
döntés előkészítő anyagok, beszámolók, tájékoztatók és kalkulációk elkészítése, munka és 
egyéb nyilvántartások vezetése, havi elszámolások előkészítése, ügyfélszolgálat biztosítása 
heti legalább  4x6  órában. 

2014.  május  1.  napjától a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal 
Jegyzői Kabinet Személyügyi Irodája látja el, közfoglalkoztatási referens munkatárs által. 

A  közfoglalkoztatás rendszere az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. 
Bevezetésre került a hosszabb és rövid időtartamú közfoglalkoztatás, utóbbi  2012.  évben 
megszüntetésre került. Az évek során a  Budapest  Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (Kormányhivatal) regisztrált álláskeresők száma 
folyamatosan csökkent. Először 2016-ban mutatkozott az előző évekéhez képest kirívó 40%-
os fogyatkozás, amely  2017  végére további 50%-ára redukálódott. Ennek oka egyfelől az, 
hogy azokat az álláskeresőket, akik a foglalkoztathatósági szakvéleményezésük alapján nem 
foglalkoztathatóak, törölték a nyilvántartásból, másfelől nagyszámú regisztrált álláskereső 
érte el az öregségi nyugdíjkorhatárt, így szintén megszűnt a nyilvántartásba vételi 
jogosultságuk. Egy részük pedig sikeresen helyezkedett el piaci állásban.  A  Kormányhivatal 
és a kerületben közfoglalkoztatásban munkáltatóként résztvevő intézmények között megkötött 
hatósági szerződések alapján  2018.  évben március-júniusig  44,  majd júliustól  2018.  február 
végéig összesen  36  státusz betöltésére van lehetőség.  A  fogadó szervezetek a Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
(JSzSzGyK), Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 
valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Gazdasági aktivitás az egyes kerület-részek összehasonlításában a 2011-es népszámlálás 
alapján 

Területi egység 
Teljes 

népességszám 
(fő) 

Foglalkoztatottak 
aránya a  15-64 

éves népességen 
belül 

aránya 

Munkanélküliek 

(munkanélküliségi 
ráta) 

Palota negyed 12 060 63,80% 9,90% 

Népszínház negyed 6 740 61,60% 15,10% 

Csarnok negyed 10 871 58,30% 15,10% 

Corvin negyed 5 476 63,60% 9,50% 

Magdolna negyed 10 234 52,40% 24,00% 

Orczy negyed 9 310 59,20% 17,70% 



Tisztviselőtelep 2 308 54,30% 9,60% 

Ganz  negyed 1 505 59,50% 17,40% 

Kerepesdülö 839 63,90% 12,60% 

Százados negyed 3 897 65,50% 8,50% 

Losonci negyed 8 806 58,30% 13,80% 

Józsefváros 
összesen 

76 250 59,70% 14,90% 

KSH 

A  kerületi munkanélküliség adataiból, a több negyedre — Magdolna, Orczy,  Ganz  negyedek — 

jellemző alacsony aktivitási szintből adódik egy igen fontos megállapítás, mely szerint a 

gazdasági aktivitás emelése, a munka világába történő integráció speciális segítségnyújtás 

nélkül nem oldható meg. 

A  KM0P-5.1.1./B-12-k-2012-0001 azonosítószámú pályázat (MNP III.) kötelező vállalásai 

között szerepel a  2013.  évi közfoglalkoztatás keretén belül a Magdolna-negyed 

lakókörnyezetének megújítása és rendben tartása, valamint karbantartása, amely 

szakképesítést nem igénylő területeken a negyedben élő  10  főnek juttat közfoglalkoztatási 

státuszt. 

Budapest  Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatal Hatósági Főosztály Foglalkoztatási 

Osztálya a  Budapest  VIII. kerület, Kisfaludy utca  11  szám alatt fogadja az álláskeresőket és a 

nem nyilvántartott munkát keresőket. Az osztályon  18  fő dolgozik, az egész napos félfogadási 

időben (hétfő-szerda) közel  200-250,  a többi napokon megközelítőleg  100  ügyfél ügyeit 

intézve. Az osztály a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. közreműködésével évi két 

alkalommal (tavasszal és ősszel) rendez nagyszabású állásbörzét, ezeken közel  1000 

álláskereső jelenik meg és a résztvevő munkát keresők mintegy 15-20%-ának sikerül az 

állásbörzének köszönhetően elhelyezkednie.  A  program célja, hogy az álláskeresőket minél 

több információhoz juttassa, amely segítségével képessé válik újra a munkaerő piackereső 

tagjává válni. Az állásbörze programja a Magdolna Negyed Program II. keretein belül indult, 

és a Magdolna Negyed Program III-ban  is folytatódott.  A  program folyamatos működésének 

finanszírozását az Önkormányzat biztosítja.  A  rendezvény után minden esetben munkáltatói 

fórum megrendezésére is sor kerül, ahol a munkáltatók szakmai kérdésekben értekeznek. 

Az évi két alkalmon felül havonta „kisebb" állásbörzéken  100-150  álláskereső  10%-a  talál 

magának álláslehetőséget. Az érdeklődőket álláskeresési tanácsadással várják, segítséget 

nyújtanak önéletrajzuk írásában is. Az állásbörzéken már nemcsak a kerületi cégek, 

vállalkozások kínálnak álláshelyeket, hanem kerületi és állami intézmények is. 

A  JSzSzGyK álláskeresők klubja álláskeresési technikák tréning szervezésével segíti a 

munkanélkülieket az elsődleges munkaerő-piacra történő visszavezetésében.  A  foglalkozások 

alkalmával biztosított az internethasználat, valamint szakember segítsége is. Az álláskereső 

klub  2014,  illetve 2015-ben havonta  8-9  alkalommal került megrendezésre, átlagosan  16  fő 
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jelent meg a foglalkozásokon, havonta összesen átlagban  126  esetben nyújtottak segítséget a 
kollégák. 
A  Józsefvárosi Önkormányzat közel  200  millió forintot fordított a Magdolna Negyed Program 
III. ütemére elnyert közel  4  milliárd forintból a Magdolna Negyed foglalkoztatásának 
j avítására. 

3.3.  Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 

A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény az elmúlt 
években többször került módosításra, melynek előírásai a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló  10/2015.  (III.1 .) önkormányzati rendeletbe kerültek beépítésre. 

A Budapest  Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)  2013.  január  01. 
napjától több államigazgatási feladatot vett át a jegyzőtől. Többségében azok az ügyek 
maradtak a jegyzőknél, amelyeknek a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy 
amelyekben nem országosan egységes szabályozás, hanem helyi mérlegelési lehetőség is van. 

A  szociális jellegű pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló jogszabályok  2014  és  2015 
évben is módosultak.  2014.  január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formakent megszűnt és önkormányzati segéllyé 
olvadt össze.  A  szociális törvényben megfogalmazott szempontrendszer figyelembe vételével 
kerültek kidolgozásra az önkormányzati segély részletszabályai, mely szabályozás fő célja az 
egyedülállók, a kiskorú gyermekeket nevelő családok, valamint az egészségügyi 
problémákkal rendelkező kerületi lakosok minél hatékonyabb támogatása volt. 

A  szociális ellátórendszer a rászorultak támogatását alapvetően háromféle módon 
biztosíthatja: pénzben, természetben és személyes gondoskodás útján.  A  szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmet a lakóhely szerinti illetékes 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál vagy a Járási Hivatalnál lehet benyújtani. 

Az önkormányzati rendelet települési támogatást 
aa) gyógyszerkiadás viseléséhez, 
ab)  a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kiegyenlítéséhez, 
ac)  gázszolgáltatásból való kizárás időtartamára történő fűtési díj kompenzációra, 
ad)  táboroztatás támogatására, 
ae) első osztályosok támogatására, 
af) születés támogatására, 
ag) hátralék kiegyenlítő támogatásra, 
ah)  gyermekétkeztetési támogatásra. 
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Rendkívüli települési támogatást 
ba) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet támogatására, 

bb)  időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatására, 

bc) fűtési költség viseléséhez 
állapít meg az Szt.  45.  §-ában foglaltak figyelembevételével. 

Az elmúlt évek során nyert tapasztalatok és a Bérlővédelmi Program elvei alapján, a kerületi 

lakosság minél szélesebb körű szociális támogatása érdekében  2018  novemberében 

újragondolásra kerültek a települési és rendkívüli települési támogatások.  A  közel két és 

féléves gyakorlat megmutatta, hogy a rendelet alapján adott támogatások valóban azokat a 

rászorult személyeket, családokat támogatja, ahol a legnagyobb szükség van a segítségre,  de  a 

támogatásra való jogosultság feltételei és a támogatási összegek felülvizsgálata, a 

rászorultakra nézve kedvezőbb meghatározása indokolt. 

Főbb változások: a jövedelemhatár emelése, a gyógyszertámogatás összegének emelése, a 

hátralékkezelési támogatás esetén a bevont adósság maximális összegének emelése, 

rendkívüli települési támogatások iránti kérelmek benyújtása/ a támogatás megállapításának 

egyszerűsítése, valamint a fűtési támogatás kiterjesztése. 

Az időskorúak járadéka azoknak az idős személyeknek a részére biztosít ellátást, akik a 

nyugdíjkorhatáruk betöltése után a szükséges szolgálati idő (résznyugdíjhoz: legalább  15  év, 

teljes nyugdíjhoz: legalább  20  év) hiányában saját jogú nyugellátásra nem jogosultak és 

jövedelemmel egyáltalán nem vagy csak minimális mértékben rendelkeznek. 

Az időskorúak járadékát  2013.  január  1.  napjától a járási (fővárosi kerületi) hivatal állapíthatja 

meg. 

Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 
száma 

É v Időskorúak járadékában részesítettek  
(évi) átlagos száma (fő) 

2013 58,57 
2014 59,00 
2015 63,08 
2016 68,06 

2017 84,00 

Te I  R,  KSH Tsta  r 

Az elmúlt öt évben növekvő tendenciát mutat az időskorúak járadékában részesülők száma, a 

növekedés várhatóan az elkövetkező években is folytatódik, mely az öt éven belül 

nyugdíjkorhatárt betöltő korosztály munkaerő-piaci helyzetéből adódik. 
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A  járási (fővárosi kerületi) hivatal az aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg — a 
jogosultsági feltételek fennállása esetén — a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú 
személyek és családjuk részére. 

Az aktív korúak ellátása lehet: 
a) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

A  foglalkoztatást helyettesítő támogatás évente kerül felülvizsgálata.  A  foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás  dyes  felülvizsgálata során a jogosult személy  30  napos munkaviszonyt 
kell, hogy igazoljon. Erre lehetőség van több módon. Nyílt munkaerő-piacon folytat 
keresőtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási 
munkát folytat, munkaerő-piaci programban vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet 
folytat vagy közfoglalkoztatásban vesz részt. Amennyiben ezen alternatívák közül egyiket 
nem tudja a jogosult igazolni, a támogatás megszüntetésre kerül. 

Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 
száma 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásban részesülők átlagos száma 

és a rendszeres szociális segélyben 
részesülők 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
(álláskeresési segély (negyedévek átlagában 

számolva) 

Fő 15-64  évesek %- 
ában Fő Munkanélküliek %- 

ában 

2013 1 500,00 2,88% 125,25 3,45% 
2014 1 030,50 1,94% 164,00 5,59% 
2015 1 070,10 2,01% 154,00 6,01% 
2016 197,50 0,37% 134,25 8,11% 
2017 209,00 0,40% 124,00 11,94% 
TElR Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

3.4.  Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány feladata, hogy biztosítsa a saját lakással 
nem rendelkező kerületi lakosok lakhatását. 
A  kerületi lakásállományból önkormányzati tulajdonú lakások száma  2014-ban 4835  lakás, 
mely  2013.  évhez képest  78  lakással kevesebb.  A 4835  lakásból  642  lakás üres. Az 
önkormányzati lakásportfólió további átstrukturálásra szorul, az elöregedett és leromlott 
műszaki állapotú, és többlet üzemeltetési költségű lakóházak miatt. 
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2015.  januári adatok alapján a Józsefvárosi Önkormányzat  4807  db lakással rendelkezett, 

ebből  2947  db 100%-os tulajdonú bérházban, míg  1860  db társasházban található. 

2017-ben ez a lakásállomány  (4540  bérlakás) már  267  lakással kevesebb volt. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat rendelkezik fővárosi viszonylatban a legjelentősebb arányú 

saját tulajdonú lakásállománnyal, az összes kerületi lakáshoz viszonyítva ez az arány 

magasabb, mint  10  %. 

A  lakásállományon belül még mindig nagyon magas a komforttal nem rendelkező lakások 

aránya  36% (1729  lakás). Félkomfortos a lakások  7,82  %  (376  lakás), komfortos  46,31  % 

(2226  lakás) és összkomfortos  9,9  %  (476  lakás). Az önkormányzati lakásállomány  68,44  %-a 

(3290  lakás)  1  szobás, vagy annál kisebb. 

Az önkormányzati lakásportfólióra az elmúlt években két nagy kerületfejlesztési program volt 

a legjelentősebb hatással.  A  Corvin Sétány Projekt kapcsán közel  700  önkormányzati lakás 

került lebontásra  2004-2012  között, mely lakások közel  40  %-a komfortnélküli volt és a 

lebontott lakások átlagos alapterülete  37 m2  volt.  A  lakásállományba bekerült közel  400  új 

vagy felújított lakás mindegyike összkomfortos volt, és átlagos alapterületük közel  10  %-kal 

nőtt.  A  Magdolna Negyed I, II és III. program kertében közel  700  lakást tartalmazó 

önkormányzati lakóépület került megújításra. Emellett zajlottak még részleges felújítási 

munkálatok,  de  ezek a házak, jelenleg is folyamatos további felújításra szorulnak. 

Az önkormányzat középtávú tervében szerepel: 

• a lakásmobilitás érdekében öt  dyes  program keretében jelentős mennyiségű, legalább 

10  %-os  mértékű új építésű lakásállomány létrehozása, az Állami Támogatású 

Bérlakás Program keretei között, elsősorban a fiatal lakáskeresők számára több lakást 

magában foglaló garzonházak építése, 

• nyugdíjas otthon, mozgáskorlátozottak otthonház építése vagy kialakítására azon 

társadalmi rétegek elhelyezése céljából, akik bérlakásukat vagy tulajdonukat felajánlja 

a nyugdíjas otthonban vagy a mozgáskorlátozottak otthonházába történő elhelyezés 

fejében. 

Az önkormányzati lakásgazdálkodás önfenntartóvá válását több tényező akadályozza.  A 

kerületi társadalmi igények és lehetőségek jelentős megfizethetőségi korlátokat állítanak a 

rendszer elé, nagyon magas az alacsony keresetűek aránya, jelentős a lakbér- és a kapcsolódó 

külön díjhátralékokkal rendelkezők aránya, magas a nem fizetés aránya. Ezért a kerületi 

lakásállományban van szerepe a kis alapterületű, alacsonyabb komfortfokozatú, olcsóbban 

üzemeltethető lakásoknak. Szociális felhasználású lakásokra évente legalább  12  db lakást 

lehetne elkülöníteni. 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat a lakhatás elősegítése érdekében időszakosan 

lakáspályázatot ír ki.  A 2015.  évben kettő, 2016-ban hét, 2017-ben öt bérlakáspályázat 

segítette a lakáshoz jutást. 
A  lakhatás tekintetében a legveszélyeztetettebb csoportok a kedvezőtlen jövedelmi helyzetű 

családok, a pályakezdők, a nagycsaládosok, a súlyos betegséggel küzdő családok. 
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A  Képviselő-testület elfogadta a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 
49/2017.  (XII.20.) önkormányzati rendeletet, amely a  2018.  évtől benyújtott pályázatokra 
alkalmazható.  A  rendelet alapján a kerületi társasházak pályázatot nyújthatnak be valamennyi 
osztatlan közös tulajdonban álló épületrészük felújításának támogatása iránt. Minden 
társasház évente három pályázatot nyújthat be, egy pályázatot felújítás, egy pályázatot 
zöldesítés  es  egy pályázatot takarítógép, takarító eszköz beszerzése tárgyában. Emellett pedig 
minden társasház pályázaton kívüli támogatást is igényelhet, ezzel is segítve a lakhatás méltó 
körülményeinek biztosítását.  A  Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság a  2018. 
év októberéig  415  társasház pályázatát javasolta támogatásra, amelyből  81  a Világos 
Kapualjak program keretében érkezett. 
A  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017-ben a társasházak számára pályázatot 
írt ki Józsefváros közigazgatási területén lévő társasházak kapubejáratainak utcafronti 
megvilágítását szolgáló, alkonykapcsolóval működő kültéri lámpák felszerelésének, valamint 
kapubejárataik felújításának támogatására. 
A  pályázat célja Józsefváros közbiztonságának növelése a társasházak bejárati kapuinak 
megvilágítását szolgáló alkonykapcsoló világítótestek felszerelésének és kapubejáratai 
felújításának támogatása révén. 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 2015-ig biztosította a szociális törvény szerinti 
normatív lakásfenntartási támogatást, valamint az adósságcsökkentő támogatást. 

Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
száma 

Év 
Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 
személyek száma 

Összesen 
adósságcsökkentési 

támogatásban részesítettek 
száma 

2013 2 412 587 

2014 1 753 570 

2015 1 510 338 

TeER, KSH Tstar 

Az Önkormányzat a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek 
részére hátralékkezelési támogatást nyújt, melynek egyes feladatait a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ útján látja el.  A  JSzSzGyK Család- és Gyermekjóléti 
Központ — Szolgáltatások szakmai egység hátralékkezelési szolgáltatást nyújt, amely 
tanácsadásból  es  a támogatásokhoz való hozzáférésből (kérelmek összeállítása, továbbítása) 
all.  2016-ban a hátralékkezelési támogatás esetszáma:  240,  a megítélt támogatás összege: 
44.239.166 Ft.  2017-ben az esetszám:  199,  a megítélt támogatás  47.356.415 Ft. 

Józsefváros Önkormányzata bérlővédelmi  es  otthonfelújítási programot indított annak 
érdekében, hogy biztonságos, hosszú távú  es  méltányos segítséget nyújtson a kerületi 
bérlőknek, egyidejűleg azzal, hogy a vagyongazdálkodás egyensúlyát megteremti.  A 
program lényege, hogy támogatási alapot hoztak létre, melyben az, aki együttműködő az 
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önkormányzattal és betartja a közösségi együttélés szabályait, annak segítséget nyújtanak 

a korrigált lakbér megfizetésében, hogy esetleges anyagi nehézségei miatt ne veszítse el 

otthonát. 
Az önkormányzat bérlővédelmi programjára figyelemmel hátralékkiegyenlítő támogatást 

nyújt az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője vagy jogcímnélküli használója 

részére.  A  kérelmet a Központnál kell benyújtani.  A  hátralékkiegyenlítő támogatás a 

bérbeadó szervezet részére átutalással kerül egy összegben folyósításra. 

A  kerületben számos család él nehéz szociális körülmények között, melyet alátámasztanak a 

segélyezési mutatók is, a családok nagy része vagy a megélhetését vagy a lakhatással 

kapcsolatos kiadásait fedezi a havi rendszeres jövedelméből. 

Ezt felismerve 2015-ben módosult a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló 

lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló  16/2010.  (III.08.) 

önkormányzati rendelet.  A  szociális lakbért fizetőknél lakbértartozás esetén a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. elkészíti a  60  napot meghaladó lakbér- és kapcsolódó külön 

szolgáltatási díjhátralékkal rendelkezők listáját, majd ezt megküldi a hivatal Családtámogatási 

Iroda, valamint a JSzSzGyK részére.  A  szociális lakbér hátralékosokkal a családsegítők 

felveszik a kapcsolatot és segítséget nyújtanak részükre. 

2016-ban a fennálló díjhátralék rendezése, valamint a kilakoltatás elkerülése érdekében  57 

fővel kötötték meg a részletfizetési megállapodást. 

A  lakhatási krízishelyzet kezelésére dolgozta ki 2011-ben a Józsefvárosi Önkormányzat a 

LÉLEK — Programot. 
A  program célja a hajléktalanná válás megelőzése, valamint a már hajléktalanná vált emberek 

komplex rehabilitációja, reintegrációja. Megteremti a hajléktalan emberek társadalmi és 

munkaerő-piaci integrációjának esélyét, valamint megfelelő, fenntartható és hosszú távú 

lakhatási megoldást biztosít a hajléktalanság problémájának megoldására. 

A  programba való bekerülés illetékességi feltétele, hogy mindenki azon a településen veheti 

igénybe, ahol elveszítette a lakhatását (Józsefvárosban). 

Célja: 

• A  hajléktalanná válás megelőzése 

• A  hajléktalanságból kivezető út megteremtése 

• A  visszailleszkedés segítése a munka világába 

• Az önálló lakhatási lehetőség feltételeinek biztosítása 

• A  teljes társadalmi rehabilitáció elősegítése 

• Az önálló életvitel feltételeinek megteremtése 

A  program célcsoportja 

Az egyedülálló emberek körében a munkaképes, a rehabilitációs folyamat segítségével a nyílt 

munka-erőpiacon elhelyezkedni, és lakhatásukat önállóan megtartani képes hajléktalan 

emberek jelentik a program célcsoportját. 
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Józsefvárosban élő családok közül azok tartoznak a célcsoportba, amelyek gazdaságilag 
önállóak, a gyermek nevelésére alkalmasak, és rajtuk kívül álló okból lakhatási 
krízishelyzetben vannak. Elhelyezésük a család újraegyesítését is jelentheti, amennyiben a 
gyermeküket korábban már állami nevelésbe vették, és az említett feltételeknek megfelelnek. 
Előnyt élveznek azon családok ahol az együtt költöző gyermek(ek) életkora legfeljebb  3  év. 

A  LÉLEK-program helyszínei: 
LÉLEK-Pont: feladata a Józsefvárosban hajléktalanná vált emberek elérése, és a 
programmal kapcsolatos információkkal történő ellátása. Adminisztratív és 
szolgáltatásszervező központként működik, szociális esetkezelési, esetmenedzseri 
feladatokat lát el.  A  programba bekerülőkre vonatkozóan állapotfelmérés, majd 
személyre szabott gondozási-rehabilitációs terv készül. 2016-ban  53,  2017-ben  74 
adatlap került kitöltésre. 

• Családos Közösségi Szállás: a szálláson alapvetően teljes és gyermekes családokat 
helyeznek el, olyanokat, akik gazdasági értelemben képesek a család fenntartására, 
életvitelük is megfelelő, azonban valamilyen okból lakhatási krízishelyzetbe kerültek 
Józsefvárosban. Ez a megoldás egyrészt preventív jellegű lehet, megelőzendő a 
családok hajléktalanná válását és szétesését, a gyermekek átmeneti nevelésbe 
kerülését. Másrészt megvalósítható olyan családok beköltöztetés is, amelyek esetében 
egyfajta családegyesítés történik. 

• LÉLEK-Ház: Itt történik a lakhatás biztosításának első lépcsője.  A  kis férőhelyszámú, 
a személyességet biztosító közösségi szállás a hagyományos hajléktalan ellátási 
intézményi formában fogalmilag be nem illeszthető védett szállás, a munkásszálló és a 
rehabilitációs célú átmeneti szállásformák egyfajta ötvözete szigorú házirenddel.  A 
lakhatási program a foglalkoztatásra épül.  A  felvételnél előnyt élveznek azok, akik 
már munkaviszonnyal rendelkeznek,  de  minden új beköltözőnek egy hónapon belül 
alkalmazásba kell állnia. 

• Szolgálati lakások:  A  program a LÉLEK-Házban és a Családos Közösségi Szálláson 
rehabilitálódott személyek számára minimum egy év időtartamra szolgálati bérlakást 
biztosít.  A  beköltözők a szolgálati lakás teljes rezsiköltségének csak egy részét fizetik. 
Szolgálati lakásban 2017-ben  15  egyedülálló ügyfél, és  3  család élt. 

A  LÉLEK-Pont (a szolgálati lakásból való kiköltözés után),  1  évig a határozott idejű bérleti 
szerződés lejártáig utánkövetést végez a rehabilitálódott személlyel, illetve családdal, melynek 
formája életvezetési tanácsadás, konzultáció, célja pedig a lakásvesztés megelőzése és az 
integráció további segítése, valamint a teljes integráció megvalósulása. Az utánkövetést 
követően a lakhatás megtartásának segítése érdekében a kiköltözőnek szüksége van további 
szociális típusú segítségre, azt a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
keretein belül látjuk indokoltnak biztosítani, hasonlóan bármely kerületi lakoshoz. 

3.5.  Telepek, szegregátumok helyzete 

A  problémák jellemzően két területi egységben (Orczy negyed, Magdolna negyed) 
sűrűsödnek össze.  A  két krízisterület leszakadásának megállítását célozta a 2004-ben elindult 

29 



Magdolna Negyed Program. 2011-től kezdődően került sor a Magdolna Negyed Program III. 

ütemére, amely ugyan várhatóan nem eredményezett fundamentális változásokat a 

népszámlálásban rögzített társadalmi helyzethez képest, mindazonáltal számos elemével járult 

hozzá ahhoz, hogy javuljon a terület megítélése, oldódjanak a népesség szegregációs 

tendenciái. 

Az Orczy negyed fejlesztésére az önkormányzat támogatást nyert a VEKOP  6.2.1-15. 

kódszámú  „A  leromlott településrészeken él alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek 

javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című európai uniós pályázaton.  A 

projekt által elérni kívánt célok, eredmények: a negyed szegényedésének megállítása és 

visszafordítása, a kedvezőtlen szociális helyzetű helyi lakosság képessé tétele a társadalmi és 

munkaerőpiaci integrációra, az épített környezet megújítása és a helyi társadalom erősítése, 

valamint komplex szociális városrehabilitáció.  A  projekt alprogramjai: lakhatás, 

foglalkoztatási és gazdasági, közbiztonság, közterület alprogram.  A  lakhatás alprogram 

keretén belül többek között sor kerül önkormányzati lakóépületek komplex közösségi 

megújítására, bérházak és bérlakások üzemeltetési költségének csökkentésére, közösségi 

zöldudvar programra, család és lakóház mentorálásra, speciális lakhatási projektekre. 

A  foglalkoztatási és gazdasági alprogram keretén belül megvalósul a munkaerő-piaci 

(re)integráció, képzések, helyi gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés megváltozott 

munkaképességűek részére, gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos 

helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozására. 

Ezekben a negyedekben jellemző volt a magas munkanélküliség, az alacsony iskolázottság és 

a rendkívül alacsony minőségű lakásállomány. 
A  Magdolna negyed társadalmi helyzetére tekintettel itt sűrűsödnek leginkább a szociális 

ellátó intézmények. Nagy az alacsony komfortfokozatú lakások és kiemelkedően magas az 

egyszobás lakások aránya, mely meghaladja az  50  %-ot.  A  munkanélküliség kerületi szinten 

itt a legmagasabb  16,5  %.  A  negyed szegregációja kiemelkedő, a szegregációs mutató  16,4  %-

os értéket mutat, ami már magasabb, mint a veszélyeztetettségi küszöbérték. 
Az Orczy negyed népességében éppen az elmúlt évtizedben következett be radikális változás, 

az általános csökkenés helyett növekedést jelez a statisztika, ami egybevág a  15%  feletti 

lakásszám növekedéssel. Ennek ellenére itt is nagy az alacsony komfortfokozatú lakások 

aránya, a még meglévő, jelentős számú lakással rendelkező korszerűtlen épületek miatt. 2011-

ben az egyszobás lakások aránya  50%  volt. Jelentős az önkormányzati tulajdonú lakások 

aránya a területen, jellemzően a rosszabb állapotú ingatlanokban.  A  munkanélküliség aránya 

magas. 
A  két negyed tekintetében a  7  évesnél idősebb népesség iskolarendszerben elvégzett 

legmagasabb végzettsége, mind a fővárosi, mind a kerületi átlagnál jóval kedvezőtlenebb 

képet mutat a 2011-es népszámlálás adatai szerint. Az érintett  5373  fő  39%-a  legfeljebb az 

általános iskola  8.  évfolyamát végezte el, amely érték  11,5  százalékponttal magasabb a 

kerületi és  14,5  százalékponttal a fővárosi átlagnál. Az érintett lakosság  26%-a  rendelkezik 

érettségivel és mindössze  18%-a  egyetemi vagy főiskolai oklevéllel. Mindkét adat  7,5 

százalékponttal alacsonyabb a kerületi átlagnál. 

30 

GG 



Gazdaságilag aktív népesség  a  lakosság  55%-a. Az  öregségi, rokkantsági nyugdíjasok vagy 
egyéb járadékosok 18%-os aránya, kiegészülve  a  gyermekgondozási vagy egyéb ellátásban 
részesülő 4%-os aránnyal összesen 22%-os gazdaságilag  inaktiv  népességet jelez. 
Az  eltartottak 23%-os népességarányából 17%-ot tesz ki  a  nappali tagozatos tanulók, 
bölcsődések és óvodások aránya. Összességében megállapítható, hogy  a  két negyed  a 
gazdasági aktivitási értékek tekintetében kedvezőtlen képet mutat, amelyet legjobban  a 
foglalkoztatottak csupán 44%-os aránya, valamint  a  11%-os munkanélküliség jelez. 
A  kerület köznevelési intézményeiben  is  jelen  van a  szegregáció, részben spontán 
jelenségként  (a  szülők  a  szabad iskolaválasztás révén  a  magasabb presztízsű 
óvodákba/iskolákba íratják gyermekeiket), részben az oktatásszervezés  ad  módot rá  a 
tagozatos osztályok működésével. 

Az  intézmények presztízse közötti különbségek kitapinthatóak.  A  statisztikák egyértelműen 
mutatják az iskolák eredményessége közötti különbséget.  A  Lakatos Menyhért Általános 
Iskola és Gimnáziumban, valamint  a Budapest  VIII. Kerületi Németh László Általános 
Iskolában magas arányban találkozunk hiányzás miatti évfolyamismétlőkkel, ennek okai 
nagyrészt ismertek,  de a  problémát orvosolni szükséges.  A Budapest  VIII. Kerületi Németh 
László Általános Iskolában  a  végzős diákok többsége szakgimnáziumban, illetve 
szakközépiskolában folytatja tanulmányait.  A  Lakatos Menyhért Általános Iskola és 
Gimnáziumban  a  diákok többsége szakiskolában tanul tovább.  A  kompetenciamérés adatai 
szerint az országos átlagnál gyengébb az ezekben az iskolákban tanuló diákok teljesítménye. 

Magdolna negyed program (MNP):  A  Magdolna negyed Józsefváros és talán  Budapest 
egyik legnagyobb kiterjedésű területe, mely a Fiumei út, Baross utca, Nagyfuvaros utca és a 
Népszínház utca által körülhatárolt területet foglalja magában, ahol a leromlott fizikai 
környezet, társadalmi-gazdasági elmaradottság, hátrányos helyzetű családok magas 
koncentrációja egzakt módon is kimutatható.  A  területen magas a hátrányos helyzetű családok 
koncentrációja és a roma népesség aránya is.  A  fizikai környezet folyamatos romlása és az 
évek óta tartó lefelé mozgó társadalmi  spiral  következtében a városrész egyre jobban 
leszakadt a kerület többi részétől. 

A  Magdolna Negyed Program III. projekt megvalósítása 2015-ben befejeződött, a negyed 
házai - közterei megújultak, ebben a részben a szociális programok is nagy hangsúlyt kaptak, 
mely a negyedben élő, hátrányos helyzetű családoknak, időseknek és fiataloknak segítenek 
felzárkózni. Működött a családfejlesztési szolgáltatás, melyhez  4  fő tevékenységi  kör 
tartozott: természetbeni támogatások biztosítása és koordinálása, a kórházi szociális 
munkások jelzéseinek fogadása és továbbítása, továbbá lakossági tájékoztatás és tanácsadás a 
díjhátralék kezelésben és deviza hitel ügyekben érintett ügyfelek számára. 
Szociális mosoda nyílt, ahol a rászorulók, az idősek, vagy az albérletben élő fiatalok, jelképes 
összegért ki tudják mosni a ruháikat. 

A  programban résztvevők munkacsoportokban tevékenykedtek. 

A  Szolgáltatás  1  — társadalmi akciók megszervezése, közösségi szociális munka, lakossági 
tanácsadás - munkacsoport  28  felújított 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő bérházban 
kb. 400  családdal foglalkozott folyamatosan. Feladatuk volt az épületek rehabilitációs 



munkálatainak közösségi-szociális munkával való segítése, a helyi környezettudatosság 

elősegítése, valamint a lakosság tájékoztatása, tanácsadás. 

A  Szolgáltatás  2  — családfejlesztési - munkacsoport a  2013.  évi kezdés óta összesen  95 

családdal, ezek közül folyamatosan — jelenleg is —  56  családdal foglalkozik. Azok a családok 

kerültek be a programba, akik súlyos élethelyzeti problémákkal küzdöttek, önkormányzati 

bérlakásban élnek, és együttműködőek. 

Szolgáltatás  3  — közösségi hely és mosoda — mosoda forgalma átlagosan napi  17  fő, heti átlag 

260-280  fő, egy év alatt  385  fő. 

Szolgáltatás  4  — FiDo Ifjúsági Központ programjai — munkacsoport aktívan közreműködött a 

bejáró fiatalok foglalkozásaiban, játékaiban, a szociális munka eszközeivel hatnak rájuk.  A 

látogatói forgalom napi átlaga  50-60  fő,  500  fő/hó,  kb. 6000  fő/év.  A  fiatalok 

foglalkozásaiban való naponkénti részvétel mellett további feladatok: iskolai megkereső 

munka, a Fido mentor program, az utcai megkereső program és az új fejlesztő játékok 

bevezetése. 

Szolgáltatás  5  — Kálvária téri játszótéren utcai, illetve közösségi szociális munka a látogató 

gyerekekkel és szülőkkel, az InfoPonton lakossági információszolgáltatás és diákmunka 

mentorálás fiataloknak — 2014-2015-ben a programot a  Magyar  Emberi Jogvédő Központ 

Alapítvány — Józan Babák Egyesület konzorcium valósította meg. 

Szolgáltatás  6  — Magdolna  u. 47  és a Dankó  40  helyiségekben folytatott szoft tevékenységek — 

az itt működő „Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja" szolgáltatást 

kezdetben a Váltó-sáv Alapítvány, majd a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. látta el.  A 

Fókusz Női Közösségi Központ  2015  júliusa óta várja gazdag, változatos programkínálatával 

a kerületben és környékén élő nőket.  2018  áprilisától várják azokat az édesanyákat, akik  0-3 

éves korú gyermekeikkel otthon vannak, tartalmas programokat és interaktív előadásokkal 

készülnek, melyekkel a gyermeknevelés és a pszicho szociális fejlődést segítik. 

Az MNP III. projekt befejezését követően azok, akik igényelnek továbbra is segítő 

szolgáltatásokat, a JSzSzGyK szakmai egységeiben hozzájuthatnak. 

Józsefváros kedvezőtlen szocio-demográfiai helyzete, az alacsony iskolázottság, az alacsony 

jövedelmek, a hátrányos helyzetű gyermekek kimagasló aránya jelentős problémákat okoz és 

visszahat a gazdasági, környezeti helyzetére is. Az elmúlt évek városrehabilitációs programjai 

megmutatták, hogy a lakók bevonása növeli a projektek sikerességét, jelentősen képes 

csökkenteni a társadalmi feszültségeket.  A  városrehabilitációs program folytatásaként javasolt 

egy olyan, egész kerületet érintő programot elindítani, amely a szegénység okainak 

kezelésére, illetve a kerület fejlesztési stratégiájában kiemelt célokhoz kapcsolódó 

szemléletformálásra a közösség által megvalósított partnerségi projekteket finanszíroz.  A 

Smart City  Stratégia keretében megvalósuló projekt során a kerület civil szervezetei, a kis és 

középvállalkozásai az alábbi kisprojekteket tervezheti: hátrányos helyzetű lakosok számára 

foglalkoztatási programok indítása, a szegénység okainak kezelése, klímaadaptáció és 

szemléletformálás, helyismereti programok, tananyagok fejlesztése, digitális írástudás 

programok szervezése, iskolai mentorprogram a végzettség növeléséért, valamint kerületi 

integrációs és közösségfejlesztő programok elindítása. 



3.6.  Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

A  házi gyermekorvosok 
által ellátott szolgálatok 

száma 

2013 0 45 10 

2014 0 45 10 
2015 0 45 10 
2016 0 45 10 
2017 0 45 10 

Tel  R,  KSH Tstar 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat az egészségügyi alapellátásról szóló  2015.  évi 
CXXIII. törvény  5.  §  (1)  bekezdésében meghatározott kötelező, és az egészségügyi alapellátás 
körébe tartozó feladatait részben a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
(továbbiakban JEK), részben egészségügyi feladat ellátási szerződések útján látja el. Az 
egészségügyi alapellátást 2017-ben  45  háziorvosi és  10  házi gyermekorvosi körzetben látják 
el, ezen kívül összesen  22  fogorvosi körzetben történik a kerület lakosságának fogászati 
alapellátása, mely szerződés útján kerül biztosításra. 

Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a  151/2016.  (VI.02.) számú határozatában 
elfogadta a Józsefvárosi Háziorvosi Életpályamodell bevezetését, melynek célja a 
Józsefvárosban a háziorvosi feladatellátás jelenlegi és jövőbeni támogatása, a háziorvosok 
megtartása, munkafeltételeinek javítása. 2018-ban a betöltetlen háziorvosi praxisok száma:  3, 
gyermekorvosi praxisok száma:  2.  Ezeket helyettesítéssel látják el. 

Az Önkormányzat  2018.  február  1.  napján pályázati felhívást tett közzé a háziorvosok részére. 
A  pályázat elsődleges célja, hogy az Önkormányzat a kerület háziorvosi/házi gyermekorvosi 
egészségügyi alapellátását területi ellátási kötelezettséggel végző egészségügyi szolgáltatók, 
egyéni vállalkozók részére az alapellátás színvonalának növelése érdekében a háziorvosi 
praxisok eszközellátottságának, illetve működési feltételeinek javítása céljából anyagi 
támogatást nyújtson eszközök beszerzésére, tanfolyamon/továbbképzésen való részvételre. 
A  kerületben az általános járóbeteg-szakellátást az Önkormányzat által alapított és 
működtetett Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) látja el. 

A  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ kimutatása a 
2017.  évi esetszámokról 

, 
orvos 

Szakrendelés Esetszám státusz fő vállalkozó 
Or' os (fő) 

Addiktológia 3 734 2 2 0 
Allergológia 2 043 0,8 0,6 0,6 



Bőrgyógyászat 20 523 6,2 6,2 0,6 
Fül-orr-gégészet 11 079 2,4 2,4 0,4 
Gasztroenterológia 4 642 

   

Ideggyógyászat 4 850 2,4 2,4 0,4 
Kardiológia 6 048 1,8 0,6 0 
Laboratórium 43 088 1 1 1 
Nőgyógyászat 11 904 4,4 2,6 0,6 
Onkológia 702 0,5 0,2 0,2 
Ortopédia 3 841 1,8 1,8 0,6 
Pszichiátria 20 281 5 4,5 0 
Reumatológia 86 334 6,6 5,47 4,47 

Röntgen 24 724 5,7 5,6 1 
Sebészet 17 505 4,9 4 1,4 
Szemészet 9 721 3 2,6 1,4 
Tüdöp ")gyászat 25 268 4 4 1,6 
Urológ  id 6 673 7 1.4 Li 

Összesen 302 960 54,5 47,37 15,67 

A  gasztoenterológiánál nem került kitöltésre a státusz rész, mivel a gasztroenterológia a 
sebészet óraszámain belül működik.  A  sebészet  4,9  státuszából  0,33  álláshelyen látnak el 
gasztroenterológiai feladatokat. 
A  JEK-ben  18  különböző szakrendelésen a  2017.  évben összesen  302 960  orvos-beteg 
találkozó történt.  A  legnagyobb számban a Reumatológián láttak el betegeket. Jelentős a 
betegforgalom a labor, tüdőgondozó, pszichiátria, a  röntgen,  valamint a bőrgyógyászat 
szakrendelésein. Az összesen  54,5  szakorvosi státuszon  63  orvos dolgozik. 

A  szakorvosi rendelések a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező, Auróra  u. 

22-28.  sz. alatti ingatlanban, valamint a Korányi S.  u. 3/A  sz. ingatlanban történnek. Az 
Auróra utcai ingatlanban a járóbeteg-szakellátáson kívül alapellátás is működik. 
2015-ben megújult a Szent Kozma Egészségügyi Központ, azóta pedig jelentős 
eszközfejlesztések történtek az intézményben. 2017-ben  120  millió forintos eszközberuházás 
valósult meg a szakrendelőben, 2018-ban pedig pályázatot nyújtottak be az Egészséges 

Budapest Prop-am  járóbeteg-szakrendelések fejlesztésére meghirdetett kiírásán, amihez az 
önkormányzat  46  millió forintos önrészt biztosított. 
Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009-ben döntött a szűrőszombatok 
bevezetéséről, azóta szinte minden hónapban - évente átlagosan tíz alkalommal - 
szombatonként ingyenes szűrővizsgálatokat szerveznek a kerületi lakosoknak.  A  program 
célja a lakosság körében leggyakrabban előforduló népbetegségek kiszűrése, azok 
kockázatára való figyelemfelhívás. 
A  JEK rendszeresen végzi a lakosság egészségügyi szűréseit a „szűrő szombat" elnevezésű 
program során, mely lehetőséget biztosít ingyenes szűrővizsgálatok igénybevételére. 
2018.  június 23-án kibővített szűrőszombatot tartottak az Auróra utcai szakrendelőben, ahol 

13  különböző szűrés nyújtott lehetőséget arra, hogy az esetleges betegségeket időben 
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felismerjék és így eredményesen kezeljék. Többek között bőrgyógyászati, diabetológiai, fül-
orr-gégészeti, kardiológiai, ortopédiai vizsgálatokat vehettek igénybe a kerületi lakosok. 
A  szűrések során a megelőzésre koncentrálnak, életmódbeli tanácsokat is adnak az orvosok. 
Az a tapasztalat, hogy népszerűek a lakosság körében ezek a szombatok, is jó néhány 

kezdődő betegséget ki tudnak szűrni, majd eredményesen kezelni. Csaknem tíz éve adott ez a 

lehetőség a Józsefvárosban, ami példa nélküli budapesti viszonylatban. 

A  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló  2006.  évi XCVIII. törvény szabályozza a 

gyógyszertárak működését.  A  gyógyszertár feladata a lakosság gyógykezeléséhez szükséges 
gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök és a gyógyszertárban forgalmazható 
egyéb termékek helyes alkalmazására vonatkozó teljes körű tájékoztatással történő 
kiszolgáltatása, az e termékekkel kapcsolatos, a betegségek megelőzését szolgáló, a 

betegekkel történő együttműködést megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás, a helyes 
és eredményes gyógyszeres terápia elősegítése, követése, valamint a prevencióban, 
népegészségügyi programokban való részvétel. Józsefvárosban jelenleg  29  gyógyszertár 

működik, mely szolgáltatás a kerület egészében elérhető. 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 
száma 

Év Közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkezők száma 

2013 2 229 

2014 2 127 
2015 2 297 
2016 1 680 
2017 2 653 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

A  közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére — egészségi állapota megőrzéséhez 

és helyreállításához — az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását 
célzó hozzájárulás.  A  közgyógyellátási igazolvány alanyi, normatív jogcímen a 

kormányhivatal hatáskörében, valamint méltányossági jogcímen az önkormányzat 

hatáskörében kerülhet kiállításra. Közgyógyellátási igazolvánnyal 2016-ban  1680  fő 

rendelkezett. 2017-ben  973  fővel többen  (2653  fő) szorultak közgyógyellátásra. 

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulást,  ha  a hozzátartozó állandó és tartós 

gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg  18  év 

alatti gyermek gondozását, ápolását végzi. 2017-ben a  2013.  évhez képest  41  fővel csökkent a 

támogatásban részesülők száma. 

350' ' 



Év 
Ápolási díj, alanyi jogon 

támogatásban részesítettek évi 
átlagos száma 

2013 366 

2014 362 
2015 364 
2016 360 
2017 325 
Forrás:  Tent,  KSH Tstar 

Sportprogramokhoz való hozzáférés 

A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. szervezésében és lebonyolításában működő nyári 
napközis tábor keretein belül a józsefvárosi gyermekek sportfoglalkozásai a Homok  u. 7. 
alatti sportpályán biztosított, mely pályák gumiborítása biztosítja a gyermekek minél 
biztonságosabb, színvonalasabb szabadidős tevékenységeit. 

Az Ovi-foci program: a kerület öt óvodájában (NEO Napsugár Tagóvoda, Százszorszép 
Tagóvoda, Katica Tagóvoda, Virágkoszorú Tagóvoda és a Napraforgó Egyesített Óvoda) 
kapott helyet az Ovi Foci Közhasznú Alapítvány által támogatott műfüves  6 x 12m-es 
sportpálya, mely a legkisebbek számára nyújt lehetőséget a mozgásra, illetve a mozgás 
örömének felfedezésére. Az Alapítvány biztosítja a sportpályán a futballfoglalkozások 
megtartásához szükséges eszközöket, valamint óvodapedagógusok részére a képzést a 
megfelelő foglalkozások megtartásához. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  a sport  feladatokat az óvodai foglalkozásokon biztosítja hét 
tornaszobában és három tornateremben. Jelenleg négy óvodában (Kincskereső, Napsugár, 
Hétszínvirág,  TÁ-TI-KA)  nincs biztosítva  a  sportfoglalkozásokhoz tornaszoba, vagy 
tornaterem. Ezekben az óvodákban  a Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat terembérléssel 
biztosítja  a  gyermekek számára az egészséges fejlődéshez szükséges testnevelés 
foglalkozások megtartását. 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött az MTK 
Budapest  FC-vel, valamint  a  Ferencvárosi Torna Clubbal és az  FTC  Női Kézilabda Kft-vel, 
melynek keretében  a  józsefvárosi gyerekek az iskolájukban és az egyesület csarnokában 
kézilabdáznak, az  FTC  potenciális utánpótlását jelentik. 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat kapcsolatban  van Budapest  Főváros 
Önkormányzatával, ahonnan folyamatos tájékoztatást kap  a  budapesti sportversenyekről, 
sportolási lehetőségekről. 



A  kerületi egyesületek közül jelentős az MTK Hungária, labdarúgó pályája a Hungária 
körúton, a  BKV  Előre SE pályája a  Sport  utcában található, itt labdarúgó, kajak-kenu, 
súlyemelés és teke szakosztályok működik. 

Az önkormányzat szeretne mindenki számára elérhető sportolási lehetőséget biztosítani, ezért 
a Losonci Téri Általános Iskola uszodáját a lakosság is használhatja hétköznap az oktatások 
előtt és után. Az önkormányzat tervei között szerepel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
uszodájának kerületi lakosok általi kedvezményes használatának biztosítása. 

Az önkormányzat pályázott a  Magyar  Kézilabda Szövetség által kiírt országos tornaterem 
felújítási pályázati felhívásra. Ennek keretén belül felújításra került a  Budapest  VIII. Kerületi 
Németh László Általános iskola, a Lakatos Menyhért Általános Iskola, a  Molnar  Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Losonci Téri Általános Iskola torna 
terme, sportudvara, valamint a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Általános Iskola sportudvara. 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat minden évben sport pályázatot ír ki, melyen 
támogatáshoz juthatnak egyesületek egyaránt.  A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
focicsapata évente részt vesz a kerületek közötti focitornáján. 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993.  évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997.  XXXI. törvény rendelkezései alapján biztosítja a különböző szociális ellátásokat.  A 
szociális igazgatás hatósági feladatait a Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Családtámogatási Irodája látja el. 

A  személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a kötelezően előírt vagy önként 
vállalt feladatokat az önkormányzat saját fenntartású intézményein keresztül vagy feladat-
ellátási szerződés útján biztosítja a lakosság számára. 
A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény  2015.  évi 
módosítása értelmében a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integráltan egy 
szervezeti és szakmai egységben működhet csak tovább  2016.  január  1.  napjától.  A  fenti 
változtatásoknak való megfelelés érdekében a kerületi feladat ellátás módja, szervezeti keretei 
felülvizsgálatra kerültek. 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK) 
székhely:  1081 Budapest,  Népszínház  u. 22. 

A  JSzSzGyK a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat integrált formában biztosítja, 
fenntartva a — részben önálló — szervezeti egységek együttműködését és feladatmegosztását, a 
szolgáltatások egymásra épülését. 
A  szolgáltatások szervezésével az intézmény biztosítja: 

• a gyermekvédelmi rendszer helyi működtetését, illetve 



• segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben az önálló életvitelük fenntartásához, valamint egészségi, mentális 
állapotukból vagy más okból származó problémák megoldásához, továbbá 

• átmeneti bentlakásos jelleggel teljes körű ellátást nyújt  0-18  éves korig gyermekek, 
valamint családok és tartós felügyeletet, gondozást igénylő,  de  kórházi ellátásra nem 
szoruló idős személyek számára. 

A  JSzSzGyK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység a kerületben élő egyének, 
családok, fiatalok és gyermekek részére információt szolgáltat, tanácsod  ad,  segítséget nyújt a 
szociális helyzetükből adódó hátrányok csökkentésében, szabadidős programokat szervez és 
közvetít, valamint kapcsolatot tart a jelzőrendszer valamennyi tagjával, önkormányzati 
intézményekkel, más szervekkel, hatóságokkal, valamint civil szervezetekkel. 

A  JSzSzGyK Család és Gyermekjóléti Központ Hatósági tevékenységhez kapcsolódó szakmai 
egysége a hatósági feladatokhoz kapcsolódó (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, 
nevelésbe vétel, családba fogadás, utógondozás) családok védelmére irányuló tevékenységet 
biztosítja. 
A  JSzSzGyK Szolgáltatások szakmai egység feladata prevenciós jelleggel az intézmény 
szolgáltatásait igénybe vevők számára, valamint a gyermek családban történő nevelkedésének 
elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és 
szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos, speciális, illetve egyéb szolgáltatások, 
programok nyújtása. 
Kötelezően ellátandó feladatok keretében nyújtott szolgáltatások: 
• Speciális szolgáltatások (Gyvt.  40/A  § szerint): 

kapcsolattartási ügyelet, ennek keretében közvetítői eljárás (Kőris  u. 35.) 
utcai (lakótelepi) szociális munka (Szerdahelyi  u. 13.) 
kórházi szociális munka biztosítása (Kőris  u. 35.) 
gyemiekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat  +36 (20) 493-1925 
jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás (Kőris  u. 35.) 
családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia, mentálhigiénés 
szolgáltatások (Kőris  u. 35.) 

óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (Déri Miksa  u. 3.  fsz.  4.) 
mediáció — családban jelentkező konfliktusok megoldásának segítése 

• Népkonyha (Magdolna  u. 43.) 

Önként vállalt feladatok keretében nyújtott szolgáltatások: 
• Hátralékkezelési szolgáltatás (Dobozi  u. 23.) 
• Intenzív Családmegtartó Szolgáltatás (Dobozi  u. 23.) 
• Adományközvetítő szolgáltatás (Koszorú  u. 4-6.) 
• Köz(össégi) hely és Mosoda (Szerdahelyi  u. 13.) 
• FiDo Ifjúsági Központ (FiDo tér_ működési helyként) 
• Kálvária tér InfoPont és játszótér közösségi-szociális program, diákmunka mentorálás 

(Kálvária tér-működési helyként) 



• drogprevenciós tevékenység 
• Egyéb szolgáltatások (Déri Miksa  u. 3.) 

• gyógytornász 
▪ gyógymasször 
• fodrász 
• személyszállítás 

Az Átmeneti Gondozás szakmai egység egyik intézménye a Gyermekek Átmeneti Otthona 
Budapest  VIII. kerület Józsefváros által nyújtott szolgáltatás, mely ideiglenes jelleggel, nehéz 
helyzetbe került családok gyermekeinek átmeneti gondozását vállalja fel, melynek során az 
otthonba került  0-18  éves korú gyermekek részére teljes körű ellátást biztosít.  2015.  áprilisától 
biztosítja a  0-3  éves korú gyermekek ellátását is.  A  Gyermekek Átmeneti Otthonának 
működési területe  Budapest  Főváros VIII. kerület közigazgatási területe, valamint Belváros-
Lipótváros  Budapest  Főváros V. Kerület Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján 
egy férőhely,  Budapest  Főváros VI. Kerület Terézvárosi Önkormányzatával, valamint 
Budapest  Főváros II. Kerületi Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján egy-egy 
férőhely biztosított a rászoruló gyermekek részére. 
2018.  január 1-től működik a Családok Átmeneti Otthona a Koszorú utcai telephelyen  34 
férőhellyel, a Kisfaludy utcai telephelyen  6  férőhellyel. Az intézmény külső férőhelye  12  fő 
ellátott — a Sárkány utca  14.  fsz.1., a Karácsony S.  u. 22. 1.22.,  Kőris  u.  4/aI.9.alatt található. 
A  kerületi átmeneti gondozás célja, hogy szervesen illeszkedve a kerület szociális és 
gyermekvédelmi rendszerébe, segítséget nyújtson, s fogadja az életvezetési problémák, vagy 
más szociális és családi krízis miatt átmenetileg otthontalanná vált, hátrányos helyzetű 
józsefvárosi családokat és gyermekeiket, továbbá befogadja a védelmet kereső egyedülálló 
szülőket, várandós és bántalmazott anyákat és gyermekeiket, illetve a szülészetről kikerülő 
anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét. Az 
átmeneti gondozás formái között közvetlen információcsere valósul meg, ami lehetővé teszi a 
gyermek és a családok számára leginkább megfelelő ellátási  forma  kiválasztását. 
2018.  első félévében a Családok Átmeneti Otthonának Koszorú és Kisfaludy utcai telephelyek 
átlag kihasználtsága  21  fő volt.  A  külső férőhelyeket ezen időszak alatt nem vette igénybe 
senki. 

Az Időskorúak Átmeneti Otthona által nyújtott alapszolgáltatások a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, idősek átmeneti otthona (Ezüstfenyő Gondozóház). 
A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat, mint fenntartó önként vállalt feladatként  1997. 
februárja óta folyamatosan biztosítja, a fenntartásában működő az Ezüstfenyő 
Gondozóházban  (1087 Budapest,  Kerepesi út  29/A.  szám alatt) a  Budapest  Főváros 
Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal által kiadott határozatlan időre szóló működési 
engedélyében foglaltak alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,  80  jelzőkészülék 
működtetésével. 
A  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
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2017-ben  59-73  db készülék volt folyamatosan kihelyezve az igénylők lakásán, és  164 

segélynyújtást igénylő riasztás volt, mely esetekben a gondozónők a szükséges intézkedéseket 
megtették. 
2017-ben az Ezüstfenyő Gondozóház és a Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás integráltan 

részt vesz a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított Speciális 

gondozást igénylők segítése elnevezésű programban, mely a demencia kórképpel rendelkező 

személyek és hozzátartozók életvitelének segítségére fókuszál.  A  felmérések alapján a 

kerületben  236  fő diagnosztizált demens lakos el, ezen kívül igen magas a demenciára 
jellemző mutatók megjelenése az idősek klubjaiban. Az önkormányzat a demensek és 

családjuk részére a segítségnyújtást térítésmentes adathordozó formájában biztosítja. 

Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés  (1089 Budapest,  Orczy út  41.) 

Házi segítségnyújtás keretében, saját otthonukban nyújtunk ellátást az önmaguk ellátására 
csak részben, vagy már egyáltalán nem képes idős beteg, vagy fogyatékkal élő embereknek.  A 

gondozás a kérelmező önálló életvitelének fenntartása érdekében, saját szükségleteinek 
figyelembe vételével történik.  A  szakmai egység fő tevékenységei: fizikai, egészségügyi, 
mentális gondozás, a szociális és egyéb ügyintézés.  A  házi segítségnyújtás igénybevétele 
térítési díjhoz kötött.  A  térítési díj az igénybevevő jövedelme alapján számolódik ki, amely 

szorzódik a gondozási órák számával.  A  házi segítségnyújtást aktívan igénybevevők száma 

2017.  december 31-én  144  fő volt. Azon kerületi lakosok számára, akik önmaguk részére 
tartósan vagy átmenetileg nem tudják biztosítani a napi egyszeri meleg ételt, a szakmai 

egység szociális étkeztetést biztosít. Az étkezés igénybe vétele önkéntes, melyet az igénylő 
rászorultságára hivatkozva (életkor, betegség, vagy szociális helyzet) kérhet. Az étkezés 

igénybevétele térítési díjhoz kötött. 
A  szociális étkeztetést aktívan igénybevevők száma  2017.  december 31-én  278  fő volt. 

Nappali ellátás 

A  nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, 
mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi 
igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi 
szervezésű programoknak, csoportoknak. 
A  kerületben az idősek, a szenvedélybetegek, valamint az értelmi fogyatékosok nappali 
ellátása térítésmentesen kerül biztosításra. Az ellátottak számára a  Budapest  Józsefvárosi 
Önkormányzat munkanapokon biztosítja az ellátást, melyet külön térítési díjfizetés mellett 

kiegészíthet az egyéb szolgáltatás, és a szociális étkezés akár hétvégén is. 

Idősek nappali ellátása: 
• Napraforgó Idősek Klubja 

Cím:  1089 Budapest,  Delej  u. 34. 

• Ciklámen Idősek Klubja 
Cím:  1081 Budapest,  II. János Pál pápa tér  17. 

• Víg Otthon Idősek Klubja 

r.G 
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Cím:  1084 Budapest,  Víg  u. 18. 
• Ő szikék Idősek Klubja 

Cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 109. 

• Reménysugár Idősek Klubja 
Cím:  1084 Budapest,  Mátyás tér  4. 

A  klubok  2017.  évi kihasználtsága  78,40  %-os volt.  A 2016.  év azonos időszakához képest a 
kihasználtság 2,68%-os csökkenést mutat, melynek okai felújítási munkálatok, elhalálozás.  A 
csökkentést nyílt napok szervezésével kívánják megállítani, bízva a felújított klubok 
vonzerejében. 

Szenvedélybetegek nappali ellátása 
Mátyás Klub 
Cím:  1084 Budapest,  Mátyás tér  12. 

A  szenvedélybetegek nappali intézménye krízishelyzetbe került és/vagy abból kilábaló 
szenvedélybetegek nappali ellátását végzi, emellett speciális segítő programokat, szociális és 
lelki segítséget, kulturális és szabadidős programokat, illetve igény esetén kedvezményes 
étkeztetést nyújt klienseinek. Az ellátás célja elősegíteni a szermentesség, majd a józanság 
elérését és megtartását, valamint a társadalomba és a szűkebb környezetbe való 
visszailleszkedést, a munkavállalást és az életminőség megtartását, javítását.  A  klub  2017.  évi 
kihasználtsága átlagosan 92,86%-os. Az ellátottak átlagéletkora  58,57  év. 

Fogyatékosok nappali ellátása 
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 
Cím:  1082 Budapest,  Kis Stáció  u. 11. 

Az ÉNO  Budapest  VIII. kerületében élő,  3  év feletti értelmileg, illetve halmozottan sérült 
(mozgás, hallás, látás) személyek, valamint külön megállapodás alapján a Főváros 
közigazgatási területén elő sérült fiatalok nappali ellátását biztosítja.  A 2017.  évet  20  fős 
létszámmal zárták. 

A  kerületben működő személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltató civil szervezetek 

Emberbarát Alapítvány 

Az Alapítvány  2017.  évben biztosította  5  fő  Budapest  VIII. kerületi állandó vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező férfi szenvedélybeteg (alkohol, drog) részére a bentlakásos férőhelyet.  A 
Józsefvárosi Önkormányzat az Alapítvánnyal 2018-ban is kötött szolgáltatási szerződést. 

Az Alapítvány intézményrendszere olyan  10-55  év közötti, gyógyulásra motivált 
szenvedélybeteg rehabilitálását végzi, akik alkohol-, drog-, játék-, illetve egyéb függőségük 
miatt önálló életvitelre nem képesek,  de  akut  fekvőbeteg gyógyintézeti kezelésük nem 
indokolt, és ezt belátva önként kérik felvételüket. Az ellátottak részére teljes körű ellátás kerül 
biztosításra, mely napi háromszori étkezést, ruházat, textília biztosítását, egészségügyi és 
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mentálhigiéniás ellátást, lakhatást, valamint terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatást foglal 

magában. Az ellátási szerződés keretein belül összesen  4  fő vette igénybe az Alapítvány 
szolgáltatását. 

Félúton Alapítvány 

Az Alapítvány  2006.  január  01.  napjától végzi a kerületben a szenvedélybetegek közösségi, 

illetve  2010.  április  1  napjától a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását a  1089 

Budapest,  Orczy út  27.  szám alatt működő „Orczy" Szenvedélybetegek Nappali Klubjához 

integráltan. Azok a  18.  életévüket betöltött életvitelszerűen a VIII. kerületben élő 

szenvedélybetegek (elsősorban alkohol-, kábítószer-, illetve gyógyszerfüggőséggel küzdő 

személyek), akik mentális és szociális helyzetük javítása érdekében lakókörnyezetükben 

2017-ben a nappali ellátást átlagban  140  fő vette igénybe, amelynek  71%-a  józsefvárosi lakos. 

Az előző évhez hasonlóan a kliensek jelentős része a  40-59  év közötti korcsoportba tartozik. 

Az alacsonyküszöbű ellátás során összesen  122  fő klienssel kerültek kapcsolatba, akik az év 

folyamán  1163  alkalommal vették igénybe szolgáltatásukat, ez 60%-kal több, mint az előző 

évben.  A  kliensek  90%-a  kerületi lakos vagy életvitelszerűen a VIII. kerületben tartózkodik. 

Az életkori megoszlást tekintve a kliensek jelentős része a  24  év feletti — tapasztalati úton 

azonosítva - korcsoportba tartozik. 

Az Alapítvány munkatársai elsősorban az ellátottak otthonában, illetve lakókörnyezetében 

nyújtanak segítséget. Tanácsadással, információnyújtással támogatják az ellátottakat és 

hozzátartozóikat.  A  szolgáltatásnyújtás rendszerességét minden esetben az ellátottal közösen 

kialakított gondozási terv határozza meg. 

Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-Szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. 

A  Kft. a pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást biztosítja a 

mindenkori feladat-ellátási szerződés alapján. 
Pszichiátriai betegek részére alapszolgáltatást biztosít, amely az öntevékenységre, az 

önsegítésre épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők szükségletei alapján a kulturális, 

szabadidős, tájékoztató, képzési, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok, 

találkozók szervezését, lebonyolítását. Lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas 

kapcsolatokra, valamint a kliensek alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítésére. 

A  nappali ellátás keretében olyan programokat biztosít, amelyek hozzájárulnak az 

ellátottak/klubtagok társadalmi re-integrációjához.  A  nappali ellátás alapvetően egy nyitott, 

szükségletekre gyorsan reagáló, integráló szerepet betöltő ellátási  forma,  amely települési 

szinten hátterét adhatja az alapszolgáltatások összekapcsolásának.  A  nappali ellátás 

készségfejlesztést nyújt az önellátás, az emberi kapcsolatok, a munka, valamint a szórakozás 

területén.  A  készségfejlesztés az ellátottak/klubtagok igényeinek megfelelően megvalósulhat 

egyéni tréning, vagy csoportos foglalkozások keretében. 



Moravesik Alapítvány 

Az Alapítvány a pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást biztosítja a 
mindenkori feladat-ellátási szerződés alapján. 
Az Alapítvány alaptevékenysége a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás 
Klinika és az azzal együttműködő szervezetek tevékenységének támogatása; a pszichiátriai és 
idegrendszeri kutatások támogatása, azok szervezése és elősegítése; a lelki betegségek 
megelőzésével és gyógyításával kapcsolatos oktatás támogatása; valamint a társadalom 
mentálhigiénéjének javítása, és a társadalom pszichiátriai kultúrájának emelése. 
Az Alapítvány tevékenységei közé tartozik az egészségmegőrzés, a pszichiátriai rehabilitációs 
tevékenység, rehabilitációs és szociális foglalkoztatás végzése, elősegítése, támogatása. 
Az Alapítvány létrehozta a  Budapest Art Burt  Galériát, ahol a klienseik megismerkedhetnek 
különböző képzőművészeti technikákkal és megtapasztalhatják az alkotás örömét, 
rendszeresen kiállítanak az ellátottak alkotásaiból, ezenkívül egyéb más galériákban is 
megtekinthetőek a Moravcsik Alapítvány ellátottjainak alkotásai. Az alkotó tevékenység a 
művészi kreativitás folyamata a pszichiátriai betegek állapotára kifejezetten jó hatással van. 
Az Alapítvány évek óta foglalkoztat megváltozott munkaképességű dolgozókat, többek között 
a Kálvária  u.  19-es telephelyén. 

3.7.  Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

Budapest  egyik nagy szociális városrehabilitációs fejlesztése, a Magdolna Negyed Program 
III. üteme (MNP III.)  2013  és  2015  között valósult meg. 

A  Magdolna negyed megújításának harmadik üteme az Európai Unió és a  Magyar  Kormány 
támogatásával valósult meg. Józsefváros önkormányzata  3,8  milliárd forintot nyert a 
városrész megújításához.  A  lakhatási körülmények javítása érdekében  28  önkormányzati 
tulajdonban lévő bérház felújítását végezték el, és  14  társasházi tulajdonban lévő lakóépület 
rekonstrukcióját támogatta az önkormányzat.  A  felújítások mintegy  1300  családot érintettek. 
Az épületek, terek megújítása mellett sokrétű társadalmi, közösségi, szociális és 
bűnmegelőzési, valamint foglalkoztatási programok és szolgáltatások indultak. Társadalmi, 
közösségi akciókat szerveztek a lakosoknak, bevezették a Szomszédsági Rendőr Programot a 
fokozott rendőri jelenlét és a polgárokkal való jó kapcsolat kialakítása érdekében.  A 
Kesztyűgyár Közösségi Házban rendszeresen családi- és gyermekprogramokon vehettek részt 
a környékbeliek.  A  Mátyás téren több alkalommal tartottak nagyszabású rendezvényeket, 
koncerteket.  A  képzési programok a negyed egyik fontos problémájára, a tartós 
munkanélküliségre kínáltak megoldásokat. Az állásbörzéken több százan kaptak közvetlen 
állásajánlatot és jutottak munkához. 

Az Orczy negyed fejlesztésére az önkormányzat támogatást nyert a VEKOP  6.2.1-15. 
kódszámú  „A  leromlott településrészeken él alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című európai uniós pályázaton.  A 
projekt által elérni kívánt célok, eredmények: a negyed slumosodásának megállítása és 
visszafordítása, a kedvezőtlen szociális helyzetű helyi lakosság képessé tétele a társadalmi és 
munkaerőpiaci integrációra, az épített környezet megújítása és a helyi társadalom erősítése, 
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valamint komplex szociális városrehabilitáció.  A  projekt alprogramjai: lakhatás, 

foglalkoztatási és gazdasági, közbiztonság, közterület alprogram.  A  lakhatás alprogram 

keretén belül többek között sor kerül önkormányzati lakóépületek komplex közösségi 

megújítására, bérházak és bérlakások üzemeltetési költségének csökkentésére, közösségi 

zöldudvar programra, család és lakóház mentorálásra, speciális lakhatási projektekre. 

A  foglalkoztatási és gazdasági alprogram keretén belül megvalósul a munkaerő-piaci 

(re)integráció, képzések, helyi gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés megváltozott 

munkaképességűek részére, gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos 

helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozására. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat 2018-ban pályázatot nyújtott be a Csarnok negyed 

rehabilitációjára a Fővárosi Önkomiányzathoz.  A  pályázat keretében a Déri Miksa utca 

rekonstrukciója mellett közösségépítő és identitáserősítő programokat is szerveznének.  A 

területen élőknek egy cselekvési tervet mutatnának az utcák tisztán tartása, az élhető 

környezet megóvása és a lakosok életminőségének javulása érdekében. Ezért 

egészségmegőrző rendezvényeket, kulturális, közösségfejlesztő, szabadidős programokat 

szerveznének a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. bevonásával. 

Józsefváros Önkormányzata 2018-ban elnyerte a Családbarát Önkormányzat díjat.  Budapest 

Főváros VIII. kerület Józsefváros újjáépült.  A  kerület fejlesztése érdekében tett intézkedések 

mindegyike egy szerethetőbb, élhetőbb és biztonságosabb, családbarát élettér kialakítását 

célozta meg, ennek érdekében a parkok, a közterületek megújultak, új játszóterek kerültek 

kialakításra, a meglévők pedig felújításra, a kerületi intézmények is megújultak, új bölcsőde, 

óvoda és háziorvosi rendelők átadásra került sor, a bölcsődék, óvodák esetében eszközeik 

bővítése és fejlesztése is megkezdődött. Józsefvárosban az elmúlt időszakban kiemelt cél volt 

a gyermekjóléti intézmények fejlesztése. Az óvodai kapacitásbővítés érdekében a Képviselő-

testület 2014-ben a Százados úti óvoda újjáépítését határozta el, egy  6  óvodai csoportot 

magában foglaló, a XXI. századi kihívásoknak megfelelő új óvoda felépítése által.  A  mintegy 

326  millió forintos, saját forrásból megvalósuló beruházásnak köszönhetően  2017 

szeptemberétől már az új épületben kezdhették meg a gyermekek a 2017/18-as nevelési évet. 

A  Százados úton a Pitypang Tagóvoda új épülete a korábbi játszóudvar helyén létesült, a régi 

óvodaépület helyén pedig egy nagyobb játszóudvar került kialakításra, ahol a meglévő 

játszóelemeket újakkal egészítették ki.  A  játszóudvar zöldebbé tétele érdekében ősszel 

füvesítettek és több száz cserje elültetésére került sor. 
A  Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde „Az Év Felelős Foglalkoztatója  2017"  pályázat közszféra 

kategóriájában  1.  helyezést ért el, mely igazolja a bölcsődék szakmai vezetésének magas 

színvonalát. 

„Civilek a Palotanegyedért Egyesület" Belső-Józsefváros felvirágoztatásáért dolgozik, célja 

a városnegyed kulturális örökségeinek a megóvása és ismertté tétele, kulturális és 

szórakoztató szolgáltatásainak továbbfejlesztése, valamint a helyi identitástudat megerősítése, 

a negyedbeli lokálpatriotizmus megerősítése céljából jött létre. 

A  Társak a Teleki Térért Egyesület 2013-ban alakult lokálpatrióta józsefvárosi lakosok 

kezdeményezésére. Az alapítók fő célként szűkebb lakókörnyezetek megújítását és 
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megóvását, valamint a közösségi élet építését és egy aktív, összetartó lakóközösség 
létrehozását tűzték maguk elé. 

Nap Klub Alapítvány több mint másfél évtizede munkálkodik a Nap utcai lakótelepen és 
környékén a szolidaritáson és kölcsönös segítségnyújtáson alapuló közösségek 
megteremtésén, fejlesztésén. 
Több civil szervezettel összefogva és az önkormányzat támogatásával kosárlabdapályát 
építettek.  A  „Tiszta, virágos lakótelepért!" mozgalom keretében támogatták, segítették 
szomszédságuk öntevékeny munkáját lakóhelyük szépítéséért, lakhatóbbá tételéért. 
Varrótanodájukban közel kétszázan sajátították el a szabás-varrás ismereteit, az önsegítő 
körökben pedig a kölcsönös segítségnyújtás gyakorlatát. Játszóházi foglalkozásaikra gyerekek 
is felnőttek egyaránt örömmel járnak. 

Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány elsődlegesen segítő szervezet  12-29  éves 
fiatalok számára. Az Alapítványhoz fordulhatnak mindazon fiatalkorúak, akik bármilyen 
nehézséggel, akadállyal, kérdéssel vagy problémával szeretnének megbirkózni, legyen az 
családi, iskolai, tanulási, pénzkereseti lehetőségekkel vagy egyébbel kapcsolatos. Az 
Alapítvány  2006.  július  01.  napjától  15  év időtartamra együttműködési megállapodást kötött 
az Önkormányzattal, melynek keretében a VIII. kerületben élő veszélyeztetett fiatalok 
számára speciális szolgáltatások, programok területén nyújt szolgáltatásokat. Az Alapítvány a 
VIII. kerületi Mátyás tér  14.  szám alatti épületből elköltözött a III. kerületbe. 

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 

2005-ben alakult azzal a céllal, hogy segítséget, információt, kapcsolatteremtési lehetőséget 
nyújtson a gyermekeket egyedül nevelő szülőknek, családoknak. Az Alapítvány elsődleges 
feladatának tekinti, hogy információt nyújtson gyakorlati kérdésekben, szakértők segítsék az 
egyedülálló szülőket speciális problémáikban és alkalmat teremtsen arra, hogy a szülők saját 
tapasztalataikon keresztül segítsék egymást, a gyermeküket egyedül nevelők számára is 
megteremtse a munkahelyi és társadalmi esélyegyenlőséget, megszüntesse az egyedülálló 
szülők elszigeteltségét, elmagányosodását, lehetőséget teremtsen arra, hogy társadalmi 
párbeszéd indulhasson a témában. 
Az alapítvány által működtetett Egyszülős Központ a  Budapest  VIII. kerület, Üllői  fit 30. 
szám alatt kezdte meg működését. 
A  Központ két fontos pillére épül, az egyik a segítségnyújtás: a családok jogi, pszichológiai, 
munkajogi, mediátori segítséget vehetnek igénybe, ingyen co-working  irodában dolgozhatnak, 
tárgyalhatnak, tárgyi segítséget kaphatnak, valamint a központ mini-inkubátorházként is 
segítséget kíván nyújtani vállalkozások elindításához, munkahelyi elhelyezkedéshez. Ezen 
kívül nyáron táborokat szervez több száz család, illetve gyermek számára.  A  másik fontos 
pillér a közösségépítés. Tavasszal egy több mint  1000  fős kutatást végeztek arról, hogy 
milyen segítséget, támogatást várnak a szülők és a legnagyobb problémának az 
elmagányosodást, elszigetelődést jelölték meg. Egy társadalmilag jól beágyazott szülő 
egészségesebb, kiegyensúlyozott gyermeket tud nevelni, ezért rendkívül fontosnak tartják, 
hogy olyan közösségfejlesztési tevékenységre is sor kerüljön a Központban, amely képes 
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oldani és megoldani ezt a nehéz problémát.  A  tervek szerint programokat, rendezvényeket, 

önsegítő csoportokat, előadásokat szerveznek az egyedülálló szülőknek, valamint a 

Központban gyermekfelügyeletet, játszóházat biztosítanak.  A  budapesti Központ egy 

országos hálózat modellközpontja lesz, a tervek szerint a jövőben az ország több városában is 

nyílhatnak hasonló helyszínek. 

3.8. A  roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

A  Józsefvárosi Roma Önkormányzat képviseli, mint nemzetiségi önkormányzat a józsefvárosi 

roma lakosságot.  A  helyi önkormányzat együttműködési megállapodás keretében biztosítja a 

nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, 

továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.  A  helyi 

önkormányzat működési hozzájárulásként pénzügyi támogatást biztosíthat.  2018.  évben 

működési hozzájárulásként  5.369.000 Ft  támogatást biztosított a települési önkormányzat. 

A  kisebbségi önkormányzat 2017-ben  12  alkalommal ülésezett. 

2018-ban is folytatódnak a Roma Önkormányzat programjai: Józsefváros Önkormányzatától 

2018-ban támogatást kapott a Zene város-Zene nyár Térzenei program megvalósítására. 

A  Józsefvárosi Roma Önkormányzat 2018-ban is folytatja Hagyományőrző Kulturális 

Programsorozatát a kisebbségi önkormányzat színháztermében. 

A  kerületben évek óta hatalmas sikerrel tevékenykedik a Roma Zenekar, melyet a 

Józsefvárosi Önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében működteti.  A  zenekar hetente lép 

fel a JSzSzGyK nappali klubjában. 
A  települési önkormányzat által kiírt  2018.  évi nemzetiségi pályázaton a kisebbségi 

önkormányzat ünnepi alkalmakhoz kapcsolódó zenés rendezvények szervezési költségeire 

4.600.000 Ft  támogatást kapott. 

3.9.  Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A  mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A munkanélküliek aránya a Magdolna, 
Orczy és a  Ganz  negyedben nagyobb, mint a 
kerület más negyedeiben. 

Közfoglalkoztatás szervezése. Helyi 
vállalkozások támogatása, Foglalkoztatási 
irodában munkaerő-piaci szolgáltatások 
nyújtása, továbbá foglalkozás-egészségügyi 
stratégia és cselekvési terv elkészítése. 
vállalkozásfejlesztési tanácsadás. 

Gondot jelent a kerület lakosságának a 
lakásfenntartással kapcsolatos kiadások 
hátralékának felhalmozódása és az adósság 
folyamatos újratermelődése. 

Életmód-háztartásvezetési programok 
szervezése, előrefizetős mérőórák számának 
növelése. 

Az alacsony végzettségű álláskeresők száma 
még mindig magas. 

Képzések elindítása, tanfolyamok szervezése. 
működtetése. 
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