Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tárgy: Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitációs Modellkísérleti Program első
éves jelentése
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester
A Képviselő-testületi ülés időpontja: 2007. március 7.
Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges
Az előterjesztés munkaterv szerinti
Előterjesztés előkészítője: CPI, Rév8 Zrt.
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: GKKB, KB, PEB, VKB
Melléklet:

Tisztelt Képviselő-testület!

1 Előzmények
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 459/2005.(XI.29.) sz.
határozatával elfogadott „Magdolna-negyed szociális város-rehabilitáció 4 éves
modellkísérleti program” (továbbiakban „MNP”) végrehajtását szabályozó Feladatellátási Megállapodásban (továbbiakban „FEM”; 1. számú melléklet), valamint a
Képviselő-testület 117/2006.(III.16.) sz. határozatában elfogadott Pénzügyi Elszámolás
Rendjének Szabályozásában (továbbiakban: „PER”) foglaltak szerint, Rév8 Zrt
(továbbiakban „Zrt”) köteles a JÖK Polgármesteri Hivatala felé, a Corvin Projekt Iroda
számára ún. Előrehaladási Jelentést készítenie, melyben Zrt. negyedévente beszámol
az elvégzett munkákról, feladatokról, és a támogatás felhasználásáról.
A FEM 5.4.; 9.3.; 10.3; pontjai szerinti Zrt a feladatellátókkal közösen, évente kétszer
beszámolót készít az Önkormányzatnak, melyet a KT részére köteles benyújtani minden
év április 10-éig és október 10-éig. Jelen beszámoló jelentési időszaka: 2006. január 1.
– 2006. december 31. Az alprogramokban végzett tevékenységek a Feladatmeghatározásban szereplő „Kísérleti jellegű” és „Nem kísérleti jellegű” alprogramok
szerinti kettős tagolásban és sorrendben kerülnek bemutatásra.

I. Kísérleti jellegű alprogramok
2 Bérlői Bevonással történő Épületfelújítás Alprogram
A Bérlői Bevonással történő Épületfelújítás Alprogram (továbbiakban: „BBÉP”) első
negyedéve során több csatornán keresztül tájékoztattuk a helyi lakosságot a program
lehetőségeiről, feltételeiről. A Rév8 Zrt. és JVK Kft. között kötött együttműködési
megállapodásnak és a SzESz-nek megfelelően napi együttműködés bontakozott ki a

MNP területén a két szervezet között az adatszolgáltatás, tájékoztatás, a felmérések
és a helyszíni bejárások tekintetében. A 100%-ban önkormányzati tulajdonú bérházak
lakóinak több ütemben történő tájékoztatása eredményeként 6 ház (Dankó utca 7.,
Dankó utca 17., Homok utca 7., Karácsony Sándor utca 22., Magdolna utca 20.,
Szigetvári utca 4.) lakóközössége jelezte részvételi szándékát a BBÉP keretében
megvalósuló,
bevonáson
alapuló
felújítási
munkálatokba.
Az
épületek
lakóközösségeivel az első félév során 5 lakossági találkozó.
Az együttműködésen kívül a ház megújítási munkálatai a 2006. június hónapjában a
Szigetvári u. 4. sz. házban kezdődtek meg (pince, illetve egyéb közösen használt
helyiségek kiürítése). A lakóközösségekkel együttműködési megállapodást kötöttünk,
és közösen készült egy együttműködési ütemterv, amely 2006. nyarának közösen
megoldandó feladatait, ütemtervszerűen tartalmazza.
A BBÉP harmadik negyedéve során folytatódott az együttműködés a résztvevő házak
lakóközösségeivel. Ennek keretében a Szigetvári utca 4 szám alatti épület
lakóközösségével augusztus 30-án, szeptember 21-én, a Dankó u. 7-ben augusztus 31én, a Homok utca 7-ben július 27-én, a Karácsony u. 22-ben július 25-én, augusztus 31én, Dankó u. 17. augusztus 2-án tartottunk szervezett keretek között lakossági
találkozókat, mindemellett a házak lakóival napi kapcsolat bontakozott ki.
Ebben az időszakban összegeztük a házak lakóközösségének legfontosabb, a
lakókörülményeikkel összefüggő problémáit, igényeit. Ezek összegzése mellett
meghatároztuk azokat a munkálatokat, amelyek a lakóközösség aktív részvételével
2006. év során megvalósítható. Minden alkalom után emlékeztető készült, melyet
minden lakó kézhez kapott. Az így lefektetett ütemterv szerint a Szigetvári utca 4. sz.
alatti épületben folytatódott, illetve a Dankó utca 7. és Karácsony Sándor utca 22. sz.
alatt megindult az a felújítási folyamat, mely első körben azokat a kisfelújítási
munkálatokat tartalmazza, melyek a bérlők bevonásával kerülnek megvalósításra és
nem igényelnek felújítási terveket.
A harmadik negyedév során a bérlőkkel történt folyamatos egyeztetés alapján a Dankó
u. 7. sz. alatti házban a pincehelyiségek teljes lomtalanításával megkezdődött a
felújítás. Három egymást követő hétvégén, 2006. augusztus 26-án, szeptember 2-án és
szeptember 9-én összesen 9db 10m3-es konténer megtöltésével a teljes pince kiürítésre
került. Az egész napos munkálatokban 10 lakás bérlői vettek részt, ami a teljes
közösség kb. 80%-át jelenti. A Karácsony Sándor utca 22-ben egymást követő két
hétvégén, szeptember 9., és 16-án, valamint szeptember 30-án összesen 11-szer 10m3nyi lom került elhordásra. A bérházban a 29db lakásból 24db lakást laknak. A közösségi
munkákban a bérlők kétharmada vett részt.
Rév8 Zrt. a hétvégenkénti közösségi munkák előkészítéseként egyeztetést tart a
lakókkal, vagy az adott bérházban lakógyűlés (lásd fent megnevezett időpontokban),
vagy a kapcsolattartók útján Rév8 Zrt. irodájában egyeztetés formájában. Rév8 Zrt.
ennek során felméri a részt vevők létszámát, és ennek megfelelően a szükséges
munkaeszközigényt (pl.: kesztyű, lapát, zsák, talicska, konténer, stb.), amit a
munkálatok előtt a helyszínre szállít, a közösségi megbízott útján elzárattat.
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A Szigetvári utcai együttműködő házban a pincetakarítást követően a befalazott
pinceablakok megnyitásra kerültek, majd az utcai nyílások új nyílászáróval lettek
felszerelve. A bejárati kapu megújításra, megerősítésre került, új elektromos
mágneszárral lett felszerelve. A lakók kiválasztották az új postaládákat, melyek
felrakására 2006. október elején kerül sor. Jelen beszámolási időszakban elkészült a
ház gépészeti és statikai szakvéleménye.
Szintén a harmadik negyedév során elkezdődött a Dankó utca 7., a Karácsony Sándor
utca 22. sz. alatti épületek gépészeti és statikai, valamint a Homok utca 7. statikai
felmérése. 2006. július és augusztus során elkészült az együttműködésben részt vevő
házak építészeti felmérése. 2006. szeptemberében elkezdődött a Karácsony Sándor u.
22. sz. alatti épület társadalmi felmérése.
A BBÉP negyedik negyedéve során folytatódott az együttműködés a résztvevő házak
lakóközösségeivel. Ennek keretében a Szigetvári u. 4 sz. alatti épület lakóközösségével
október 11-én, október 17-én, október 26-án, november 13-án, a Dankó u. 7-ben
október 12-én, október 14-én, a Karácsony u. 22-ben október 16-án, november 15-én,
Erdélyi u. 4. október 18-án tartottunk szervezett keretek között lakossági találkozókat,
mindemellett a házak lakóival szűkebb körben napi megbeszélések voltak a megkezdett
munkálatok miatt. Minden alkalom után emlékeztető készült.
Az év utolsó hónapjaiban új házként az Erdélyi utca 4. sz. alatti épület
lakóközösségével kezdődött meg az együttműködés. A többi házhoz hasonlóan itt is
összegeztük a házak lakóközösségének legfontosabb, a lakókörülményeikkel összefüggő
problémáit, igényeit. Ezek összegzése mellett meghatároztuk azokat a munkálatokat,
amelyek a lakóközösség aktív részvételével 2006. év során még megvalósítható.
A korábban 2006. évre lefektetett ütemterv szerint a Szigetvári utca 4. sz.
(továbbiakban: „Sz4”, a Dankó utca 7. (továbbiakban: „D7”) és Karácsony Sándor utca
22. (továbbiakban: „KS22”) sz. alatti épületben folytatódott, illetve az Erdélyi utca 4.
(továbbiakban: „E4”) sz. alatt megindult az a felújítási folyamat, mely első körben
azokat a kisfelújítási munkálatokat tartalmazza, melyek a bérlők bevonásával kerülnek
megvalósításra és nem igényelnek felújítási terveket.
A IV. negyedév során a bérlőkkel történt folyamatos egyeztetés alapján a következő
munkákat végeztük el:
Sz4: az együttműködő házban az előző negyedév végén kiválasztott új postaládák
kerültek felhelyezésre 2006. október elején. Jelen beszámolási időszakban földszinti
vizesedés-elhárítási munkák előkészítéseként 2006. október 6-án a kapualj, 2006.
november 18-án és 25-én az udvar vakolatleverése történt meg közösségi összefogással.
2006. november 20-21. az összes földszinti lakás részletes állapotfelmérést végeztük el.
November 30. és december 10. között a betonburkolat feltörésével, árkolással, és 2m
mélyen felületszivárgó lemezek felhelyezésével kezdődött meg a komplett
udvarrekonstrukció.
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December második felében kezdődött el az udvar visszaburkolása, az
udvarrekonstrukció első ütemének záró munkájaként, melynek várható befejezése
2007. január eleje. 2006. utolsó napjaiban kezdtük meg a kaputelefon felszerelését, az
átadás szerződés szerinti határideje 2007. január 19.
D7: jelen negyedév elején a lakók összefogásában valósult meg az ingatlan udvarának
rendbetétele. A zöldudvar kialakítása részeként Zrt. és a Zöld Fiatalok Egyesület
munkatársai november 20., 28-án és december 1-én keresték fel az épület családjait
interjúzás céljából. Az együttműködő házban az előző negyedév végén kiválasztott új
postaládák kerültek felhelyezésre. Elkészült az épület statikai és épületgépészeti
szakvéleménye.
E4: jelen házban a pincehelyiségek teljes lomtalanításával kezdődött meg a felújítás.
Két hétvégén, 2006. november 18-án és december 2-án összesen 7db 10m3-es konténer
megtöltésével a teljes pince kiürítésre került. Az egész napos munkálatokban 9 lakás
bérlői vettek részt, ami a teljes közösség kb. 60%-át jelenti. Megkezdődött az épület
építészeti, statikai és épületgépészeti felmérése.
KS22: az együttműködő házban jelen negyedév során egy vadonatúj kapu került
beépítésre, biztonsági, elektromos mágneszárral. Az együttműködő házban az előző
negyedév végén kiválasztott új postaládák kerültek felhelyezésre. Elkészült az épület
statikai szakvéleménye. Karácsony Sándor u. 22. sz. alatti épület társadalmi felmérése
december 22-én zárult le.
Rév8 Zrt. a hétvégenkénti közösségi munkák előkészítéseként egyeztetést tart a
lakókkal, vagy az adott bérházban lakógyűlés (lásd fent megnevezett időpontokban),
vagy a kapcsolattartók útján Rév8 Zrt. irodájában egyeztetés formájában. Rév8 Zrt.
ennek során felméri a részt vevők létszámát, és ennek megfelelően a szükséges
munkaeszközigényt (pl.: kesztyű, lapát, zsák, talicska, konténer, stb.), amit a
munkálatok előtt a helyszínre szállít, a közösségi megbízott útján elzárattat.
Rév8 Zrt. munkatársai minden közösségi munkán – attól függetlenül, hogy hétvégére,
illetve hétköznapra esik - jelen vannak. A társaság munkatársainak munkákban való
aktív részvételének nem pusztán a munka felügyelete, vezetése, illetve ellenőrzése a
célja. A projektidőszak végén befejeződött a Homok utca 7. statikai felmérése.

2.1 A támogatás felhasználása
Bruttó ezer Ft

Bérlői
Bevonással 2006.
történő
Épületévi
felújítás Alprogram
tervezet
31 750
Rév8 Zrt. összesen
Ebből
Rév8
Zrt.
erőforrás-felhasználása
0
Önkormányzat
Összesen

31 750

I.n.év
költség

II.n.év
költség

III.n.év
költség

IV.n.év
költség

2006. évi
maradvány

1 854

1 903

5 298

6 758

1 750

1 511

1 710

2 058

15 934

0

0

0

0

0

1 854

1 903

5 298

6 758

15 934
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2.2 A FEM 5.1. pontja szerinti eredményelvárás
a) Az első évben a bérlői közösségekkel közösen kidolgozásra kerültek az
együttműködés feltételei. A bérlői közösségek megvitatták és elfogadták az egyes
épületek felújítási lépéseit, az abban való bérlői részvétel formáit. A munkafolyamat
záró-egységeként a bérlői közösségekkel történő Együttműködési Megállapodások is
kidolgozásra kerültek. A beszámolási időszak végén a munkálatok beszámolási rendje
kialakult.
b)Az MNP BBÉ programja során az együttműködésbe először bevont két ház esetén,- a
felújítási folyamat kezdeti szakaszában – a bérlői közösségekkel létrejött
megállapodások az egyes – időszerűen megvalósítandó - feladatokra kötettek.
A beszámolási időszak végén a 4 együttműködő házzal megtörtént a két éves
együttműködési folyamat és az épületek felújítási tervének végleges formába öntése.
A kitűzött feladatokat teljesítettük.
c) A felújítási program mind a négy épületben megkezdődött. A bérlők részvételével
zajló ún. „kis-felújítási munkák” a bérlők jelentős hányadának közreműködésével
elindultak. (Mind a négy lakóközösség elvégezte lakóépületük pinceszintjének
lomtalanítását, kitakarítását, ezen felül minden épületben lezajlottak olyan,
szakértelmet nem igénylő munkák is melyek a bérlők aktív részvételével valósultak
meg.)
A felújítási munkálatok az előzetes tervekkel összhangban, időarányosan haladnak.
d) A közbeszerzés hatályos jogi keretei között a program által az MNP értékein és
céljain alapulva megkezdődött a helyi foglalkoztatás, mind a helyi lakók, mind a helyi
kisvállalkozások tekintetében.

3 Innovatív modellprogramok
3.1 Innovatív Oktatási Alprogram
Az MNP Innovatív Oktatási Alprogramja (továbbiakban „InnOP”) 2006. I. negyedévében
két szálon párhuzamosan haladt. 2005. január óta folyamatosan egyeztetés folyt a JÖK
PH Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztálya (továbbiakban: „OKISO”), az
Erdélyi utcai Általános Iskola (továbbiakban: „Iskola”), a Dugonics András Gimnázium
(továbbiakban: „Gimnázium”) és Zrt. vezetői között a két iskola 8+4 osztályos
általános iskola és gimnázium formájába történő átalakítása, összevonása érdekében.
Az Iskola elkészítette az új intézmény arculati programját. Rév8 Zrt. átadta az Iskola
és Gimnázium részére az Erdélyi utcai iskola épületének általa elkészített felmérési
tervdokumentációját. Az átalakuló iskola feladatainak teljesítéséhez szükségessé vált a
termek egy részének átalakítása, összevonása, amely átalakítási kiviteli munkák 2006.
májusa óta folynak az Iskolában. 2006. március hónapban Soós Kata képzőművész
elkészítette az Iskola tanulóit és pedagógusait egyaránt érintő „Digitális gyerekkor”
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oktatási programjának tervdokumentációját, melyet az OKISO és Iskola is kézhez
kapott. A program 2006. szeptemberében indul.
2006. áprilisában egy a Magdolna-negyed Program és a Svéd Nagykövetség, a Svéd
Intézet által közösen támogatott rendezvény keretében bemutattuk a kerület, de
különösen a Magdolna-negyed oktatási, nevelési intézményeinek a svéd Ravasz Róka
elnevezésű oktatási modellprojektet, melynek második rendezvénye 2006. június 13-án
a Budapest Filmpalotában volt. A tervek szerint a program az Erdélyi utcai iskolában,
és a majdani testvériskolában (Deák Diák) szeptemberben civil szervezetek
bevonásával megindul. Az előkészületekben szoros együttműködésben folyt az OKISO,
CPI és Zrt. között, részben az Oktatási Munkacsoport keretei között
2006. júniusában megkezdődtek az Iskola pincerendszerének kiürítési, kitisztítási
munkálatai, melyet követően még a nyár folyamán további felújítási munkák követnek,
hogy nyár végén a nyitott iskola megnyithassa pincéjét a közösség(ek) számára.
2006. szeptember 1-jén az Erdélyi utcai iskola immár 8+4 osztályos Általános Iskola és
Gimnáziumként kezdte meg működését. 2006. szeptember 18-tól a Magdolna-negyed
Program részeként két délutáni kiegészítő oktatási program vette kezdetét az
Iskolában.
Az előző időszakban elkészült oktatási tervnek megfelelően Soós Kata vezetésével
szeptemberben megkezdődött a Kidpix digitális gyermekkor művészeti oktatási
program. Heti 1x4óra terjedelemben pedagógus, 1x2óra terjedelemben gyermekképzés
folyik. A programban 15 diák és 20 pedagógus vesz részt. Az elsősorban
számítástechnikai eszközökkel történő képzés által támasztott magasabb szintű
technikai igények miatt októberben fejeződött be az oktatási intézmény gépparkjának
fejlesztése, kiegészítése.
Szintén 2006. szeptemberében indult el a svéd gyökerekre visszavezethető Ravasz Róka
oktatási modellprogram, mely heti 2x2órában jelent tartalmas elfoglaltságot az iskola
alsó tagozatos diákjai számára. A programban 15 diák vesz részt. A projekt keretében
decemberben elkészült egy füzet, melynek kidolgozásában a tanulók is részt vettek.
A program jellegéből adódóan hangsúlyosabban épít a könyvtárakkal történő
együttműködésre, ezért 2006. novemberében a projektet megvalósító civil
szervezetekkel közösen felvettük a kapcsolatot a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
központi könyvtárával. A sikeres megbeszélés eredményeként a szervezetek egy
együttműködési megállapodást kezdtek el megfogalmazni jelen negyedév utolsó
hónapjában.
Az MNP KTP keretében megkezdődött a Mátyás tér megújítása. Ennek keretében az
iskola adott otthont a december 1-2-án megtartott műhelymunkának, ahol közösségi
részvétellel, az iskola támogatásával (tanárok, diákok, egyetemisták, civil szervezetek
és néhány lakó), közösségi munka keretében készültek el a tér új utcabútorait, az ún.
ülődombokat. Az MNP programjainak állandó koordinátora Sápi Mária.
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3.1.1 A támogatás felhasználása
Bruttó ezer Ft

Innovatív Oktatási 2006. évi
Alprogram
tervezet
18 000
Rév8 Zrt
Ebből Rév8 Zrt.
erőforrásfelhasználására
0
Önkormányzat

I.n.év
költség
26,04

18 000

Összesen

II.n.év
III.n.év
költség
költség
2 878,4
0

-

-

-

0

0

0

26,04

2 878,4

0

IV.n.év
2006. évi
költség
maradvány
3 166,77
11 928,79
-

0

3 166,77

11 928,79

3.2 A FEM 6.1. pontja szerinti eredményelvárás
a) A digitális gyerekkor oktatási program az Erdélyi utcai Általános Iskola és Gimnázium
nevelési programjának szerves része a 2006/2007. tanévtől. Az első tanulmányi félév
tapasztalatai szerint sikerült a zömében hátrányos helyzetű tanulók alkotókészségének
kibontakozását elősegíteni, a diákoknak akár a Kidpix, akár más képzőművészeti,
kulturális programba történő bevonása által. A FEM-ben kötelezően meghatározott
feladaton kívül hasonlóan eredményesen zajlik a svéd oktatási modell alapján
kidolgozott Ravasz Róka projekt négy civil szervezet részvételével.
b) Az Erdélyi utcai Általános Iskola és Gimnáziumról alkotott kép megváltozása, mint
végleges cél teljesülése nehezen mérhető fél évvel a kiegészítő programok
megkezdése, és az intézmény 8+4 osztályos iskolává történő átalakulása után,
valószínűleg az MNP későbbi szakaszában mérhető. Azonban a rendezvények, programok
mindenképpen ismertebbé tették az intézményt.
c) Az MNP későbbi szakaszában mérhető.

3.3 Innovatív Foglalkoztatási Alprogram
Az Innovatív Foglalkoztatási Alprogram (továbbiakban: „IFP”) első negyedéve során
elkészült a Józsefváros Magdolna-negyed Rehabilitációs Akcióterület kijelölését
megalapozó háttértanulmány”, valamint a háttértanulmány részét képező „Józsefváros
Magdolna-negyed szociális városrehabilitáció modellkísérleti program / Innovatív
foglalkoztatási alprogram” felmérés, koncepció.
Az IFP keretében megkezdődött a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara VIII. kerületi
tagozatával, illetve a Roma Kisebbségi Önkormányzattal közösen a Józsefvárosi
Minősített Vállalkozói Program (JMVP) és a Józsefvárosi Roma Vállalkozói Program
(JRVP) kidolgozása.
Az IFP keretében folyik az együttműködés a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara VIII.
kerületi tagozatával, illetve a Roma Kisebbségi Önkormányzattal közösen a Józsefvárosi
Minősített Vállalkozói Program (JMVP) és a Józsefvárosi Roma Vállalkozói Program
(JRVP) kidolgozása céljából.
A Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat által koordináltan kerül kidolgozásra a HEFOP
1.3.1.-06/1. II. komponense keretében a „Nők vállalkozóvá válásának támogatása, a női
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vállalkozások megerősítése, fejlesztése” c. pályázati kiírásban, ahol Rév8 Zrt. Külső
együttműködő partnerként vesz részt.
Az alprogram keretében sor került a helyi vállalkozók, különösen a helyi lakosok
bevonásának első kísérleteire, mely a közbeszerzési eljárások tesztelése számára is jó
példának bizonyult.

3.4 A FEM 7.1. pontja szerinti eredményelvárás
a) Kidolgozás alatt
b) Kidolgozás alatt
c) A Közösségi ház várhatóan 2007-ben történő átadásáig a támogatott helyiségeket
igénybe vevő civil szervezetek látnak el bizonyos tanácsadói tevékenységet.
d) A program 2. félévében jelentkezik.
e) A helyiségek felmérése, beazonosítása megtörtént. A civilek számára történő
hasznosítás mellett, megkezdődött a vállalkozások számára történő helyiségek
kiválasztása, egyfajta egységes helyiséghasznosítási koncepció kidolgozása. 2006.
szeptemberében, miután a Józsefvárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága az első
helyiségcsomagot jóváhagyta, a pályázati kiírással megtörtént az első lépés ahhoz,
hogy az MNP-ben együttműködő civil szervezetek helyiséghez jussanak a Magdolnanegyed területén. Végleges döntés 2007. márciusában várható.

3.4.1 A támogatás felhasználása
Bruttó ezer Ft

Innovatív
Foglalkoztatási
Alprogram
Rév8 Zrt
Ebből
Rév8
erőforrásfelhasználására
Önkormányzat
Összesen

2006. évi
tervezet

I.n.év
költség

II.n.év
költség

III.n.év
költség

IV.n.év
költség

2006. évi
maradvány

3 000

0

0

0

800

-

0

0

0

800

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

800

2 200

2 200

Zrt.

3.5 Bűnmegelőzési Alprogram
A Bűnmegelőzési Alprogram (továbbiakban „BmP”) 2006. első negyedévében Zrt.
felvette a kapcsolatot a Józsefvárosban, és különösen a Magdolna-negyedben
található, a BmP megvalósításában érdekelt és tenni képes szakmai szervezetekkel,
intézményekkel, illetve a JÖK PH szakmailag illetékes szervezeti egységeivel és
tájékoztatta a partnereket a KBP tartalmáról.
A BmP első évének fő célja egy Közbiztonsági Munkacsoport megalakítása. Jelen
negyedév során befejeződött a Biztonságos Magdolnáért Szakmai Munkacsoport
(továbbiakban: „BMSzMcs”) előkészítő ülésének megalapozó munkálatai. A BMSzMcs
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előkészítő ülése 2006. április hónap 5-én megrendezésre került. A BmP első
negyedévében kidolgozásra került egy együttműködési megállapodás tervezet, mely a
BMSzMcs létrehozásának és működtetésének szabályozásának célját szolgálja. A
Megállapodás aláírására a következő negyedévben kerül sor.
2006. június 12-én a BMSzMcs megtartotta első munkaülését, mellyel megkezdődött a
Cselekvési Program és Akcióterv kidolgozása, melyben a BRFK VIII. kerületi
szervezetétől kezdve a civil szervezetekig a Bűnmegelőzésben érintett szervezetek
széles spektruma vesz részt.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2006. május hónapban Zrt-vel, civil
szervezetekkel, a BRFK-val együttműködve a Magdolna-negyedhez kapcsolódóan „Egy
élhetőbb és biztonságosabb Magdolna-negyedért” címmel pályázatot nyújtott be az
Igazságügyi Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkársága által
Bűnmegelőzési Makroprojektekre kiírt pályázati felhívás II. komponensére: komplexmodellprojekt kidolgozása a települések biztonsága érdekében az épített és természeti
környezet védelmére. A pályázati dokumentáció különösen a JÖK Gyermekvédelmi
Osztályának, az OKISO-nak, Zrt-nek, a Nap Klub Alapítványnak és a Zöld Fiataloknak
együttműködésében készült el.
A pályázaton az Önkormányzat 10.000 Ft. támogatást nyert, így a
partnerszervezetekkel közösen az önrésszel együtt 14,25 millió Ft áll rendelkezésére. A
projekt megvalósítása októberben kezdődik meg.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 294/2006.(VI.29.) sz.
határozatában elfogadta a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal a Magdolna-negyed
szociális városrehabilitáció programja Bűnmegelőzési alprogramjának megvalósítása
érdekében kötendő együttműködési megállapodást, melyet Felek jelen beszámolási
időszak folyamán írtak alá.
A IV. negyedév során 2006. október 12-én megtartotta második ülését a Bűnmegelőzési
Munkacsoport. Elkészült a Magdolna-negyed teljes területére kiterjedő közbiztonsági
helyzetelemzés tervezete.
Elkezdődött egy helyi bűnmegelőzési stratégia, és egy a bűnmegelőzéssel összefüggő
közösségi felmérés kidolgozása a Nap Klub Alapítvánnyal együttműködésben.
A zárható kapuk hiányával kapcsolatban ez idáig begyűjtött vélemények
következményeként elkészült egy magvalósíthatósági tanulmány biztonságos kapuk
kialakításával, üzemeltetésével kapcsolatban.
A SORS-TÁRSAK Közhasznú Egyesület Érdekképviseleti Szervezet Dobozi utca 7-9. sz.
alatti irodájában sor került egy szakmai kerekasztal beszélgetésre, ahol Zrt.
munkatársai mellett 19fő vett részt, köztük a hivatal és a BRFK munkatársaival, a lakók
képviselőivel, civil szervezetek vezetőivel, illetve a hajléktalanügyi miniszteri biztossal.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 10.000 eFt. támogatást nyert az Igazságügyi
Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához Bűnmegelőzési
makroprojektek megvalósítására kiírt pályázaton. Az „Egy élhetőbb, biztonságosabb
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Magdolna-negyedért” című pályázatot Rév8 Zrt. a PH Gyermekvédelmi Osztályával, a
Zöld Fiatalokkal és a Nap Klub Alapítvánnyal közösen dolgozta ki. A
partnerszervezetekkel közösen az önrésszel együtt 14,25 millió Ft áll rendelkezésére. A
projekt megvalósítása októberben kezdődött el.
JÖK Képviselő-testülete a 547/2006.(XII.14.) sz. határozatában elfogadta a Józsefvárosi
Önkormányzat és Zrt. között létrejött feladat-ellátási meghatározás bővítését,
tekintettel az „Egy élhetőbb, biztonságosabb Magdolna-negyedért” című nyertes
pályázat megvalósítására, melyben Felek meghatározták Zrt., mint vezető
projektpartner részletes feladatait. Ezzel párhuzamosan Zrt. együttműködési
megállapodást kötött azon partnerekkel, melyekkel szoros együttműködés keretében
valósulnak meg a pályázat keretében elfogadott projektek, így a Nap Klub Alapítvánnyal
és a Zöld Fiatalok Egyesülettel.
2006. november 15-én a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában került
sor a projektindító megbeszélésre, ahol a Hivatal érintett szervezeti egységei, valamint
a projektben résztvevő szervezetek képviseltették magukat. Megkezdődött az egyes
feladatok megvalósítása, így elkészültek az Élő udvarok vázlattervei, mellyel
kapcsolatban lakossági találkozókra került sor. Elkészült a bűnmegelőzési
vándorkiállítás szakmai koncepciója és megkezdődött a tablók összeállítása a
Gyermekvédelmi Osztály vezetésével.
3.5.1 A támogatás felhasználása
Bruttó ezer Ft

Bűnmegelőzési
Alprogram
Rév8 Zrt
Ebből Rév8 Zrt.
erőforrásfelhasználására
Önkormányzat
Összesen

2006. évi
tervezet
16 000

I.n.év
Költség
0

II.n.év
III.n.év
költség
költség
24,06
893

IV.n.év
2006. évi
költség
maradvány
2 008
13 074,94

-

0

0

863

1 950

0

0

0

0

0

0

16 000

0

24,06

893

2 008

13 074,94

3.5.2 A FEM 8.1. pontja szerinti eredményelvárás
a) A Bűnmegelőzési munkacsoport megalakult. Tevékenységét megkezdte.
b) A Munkacsoport keretében az együttműködő partnerek között megkezdődött egy
pályázati dokumentáció összeállítása a szakemberek továbbképzésére vonatkozóan. Az
„Egy élhetőbb és biztonságosabb Magdolna-negyedért” nyertes Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumi pályázat keretében 2007. március, április folyamán
megkezdődnek a szakmai tréningek.
c) Az MNP rendezvényeibe (lakossági találkozók, egészségnap, stb.), az
épületfelújításba (biztonságos kapu, tájékoztatók, stb.) folyamatosan beépülnek az
eredmények.
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4 Közösségfejlesztés Alprogram
2006. első negyedéve során a Közösségfejlesztési Alprogram keretében (továbbiakban:
„KFP”) elkészült egy adatbázis a Magdolna-negyedben található civil szervezetre és
szociális intézményekre vonatkozóan. Felhívást tettünk közzé, melynek célja minél
szélesebb civil együttműködés kialakítása a Magdolna-negyed Program keretei közé
illesztve, a későbbiekben megalapítandó Magdolna Szomszédsági Tanács céljából.
Emellett felmérést végeztünk azon civil szervezetek körében, melyek tevékenységük
ellátásához helyiségigénnyel rendelkeznek. Az alábbi 18 civil szervezet jelezte
részvételi szándékát, együttműködési hajlandóságát, akik eddig nem a szomszédság
területén folytatta szociális, illetve egyéb közhasznú szakmai tevékenységét.
Szervezet
1 Cigány Fiatalok Kulturális Egyesület
2 Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület
3 Harmónium Független Kommunikációs Egyesület
4 HINTS Művészeti Egyesület
5 HuMuSz - Hulladék Munkaközösség
6 Kistigris Alapítvány
7 Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (MEJOK)
8 Muro Phral Cigány-Magyar Társadalmi és Kulturális Egyesület
9 Nap Klub Alapítvány
10 Oltalom Karitatív Egyesület
11 RomNet Média Alapítvány
12 Rügyecskék
13 Szigony Alapítvány
14 Utca Embere
15 Zöld Fiatalok Egyesület
16 Megálló Csoport
17 Androgyn
18 Kapocs Ifjúsági Önsegítő Alapítvány

A KFP keretében 2006. szeptember 14-én, az Erdélyi utcai Általános Iskolában az
„Építészeti értékek védelme a Magdolna-negyedben” című társadalmi vita keretében
került megrendezésre egy lakossági fórum. Tekintettel arra, hogy a Magdolna-negyed
Program különböző alprogramjai keretében megtartott korábbi lakossági találkozók
állandó témája volt az épületek jövőbeni sorsa, értékvédelme (pl.: a Józsefvárosi
Önkormányzat Főépítészi Irodája és Rév8 Zrt által közösen 2006. 05.10-én a Kerületi
Szabályozási Terv Magdolna-negyedet érintő munkarészeivel kapcsolatban megtartott
találkozó). A vita aktualitását adta az is, hogy az alprogramok közül több is szoros
összefüggésben van az épületek hasznosíthatósága szempontjából az építészeti védelem
kérdéseivel, gondoljunk csak a civilek által kezdeményezett és a program kidolgozói
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által is kezdetektől támogatott nyitott műhely koncepcióval, melynek fontosságát a
vitán jelenlévők is megerősítettek.
A III negyedév kiemelt eseménye volt a 2006. szeptember 16-án a Mátyás téren
megtartott Józsefvárosi Egészségnap 2006. egész napos rendezvénye, ami a Magdolnanegyed
Programmal
együttműködésben
került
megrendezésre
az
Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Józsefvárosi Intézete és Rév8 Zrt. közös
szervezésében. A kerületben harmadik alkalommal megrendezett esemény az
eddigiektől eltérően a Magdolna-negyed szívében a Mátyás téren és az Erdélyi utcai
iskola környezetében várta a látogatókat, ahol a megszokott szűrővizsgálatok mellett a
Magdolna-negyed Programmal ismerkedhettek az érdeklődők. A mintegy 22db sátor
között megtalálható volt a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságának (KBP), a
Családsegítő Szolgálatnak (KBP, KFP), a Gyermekvédelmi Osztálynak (KBP) és Rév8 Zrt.
pavilonja is, ahol mindenki részletes felvilágosítást kaphatott a városrész fejlesztésével
kapcsolatban.
A negyedik negyedév meghatározó eseménye volt a 2006. december 18-án az
Önkormányzat házasságkötő termében megrendezett évzáró, évértékelő karácsonyi
rendezvény, melyen közel 40 lakó mellett a Polgármester Úr, önkormányzati
képviselők, illetve a Józsefvárosi és a Fővárosi Önkormányzat és Zrt. munkatársai
vettek részt. Az állófogadás, az évértékelés mellett bemutatásra és kiosztásra kerültek
az MNP keretében 2006. évben elvégzett munkálatokat megörökítő tablók, és egyéb
ajándéktárgyak.
4.1.1 A támogatás felhasználása
Bruttó ezer Ft

Közösségfejlesztési
alprogram
Rév8 Zrt
Ebből Rév8 Zrt.
erőforrásfelhasználására
Önkormányzat
Összesen

2006. évi
tervezet
7 000

I.n.év
költség
1 755

II.n.év
költség
1 553

III.n.év
IV.n.év
2006. évi
költség
költség maradvány
3 265,54
361,9
64,56

-

1 755

1 550

1 530

0

0

0

0

0

0

0

7 000

1 755

1 553

3 265,54

361,9

64,56

4.1.2 A FEM 9.1. pontja szerinti eredményelvárás
a) a Magdolna-negyed Szomszédsági Tanács megalakításának előkészítése
megkezdődött. A civil szervezetek, a lakossági találkozók alkalmával megkezdődött az
együttműködésre nyitott közösségek felkutatása, a civil Szomszédsági Tanács, mint
lehetőség ismertetése. 2007. év elejétől a támogatott helyiségek útján számos
szervezet a negyedben megkezdi tevékenységét, amely előfeltétele a Szomszédsági
Tanács megalakulásának. Az első év alatt sikerült megismerkedni számos, a negyed
érdekében tenni akaró lakossal, akik szívesen részt vállalnának egy majdani Tanács
munkájában.
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b) A civil akcióterv kidolgozása megkezdődött, befejezésének várható időpontja 2007.
május.
c) az MNP 2005. október 14-15-i ünnepélyes nyitórendezvénye óta számos
tájékoztatással egybekötött rendezvényre került sor. Többek között 2005. december
21. és 2006. január 16. között az N&N Galériában került megrendezésre egy
helytörténeti kiállítás, melynek címe: Egy ébredő városrész – Józsefváros Magdolnanegyed.
Jelen időszak során 6 lakossági találkozó a Közterületi Alpogram, egy találkozó a KSzT,
1 találkozó pedig az Építészeti értékek védelme tárgyában került megrendezésre,
emellett folyamatos kapcsolattartás – a fórumok mellett – folyt az együttműködő
házakban. 2006. szeptember 16-án a Mátyás téren megtartott Józsefvárosi Egészségnap
2006. egész napos rendezvénye szintén ennek a feladatnak tett eleget. A közösségi
rendezvények sorát gyarapítja a 2006. december 18-án került megrendezésre az
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a Magdolna Karácsony, évzáró-évértékelő
rendezvénye, mintegy 40 lakó, helyi és fővárosi önkormányzati képviselők, a hivatal
munkatársainak részvételével.
d) Az egységesített közösségfejlesztési tevékenység az egyre több szervezetközi
együttműködési megállapodás keretében zajlik (Rév8 Zrt. - Nap Klub – ZÖFI – Oltalom,
stb.).

II. Nem kísérleti jellegű alprogramok
5 Közterületi Alprogram – Mátyás tér felújítása
Az MNP Közterületi Alprogramja (továbbiakban: „KTP”) első ütemben a Mátyás tér
megújítását foglalja magában. Rév8 Zrt. ezzel a munkával vesz részt egy Európai Uniós
projektben is, melyben vállalt kötelezettségek és feladatok a Magdolna-negyed
Programban vállalt feladatokat egészítik ki.
A lakóknak a tér fejlesztésére vonatkozó terveinek, ötleteinek felmérése, megismerése
több lépésben zajlott. Első lépésként a tájékoztatást követően felmértük a
szomszédságnak a Mátyás térrel szemben megfogalmazott legfontosabb igényeit, mely
a tervezés előkészítési szakaszának legfontosabb pontja volt.
2005. október-november hónap és 2006. február-március hónap folyamán kérdőívek
segítségével mértük fel a lakók elképzeléseit, véleményeit és igényeit. A kérdőíveket
kiértékeltük, ennek eredménye a tervezési program fontos elemét képezi. A tervezés
előkészítő szakaszában a szakmai együttműködés részeként a kérdőívek elkészítésében
a MTA Földrajztudományi Kutatóintézet vett részt.
A lakók terveinek, ötleteinek a tervezési folyamatban történő illesztése érdekében
kiemelt fontosságú volt a megújítással kapcsolatban megtartott két lakossági
találkozó, melyeken mintegy 80-100 fő vett részt. Személyes találkozóink és
kérdőíveink a lakók munkában való részvételi szándékának felmérésében is fontos
szerepet játszottak. Kismintás kérdőíves felméréseink eredményeként megállapítható,
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hogy a megkérdezettek 80%-a szívesen vállalna közösségi munkát mind a kialakítás,
mind pedig akár a működtetés, fenntartás során.
2006. március hónapban az addig beérkezett és dokumentált lakossági észrevételek
felhasználásával mintatervek készültek három különböző koncepció mentén. A
vázlattervek a 2006. március 16-i lakossági és szakmai találkozón kerültek bemutatásra
és véleményezésre. A végleges változat a 2006. május 13-i szabadtéri találkozón került
bemutatásra (tervek, makett, stb.).
A tervezés kezdeti szakaszában szakmai együttműködés keretében hallgatók
bevonásával a budapesti CORVINUS Egyetem Tájépítészeti Kara vett részt és további
tervjavaslatok érkeztek a ZöFi-től.
A második negyedévben a Budapesti Corvinus Egyetemmel megkötött együttműködési
megállapodás
értelmében
a
Mátyás
tér
engedélyezési
és
kivitelezési
tervdokumentációját a Corvinus Egyetem készítette el. A dokumentációval
kapcsolatban 2006. július 25-én történt tervegyeztetés a Józsefvárosi Önkormányzat
Főépítészi Irodája, Vagyonkezelési, valamint Építésigazgatási Osztálya és Rév8 Zrt.
részvételével.
Az MNP harmadik negyedéve során az Egészségnap keretében mutattuk be a
látványterveket az érdeklődőknek. A kivitelezés és az azt megelőző, illetve kísérő
lakossági egyeztetés október hónapban kezdődik el.
A negyedik beszámolási időszakban október és novemberben folyamán a közbeszerzési
eljárások és a kivitelezési munkák előkészítése, ütemezésének kidolgozása folyt. A
megvalósítás 2006. december 1-2-án, valamint december 8-án egy három napos
közösségi rendezvény keretében kezdődött meg, melynek az Erdélyi utcai Általános
Iskola és Gimnázium adott otthont. Rév8 Zrt. a Budapesti Corvinus Egyetem és a helyi
iskola munkatársainak, diákjainak, hallgatóinak, valamint civil szervezetek és lakók
bevonásával készítette el a Mátyás térre tavasszal kikerülő kreatív ún. ülődombokat, az
újrahasznosítás jegyében.
A Mátyás téri beruházás első üteme ezt követően, december 13-án kezdődött meg.
Ennek keretében szerkezetépítési munkák zajlottak, és zajlanak.

5.1 A támogatás felhasználása
Bruttó ezer Ft

Közterület alprogram – 2006. évi I.n.év II.n.év III.n.év
Mátyás tér felújítása (eFt)
tervezet költség költség költség
227
400
100
1 000
Rév8 Zrt
Ebből Rév8 Zrt. erőforrás227
400
100
felhasználására
0
0
0
10 000
Önkormányzat
227
400
100
11 000
Összesen

IV.n.év
2006. évi
költség maradvány
273
0
0
2 908

7 092

3 181

7 092
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6 Közösségi Létesítmény Kialakítása – Mátyás tér 15. Közösségi Ház
Alprogram
A „Mátyás tér 15. kesztyűgyár átalakítás és bővítés” tárgyában a közbeszerzési eljárást
az Önkormányzat megindította, az elfogadott ütemezés szerint a beruházás 2006.
októberében kezdődhet meg. Az intézményt működtető szervezetről a Képviselőtestület 2006. június 29-én döntött. Eszerint elfogadásra került a Mátyás tér 15. sz.
alatt létesülő Közösségi Ház szervezeti és működtetési modellje 2008. december 31-ig
tartó próbaüzemeltetési időszakra. A Mátyás tér 15. sz. alatti ingatlant az
Önkormányzat Rév8 Zrt. részére működtetésre bérbeadja 2008. december 31-ig
37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete szerint.
2006. szeptemberében eredményesen zárult a Mátyás tér 15. szám alatt kialakítandó
Kesztyűgyár – Közösségi Ház kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás.
A Közösségi Ház működtetése témájában 2006. szeptember 7-én Rév8 Zrt irodájában
került sor egy szakmai megbeszélésre – mely egy megbeszéléssorozat első alkalmát
jelentette. Az egyeztetés elsődleges célja volt, hogy megpróbáljuk feltérképezni az
intézmény hasznosításával szemben megjelenő önkormányzati, szakmai igényeket,
illetve vitát indítsunk arra vonatkozóan, hogy miként lehet a lakosság intézménnyel
szembeni elvárásait feltárni. A találkozón a Hivatal szakmailag illetékes szervezeti
egységei mellett civil szervezetek és külső szakértők vettek részt.
A Mátyás tér 15. szám alatt kialakítandó Kesztyűgyár – Közösségi Ház kivitelezésére kiírt
közbeszerzési eljárás érvénytelenségét állapította meg a Képviselő-testület és új
eljárás kiírásáról döntött. A negyedik negyedév során folytatódott a Közösségi Ház
működtetése témájában 2006. szeptemberében megkezdett szakmai egyeztetés.
6.1.1 A támogatás felhasználása
Bruttó ezer Ft

Mátyás tér 15
Közösségi ház

-

1 000

I.n.év
költség
200

-

200

350

300

150

Önkormányzat

245 000

0

0

360

1 320

243 320

Összesen

246 000

200

350

660

1 470

243 320

Rév8 Zrt
Ebből Rév8 Zrt.
erőforrásfelhasználására

7

2006. eFt

II.n.év
III.n.év
költség
költség
350
300

IV.n.év
2006. évi
költség
maradvány
150
0

Civil Háló (korábbiakban: Medikoszociális és Szociokulturális
Intézmények Elhelyezése) Alprogram

A Medikoszociális és szociokulturális intézmények elhelyezése alprogram
(továbbiakban: CivilHáló Alprogram, „CHP”) keretében felkutattuk a negyedben
megtelepedni szándékozó civil szervezeteket. Feltérképeztük a jelentkező szervezetek
potenciális helyiségigényeit, elvárásait. A JÖK PH szakmailag illetékes szervezeti
egységeivel és JVK Kft-vel közösen megkezdődött az önkormányzati tulajdonban lévő
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üres helyiségek egységes listájának összeállítása, egyes helyiségek szemléje,
beazonosítása, felmérése és a jelentkező szervezetnek történő bemutatása.
A CHP keretében a harmadik negyedév során befejeződött a helyiségek beazonosítása,
és a helyiségek részletes műszaki felmérése. Részletes adatlapot dolgoztunk ki a civil
szervezetek minél szélesebb körű megismerése céljából, melyet 2006. augusztus hónap
folyamán minden együttműködő szervezetnek ki kellett töltenie.
Budapest Józsefváros Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága 1005/2006 (IX.13.)
számon elvi hozzájárulását adta a MNP-ben résztvevő civil szervezeteknek ajánlható
helyiségek pályázati úton történő bérbeadásához. 2006. szeptember 22-én Zrt.
pályázatot hirdetett az MNP-ben résztvevő civil szervezetek számára az alább felsorolt,
a Tulajdonosi Bizottság által engedélyezett helyiségek bérlésével kapcsolatosan. A
pályázatok elbírálására 2006. október 19-én kerül sor, ezt követően kerül javaslatként
az Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága elé.
Az alprogram keretében a negyedik negyedév során Zrt. a Budapest Józsefváros
Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága 1005/2006 (IX.13.) számú határozata alapján,
2006. szeptember 22-én Zrt. pályázatot hirdetett az MNP-ben résztvevő civil
szervezetek számára a Tulajdonosi Bizottság által engedélyezett helyiségek bérlésével
kapcsolatosan. A pályázatok elbírálására 2006. októberében került sor.
Ezt követően tárgyalásos úton megkezdődött a civil szervezetekkel való egyeztetés az
ingatlanok leendő hasznosításával kapcsolatban, melynek megtárgyalása a bérleti
szerződés előkészítéséhez, az MNP-ben rendelkezésre álló támogatás felhasználása,
valamint a végleges használatba vétel miatt vált szükségessé. A javaslat az
Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága elé várhatóan 2007. januárjában kerül.

7.1 A támogatás felhasználása
Bruttó ezer Ft

CivilHáló
alprogram Rév8 Zrt
Ebből Rév8 Zrt.
erőforrásfelhasználására
Önkormányzat
Összesen

1 000

I.n.év
költség
268

-

268

300

284

0

0

0

0

0

0

0

1 000

268

300

432

0

0

2006. eFt

II.n.év
III.n.év
költség
költség
300
432

IV.n.év
költség

2006. évi
maradvány
0
0

7.2 A FEM 12.1. pontja szerinti eredményelvárás
a) Jelen jelentési időszak alatt csaknem befejeződött a helyiségek támogatott
biztosításának megvalósítása. Döntés 2007. márciusában várható.
b) Későbbi ütemek eredménye.

16

8

Támogatás felhasználás / 2006.
a) Havi bontásban

Elszámolt hónap

Összeg

Január-március

4 330 200

Április

2 091 800

Május

1 420 564

Június

3 896 677

Július

1 782 420

Augusztus

3 771 117

Szeptember

6 416 181

Október

4 776 829

November

3 235 485

December

8 414 191

Mindösszesen

40 135 464

b) Alprogramonként
Bruttó ezer Ft

Alprogramok

2006.
eFt

I.n.év
költség

II.n.év
költség

III.n.év
költség

IV.n.év
költség

2006. évi
maradvány

BBÉP

31 750

1 854

1 904

5 299

6 759

15 934

IOP

18 000

26

2 878

0

3 167

11 929

IFP

3 000

0

0

0

800

2 200

KBP

16 000

0

24

893

2 008

13 075

KFP

7 000

1 755

1 553

3 266

362

64

KTP

11 000

227

400

100

3 181

7 092
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KHP

246 000

200

350

660

1 470

243 320

CHP

1 000

268

300

432

0

0

333 750

4 330

7409

10 650

17 747

293 615

Összesen
4 negyedév
mindösszesen

40 135

Az MNP 2006. évi időszaka alatt a megvalósítás a Közösségi Ház kialakításától
eltekintve a FEM által meghatározottak szerinti ütemben haladt. A lakossággal való
kapcsolatfelvétellel a Program egyik legrögösebb periódusán van túl, mely
eredményesnek mondható, azonban sikeressége, valamint az eredményelvárásban
meghatározott célok teljesülése csak a későbbi időszakokban mérhetők igazán.

Határozati javaslatok
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Rév8 Zrt. által a Magdolna negyed
Program I. éves beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Budapest. 2007. február 19.

Csécsei Béla
Polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte

Dr. Xantus Judit
jegyző
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