9.4.2. lndikátorok
A strukturált monitoring a tematikus célok előreha|adását és te|jesÜlését hivatott mérni. A monitoring- és

értéke|ési rendszer, így a bázis- és cé|értéke|< vég|eges meghatározása akkor |ehetséges, ha a stratégiában

megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi e|őkészítettsége e|jut abba a fázisban, hogy a hozzájuk

kapcso|ódó eredmények, hatások és outputok azonosíthatóak és számszerűsíthetőek |egyenek. Ennek

megfe|elően az a|ábbiakban szerep|ő célértékek előzetesek, feIti|vizsgálatuk az aktuá|is körÜlmények

ismeretében évente szÜkséges; a módosítások azonban csak megfele|ő indok|ássaI lehetségesek.

Az indikátorok meghatározása részben a potenciális finanszírozási forrásként megjelenő operatív programok

reIeváns prioritásainak indikátoraibó|, részben egyéb, potenciá|isan mérhető és az adott cé|szempontjábó|
az e|őreha|adást i||usztrá|ni képes mutatókbó| á|| össze. Az indikátorok meghatározása során a következő

operatív programok, i|letve prioritások figye|embe véte|ére kerü|t sor, az önkormányzati kezelésben

rendeIkezésre álló bázisértékek figye|embe vételéve| módosítva (|d. még az 5.5.1. a|fejezetet):

- VEKOP 6'1. Bölcsődék és csa|ádi napközik, va|amint óvodák infrastrukturá|is fej|esztései

o FeIhaszná|t indikátor: Po6I2 Ú1onnan |étrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosÍtó

férőhe|yek száma (|ásd: Támogatott gyermekgondozási intézmények kapacitása [bö|csődék
és csa|ádi napközik])

- VEKOP 6.2' A |erom|ott te|epülésrészeken é|ő hátrányos he|yzetű |akosság é|etkörü|ményeinek
javítása, társadalmi és fizikai rehabiIitációja

o Fe|haszná|t indikátor: PR621 Szociá|is telepü|ésrehabi|itációs programmaĺ e|ért hátrányos

he|yzetű |akosság száma a Közép-magyarországi régióban (|ásd:Szociá|is városrehabiIitációs

programmaĺ e|ért, a szegregációs mutató szerint hátrányos he|yzetű lakosság száma [2015-
20221)

- VEKoP 7'].. Kieme|t társadalmi felzárkózási programok

o Fe|haszná|t indikátor: Po7Il A munkaerő-piaci integrá|ó programokba bevont hátrányos

he|yzetű szemé|yek száma (lásd: Kieme|t társadaImi feIzárkózási programok inaktív

résztvevői n e k szá ma !2o75-2o22l)

A fe|használandó mutatók Iistája a következő:

Kiizéptávú
tematikus cél

lndikátor Kiindu|ási cé|érték toľrás Típus

érték 2023. |.l-én

FogIaIkoztatás-
fejIesztési program

Nyi|Vántartott á||áskeresők aránya 3,71%(20131 3,00% KSH Statinfo Eredmény

KiemeIt társadaImi feIzárkózási
programok inaktív résztvevőinek száma
(2075 -2022) - V E KO P 7. 1.

400tő onkormányzat Eredmény

Regisztrált Vá||alkozások száma 17 9f0 db
(20r.3)

18 s00 db Eredmény

Adósságcscikkentési támogatásba n

részesü|ők aránya
0,78%eo13l !,30% KSH Statinfo

Ingat|angazdá|kodási EgyszobásIakásokaránya
program

36,77%
(2013)

KsH statinfo Eredménv

2012 után éoített |akások száma 385 db
(20L3)

2500 db KsH statinfo Eredmény

otthonteremtési kamattámogatásban
részesü|t csa|ádok száma (20t5-2022|

2000 db Hatás
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KöztertiIet.feilesztési zöldterü|et aránVa 4,oo% (2075| 4,25% tnkormányzat Eredmény
program

Nyi|vános sportpá|yák száma (futba||ra 3 db (2015) 8 db onkormányzat Eredmény
alkalmas bármi|yen épített, nyitott pá|ya)

Terassza|, kiü|őve| rende|kező 4 db (2015) 7 db önkormányzat Hatás
Vendég|átóheIlyeI bíró negyedek száma

Közterületi és intézményi
kerékpártárolók számának növekedése

+3o% onkormányzat Eredmény

Ú1 felszíni közösségi kciz|ekedési - 6 km onkormányzat, Eredmény
útvona|ak hossza (irányonként számo|va) BKK

Kiépü|t új megál|óhelyek száma (nem - 8 db önkormányzat, Eredmény
páronként számolva} BKK

E||átórendszeri Támogatott gyermekgondozási 499 fő (2013) 650 fő onkormányzat Eredmény
kapacitások intézmények kapacĺtása (bö|csődék és
programja csa|ádi napkcizik) - vEKoP 6.1,

Szociálĺs városrehabi|itációs programmal - 1ooo fő Önkormányzat Eredmény
e|ért, a szegregációs mutató szerint
hátrányos heIyzetű |akosság száma
(fols-20221 - vEKoP 6.2.

Tetszőleges cé|ú egészségügyi szűrésen - 3000 fő JESZ Eredmény

cinként megje|entek száma (2015.2022)

Átmeneti gondozásba vett gyermekek 38 fő (2014) 25tő önkormányzat Hatás

száma

Turizmusfej|esztési Füvészkert fizető |átogatóinak száma 30 000 fő 40 000 fő Füvészkert Eredmény
program (2004)

|nterneten hirdetetttematikus kerü|eti 9 db (2015) 25 db Desk research Eredmény
idegenvezetési programok száma

Vezető szá|lásközvetítő hon|apokon 9 db (2015) 10 db airbnb.com, Hatás
megjeĺenő negyedek száma booking.com,

hrs.de

A|ulhasznosított Az a|ábbi <it he|yszínen 2022-ben je|en - 5 db Szemrevéte|ezés Eredmény

terü|etek |évő új, |egá|is funkciók száma: MSZMP
fej|esztésnek székház, Kenyérgyár, József
programja Telefonközpont, Magyar Rádió, Miche|in

gumigyár

tsszes új irodaház-kapacitás (2015-2022) - 35 000 m2 Desk research Eredmény

20t5-2022 közcitt nyí|t múzeumok, - db Desk research Hatás

kiállítóheIyek száma

Biztonság- és
komfortérzet

Záĺt gépjármű feItörése 428db 350 db V||l. ker. RK Eredménv
(f0741

javÍtásnak programla 
Szomszédsági figyelőcsoportok száma 1 db (2015) 5 db Desk research Eredmény

Át|agos|akásnégyzetméter-árazorczyés 229248 260000 ingatlan.com Hatás
a Magdo|na negyedben (2ol5-2022közti Ftlm2(2015) Ft/rnz

inf|ációvaI korrigá|va)

Egyetemvárosi Kerü|etbe|i nappa|i tagozatos diákok 1f,62% 13% oktatási Hivata| Eredmény
program aránya az országos össz|étszámukon (2072)

beltil

Egyetemi inkubátorházak száma 0 db (20]'5) fdb Desk research Eredmény

Születések számának vá|tozása e|őző év - 2% KsH Hatás

óta Budapest egészéhez képest

]'ł'
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CĺviI program Az önkormányzat civi| információcserélő 0 db (2015) 20 db
onIine pIatformjára be|épett szervezetek
száma

onkormányzat Eredmény

Bejegyzett szomszédsági szervezetek 9 db (2015) 14 db
száma

birosag.hu Eredmény

Kerü|etben bejegyzett civiI szervezettő| 0 db (201.5) 40 db
érkező proaktív javas|atok száma a

stratégiai és az operatív
menedzsmentszervezethez

önkormánvzat Hatás

19. táblázat: A középtávú cé|okhoz kapcso|ódó indikátorok.

A |egtöbb indikátormutató re|evanciája, iIletve számítása magátó| értetődő, egyes esetekben azonban
szükséges lehet bővebb magyarázatot fűzni azokhoz:

- Adósságcsökkentési támogatósban részestjlők száma: a V|||. kerü|etben a népesség jelentősen

alacsonyabb hányada részesült e támogatásfajtábó| 20].3-ban, mint Budapest egészének népessége,

dacára, hogy az e|őbbiek átlagos jövedelmi és szociá|is he|yzete rosszabb. Ennek megfe|e|ően a

referenciaérték feIetti cé|érték nem a rászoru|ók arányának növekedését, hanem a támogatás
nagyobb arányú igénybe véte|ét hĺvatott célozni.

- otthonteremtési kamattámogatósban részesült csalódok szómai e mutatóná| azok a családok
számítanak re|evánsnak, akik a V|||. kerü|etben vásáro|tak vagy építettek |akást a kamattámogatás

fe|használásáva|- nem azok, akik az i8énybe vételkor kerü|eti |akcímmeI rendeIkeztek.

- lnterneťen hirdetett tematikus kerületi idegenvezetési programok szómo: e mutatóná| azok a

programok számítanak re|evánsnak, ame|yeket a szervezők á||andó kíná|atukban szerepe|tetnek,
va|amint témájuk - a |eírásban hangsú|yosan megje|enő módon _ a V||l. kerü|et, ilĺetve annak egy

része.

. Átlagos lakósnégyzetméter-ór az orczy és a Magdolna negyedben: az ingat|an'com webolda|on a

hirdetéseket a két negyedre szűkítve az e|ső - |akásméret, szobaszám, utca vagy vételár aIapján sorba
nem rendezett _ ötven-ötven ta|á|at összes a|apterü|etének, iIletve összes véte|árának hányadosa.
Amennyiben nem érhető e| az adott negyedben ötven meghirdetett ingatlan, úgy a rende|kezésre

á||ó mennyiségbő| számo|andó az át|ag' Amennyiben egyértelmű, hogy egy hirdetés többször
szerepela ta|á|atok között, az e|ső ta|á|aton felü|itovábbi bejegyzések nem veendők figyelembe az

előírt darabszám összegyűjtése során. A végeredmény korrigá|andó a 2oL5 óta beköVetkezett
inflációs torzítássa |.

- Bejegyzett szomszédsógi szervezetek szóma: V|ll. kerÜ|eti címen bejegyzett civiI szervezetek száma,
ame|yek nevükbő| megíté|hető módon egy kerÜ|etbe|i városrész; utca, tér stb.; lakóház belső
kohéziója erősítése, érdekképvise|ete céljábó| a|aku|tak (p|. Civĺ|ek a Pa|otanegyedért Egyesü|et).

Nem számítandóak ide a tematikus (isko|ai, nyugdíjas, közbiztonsági stb.) tárgyĺ3, i||etve az

összkerü|eti szomszédsági szervezetek'

Az egyes projektek output indikátorai az 5.3. és 5.4. a|fejezetekben, az egyes projektek adatlapjain

szerepeInek. Az output indikátorok meghatározása során nem kerÜ|t sor bázis-, i||etve célértékek
meghatározására, azokra a projektek kidolgozása során kerü|sor. Az output indikátorok értékeit az operatív
menedzsment határozza meg.
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10. MELLEKLET

10.1. AKcIóTERÜLETEK És rrnÜLETI PRoJE

NagyktiÍÚt ÍevltaIizácITJa

B|aha Lujza téť Íevita|ĺzác|ÓJa

coľin ÁÍuház Íehabi|ĺtá|ása

Ma9yar RádlÓ funkciÓvá|tá5a

Voľt MszMP gékház

PaIotänegyed:

EuÍÓpa Belvárosa

RákÓczi téÍ kisugáÍŽÓ hatásainak

JÓz*f TeIefonk.izmnt

Hotráth Mlhá|y tér é9ak| o|da|ánák fe| JÍtása

BÖ|csödebövĺtés a Nagytemp|om utcában

coÍvin sétányhoz kapcsolÓdÓ fel|esztések fo|ytatása

Baross ko6|9Ín fu nkc|Óváĺtása

Budapest V|l|. kerÜ.et JÓzsefuáros

lntegrá lt TeIepii|ésfejIesztési Stratégia

BionIkaI kIaszteÍ kata||álása

EŹÜstÍenyő GondozÓház MvÍté je

,ě*"n,dłi

száados negyed a|aPfoktl ol:tatás|

el|átottsá9ának iav|tása

hasfno'ítáśa

Aszta|os sándor t| feltárÓ t |ćtÍehozása

sport- és rendezvénykÓzport |étesĺté*

HungáÍ|a gyoÍ0 mentI Íes tgitletek hasznosítása

te|ep he|yzetének íendefése

-.__-
IpaÍ leteIepedésének kätaIizá|#a

Ganz.MÁVAG s2abá|yozása

pá|yaudvaÍ Íehab.||táciÓja

L27

Hun9ár|a gyoÍÚ ment| parło|á5 íendezése

.i....::(óz.'ssé9 ĺ kÖzIekedés |ďedettsé9i

.*.:j.:iiá 
nyai nak pÓt|ása

Ałcilteŕliletek
1 Magdo|na negyed akclÓteÍĺi|et
2 EuľÓpa Be|yáÍosa akclÓteÍÜlet
3 oÍcy negyed akc|Óteril|et
4 cory|n sétány akc|Óterĺilet
5 Népgĺnhá2 uto akclÓte]ĺi|et
6 Aęta|os sándor Út. KÓbányaI t ment| bamaneuösakc|Óteriilet
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T0.2. TEUES PROJEKTLISTA

to.2.1". Akciótertileti projektek

Akcióterület Projekt neve

Magdolna negyed
akcióterü|et

MNP szociá|is programjainak fo|ytatása, kiterjesztése a kerÜ|et minden rászoru|ójára

LÉLEK Program fo|ytatása, bővítése

Évi két nagy á||ásbĺirze

Európa Be|városa Európa Be|városa Program |l.

akcióterül et p.lo*gy"a' Ga|érianegyed

B|aha Lujza tér revitaIizációja

orczy negyed akcióterÜ|et orczy Negyed Program

Ludovika campus, orczy park fej|esztése

Szeszgyár utca megnyitása a Visi |mre utca és a Kőris utca kĺizött

Corvĺn sétány akcióteríj|et Corvin Sétány Programhoz kapcso|ódó ingat|an- és kozterü|et-fejIesztési fejIesztések fo|ytatása

Bö|csődebővítés a Nagy Templom utcában

Népszínház utca
akcióterü|et

Népszínház utca tematikus revitalizációja

A Zsibárusház, i||etve KözépsőJózsefváros zsidó örökségének turisztikai fejIesztése

Aszta|os Sándor út - Józsefvárosi pá|yaudvar terü|etének rehabiIitációja
Kőbányai út menti
barnamezősakcióterü|et MicheIin gumigyárterü|eténekhasznosítása

Ganz-MÁVAG terü|etének szabá|vozása

AsztaIos sándor úti feItáróút |étrehozása

IO.2.f. Tematikus projektek

Középtávú cé| Projekt neve Projekt jellege

Ingat|angazdálkodási Bér|akásrendszer komfort és méret szerinti átstrukturá|ása Tematikus kuĺcsprojekt
program

Társasház-fe|új ítások tá mogatása Tematikus kulcsprojekt

Integrá|t és fenntartható ĺakás- és ingat|angazdá|kodási struktúra Egyéb projekt
kiaIakítása

ĺvÁv teIep heIyzetének rendezése Egyéb projekt

Üres önkormányzati üz|ethe|yiségek hasznosításának elősegítése Egyéb projekt

Közterü|et-fejlesztési Sport-ésrendezvényközpont|étesÍtése Tematikus ku lcsprojekt

Zö|dfe|ü |etek mi nőségi fe|új ítása, fenntartása Tematikus kulcsprojekt

Parko|óház-kapacitásokésközterü|etiparko|ásegységes Egyébprojekt
rendszerben keze|ése

Baross tér térfaĺainak rehabiĺitációia Egyéb projekt

Rákóczi tér kisugárzó hatásainak erősítése Egyéb projekt

Utak, járdák, gyaIogátke|ők fe|újítása Egyéb projekt

Közterekát|áthatóságánaknoveĺése,megfe|eĺőközvilágítás Egyébprojekt
alkaImazása

Rákóczi út emberköze|ibbé tétele és kereskedeImi revita|ĺzációja Egyéb projekt

IzB
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Hungária gyűrű menti terü|etek parko|ási helyzetének rendezése Egyéb projekt

Haj|éktaIaneIlátó intézmények egyenIetes fővárosi eIosztása Egyéb projekt

lskolai kerékpártáro|ók |étesítése Egyéb projekt

intézményi és köztertiIeti kerékpártárolók fejIesztése Egyéb projekt

Közparkok, frekventá|t terü|etek WiFi-e||átása Egyéb projekt

Kerékpáros infrastruktúra kompIex fejIesztése Egyéb projekt

Nagykörút revitalizációja Egyéb projekt

Üres teIkek átmeneti hasznosításának e|ősegítése Egyéb projekt

Szelektív hu||adékgyűjtés közterü|eti Iehetőségeinek bővítése Egyéb projekt

Közösségi terek há|ózatának bővítése, intézménykertek bevonása Egyéb projekt

Horváth Mihá|y tér északi oldalának fe|újítása Egyéb projekt

Parko|ási konf|iktusok fe|o|dása a Százados negyedben és a
Tisztvise|őteIepen

Egyéb projekt

NyiIvános, fenntarthatóan működtethető WC-k, szemetesek
sűrűségének növe|ése

Egyéb projekt

Ivókutak eIheIvezése Egyéb projekt

Turizm usfejIesztési
program

Negyedek turisztikai kíná|atának fejIesztése, arculatának kialakítása Tematikus kuIcsprojekt

Városmarketing és attrakciófejIesztés Tematikus kulcsprojekt

HeIyi védeIem intézményének kiterjesztése Egyéb projekt

Nemzetkozi turizmus ĺgényeinek kie|égítése Egyéb projekt

FogIaI koztatásfejIesztési
program

Új szakmai programok á||áskeresőknek, vá||aIkozásoknak Tematikus kulcsprojekt

Bionikai k|aszter kataIizá|ása Tematikus kulcsprojekt

FeI nőttoktatás, szü|őoktatás biztosítása Egyéb projekt

Közfog|aIkoztatás bővítése Egyéb projekt

Egyetemvárosi program Egyetemi inkubátorházak |étesü|ésének ösztönzése Tematikus kulcsprojekt

FeIsőoktatási intézmények bevonzása, egyetemvárosiasítás Egyéb projekt

Hallgatók igényeire épti|ő szoIgá|tatásfejlesztés, a he|yi IakossággaI Egyéb projekt

osszhangban

EIlátórendszeri
kapacitások program

Szünideĺ gyermekétkeztetés biztosítása a rászoru|óknak Tematikus kulcsprojekt

Auróra utcai rende|őintézet megújítása Tematikus kulcsprojekt

FeIsőoktatási ha||gatók bevonása szociá|is programokba Egyéb projekt

Bö|csődék, óvodák, isko|ák, sportpá|yák korszerűsítése Egyéb projekt

ldősek e||átása. e||átások bővítése Egyéb projekt

Ezüstfenyő Gondozóház bővítése Egyéb projekt

IdőskIubok rendszerének foIytatása Egyéb projekt

Fűtéstámogatás rászoru|óknak Egyéb projekt

Fecskeház-program Egyéb projekt

Nagycsa|ádosok és idősek étkezteté5i támogatása Egyéb projekt

IskoIakezdési támogatás nagycsa|ádosoknak Egyéb projekt

Rászoruĺók étkeztetési támogatása Egyéb projekt

,,Szűrő szombat,, program bővítése

1f9

Egyéb projekt
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IskoIai pá|yavá|asztási tanácsadás Egyéb projekt

Százados negyed aIapfokú oktatási eIlátottságának javítása Egyéb projekt

Középisko|ai köte|ező onkéntesség bevonása szociáĺis programokba Egyéb projekt

Gyermekorvosi kapacitások bővítése Egyéb projekt

Közösségi közIekedés Iefedettségi hiányainak pót|ása,
infrastrukturá lis há |ózat fejIesztése

Egyéb projekt

Ki|éotetőházak rendszerének kiéoítése Egyéb projekt

Csa|ádok átmeneti otthonának biztosítása a kerü|eten be|ü| Egyéb projekt

Egészségügyi intézmények á||agmegóvása Egyéb projekt

Civil program CiviI tudásbázis építése, há|ózatosodás erősítése Tematikus kulcsprojekt

Lakossági, civĺ| kapcso|attartás fej|esztése az tinkormányzat részérő| Tematikus kuIcsprojekt

Civil önszerveződés e|ősegítese Tematikus kulcsprojekt

AI uI hasznosított tertiIetek
fejIesztésnek programja

Corvin Áruház rehabiIitációjának ösztonzése Tematikus kulcsprojekt

József TeIefonközpont hasznosítása Tematikus kulcsprojekt

Hungária gYűrű menti Üres tertiletek hasznosítása Egyéb projekt

Magyar Rádió funkcióvá|tása Egyéb projekt

Ganz-MÁVAG teri.jIetén zöId ipar IeteIepedésének kataIizá|ása Egyéb projekt

Baross kocsiszín funkcióváltása Egyéb projekt

VoIt kenyérgyár hasznosításának elősegítése Egyéb projekt

Vo|t MsZMP székház hasznosításának e|ősegítése Egyéb projekt

Foghíjtelkek átmeneti hasznosításának e|ősegítése Egyéb projekt

Biztonság- és komfortérzet
javításnak programja

Társasházak biztonsági rendszerének fejĺesztése Tematikus kulcsprojekt

Lakosság és rendőrség kommunikációjának fejlesztése Tematikus kulcsprojeK

IskoIai bűnmege|őzés és drogprevenció Egyéb projekt

Új rendőrségi kcizpont kiaIakítása Egyéb projekt

Kozérzet javítása: koztéri aIkoho|fogyasztás, 0-24 üzIetek, ca||

shopok kiszorítása
Egyéb projekt

||legá|is bevándor|ók kerü|eti je|en|étéből eredő prob|émák
keze|ése

Egyéb projekt

Rendőrségi riasztórendszerre csatIakoztatás Egyéb projekt

Kerékpá ros közterü|et-feĺügyelők Egyéb projekt

Rendőrházak |étesítése a bűnügyiIeg fertőzöťt terü|eteken Egyéb projekt

Inte||igens kamerarendszer fejIesztése egyetemi
együttm űködésben

Egyéb projekt

Kamerarendszer hiányainak pót|ása Egyéb projekt

Józsefuárosĺ Á|dozatsegítő Szakmai Rendszer fo|ytatása Egyéb projekt
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10.3. Ágnn.|rcYzÉK

4' ábra: A 2011-es népszám|álási adatok a|apján e|őál|Ított szegregációs mutató álta| |ehatárolt szegregátumok és

5. ábra: AkcióterriIeti projektcsomagok, kozéptávú tematikus cé|ok, va|amint hosszú távú cé|ok kapcso|ata......'''.....!!t

Io,4, ĺÁglÁznToK JEGYzÉl<t
1. táb|ázat: Tematĺkus cé|ok városrészi reIevanciája.

2.táb|ázat: AkcióterÜ|eti projektek indikatív forrásigénye (mi||ió forint).
3. táb|ázat: Tematikus kuIcsprojektek indikatív forrásigénye (mi||ió forint).
4. táb|ázat: Egyéb projektek indikatív, nagyságrendi forrásigénye (mi||ió forint).
5. táb|ázat: Akcióterü|eti projektek indikatív ütemezése.

6. táb|ázat: Tematikus kuIcsprojektek indikatív ütemezése.
7.táb|ázat: Józsefvárosban 2008 óta megva|ósított, az ASZT megva|ósu|ását is szo|gá|ó főbb társadaImi integrácĺós
projektek.

8. táb|ázat Az egyes szegregációvaI veszélyeztetett területek társadaImi mutatói és |akásminőségge| kapcsoIatos
je||emzői.

9' táb|ázat: Pé|dák projektek és középtávú cé|ok kapcso|ódására az Európa 2020 stratégia tematikus cé|terü|eteihez.

103
10. táb|ázat: Kapcso|ódási pontok Józsefváros középtávú tematikus cé|jai és az országos FejIesztési és

Terü|etfejIesztési Koncepció á|taI Budapest számára meghatározott terü|etfej|esztési igények és fe|adatok között. 1o4
11. táb|ázat: A Fővárosi Területfej|esztési Program prioritástenge|yei és intézkedései. 106
IŻ.táb|ázati A középtávÚ tematikus célok kapcso|ódása a kerü|et gazdasági stratégiájához. 7o7
13. táb|ázat: A stratégiát mega|apozó he|yzetértéke|ésben azonosított prob|émák és a középtávú cé|ok kapcso|ata. 108
14. táb|ázat: A stratégiát mega|apozó helyzetértéke|ésben azonosított adottságok és a középtávú cé|ok kapcso|ata.110
15' táb|ázat: Kü|ső és belső megvalósíthatósági kockázatok va|ószínűsége.

16. táb|ázat: Külső és be|ső megva|ósíthatósági kockázatok hatáserőssége.

77'táb|ázat: onkormányzati tuIajdonú |akások |akbére a V||l. kerÍiletben {2013-tó|).
18. táb|ázat: 2008 és 2015 között (is) futó, a Rév8 Zrt. á|taI fe|ügye|t te|eptj|ésfejIesztési programok a V|||. kerü|etben.
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72

76

79
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84
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91
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19. táb|ázat: A középtávú cé|okhoz kapcsoĺódó indikátorok.
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