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Bizottság javasolja a Képviselő-

źt.

Tisztelt Képviselő.testület!

1.

Előzmények

A

Képviselő-teshilet a 8l20I3. (I.23.) szźműhatttrozatában úgy döntött, hogy a Magdolna
Negyed Program III. projektben szereplő, speciális intézkedéseketigénylő, önkormányzati
tulajdonbaĺr lévő lakóépületekben felmerülő problémák kezelésére vonatkozóan késztiljön
Stratégiai és Cselekvési terv.

terv kidolgozása Rév8 Zrt. fe|adata, a Kisfalu Kft., a lőzsefvźlrosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ, a Jőzsefuarosi Váľosüzemeltetési Szolgálat valamint a BRFK V[II.

A

kenileti Rendőľkapitĺínyságbevonása mellett.

2. Stľatégiaiés CselekvésĺTeľv célja
A Terv célja, hogy az ĺjnkormtnyzat a

szociális vaľosrehabilitációs projekt értékeivel
&intett lakóéptiletekben felmerülő szociális,
az
találjon
<isszhangban méltányos megoldást
egytittélésiés kĺĺzbiztonsági problémákra.

.n

?fl1$ ľ'ĺÁ.J

16,o5o,ĺ

A

stratégiai és cselekvési terv készítőinek további cél1a, egy széleskĺjrű,az egyes
intézményekenés szektorokon átive|o intézkedéscsomag <jsszeállítása, ugyanis a
lakóépületekben tapasń.a|hatő pľoblémĺíkjelentős része csak a szervezetek közötti szoros
együttműködés által kezelhető hatásosan és hatékonyan.

A Terv hosszú távu

célja, hogy megfelelő alapot biztosítson az önkormźnyzat és intézményei
projektben felújításľakertilő bérházak fenntaľtási iđőszakábarl az épületek
tizemeltetéséhez.A Stratégiai terv feladat, hogy rámutasson a jelenlegi problémákľa, számba

számára

a

vegye a problémakezelés lehetőségeit.

3. A Stľatégiaiés Cselekvési Terv indokolása
A Magdolna Negyed Program III. projekt üteme 28

darab l\\%o-ban onkormtnyzati
tulajdonban lévő lakóépület felújításara terjed ki. A felújítási munkálatok sajátossága, hogy, a
korábbi ütemeknek megfelelően, az épületekben a bérlők nem keľülnek kiköltöztetésre a
munkálatok ideje alatt, leszámítva egyes olyan munkafazisokat, amikor műszakilag ez nem
megoldható - pl. ftdémcsere vagy fiiggőfolyosó felújítás.
Fentiek miatt kiil<jnösen fontos az épületekben lévő bérlőkket a fo|yamatos kommunikáció és
együttmfüödés.
Tekintettel ana,hogy a projekĺrek részétképezik olyan bérhźuakis, amelyek köztuđottan a
miiszaki problémákon felül számos szociális, kĺjzbiztonsági probléma gócpontjai, az MNP II
tapaszta|atai a|apjźn (Dankó utca 16., Dankó atca 20., Lll1za utca 14.) javasolt a felújítási
munkálatokat mege|őző időszakban ezeknek a pľoblémĺĺknak
a keze|ésétcé|ző, a fetrijítás
megvalósítźsáúveszé|yeztetó kockázatok csökkentését szo|gźiő intézkedéscsomag elfogadása.

A kialakult problémak komplex kezelése céljából a Stratégiai és Cselekvési terv
kidolgozásába bevonásra kerĹilt a Kisfalu Kft., a Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti
Kcizpont' a Jőzsefvárosi VarosÍizemeltetési Szo|gźůat,valamint a BRFK VIII. kerületi
Rendőrkapitźnysága.
Fenti szervezetek cisszehangolt, komplex szociális és múszaki lépéssoľozatlának tervét

tarta|mazza részletesen a Képviselő-testtilet által elfogadandó, jelen előterjesztés mellékletét
képezó Stratégiai és Cselekvési Terv, melynek megvalósításába, fenti szervezeteken kíviĺl,
javasoljuk bevonni a kerületi Józsefuarosi Közbiztonsági Polgaľőrség és Kataszhófavédelmi
onkéntes Tűzoltó Egyesületet.

4.

A Stľatégiai és Cselekvési Teľv tartalma

A projekttel érintett bérházakban az e|mu|t 2 hőnapban előzetes helyzetfelméréskészült. A
Terv fe|adata a problémák beazonosítása és az ennek megfelelő Cselekvési terv
meghatźrozása.

Az

a|ttbbi bérhźnakkiemelt kezelését(,,kĺlzishtuak'') javasoljuk: Dankó utca

Az

e|í5zetes helyzetelemzés alapján

17 ., Lujza ltca
8., Lujza utca 22., Lujza utca 30., Lujza utca 34, Magdolna utca lz., Magdolna utca 20.,
Magdolna ttca44., Nagyfuvaros utca 26.,Szerdahelyi utca 18..

indokoljak:

az épületek kiemelt kezelésétaz a|ábbi megállapítások

- komplex, a lakásokat is érintő felújítási munkálatolľa keľĹil sor;
-

jellemző az arfiiszociális viselkedés és az egyutté|ési problémak;

- az

épületek és környezetfü (kapcsolódó közterületei) különösen

bűncselekmények elkĺjvetése szempontj ából

-

felülľeprezentá|t

a

fertózottek

a

;

lakbérhátralékkal rendelkezők aŔlnya,

ami 80-100%

kcizötti

(projektszintęn a 770 béľlő 80%-a hátralékcls);
- kiemelkedően magas a lakbérhátralék ađottépület bérlőire jutó átlagos összege, ami 300ezer

Ft/bérlő feletti összegetjelent (projektszinten a 770bér|őre átlagosan 250 ezer forint hátralék
juĐ;

- az

at|agot meghaladó mértékűa rcndezetlen bérleti jogviszonnyal ľendelkező lakosok
artnya.

A

Dankó utca 17. szám a|atti épület bérlőinek szociális jellemzői önmagukban nem
indokoljak |<tizishźnként való meghatározását, azonban a felújítási munkak ätfogő jellege _
többek között: fiĺggőfolyosó felújítás;belső tűzfal ľészlegesátépítése;utcai és belső
homlokzat felújítása; elektromos nagýavítás; gáz alap és fe|száI|ő és fogyasztói vezeték
csere; viznyomő a|apvezeték csere; szennycsatorna alapvezeték csere' viznyomó felszálló és
szennylefo|yő vezeték csere; ný|ászárők részleges felújítása - miatt céIszeru kiemelten
kezelni.

A

Ll;ljza utca 8. és Lujza utca 34. esetében fordított a he|yzet, az épĺJletfelújításanak léptéke
(előbbi esetében vízőrák telepítését,utcai homlokzat, kapu és kapualj feLujitását, míg utóbbi
esetében teto felújításttarta|maz a műszaki tartalom) önmagában nem' azonban a
lakóéptiletekben élők szociális he|yzete, köľülménye miatt indokolt nagyobb figyelmet
fordítani.

5. A Stľatégĺaiés Cse|ekvésĺTeľv elemei
5.1. Helyzeteleĺués,pľoblémákbeazonosítása
A Stľatégiaiés Cselekvési Teru az előzetęs helyzetelemzés a|apjźn az alábbi feladatokat
jelölte meg. A feladatok tész|ętęzésétaz előterjesztés mellékletétképezó dokumentum
tartalmazza:

-

Bérlői moratórium' felelős: Kisfalu Kft.
Bérlők átmeneti e|he|yezése, felelős: Kisfalu Kft.
,,Hfuťelügye1ők,, aLka|mazźsa,házfe|ugyelői lakások kijelölése, felelős: Kisfalu Kft.

Jőzsefuarosi K<jzbiĺonsági Po|gźrőrségés Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó
Egyesület bevonása, felelős: IvsZ
Lakbércscjkkentés, felelős: Kisfalu Kft.
Rendszeres bérleményellenőľzés,felelős: Kisfalu Kft.
Ręndszęres (szomszédsági) rendőri ellenőľzés, felelős: JVSZ

Szociális munka, szociális állapotfelvétel, felelős: JCSGYK, Kisfalu Kft', JVSZ, Rév8

A

Kozbiztonsági Munkacsopoľt monitoring, felelős: JVSZ, Rév8 Zrt.
Stratégiai és Cselekvési Terv elfogadása esetén aZ egyes részfe|adatok megvalősítäsához

további döntések szükségesek (pl.

a

Józsefuĺĺrosi Közbiztonsági Polgaľőľségés
Katasztrófavédelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesülettel töľténő együttmúködés kidolgozása,
átmeneti bérlakások kij elö lése, hazfelü gyelők alkalm azása, stb.)

5.2.

.

Stratégiai és CselekvésĺTerv szeľinti intézkedések

Bérlői moľatórium.. A 10 lłizishtu esetébęn 20|3. május 23-til a bérleti jogviszonnyal
<isszefiiggésben _ maľ folyamatban lévők kivételével- tĺj e|jźrás nem indítható (bérleti

jogviszony felmondása, létesítése,minőségi lakáscsere elbírálása, új béľleti jogviszony
létęsítése,stb.) 2013. szeptember 30-ig, a szociális állapotfelmérés eľedményét,és a Stratégiai
és Cselekvési Teľv végrehajtását éľtékelőtanulmány elfogadásáig.

A tanulmány összeállítása

költségvetési fedezetet nem igényel. Fentiektől eltéľnicsak egyedi, indokolt esetben, az
érintettszervezetekegyiittespozitivá||ásf oglallásaeseténlehet.

A

többi pľojekthĺízesetében felmeľülő, újonnan kezdeményezett, bét|eti jogviszonnyal
összefiiggő eljarások, kérelmek esetekben is kote|ęző bęvonni a hźuzaL&al foglalkozó

munkacsoport szociális

szakembeľeit.

'

Átmeneti lakósok biztosítása.. A kivitelezés során felmerülő kľízisesetekľe(műszaki, egyéb)
való tekintettel sziikséges kijelĺilni 7 bekciltozésre alkalmas cinkormányzati bérlakást, ahova a
kivitelezés során felmeľiilő, a kivitelezés teljesítésétveszélyęńető okok miatt azonna|i
elhelyezést lehet végrehajtani. Ebből 5 felújítottbéľlakás rendelkezésre áll az aktuá|is,100yoban önkormźnyzati tulajdonban lévő lakóépületben és adott pá|yźnat vagy egyéb progľam
tůta| nem érintett bérlakás állományban.

Két bérleménykijelölése esetén javasoljuk, hogy azok ne felújítottházakban kerĺiljenek
lekĺitésre. A két lakás lakhatővátétę|ének fedezete a Képviselő-testĹilet 320/20I2.(IX.27,) sz.
hatźrozat 3. pontja szerinti tinkormányzati forrás, az átmeneti e|he|yezés céljara elkülönített 7
millió forint ĺĺsszegteľhére ľendelkezésre áll.

Hózfeliigyelőí lakások kijelölése.. Az Önkormányzat az uniós támogatás elnyerése érdekében
10 éves fenntartási kcitelezettségetvtľ|Ia|t a lakóéptiletek esetében. A felújítás eredményének
megőrzése a páIytnaton túlmutató intézkeđésekkellehetséges. A pa|yázattól fiiggetlenül
javasolt már a felújítások megkezdésę előtt házfeligyelők alkalmazása a legproblémásabb
épületekben.

A MagdolnautcaZ0. sz. alatti

épületben maľ van házfelügyeló, a Magdolnautca 44. sz. a|atti

épületben mar folyamatban van a hazfe|ngyelői munkakĺjľ bet<iltése. A továbbí |gizishźnak
ktjziil akivitelezések megindittsáig a Magdolna utca 12., a Nagyfuvaros utca 26.,Szerdahe|ý
utca 18. épületekben szfüséges a hazfeltigyelői lakásokat biztosítani, azza| a feltétellel, hogy a
lakások felújítási kĺiltségétahazfe|ngyelői munkakonepályźnók vállaljak.

Kisfalu Kft-nek és RévS Zrt-nek szükséges megvizsgálni

-

és javaslatot tenni
me|yben az
esetleges költségvetési hatások is bemutatásra kerülnek - aľľa,hogy a hazfe|ugyelői munkaköľ

III. projekt épriletfelújításialprogramján túlnyuló _ hosszú távú betöltése milyen
feltételekkel valósítható me g.

- MNP

Józsefvórosi Közbiztonsdgi Polgórőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tí,ízoltó Egyesiilet:
A ľendszeres ľendőń ellenőľzést tźtrrrcgatő, illetve klegészítő tevékenység keretében a
szomszédsági rendőqárőrĺjkkel egyiitt, illetve a szomszédsági ľendőrjárőr szo|gá|ati idején
kívĹili időszakokban önálló jĺíľőrtevékenységetLátna e| egy-egy polgarőľ paľos. A jarőrparok a
kivitelezések teljes iđőszakaalatt naponta jźlrőroznek az érintett épületek kapcsolódó
közterületein és hatályos jogszabályok keretei k<izcitt a lakóépületekben.

A Józsefuárosi Közbiaonsági Polgĺáľőrségés Katasztľófavédelmi onkéntes Tílzo|tő Egyestilet
onkormányzattal való együttmfüödését kül<jn megállapodásban kell rögziteli, amely
tarta|mazza az MNP III. projekttel kapcsolatos együttmfüödési pontokat. Az egyuttmrĺködési

megállapođás megkötése ktlltségvetési fedezetet nem igényel.

Lakbércstikkentés:a Dankó utca 17., Lujza utca 22., Lujza utca 30., Magdolna ltca I2.,
Magdolna utca 20, Nagyfuvaľos utca 26., Szerdahelý utca 18. szám alatti éptĺletekben a
felújítási munkĺák jelentősek, több hónapig tartóak a bérlők bentlakása mellett. A kivitelezési
munkálatok jelentősen zavarhatjéi< a bérlők életvitęlét, ezért javasolt a BuđapestJózsefuaľosi
onkormanyzat tlilajdonában álló lakások bérbeadásanak feltételeiről, valamint a lakbéľ
mértékérőlsző|ő 1612010. (I[.08.) önkormtnyzati rendelet 47. š Q) bekezdése szerinti
lakbércsökkentés alkalmaztĺsa20|3. szeptember |-tő| az épiileteket érintő felújítási munkak
sikeľes műszaki átadás-tffi ételéig.

Az

énntett lakóéptĺletekben 260 bérlakás ta|á|hatő. A melléklet szeľinti Terv taľtalmazza a
lakbérhátľalékmértékét,és a hátralékosok rendkívtil magas arányźÍ.A hivatkozott renđęlet
szerint a lakbéľek szociális vagy költség elven kerülnek megállapításľa, amely bérlőnként
kĺilcinböző figyelemmel egyéb a rendelet 47. $ szeńnti lakbércsökkentő tényezőkľe - többek
kcizcitt aľľa, hogy HVT terĹilęt, lakás műszaki paľaméterei.Együttesen a lakbércsökkentés
métékenem haladhatja meg a 25%o-ot, tekintettel a Magdolna negyed ovezet szeńnti
besorolásra (-25%), Előzetes számítások szerint az egy bérlőre jutó lakbércsökkentés átlagos
mértéke5-IO% közötti, max. cca. 2.OOO,- Ft + Áfďhólbérlemény. A lakbércsökkentésből
száľmaző bevételkiesés ellenére előre|áthatő|agazelőre tervezett|akbérbevétel teljestil.

Fentiek a|apján kéťtika Tisztelt Képviselő-testülettől

az

alábbi hatźrozatí javaslat

elfogadását.

A

Képviselő.testtilet döntése a Magyarország he|ý önkormanyzatajrő| sző|ő 2011. évi
CLXXXIX.törvény23. $ (5)bekezdés 14.pontján,a4|. $ (3)bekezdésén,a107. $-analapul.

H.ł.ľÁnozłTIJAVAsLAT

A Képvise|ő.testület úgy diinto hogy

1.

a) elfogadja az e|őterjesztés mellék|etét képező Budapest-Józsefváros, Magdolna

Negyed Program III. projekt bérház fehĺjításĺpľogľamjához kapcsolódó

Stľatégiaiés Cselekvési Teľvet.
b) elfogadja a Dankó utca17.,Lujza utca 8., LujzautcaZ2.,Lujzautca 30., Lujza
utca 34., Magdolna utca |'2., Magdolna utca 20., Magdolna atca 44., Nagyfuvaľos
atca 26., Szeľdahelyi utca 18. iinkoľmányzati |akóépĺĺletekkiemelt keze|ését,az
MNP III. projekt keľetében krízisházkéntvaló nevesítését.

Felelős:
Határidő:
.,

Hatláridő:

Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
2013.májusZ3.

felkéri Kisfalu Kft-t, hogy jeliiljtin kĺ az MNP III. pľojekttel éľĺntettvalamennyĺ
bérhńz, de elsősorban az 1. pont szeńnti krízishńzak béľlőinek elhelyezése
szálmára 5 db' 30.50 nm alapteľületű, felújított'valamint további 2 db,30.40 nm
alapteľületű felújítandó átmeneti cseľelakást és készítsen előterjesztést a
Iakhatóvá tételükhtiz sziikséges felújításĺmunkálatok ktiltségvetésére.

Felelős:
Határidő:
4.

2013. május 22.

felkéri Kisfalu Kft-t' hogy az 1. pontban megieliilt krízisházak ktizĺil a komplex
felújítással éľintett|akćlł'ázakban Dankó utca |I.,Lujzautca22., Magdolna utca
12.' Magdolna utca 20.' Magdolna utca 44.' Nagyfuvaros utca 26., Szeľdahelyĺ
utca 18. iinkormányzati tulajdonban |évő bérházak esetében ne kezdeménye7.Izen
'a béľletijogviszonnyal összefüggő béľletlJogvĺszony létesítése,felmondása,
lakáscsere kéľelmek elbíľálása tárgyában új eljáľásokat a201'3. május 23..20|3.
szeptember 30. kiiztitti időszakban.

Felelős:

3.

Polgármester

Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatőja
aKépviselő-testĺilet 2Ot3.júliushavimásodikrendesülése

felkéľiKisfalu Kft-t és Rév8 Zľt.t aľľa, hogy a Magdolna utca 12., a Nagyfuvaľos
utca 26., Szeľdahelyi utca 18. krízisházak esetében vizsgálja meg és tegyen
javas|atot házfelĺigyelők hosszú táxűl _ az MNP III. épületfelújításĺalprogramján
túlnyúló a|ka|mazátsának lehetőségeiľe az MNP III. pľojekt fenntaľtási
ktitelezettségeĺnek teljesítése éľdekében

Felelős:
Hatáľidő:
5.

Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója, Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
a Képviselő-testület 20|3.július havi második ręndes ülése

felkéľi Kĺsfalu Kft-t' hogy 2013. szeptembeľ l.től a|ka|mazza a 16l20t0. (Iil.08.)
önkormányzati ľende|et 47. $ (7) bekezdése alapján biztosított lakbéľcsiikkentést
a komplex felújításimunkálatokkal érintett Dankó atca |7,, Lajza utca 22.,
Lujza utca 30., Magdolna utca |2., Magdolna utca 20., Nagyfuvaľos utca 26.,
Szerdahelyi utca 18. szám alatti bérhá,zak bérlői esetében az épüIeteket éľintő
felúj ítási munkák sikeľes műszaki áúadás. áúvételéĺg.

Felelős:

Kisfďu Kft. ügyvezeto igazgatőja

Hatĺáľidő: 2013. szeptember
6,

1.

felkéri a Polgáľmesteľt, hogy készítse elő Józsefuárosi Ktizbiztonsági Polgárőľség
és Katasztľófavédelmi onkéntes Tűzoltó Egyesĺilet az Onkoľmänyzat _ szĺikség
esetén a BRFK - kiizött kötendő együttműkiidési megállapodást a kľízisházakkal
tisszefiiggő feladatok végrehajtásáľa.

Felelős: Polgármester
Hatĺíridő: a Képviselő-testület 2013.július havi második

rendes tilése

A

döntés végrehajtását végzo szewezeti egység: Kisfalu Kft.. JVSZ.
Törvényességi és Peľképviseleti koda

JCSGYK. Rév8 Zľt'.

Budapest, 2013. május 10.
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Stľatégiaiés CselekvésĺTerv
Az

önkoľm tĺny zati tul

aj

donú l akóépĺil ete kb e n

felmeľülő problémák kezelésére

20|3. május

1.

Előzmények

A

,,Budapest.Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.'' (a továbbiakban MNPIII)
végrehajtásáról kĺitĺĺttTámogatási szerzőđéstés annak mellékleteit (azonosítő száĺrĺ:KMOP5.1.7lB.|2-k-2OI2-0O01) a Nemzeti Fejlesztési Ügyntikség, mint támogató képviseletében
eljaró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Kclzhasznú Korlátolt felelősségű társaság, mint kĺjnemúkodő szewezet és a Budapest
Fővzľtls VIII. keriile[ JÚzscfvarosi Öllkc'rrĺúnyzaL,ľtilrt kedveanlényezeLĹ ktjztjĹt 2013.jalluár.
30-an lrták aLá.

AZ MNP III.

pá|ytnat benyújtásával parhuzamosan egyĹittmfüĺidésindult a
projektmegvalósításban tészt vevő szervezetek köZtil a Kisfalu Kft., Józsefuarosi
Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont és Rév8 Zrt. közĺjtt annak érdekében,hogy az
tinkormányzat _ az MNP II projekt tapasztalatait felhasználva _ csökkentse a lakfiatásiközbiztonsági problémakból eredő kockazatokat, és elkerülje a pľojekt megvalósítását
v eszé|y eztető

e

seményeket.

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testĺilete a 2l2O13.
(I.14) sztlmil hatźrozattlban felkérte a Polgármestert, hogy a Rév8 Zrt. pľojektmenedzseri
koordinálása mellett a Kisfďu Kft., a Józsefuĺírosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont,
valamint a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság bevonásával készítsenelőteť1esztést az
MNP III. projektben szereplő, speciális intézkedéseket igénylő, önkormányzati tu|ajđonban
lévő lakóépületekben felmeľtĺlő problémfü kęzeléséľevonatkozó stratégiai és cselekvési
tervre.
2.

A Stľatégiai és CselekvésĺTeľv célja

A

Terv célja, hogy az tinkotmányzat a szociális vaľosrehabilitációs projekt éttékeivel
összhangban méltárryos megolđásttaláljon az énntett lakóépületekben felmerĹilő szociális,
egyĹĺttélésiés kcjzbiztonsági probl émźk*ra.

A

stratégiai és cselekvési terv készítőinek további cé|ja, egy szé|eskoru, az egyes
intézményeken és szektorokon źúívelőintézkeđéscsomagösszeállítása, ugyanis a
lakóépületekben tapaszta|hatő problémak jelentős ľészecsak a szetvezetek kciz<jtti szoros
egyĹittműkĺĺdésáltal kezelhető hatásosan és hatékonyan.

A terv hosszú távű

cé|ja, hogy megfelelő alapot biztosítson az cjnkormźnyzat és intézrnényei

szźl:mźnaa projektben felújításľakeľülő bérházak fenntaľtási időszakában az épületek
iizemeltetéséhez. A stratégiai terv feladat, hogy rámutasson a jelenlegi problémakľa, szźlmba
vegye a problémakezelés lehetőségeit.

Javasolt, hogy az intézkedéscsomagelemeit az cinkormtnyzat figyelembe vegye a kerĹilet
egészétéľintő egyéb ágazatí koncepciók, teľvek elkészítésesorán.
3.

A Stratégĺaiés Cse|ekvésĺTeľv célcsopoľtja

Az MNP

III. pľojektben 28 db |)}%o-ban önkormányzati fulajdonban lévő lakóéprilet
felújítása szeľepel. Ezek kozu| az a|äbbi lakóépületek felújításiprogramja tarta|maz olyan
munkálatokat, amelyek az adoÍt éprilet valamennyi béľlőjénekéletétátmenetileg jelentősen

