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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi - 

Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi 

Határozati javaslat a bizottság számára: 

 

A  Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület a  111/2016.  (V.  05.)  számú határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat 
pályázatot nyújt be  „A  leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 
életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című európai uniós 
pályázati felhívásra. Ezt követően a Képviselő-testület a  161/2016.  (VIII.  25.)  számú határozatában 
elfogadta a pályázat keretében megvalósítandó programot. 

A  Képviselő-testület a  250/2017.  (XII.  19.)  számú határozatában elfogadta a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által jóváhagyott, befogadott projektben meghatározott feladatokat, a támogatások 
összegét, valamint a  2 milliard Ft  összegű támogatás megoszlását az Önkormányzat és konzorciumi 
partnerei között. 
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A  Képviselő-testület az  53/2018.  (VII.  16.)  számú határozatában elfogadta a szakmai programleírást, 
az Utolsó Esély Program tartalmi elemeit, a kommunikációs (cselekvési) tervet, ingatlanokat jelölt ki 
feladatok ellátására, módosította az önkormányzati önrész összegét, előzetes kötelezettségeket vállalt. 

A  Képviselő-testület a  67/2018.  (X.  04.)  számú határozatában elfogadta a mérföldkövek 
ütemezésének módosítását, kijelölte a Támogatott Lakhatás és LÉLEK program megvalósítása 
érdekében az ingatlanokat, és felkérte a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a felújításhoz 
kapcsolódó műszaki dokumentáció elkészítésére. 

A  Képviselő-testület a  91/2018. (XI. 29.)  számú határozatában elfogadta a projekt további tartalmi 
változtatásait, kijelölve ezzel a Megvalósíthatósági Tanulmány végleges kereteit. 

A  Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásához kapcsolódó döntés 

Az Önkomiányzat  Projekt  Előkészítő Tanulmányt (a továbbiakban:  PET)  fogadott el, majd  2016 
augusztusában benyújtotta a Magdolna és az Orczy negyed szociális városrehabilitációját érintő 
programjavaslatát  2  milliárd  Ft  támogatási igénnyel, amelyet a kiíró  2017.  októberében érdemesnek 
ítélt támogatásra a benne szereplő teljes műszaki és szociális tartalommal együtt. 
A  kedvező döntést követően  2018.  februárjában a Támogatási szerződés megkötésére került sor, 
melynek nyomán elkezdődhetett a projektfejlesztés első  1  éves, előkészítő szakasza. Az előkészítő 
periódusban a műszaki tervezés és közbeszerzések előkészítése, valamint a szoft-elemek, programok 
előkészítő munkája, és a Megvalósíthatósági Tanulmány összeállítása történt. 
A  mellékletben található Megvalósíthatósági Tanulmány (a továbbiakban: tanulmány) a felhívásra 
benyújtott támogatási projekt megvalósításához szükséges szakmai előzményeket, a projektfejlesztés 
lépéseit, valamint a támogatott projekt megalapozását mutatja be, figyelemmel a Megvalósíthatósági 
Tanulmány Útmutatójában meghatározott tartalmi előírásokra az alábbiak szerint. 
A  projekt a Magdolna és az Orczy negyed jövőbeli fejlesztési programját a Magdolna Negyed 
Programok (MNP) eredményeire és tapasztalataira, illetve a  2015.  évben elkészült Józsefváros 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájára építi. 
A  RÉV8 Zrt. szakmai projektmenedzsmentje a fent jelzett szempontrendszer figyelembevételével 
jelölte ki az akcióterületet a Magdolna és Orczy negyed vonatkozásában, elkészítette a két negyed 
akcióterület által lehatárolt részére az integrált szociális rehabilitációja  c.  projektjavaslatot. 
A  fejlesztési elképzelés tartalmának kidolgozása széles körű partnerségi tevékenységen alapult. 

Az akcióterület pontos határai: Magdolna utca — Dobozi utca — Baross utca — Kálvária tér — Diószegi 
S. utca — Dugonics utca — Illés utca — Kálvária tér. 
Itt valósul meg az integrált szociális városrehabilitációs program a  2018-2021  közötti időszakban. Az 
akcióterület fejlesztésének átfogó célja olyan fizikai és szociális környezet megteremtése, ahol a 
rendezett közterületek és közösségi terek, a minőségi lakásállomány, valamint a komplex, különböző 
célcsoportok igényeit szolgáló programok lehetővé teszik a helyi lakosság integrációját és 
életminőségük javulását. Az előkészítés során kiemelt feladat volt az igényfelmérés, amely alapján 
meghatározásra kerültek a tevékenységek.  A  fejlesztések összhangban vannak a felhívás céljaival, 
azokat teljesítik. 

A  Képviselő-testület a kiválasztás szempontjai és a  PET  figyelembe vétele mellett átgondolta a 
lakóépületek és lakások felújításának lehetőségét, és véglegesítette a projektben érintett, felújításra 
kerülő lakások és épületek listáját, illetve módosított egyes tartalmi elemeket. 

A  fentiek alapján az alábbi műszaki tartalom valósul meg: 



Az alprogram az itt élők legszűkebb lakókörnyezetének, lakóházainak felújítását és az épületek, 
lakások üzemeltetési költségeinek csökkentését tűzte ki célul. Az akcióterületen lévő épületek közül 
az MNP-ben részt vett épületek is szűkítették azon épületeket, amelyek bevonhatóak a programba. 
A  fentiek alapján került kiválasztásra a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: 
JGK) közreműködésével a Diószegi S.  u. 7.,  valamint a Kőris  u. 4/A.  épületek, melyek összesen  49 
db lakást foglalnak magukba. 
Az épületek komplex közösségi megújítása a két ingatlan közös használatú részeinek felújítása, 
esetlegesen komfortosítás, emellett a lakások belső és külső homlokzati nyílászáróinak cseréje 
történik meg. 

Műszakilag indokolt épületek bontása (LP2): 
A  tevékenység azokkal a házakkal foglalkozik, melyek állapota nem teszi lehetővé a benne élő 
közösség megtartását és műszaki vagyonkezelői szempontok szerint az épületek bontását tűzi ki célul. 
Ezt követően a program keretében a Kálvária  u. 18.  és a Kálvária  u. 20.  sz. alatti ingatlanokra került 
a választás, továbbá régi akut problémaként az Illés  u. 20.  sz. alatti épület  '13'  és 'C' szárnyaira.  A 
három épületben összesen  20  lakás lakott. 

Bérházak és bérlakások üzemelési költségeinek csökkentése (LP3): 
Az alprogram célja a bérlakások üzemeltetési költségcsökkentése energiacélzatú beruházások által. 
A  tevékenység  247  db lakás elsősorban energetikai korszerűsítését kívánja felvállalni. 
A  tervezés időszakában a 100%-os és a vegyes tulajdonú önkormányzati ingatlanok kerültek 
felülvizsgálatra. 100%-os önkormányzati épületekben  132  db, társasházakban  115  db önkormányzati 
lakás. Ezen lakások listáját a Képviselő-testület a  91/2018. (XI. 29.)  számú határozatban fogadta el. 

Közösségi zöldudvar program (LP4): 
Az épületek elhanyagolt, alulhasznosított udvarainak „zöld" elveknek megfelelő átépítését célozza 
meg, közösségi mentorok segítségével.  A  tevékenység, mivel önállóan nem támogatható, ezért  8  db 
olyan 100%-os Önkormányzati tulajdonú épület udvarának megújítását vállalta fel, amelyben történt 
energetikai célzatú beruházás is.  A  bevonásra kerülő épületek: VIII. kerület Dankó  u. 34.,  Dankó  u. 
40.,  Diószegi S.  u. 7.,  Kőris  u. 4/A.,  Illés  u. 20.,  Kálvária  u. 8.,  Kőris  u. 10.,  Lujza  u. 15. 

Család és lakóház mentorálás (LP5): 
A  program célja, hogy létrejöjjenek egymást segítő, az öngondoskodást előtérbe helyező kapcsolati 
hálózatok a házakban, szegény családok számára hosszútávon biztosítani a lakhatást és a lakhatási 
rendszerből való kihullás megakadályozását.  A  tevékenység közel  300  családdal teremt kapcsolatot. 

Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, 
együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési programok (LP6): 
A  tevékenység célja, hogy a szolgáltatásban résztvevő szervezetek egymást segítve, integráltan 
működjenek együtt.  A  bérlőkkel és a lakásgazdálkodással foglalkozó önkormányzati szervezetek 
(JGK, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ) a tevékenységek épületeinek és 
lakásainak kezelésére együttesen készüljenek fel, jöjjön létre a közös munka alapja. Ebbe a 
folyamatba illeszkedik be a munkatársak szakmai, szociális, konfliktuskezelői és kommunikációs 
képzése, annak érdekében, hogy a felújításban résztvevő különböző csoportok a fenntartási 
időszakban és majd az üzemeltetési időszakban egymásra tudjanak támaszkodni,  es  a megjelenő 
kríziseket együtt tudják megoldani. 

Speciális lakhatási projektek (LP7): 
A  területen élő speciális igényekkel rendelkezők számára alakít ki, újít fel lakásokat önkormányzati 
bérházakban.  A  tevékenység fő területei: támogatott lakások kialakítása, és LÉLEK Program számára 
kivezető lakások kialakítása, összesen  8  db lakás, melyeket a Képviselő-testület a  91/2018. (XI. 29.) 
számú határozatában. 



A  lakhatási — ennek keretében is a kivitelezési — alprogramok befejezésének tervezett ideje 
2020.12.30. 
A  projektgazda  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkoimányzat konzorciumi és 
együttműködő partnereivel együtt valósítja meg a szoft tevékenységeket: 

• Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
• Moravcsik Alapítvány 
• Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. — Kesztyűgyár és a  H13 
• JGK 

A  tanulmány részletesen bemutatja az alábbi szoft tevékenységekkel megvalsóuló, a leszakadó vagy 
leszakadással veszélyeztetett akcióterületen koncentráltan megnyilvánuló szociális-gazdasági-
foglalkoztatási problémák komplex kezelését: 

Munkaerőpiaci (re)integrálás (FP1): 
A  tevékenység az akcióterületen és környékén élők megkeresését és  100  egyén fejlesztési tervének 
menedzselését vállalta.  A  foglalkoztatási iroda programjai segítenek a helyi alacsony végzettségű, 
munkanélküliek vagy kezdő munkavállalók, diákok, pályakezdők, megváltozott munkaképességűek 
álláskeresésében, a munkaerőpiacra történő visszavezetésében. 

Képzések (FP2): 
A 8  osztályos és a középiskolai  (10.  osztályig tartó) felzárkóztató azon diákokat célozza meg, akik 
tanulmányi és/vagy magatartási szempontból problémásokká váltak az iskolában, nehézségeik miatt 
az iskolából való kiesés fenyegeti őket, illetve akár már magántanulókká is váltak.  A  programok 
támogatják őket nem csak a tanulásban,  de  a tanulási problémáik kezelésében éppen úgy, mint a 
személyiségproblémák kezelésében, illetve a szociális problémák megoldásában. 

Helyi gazdaságfejlesztés (FP3): 
Vállalkozásfejlesztési tanácsadó szolgáltatás által segítséget kaphatnak azok, akik most szeretnének 
vállalkozást indítani vagy vállalkozóvá válni, továbbá a már működő vállalkozások is tanácsokat, 
ötleteket, segítséget kaphatnak vállalkozásuk továbbfejlesztéséhez. 

Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére (FP4): 
A  Kálvária tér  19.  sz. alatt működő, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató védett 
munkahely bővítésével további  5  fő foglalkoztatásának elősegítése válik lehetségessé.  A  program a 
Moravcsik Alapítványhoz tartozik, a velük való együttműködés keretében fog megvalósulni. 

Közösségi-szociális mosoda kialakítása (FP5): 
A  mosoda működtetésének célja, hogy a kerületben élő, hátrányos helyzetű személyek és családok 
számára mosási-szárítási lehetőséget biztosítson szociális információszolgáltatással kiegészítve.  A 
mosoda infonnációs pontként is szolgál, így a munkatársak tájékoztatást is nyújtanak a szociális, 
foglalkoztatási, lakhatási kérdésekben, valamint álláskeresésben történő segítségnyújtás 
(önéletrajzírás, álláskeresés interneten) is történik. 

Gyermek  es  ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok 
tehetséggondozása, közösségi miniprojektek (KP1): 
A  tevékenység célja, hogy hétköznapokon a késő délutáni, esti és a hétvégi időszakokban állandó 
programokkal várja a gyermekeket  es  fiatalokat a Magdolna és az Orczy negyedek különböző 
helyszínein. 

Családlátogató  Mobil Team 7  Családi Konzultációs  Team  (KP2): 
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A  szenvedélybetegséggel (elsősorban alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás) érintett családok 
felkeresése és önkéntes együttműködésen alapuló szakmai segítése lehetőséget nyújt 
alacsonyküszöbű szolgáltatások nyújtására, a szociális és egészségügyi ellátórendszer végpontjaihoz 
történő eljutásra, annak igénybevételére, prevencióra, valamint az ellátás tartós, családi színtéren 
zajló egyéni támogatására. 

Problémaorientált közösségi rendészet (KP3): 
A  tevékenység keretében a Magdolna Negyed Program III. Szomszédsági rendőr program mintájára 
az akcióterületen problémaorientált közösségi rendészet kialakítása a cél, mely segítségével a 
drogkereskedelem, a prostitúció és a kapcsolódó bűncselekmények elkövetésének száma jelentősen 
csökkenne, ezáltal az objektív és szubjektív biztonságérzet javulását eredményezné. 

A  program céljának megvalósítása érdekében, a foglalkoztatási közösségi irodában a Kálvária tér  13. 
szám alatti,  35911/0/A/3  hrsz-ú, nem lakás céljára szolgáló helyiségben — Budapesti Rendőr-
főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysággal és a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal 
együttműködve — kialakításra kerül egy körzeti megbízotti iroda. Az üzemeltető a Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ. Az iroda kialakítása plusz forrást nem igényel. 

Szomszédok Egymásért Mozgalom (KP4): 
Különböző háztömbökben működő szomszédok egymásért mozgalom kialakítása az akcióterületen, 
amelynek szervezésében és működtetésében a Polgárőrség szerepe elengedhetetlen.  A  Szomszédok 
Egymásért Mozgalom önként vállalkozó tagjai mindennapi tevékenységük során figyelik 
lakókörnyezetüket és szükség esetén jelzést adnak a rendészeti szerveknek a fenyegető vagy már 
megvalósuló cselekményről. 

Bűnmegelőzés, a környezet tervezés segítségével (CPTED)(KP5): 
A  program lényege, hogy egy környék közterületeinek — az ott élő, dolgozó, az arra járó emberek 
által önkéntelenül is megvalósított — „spontán megfigyelése" és ezáltal biztonsága jelentősen 
fokozható a tervezés eszközeivel.  A  nappali élet élénkítésének megtervezett technikái és a 
szabálysértések, bűncselekmények elkövetésére lehetőséget nyújtó fizikai helyszínek átalakítása, 
megszüntetése csökkenti az adott terület kriminalitását. 

Kálvária tér fejlesztése (KP6): 
A  tevékenység célja egy olyan — a Magdolna- Orczy negyed programba illeszkedő kulturális és 
szociális tevékenységeknek helyet adó — közösségi tér kialakítása, mint ami a Magdolna Negyed 
Program II. idején létrejövő és azóta is sikeresen működő Kesztyűgyár.  A  projekt részei: aktív sport 
és szabadidős tevékenységek, valamint pihenést kiszolgáló elemek. 
A PET  2016-os kidolgozása óta eltelt közel két év során több, a projekt szervezeti kereteit, illetve a 
tervezett  hard  és szoft tevékenységeket érintő változás történt, amelyek a tanulmány részletes 
tevékenységcsomagjaiban pontosan nyomon követhetők. Azonban az előkészítő szakasz terveihez 
képest valóban lényegi strukturális-tartalmi változtatásokra nem került sor, csak kisebb léptékű 
módosításokra, illetve egy partnercserére.  A  megvalósító konzorciumi partnerek száma eggyel több 
lett a  PET-ben tervezett fő tevékenységcsomagok száma is változott.  A  projekt indikátroszámai a 
következők: 

Projektelem Indikátorszám 
LP1/ Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi 

megújítása 
49 

LP2/Műszakilag szükséges épületek bontása 3 
LP3/ Bérházak és bérlakások üzemelési költség 

csökkentése 
247 

LP4/Közösségi zöldudvar program 8 
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LP4/Közösségi zöldudvar program 8 
LP7/Támogatott Lakhatás és a LÉLEK program 8 

FPS/Közösségi-szociális mosoda létrehozása 1 
Táblázat — költségvetés főbb számai: 

Tevékenység Bruttó költség  (Ft) 
Beruházások összesen 1 325 236 468 
Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása-  2 
épület 

372 736 150 

Műszakilag szükséges épületek bontása  (3  épület), 
A bontandó épületekből kiköltöztetett lakók számára 
felajánlott önkormányzati lakások felújítása 

253 430 000 

Bérházak és bérlakások üzemeltetési költségének csökkentése- 
48  db épület 

259 000 000 

Közösségi zöldudvar program-  8  db lakóudvar 52 000 000 
Speciális lakhatási projektek-  8  db lakás 59 385 240 
Kálvária tér fejlesztése 44 500 000 
2  helyiség kialakítása megváltozott munkaképességűek részére 
munkahelyteremtés céljából 

12 000 000 

Közösségi-szociális mosoda létrehozása 30 000 000 
Akcióterületen kívüli irodák kialakítása (szociális iroda és a 
FOKI) 

90 488 000 

Üzemeltetési költségek 64 411 300 
Eszközbeszerzés 82 285 778 
Immateriális javak 5 000 000 
Elszámolható beruházási költségek 852 553 018 
Szoft tevékenységek  (min. 30  %) 1 063 481 362 
Elszámolható szoft tevékenységek 993 481 362 
Projekt előkészítés, tervezés (max.  5  %) 106 156 170 
Elszámolható projekt előkészítés, tervezés 50 274 620 
Közbeszerzési eljárások (max.  1  %) 20 000 000 
Projektmenedzsment (max.  2,5  %) 50 000 000 
Műszaki ellenőrzés (max.  1  %) 7 691 000 
Tájékoztatás, nyilvánosság (max.  0,5  %) 3 130 000 
Tartalék (max.  5  %) 104 805 000 
Elszámolható tartalék 22 870 000 
Elszámolható költségek 2 000 000 000 
Mindösszesen 2 680 500 000 

A  tanulmány a fentieken túl összefoglalva bemutatja: 
• Az akcióterületet érintő jogszabályi környezetet (pl. lakásrendelet). 
• A  korábban végrehajtott település-rehabilitációs tevékenységeket, a kapcsolódó 

fejlesztéseket. 
• Az akcióterület általános (pl. társadalmi, gazdasági, környezeti) jellemzőit. 
• A  tulajdonviszonyokat, illetve a tulajdonosi, együttműködési szándékot. 
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• A  bevonandó partnereket, a velük lefolytatott egyeztetéseket és feladataikat a megvalósítás 
kapcsán. 

• Jellemzően az önkormányzat által ellátandó a projekthez kapcsolódó feladatokat. 
• Magánszféra által megvalósítani kívánt projekteket a közszféra fejlesztései nyomán. 
• A  projekt várható hatásait. 
• A  horizontális szempontokat, a kockázatokat, és azok kezelését. 
• A  költöztetések kapcsán a mobilitási tervet. 
• A  pénzügyi tervet. 

Csatolásra kerülnek a tanulmány elfogadásához szükséges mellékletek (pl. együttműködési 
megállapodás, térképvázlat, tervezői nyilatkozat). 

II. A  beterjesztés indoka 

A  megvalósíthatósági tanulmányt és mellékleteit a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 
12  hónapon belül szükséges benyújtani, mely időpont  2019.  február  15.  Ezen dátumot megelőzően 
szükséges a Képviselő-testületnek jóváhagyni a tanulmányt. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  Képviselő-testület hozza meg döntését, a kerületi megbízotti iroda — a Kálvária tér  13.  szám alatti, 
35911/0/A/3  hrsz-ú, nem lakás céljára szolgáló helyiségben — létrehozásával kapcsolatban. 

A  Képviselő-testület hozza meg döntését a mellékletként csatolt Megvalósíthatósági Tanulmány 
elfogadásáról, és annak az Irányító Hatósághoz történő benyújtásáról. 

A  tanulmány elfogadásának nincs közvetlen pénzügyi hatása. Az abban foglalt tartalmi elemeket és 
a projekthez kapcsolódó pénzügyi tervet a Képviselő-testület már korábban elfogadta. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Józsefvárosi Önkomiányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlásáról szóló 
66/2012.  (XII.  13.)  önkormányzati rendelet  16.  § bj) pontja szerint értékhatártól függetlenül a 
Képviselő-testület a tulajdonosi joggyakorló az ingatlan vagyon ingyenes használatának 
biztosításáról szóló döntések meghozatalában. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény  23.  §  (5)  bekezdés  14.  pontján,  41.  §  (3)  bekezdésén, a közfeladat ellátásához biztosított 
pénzügyi fedezet az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Äht.)  3/A.  § 
(3)  bekezdésén és  4  §  (2)  bekezdésén, a támogatási jogviszony az Aht.  48-49/A.  §-án valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Komi. rendelet VI. 
fejezetén alapul. 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.) módosítja a  91/2018. (XI. 29.)  számú határozatának  2. b)  pontját az alábbiak szerint: 

a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére ingyenes használatba adja az 
alábbi ingatlanokat a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programban vállalt 
feladatok teljesítése érdekében, a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program 
lezárásig: 
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Kaiser  József  3 k 
képviselő képviselő 

Dr. Ferencz Orsolya 
képviselő 

b) a Kálvária tér  13.  szám alatti,  35911/0/A/3  hrsz-ú, nem lakás céljára szolgáló 
helyiséget foglalkoztatási közösségi iroda, illetve körzeti megbízotti iroda céljára, a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi 
Rendőrkapitánysággal közös használatban. 

Felelős: polgármester 
Határidő: az ingatlanok kialakítására vonatkozó műszaki átadás-átvételét követően azonnal 

2.) a) elfogadja a határozat mellékletét képező VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú Budapest-
Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódó 
Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmi elemeit, 

b)  felhatalmazza a Polgármestert a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 számú Budapest-
Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódó 
Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei Irányító Hatóság felé történő benyújtására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  február  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RiV8 Zrt., Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 

Budapest, 2018.  december  10. 

dr. Sa otond dr. G-  höny Ádám 
polgármester alpo gármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

r.  Mészár  Erika 
aljegyző 
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