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1 Előzmények
A Magdolna Negyed Program I.” (továbbiakban „MNP I”) megvalósítására Budapest
Fővárosi és Budapest Józsefvárosi Önkormányzat között megkötött támogatási
szerződés értelmében a 2005-2008. közötti időszakban 821 millió Ft. használható fel,
melyből 131 millió Ft kerületi önrész mellett a Fővárosi Önkormányzat 690 millió Ft
vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 459/2005.(XI.29.) sz.
határozatával elfogadott, az MNP I végrehajtását szabályozó, Önkormányzat és Rév8
között létrejött Feladat-ellátási Megállapodás 5.4.; 9.3.; 10.3. pontjai szerint, Zrt.
évente kétszer beszámolót készít az Önkormányzatnak.
Jelen beszámoló jelentési időszaka: 2007. január 1. – 2007. december 31. Az
alprogramokban végzett tevékenységek a Feladat-meghatározásban (FEM) szereplő
„Kísérleti jellegű” és „Nem kísérleti jellegű” alprogramok szerinti kettős tagolásban
és sorrendben kerülnek bemutatásra.
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.

2 Szervezetek közötti együttműködés
A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei és Rév8 közötti együttműködést a FEM és
a PER tartalmazza. Az együttműködést az alábbi ábra szemlélteti.

Rév8 az MNP egyes alprogramjainak megvalósítása kapcsán együttműködik a
Polgármesteri Hivatal, illetve a Fővárosi és Józsefvárosi Önkormányzat illetékes
szervezeti egységeivel.
A Magdolna-negyed Program megvalósítása során Rév8 Rt-nek a Józsefvárosi
Önkormányzat alábbiakban felsorolt szervezeti egységeivel szükséges szoros
együttműködést kialakítania.
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2005.(XI.29.) sz.
önkormányzati (HVT) rendelete, valamint az Önkormányzat és Rév8 között megkötött
együttműködési megállapodás értelmében a teljes Magdolna-negyed hosszútávú,
integrált fejlesztési elképzeléseinek érvényesülése szempontjából állandó
egyeztetési, adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a Főépítészi Iroda és Rév8 Zrt
vonatkozásában.
Az Épületfelújítási alprogram megvalósítása érdekében Rév8 Zrt, a Lakásügyi és
Építésigazgatási Osztállyal, a JVK Kft-vel, a Védőháló-Józsefváros Kft-vel működik
együtt. A Feladat-meghatározás 5.2.2., 5.2.4., 5.3.1. pontjai vonatkoznak az érintett
szervezetek feladatait érintő kérdésekre.
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Rév8 Zrt és JVK Kft együttműködése négy tevékenységre terjed ki: adatszolgáltatás;
az épületek felmérésében és a munkák átvételében való közreműködés;
Közreműködés a karbantartási és kezelési terv kidolgozásában.
Rév8 Zrt és a Lakásosztály együttműködése két tevékenységre terjed ki:
adatszolgáltatás; együttműködés a bérbeadásnál.
Rév8 Zrt és az Építésigazgatási Osztály együttműködése csak adatszolgáltatásra
terjed ki.
Az Oktatási Program végrehajtása során Rév8 Zrt és az Oktatási, Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Osztályának szoros együttműködésében valósul meg, különösen az
Erdélyi utcai Általános Iskola és a Dugonics András Gimnázium egyesítési
folyamatának menedzselése idején.
A Bűnmegelőzési Program keretében szoros együttműködés bontakozott ki a
Népjóléti Osztállyal, különösen a Szociális és Gyermekvédelmi Irodával.
A Közterületi Program lebonyolításában Rév8 Zrt a Gazdálkodási Osztály
együttműködésére számíthatott, amely a területét érintő közterületi, fejlesztési
munkálatokról egyeztetési, adatszolgáltatási kötelezettséget jelent.
Közösségfejlesztési Program rendezvényei keretében a Józsefvárosi Egyesített
Bölcsődékkel, a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálattal, az negyed óvodáival és civil
szervezetekkel zajlik együttműködés.
A CivilHáló Program megvalósításában Rév8 Zrt. a JVK Kft-vel, a Kisfalu Kft-vel
működött együtt.
A Pénzügyi Osztály a program elszámolási folyamatában működik együtt Rév8 Zrt-vel.
A legszorosabb együttműködés Rév8 és a Projekt Iroda között működik. Az Iroda
feladata sokrétű, a Hivatalon belüli koordináció mellett az alábbi főbb
tevékenységeket látja el az együttműködés keretében.
Rév8 a feladatok ellátása során felmerült költségeiről számlát állít ki, melyeket
minden hónapban a Projekt Irodának ad le. Az Iroda a Pénzügyi Osztállyal közösen
ellenőrzi, illetve az ellenőrzést követően igazolja a teljesítést és gondoskodik a
támogatás kifizetéséről.
Az Iroda menedzseli és részt vesz minden, Önkormányzati döntést érintő Hivatalon
belüli egyeztetésen, bármely alprogramról is legyen szó.
Az Irodára fontos feladat hárul a döntés-előkészítési folyamatban, szerződések,
szakmai anyagok, előterjesztések kidolgozásában, ellenőrzésében.
Az Iroda koordinálja, menedzseli a Hivatal Rév8, illetve külső szerv felé, valamint
Rév8 Hivatal felé szükséges információszolgáltatási tevékenységét.
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I. Kísérleti jellegű alprogramok
3 Bérlői Bevonással történő Épületfelújítás Alprogram
A bérlői bevonással történő épületfelújítási program keretében a Szigetvári utca 4.
(továbbiakban: „Sz4”), a Dankó utca 7. (továbbiakban: „D7”), Karácsony Sándor utca
22. (továbbiakban: „KS22”), illetve az Erdélyi utca 4. (továbbiakban: „E4”) sz. alatti
épületekben folytatódott a 2006. évben megindított folyamat, immár a nagyfelújítási
munkálatokkal kiegészülve.

3.1 Dankó utca 7.
A Dankó utca 7-ben egy 2007. január 9-én megtartott lakossági találkozóval kezdtük
meg az évet. Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 398/2007.(VII.04.)
sz. határozatával elfogadta az épület 2008. december 31-ig tartó Épületfelújítási
Tervét, és fedezetéül jóváhagyta az erre a célra előirányzott 65 millió Ft-ot.
2007. I. félévének meghatározó felújítási tevékenysége volt az udvarzöldítés, melyet
Rév8 a Zöld Fiatalok Egyesülettel (ZÖFI) együttműködésben hajtotta végre. Az
udvarrekonstrukció a közösségi részvétellel zajló épületfelújítási program integráns
részévé vált.
Az Élő Udvar két mintaprojektje az „Egy élhetőbb és biztonságosabb Magdolnanegyedért” projekt keretében a Dankó utca 7. és Szigetvári utca 4. épületekben
valósult meg. A projekt célja, hogy az épületfelújításban együttműködő házak belső
udvarának zöldítésén keresztül hozzájáruljunk a bérházak lakóinak életminőség
javításához, illetve a kertépítésen keresztül segítsük az öntevékeny lakóközösségek
kialakulását.
A Dankó utca 7-ben 2006. október 12-én került megrendezésre az első közösségi
tervezés. Az információgyűjtés, egyben ötletbörze, célja a vázlattervek
elkészítéséhez nélkülözhetetlen sarokpontok felállítása volt. Az első ötletek alapján
elkészült koncepciót 2006. november 14-én vitattuk meg újra.
2006-2007. év fordulóján a ZÖFI munkatársai végig látogatták a ház lakóit, a
személyes kapcsolatok kialakítása és az egyéni elképzelések mélyebb megismerése
céljából. A végleges terveket 2007. február 21-én az Erdélyi utcai iskola padsorai
között tartott közösségi tervezés során készítettük el.
A fizikai közösségi munkák az udvarrekonstrukciót kísérő gépészeti megújítással
párhuzamosan folytak. Az udvar mérete, valamint kedvezőtlen adottságai miatt két
hétvégén kizárólag tereprendezés folyt a lakók, hazai és külföldi zöld aktivisták és
természetesen Rév8 és ZÖFI munkatársainak részvételével.
2007. március 11., március 24-25., március 31. és április 1-én már a termőföld
behordásával és az első növények elültetésével folytatódtak a munkálatok. A ház Élő
Udvara 2007. május 12-13-én egy kétnapos ültetéssel készült el teljesen.
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A közösségi részvétellel megújult belső udvar, a Szigetvári utca 4. szám alatt
kialakított udvarral közösen 2007. május 16-án egy ünnepség keretében lett átadva,
ahol a Polgármester Úr, Alpolgármester Asszony, a Főváros és Kerületi Önkormányzat
képviselői mellett a Minisztérium, szakmai szervezetek, valamint a média
munkatársai is jelentős számban képviseltették magukat. A projektről részletesen a
www.rev8.hu, www.bunmegelozes.hu oldalakon olvashatnak.
Az udvarrekonstrukción kívül a ház ebben a félévben lett felszerelve kaputelefonnalhálózattal, valamint megerősítésre és átalakításra került a kapu, akadálymentes
kapubejáró került kialakításra. Az együttműködési megállapodáshoz kapcsolódóan
2007. június 6., és 13-án, került megrendezésre lakossági találkozó. 2007. III.
negyedévében megkezdődtek a hátsó, földszintes épületszárny födém-megerősítési
munkálatai. 2007. utolsó heteiben megújul az épület elektromos hálózata.

3.1.1 Erdélyi utca 4.
2006. negyedik negyedévében 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 megvalósíthatók.
A házban 2006-ban megkezdődött az épület építészeti, statikai és épületgépészeti
felmérése. A statikai szakvélemény 2007. I. negyedévében készült el.
Józsefváros
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
398/2007.(VII.04.)
sz.
határozatával elfogadta az Erdélyi utca 4. sz. alatti épület 2008. december 31-ig
tartó Épületfelújítási Tervét, és fedezetéül jóváhagyta az erre a célra előirányzott 70
millió Forintot.
2007. II. negyedévében a részben a bérlők munkájával felújításra került a ház
kapuja. Kiépítésre került az épület kaputelefon-rendszere. A III. negyedév folyamán
megújult a ház gázhálózata, ezt követően társaságunk lebontotta az épület udvarán
álló romos, egykori műhelyépületet. Az év utolsó hónapjában a lépcsőházi nyílászárók
cseréjével teljesültek az együttműködési megállapodásban vállalt 2007. évi
munkálatok.

3.1.2 Karácsony Sándor utca 22.
Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.(II.15.) sz.
határozatával elfogadta a Karácsony Sándor u. 22. ház 2008 december 31-ig tartó
Épületfelújítási Tervét, az ahhoz kapcsolódó, Rév8 és a bérlői közösség között
megkötött Együttműködési megállapodást és a felújítások fedezetéül jóváhagyta az
erre a célra előirányzott 80 millió Forintot.
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A házban 2007. január 24-én, február 6-án, február 15-én, február 21-én, március 29én, április 4-én, május 9., június 4-én tartottunk lakossági megbeszéléseket. 2007.
június 18-án kezdődött meg az udvar megújítása. A többi házzal ellentétben, itt a
lakók összefogásával lett feltörve az udvart borító betonfelület, és egy méter
magasságban a teljes belső homlokzat hosszában le lett verve a vakolat. 2007. július
és augusztus folyamán folytatódott vállalkozók bevonásával az udvar alatti gépészeti
és burkolási munka, ciszterna került beépítésre. Fejlesztésre került a kaputelefonhálózat.
Az együttműködési megállapodásban meghatározott felújítási ütemtervet 2007. IV.
negyedévében Rév8 a lakóközösség kezdeményezésére módosította. Az előkészített
elektromos-hálózati rekonstrukció, és a víz-, és csatornahálózat megújítása 2008. I.
negyedévére lett halasztva. 2007. IV. negyedévében befejeződött az udvar zöldítése,
közösségi zöldítés keretében a lakók három napos munka keretében végezték el a
talajcserét a kialakított zöldfelületi részeken, és ültették el a mintegy 150 növényt.
2007. novemberében befejeződött a nyílászárók cseréje. Kompenzációs
munkálatként azok a lakások lettek új nyílászárókkal felszerelve, ahol a bérlők részt
vettek a korábbi egy év közösségi munkálataiban, illetve szociális szempontból
indokolt. Társaságunk a lakossági kapcsolattartók által vezetett feljegyzések,
valamint saját jelenléti íveink, jegyzőkönyveink alapján a szociális szempontokat
figyelembe véve összeállította azt a kompenzációs listát, melyet a ház elé
terjesztett, és a közgyűlés megvitatott, majd tételesen elfogadott. 2007. utolsó
hónapjában megkezdődött a ház alagsori kishelyiségének közösségi célra történő
átalakítása, klubhelyiség kialakítása bérlői összefogással. Megtörtént a lakásokon
belüli fűtési rendszerek felülvizsgálata.

3.1.3 Szigetvári utca 4.
Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.(II.15.) sz.
határozatával elfogadta a Szigetvári utca 4. 2008. december 31-ig tartó
Épületfelújítási Tervét, az ahhoz kapcsolódóan, Rév8 és a bérlői közösség között
megkötött Együttműködési megállapodást és a felújítások fedezetéül jóváhagyta az
erre a célra előirányzott 100 millió Forintot.
Az első félév folyamán aláírásra kerültek a bérlői közösségek és Rév8 közötti
Együttműködési megállapodások, mellyel megteremtődött az MNP lebonyolító
szervezet és a közösség közötti napi kapcsolat intézményesülése. A megállapodások
részletesen tartalmazzák a közösség és Rév8 feladatait, kötelezettségeit, a
kapcsolattartás formáit, a felújítási folyamat részleteit. Külön egységként kezeljük
az épületben megvalósított Élő Udvar projektet, amely az „Egy élhetőbb és
biztonságosabb Magdolna-negyedért” című projekt keretében az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottság támogatásával valósult
meg.
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2007. I. félévének meghatározó felújítási tevékenysége volt az udvarzöldítés, melyet
Rév8 a Zöld Fiatalok Egyesülettel (ZÖFI) együttműködésben hajtotta végre. Az
udvarrekonstrukció a közösségi részvétellel zajló épületfelújítási program integráns
részévé vált.
A projekt konkrét célja, hogy a bérlők bevonásával történő épületfelújításban
együttműködő házak belső udvarának zöldítésén keresztül hozzájáruljunk a bérházak
lakóinak életminőség javításához, illetve a kertépítésen keresztül segítsük az
öntevékeny lakóközösségek kialakulását.
Az Élő Udvar egyik akcióterülete a Szigetvári utca 4. épülete volt. A Szigetvári utca
4-ben október 17-én került megrendezésre a közösségi tervezés. A házban az udvaron
3 órás találkozók alkalmával megbeszélést folytattunk a lakók udvarra vonatkozó
elképzeléseiről. Az információgyűjtés, egyben ötletbörze, célja a vázlattervek
elkészítéséhez nélkülözhetetlen sarokpontok felállítása volt.
Az első ötletek alapján elkészült koncepciót a közösséggel 2006. november 13-án
vitattuk meg újra. A téli időszak alatt 2006. november és december folyamán a ZÖFI
munkatársai felkeresték a ház lakóit, a személyes kapcsolatok kialakítása és az
egyéni elképzelések mélyebb megismerése céljából. A végleges terveket a 2007.
február 28-án tartott közösségi tervezés során készítettük el.
A fizikai közösségi munkák az udvarrekonstrukciót kísérő gépészeti megújítással
párhuzamosan, ütemezetten kezdődtek meg 2007. március folyamán. A vállalkozók
által elvégzett udvarfeltörést és közmű-rekonstrukciót követően a lakók munkájának
köszönhetően 2007. április 20-22-én készült el teljesen az udvar.
A közösségi részvétellel megújult belső udvarok 2007. május 16-án egy ünnepség
keretében lettek átadva, ahol a Polgármester Úr, Alpolgármester Asszony, a Főváros
és Kerületi Önkormányzat képviselői mellett a Minisztérium, szakmai szervezetek,
valamint a média munkatársai is jelentős számban képviseltették magukat. (A
projektről részletesen a www.rev8.hu, www.bunmegelozes.hu oldalakon
olvashatnak).
Az épületben az udvarzöldítés mellett 2007. májusában befejeződött az udvar alatti
víz- és csatornahálózat rekonstrukciója is. 2007. szeptemberében megvalósult a
gázhálózat mérőórákig történő teljes megújítása. 2007. utolsó negyedévében
megvalósul a víz-, és csatornahálózat teljes megújítása is. Ennek keretében lakáson
belüli beavatkozásokra is sor kerül. Kompenzációs és szociális szempontokat
figyelembe véve többlet helyreállítási munkák, komfortfokozat növelését célzó
munkák is megvalósulnak.
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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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.

3.2 A támogatás felhasználása
Költség típusa
Felújítási költség
Rév8 feladat-ellátás
Mindösszesen

2007. évi felhasználás
101 590 063
9 372 500
110 962 563

Az épületeknél jelentkező költségek tartalmazzák az összes felújításhoz kapcsolódó
kifizetéseket, a Rév8 Zrt. feladat-ellátásának költsége tartalmazza Rév8 Zrt-nek az
alprogramra fordított költségeit (bérjellegű kifizetések)

4 Innovatív modellprogramok
4.1 Innovatív Oktatási Alprogram
4.1.1 Kidpix - gyermekképzés
A megvalósított programok jellegüket tekintve kétféle csoportra bonthatóak.
Egyrészt egy olyan programcsomagra, amely a vizuális művészetek azon spektrumát
választotta kiindulásul, melyek az újmédiák által kínált lehetőségeket használta az
alkotásban és azokra reflektált. Másrészt egy olyan programsorozat, amely a
drámapedagógia alapjaira épülő foglalkozássorból állt, mely ugyanezen multimédiás
eszközöket a drámajátékba beépítve alkalmazta.
A programban a 2006-2007. tanévben a 3. és 4. osztályos diákok vettek részt, 16
tanuló, 3 csoportban, heti egy alkalommal, két órában dolgoztak együtt
drámapedagógussal, képzőművészekkel illetve a napközis pedagógusukkal. Az egyes
alkalmak három tematikus részre bonttattak, az első részben a felvetett téma
manuális megoldásával, a másodikban a dramatikus feldolgozásával és a harmadikban
pedig a digitális megoldással dolgoztunk. A drámajátékban mindenki részt vett, kis
csoportban (kb.: 5 fő egy játékban), ezalatt a többiek az alkotáson dolgoztak. A
foglalkozások témái közt szerepelt maszkkészítés, papírszereplők reklámfilmekbe,
maszkos képregény készítés, lakásdesign –lakberendezés, számítógépes graffiti,
portrék, feliratok alkotása stb.
A Kidpix gyermekprogram a 2007-2008. tanévben is folytatódott, úgy hogy az iskola
pedagógusai fokozatosan átveszik a képzés vezetését, és a program gazdái külső
szakmai segítséget nyújtanak a megvalósításhoz. Az aktuális tanévben havi 16
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alkalommal folynak gyermekfoglalkozások,
foglalkozásra nyílik lehetőség.

továbbá

havonta

4

tanárképző

4.1.2 Kidpix - tanárképzés
Az iskola adott otthont annak a 128 órás tanárképző programnak, melynek keretében
az iskola tanárai elsajátíthatták a multimédiás oktatáshoz alapvetően szükséges
tudást és megtanulhatták azokat a kiegészítő technikákat, melyekre a jövőben
elengedhetetlenül szükségük lesz. A tanárok számára kialakított digitális-művészeti
képzés multimédiás alapismeretekből, videótechnikából, számítógép és internet
használatából, valamint a vizuális oktatás mediális technikákhoz kapcsolódó
módszertanának megismeréséből állt. A pedagógusok csapata mára nagyobb
biztonsággal használja a számítógépet, fényképezőgépet, és a társaság fele pedig a
komolyabb felkészültséget igénylő grafikai programokban is jártasságot szerzett.
Minden pedagógus készített egy prezentációt egy iskolai eseményről illetve videón és
fotón feldolgoztak egy-egy általuk választott témát. Készültek vizuális segédanyagok
egy-egy órához illetve magyarázó segédanyagok például a könyvtár használatához.
A programok eszközigénye nagyjából azonos volt. Az átjárás mind a technika
folyamatos elsajátítása révén, mind a tematikai alap karaktere révén biztosított volt.
Tehát aki az egyik programban előrehaladt, hasonlóan haladt a másikban is. A csapat
számára nagyon fontosak és eredményesek voltak a drámatechnikára épülő órák,
melyek során olyan módszereket ismerhettek meg, amiket a délelőtti szakórákon
sikerrel tudtak alkalmazni. Részt vettek egy konfliktuskezelést tárgyaló 5x4 órás
foglalkozás sorozaton, mely a visszajelzések alapján nagyon eredményesnek
bizonyult. A pedagógusok a mesék dramatikus feldolgozását az iskolai óráikon is
megtették és a „Roma Nap” valamint az iskolai nyílt nap keretében egyes elemeit
bemutatták. A multimédiás technikákat az iskolai órákon túl a kirándulásokon,
farsangon használták, és nagy sikert arattak felvételeikkel, prezentációikkal. A
program végén közösen állítottuk össze egy-egy gyerekcsoport számára a következő
foglalkozások munkatervét.
A pedagógusok a hospitálások során elsajátíthattak olyan vizuális pedagógiai
módszereket a gyakorlatban, melyeket különböző művészetpedagógiai műhelyekben
ismerhettek meg. Jártak a Jövő Háza Jövő Iskolájában, ahol a digitális technikák
legújabb felhasználási lehetőségeit tanulmányozták, a Gyermek és Ifjúsági
Képzőművészeti műhelyben, ahol képzőművész pedagógusok kreativitást fejlesztő
alkotói programjában vettek részt. Múzeumpedagógiai módszereket tanultak a
Szépművészeti Múzeum múzeumpedagógiai csoportjával való közös munkájuk során
illetve a projekt módszer egy-egy példáját gyakorolták a Rogers Iskolában.
A pedagógusok és a Kidpix közös pályázatot készítettek, melynek köszönhetően nem
csak a pedagógusok, de a gyerekek is ellátogattak egy-két foglalkozásra a fent
említett műhelyekbe. Azáltal a Kidpix-ben dolgozó harmadikos és negyedikes
gyerekeken kívül a gimnáziumi osztályok és a felső tagozatosok is kipróbálhatták
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magukat a vizuális alkotóműhelyekben, megismerték a Szépművészeti Múzeum
gyűjteményét, betekintettek a Magyar Nemzeti Galéria kulisszái mögé és részt vettek
Mars utazáson a Jövő Házában.

4.1.3 Ravasz Róka Program
Szintén 2006. szeptemberében indult el a svéd gyökerekre visszavezethető Ravasz
Róka oktatási modellprogram, mely heti 2x2órában jelentett tartalmas elfoglaltságot
az iskola alsó tagozatos diákjai számára. A program négy civil szervezet összefogása
keretében valósult meg. A programban a 2006/20007-es tanévben 20 diák vett részt.
A projekt a gyermekek nyelvi fejlesztését tűzte ki alapcélul, melynek során az aktív
kétnyelvűség fontos szerepet kapott. A projekt az olvasás- és írástanulást élvezetessé
és szórakoztatóvá teszi, hogy a gyermekek saját olvasmányélményeiknek
köszönhetően a későbbiekben is aktív olvasók maradjanak. Az olvasás tanításának
leghatásosabb módja, ha több oldalról, többféleképpen közelítik meg. A gyermekek
érdeklődése nő az olvasás iránt, ha a tanár felolvas nekik, együtt olvas velük, majd
lehetőséget kapnak az önálló olvasásra.
Közös meséket és történeteket írtak, melyeket aztán újra és újra elolvashattak
együtt. Közösen dolgoztak a mesék szövegével, pl. szavakat és betűket kerestek.
Néhány történetből ún. nagy-könyvet készítettek, melyet a gyerekek nagy
lelkesedéssel olvasnak csoportosan és önállóan is. Minden nap lehetőséget kaptak a
gyerekek, hogy szabadon elmeséljenek valamit, ami foglalkoztatja őket. Így
elérhető, hogy meg merjenek szólalni mások előtt és megtanulják előre
végiggondolni a mondanivalójukat. Beszédkészségük fejlesztése érdekében egy
szabadon választhatott képről is beszélnek.
Utóbbi 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
megállapodást kötöttek a programban való együttműködésre.
Havonta egyszer a gyerekek felkeresték a könyvtárat, ahol a könyvtáros beszámolt
azokról a könyvekről, melyeket utána az osztály kikölcsönzött. A tanárok minden nap
felolvastak ezekből a könyvekből.

4.1.4 Egyéb készségfejlesztő programok
A Mátyás tér megújításának programjához kapcsolódóan az iskola adott otthont 2006.
december 1-2-án annak a 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,
melyek 2007. tavaszán kerültek kihelyezésre a Mátyás téren.
A 2007/2008-as tanévre történő beiskolázáshoz kapcsolódóan 2007. áprilisában került
megrendezésre a jövendő elsősöket és szüleiket megcélzó nyílt nap, melynek
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keretében a gyermekeket és kísérőiket az iskola egyedi programjait bemutató órái,
kézműves foglalkozások, nyitott számítógépes terem, izgalmas játékok várták.

4.1.5 A támogatás felhasználása
Költség típusa

2007. évi felhasználás

Oktatási programok költsége:

7 537 825

Rév8 feladat-ellátás

999 500

Összesen

8 537 325

4.2 Innovatív Foglalkoztatási Alprogram
3.4.2 Üres helyiségek inkubátor-ház típusú hasznosításának megindítása
A program céljára 5 darab üresen álló önkormányzati tulajdonban lévő helyiség került
kijelölésre, melyek a következők:

Utca
Homok

Házsz.
8-10

Em/a
PE.

Magdolna u.

14.

fszt.

m2
63

elhelyezkedés
utcai pince
udvari, fszt.

Fent megnevezett helyiségek műszaki felmérése folyamatosan történik. A helyiségek
használatáról civil szervezetekkel elkezdődtek.

3.4.3 Felnőttképzés, munkahely-közvetítés és tanácsadás
A Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal létrejött egy együttműködési
keret megállapodásunk, mely jelen pillanatban egy jó strukturált, közös cél
érdekében tevékenykedő munkacsoport felállításán dolgozik.
A képzési programok kapcsán arra törekszünk, hagy a tanfolyamok mindenki számára
elérhetőek legyenek. Ehhez szükséges a jól előkészített kommunikáció mellett a
többlépcsős oktatás is. A negyedre jellemző az alacsony iskolázottság és nem ritka a
nyolc osztálynál alacsonyabb iskolai végzettség sem. A nyolc osztályos bizonyítvány
megléte nélkül nem lehetséges szakképzésben való részvételre. Ezért a Lakatos
Menyhért Általános Iskola és Gimnázium biztosítani kívánja a 8 osztályos felzárkózató
képzést. A felnőttek számára tartott felzárkóztató oktatások az első lépés a későbbi
szakképzési rendszerben való részvételnek.
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4.3 Bűnmegelőzési Alprogram
A Bűnmegelőzési alprogram keretében a Józsefvárosi Önkormányzat és a BRFK VIII.
kerületi Rendőrkapitányság együttműködési megállapodása alapján a Biztonságos
Magdolna-negyedért Szakmai Munkacsoport 2006-ban került megalakításra1. A
munkacsoport 2006-2007-ben négy ülést tartott, az üléseken átlagosan 17 szakember
vett részt. A csoportban résztvevő rendőrségi, szociális és egyéb területeken dolgozó
szakértők munkája hozzájárult ahhoz, hogy 2007 szeptemberére elkészült a
Magdolna-negyed közbiztonsági helyzetének elemzése és a stratégia tervezete. A
helyzetelemzés a Rév8 honlapján olvasható, a stratégia véglegesítése folyamatban
van. A stratégia elemeinek döntő többsége beépült az MNP II-be, így ezek a
programok az Európai Unió által finanszírozott kiemelt projekt keretében 2010-ig
megvalósulhatnak.
A munkacsoport lehetőséget nyújtott arra, hogy a résztvevők betekintést kapjanak
más szakterületek nézőpontjába, tevékenységébe, annak aktuális problémáiba. A
formális és informális információcsere a megbeszéléseken és az ülések után is
folytatódott. A munkacsoport egyes tagjai háttérelemzések készítésével járultak
hozzá a helyzetkép kidolgozásához és konkrét javaslatokat, ötleteket vetettek fel a
stratégia kialakításához. A stratégia tervezeteinek megvitatása, a szakmai és
megvalósíthatósági kontroll is hasznos volt a programkészítés időszakában. Viszont a
hazai országos és helyi bűnmegelőzési politika mostoha kezelése, gazdátlansága, a
helyi szintű intézményesítettség hiánya, a közvetlen és közvetett bűnmegelőzési
eszközök, modellek ismeretlensége, valamint az érdekelt helyi szereplők
túlterheltsége, egy részének motiválatlansága, alacsony kooperációs kézsége
nehezítette a munkát.
A tervezett vezetői tréning megszervezésére eddig nem került sor, szakmai
továbbképzésre igen, 4 általános iskolai gyermekvédelmi felelős vett részt a
resztoratív-technikákat
bemutató
nemzetközi
konferencián.
E
módszer
alkalmazásával kortárs-segítő, magatartásproblémás és peremhelyzetű gyerekek
számára csoportfoglalkozások, valamint pedagógus továbbképzés kezdődik a MNP II.
program keretében.
Az alprogram keretében három „közbiztonsági kampány” kerül megrendezésre. A
„kampányok” közül az első szervezése folyik, amelynek keretében áldozatok és
elkövetők képviseletével foglalkozó non-profit szervezetek képviselői beszélgetnek a
Magdolna-negyedben élő felső tagozatos diákokkal osztályfőnöki órák keretében. E
projekt várhatóan kb. 150 felső tagozatos diákot ér majd el a Magdolna-negyedben,
1

A munkacsoportba az alábbi szervezetek vezetői kaptak meghívást: Erdélyi utcai Általános Iskola és Gimnázium,

Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat, Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat - Védőnői Szolgálat, Józsefvárosi
Gyermekjóléti Szolgálat, Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht., Józsefvárosi Közterület-felügyelet,
Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft., Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Őszirózsa
Gondozó Szolgálat, illetve a Corvin Projekt Iroda, Gyámhivatal, Gyermekvédelmi Osztály, Lakásügyi Osztály,
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztály, Szabálysértési Osztály, Szociális Osztály, és a Vagyonkezelési
Osztály.
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illetve Józsefvárosban. A további „kampányok” – terveink szerint – az idős emberek
otthoni biztonságával és a megújított Mátyás tér állapotának megóvásával foglalkozik
majd.
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 10.000 eFt. támogatást nyert az Igazságügyi
Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához Bűnmegelőzési
makroprojektek megvalósítására kiírt pályázaton. Az „Egy élhetőbb, biztonságosabb
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. A projekt 2007. május 31-én fejeződött
be.
4.3.1 A támogatás felhasználása
Költség típusa

2007. évi felhasználás

Bűnmegelőzési alprogram

2 470 693

Rév8 feladat-ellátás

5 731 760

Összesen

8 202 453

5 Közösségfejlesztés Alprogram
2007. április 20-21.: Mátyás téri aszfaltfestés történt meg. A kétnapos rendezvényen
az Erdélyi utcai iskola tanulói, és a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói kihelyezték
a 2006. decemberében szintén közösségi munkában elkészült ülődombokat a téren,
és a kreatív foglalkozásként különböző mintákkal színesítették az újonnan kialakított
aszfaltfelületet.
2007. május 16-án került sor az Udvaravató rendezvényre – az Élő udvarok
ünnepélyes átadására. A bűnmegelőzési mintaprojekt ünnepélyes zárásaként került
megrendezésre a Dankó utca 7. szám alatti épület megújult udvarán az avató
ünnepség. Az Élő Udvar projektben érintett két ház lakói mellett, a Budapest
Fővárosi és Józsefvárosi Önkormányzat részéről, szakmai szervezetek, valamint a
támogató Minisztérium részéről is szép számmal vettek részt a rendezvényen. A
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munkálatokat felelevenítő vetítés mellett angol művészek performance előadással
szórakoztatták a megjelenteket.
A Magdolna Gyermeknapra 2007. május 25-én került sor Gyermeknap alkalmából
Rév8 a Nap Klub Alapítvánnyal közösen a négy együttműködő ház kezdeményezését
felkarolva rendezett gyermeknapi eseményt a Szigetvári u. 4. sz. alatt, a megújult
környezetben. Gyermekfoglalkozás mellett a helyi családok előadásai jelentették a
csúcspontot a jó hangulatú rendezvénye.
2007. május 15-23.: Magdolna Negyed Helytörténeti Kiállítása. A bűnmegelőzési
vándorkiállítással párhuzamosan került lebonyolításra a Történetek Józsefváros
Magdolna-negyedről pályázat és kiállítás. A tevékenység célja, hogy a Magdolnanegyed területén található lakóközösségek a saját történetük feldolgozása,
bemutatása által jobban megismerjék lakókörnyezetüket, és egyúttal egymást is.
A nagyvárosi környezetben a helyi lakosok interperszonális kapcsolatai csak igen szűk
körre korlátozódnak. A negyedben jellemző az emberek elzárkózása, a kapcsolatfelvételi próbálkozások hiánya. Az itt élők gyakran saját lakótársaikat is alig ismerik,
lakókörnyezetükről, annak történetéről pedig szinte semmiféle információval nem
rendelkeznek. A kapcsolatok és ismeretek hiánya gátat szab a közösségi
kezdeményezések kialakulásának is. A negyedről, annak lakóiról szóló tájékoztatás,
kiállítás megbonthatja ezeket a gátakat, segítségével kialakíthatjuk a Magdolna –
negyedhez kapcsolódó identitást. Sokakban most tudatosult először, hogy a
városrészt melyben élnek Magdolna – negyednek nevezik.
A kiállítás szervezésének kezdetekor felhívást tettünk közzé a legkülönbözőbb
csatornákon a bérházi lakóközösségek számára. A tevékenység keretében képes,
szöveges, esetenként filmes illusztrációkat kértünk. A történeti feldolgozást Rév8
munkatársainak bevonásával, szakmai irányításával végeztük el. A társaság nyújtott
technikai segítséget is az illusztrációk elkészítésében. Az anyag összeállításában
elsősorban azok a lakóközösségek vettek részt, melyekkel a Magdolna Negyed
Programon belül folyamatos az együttműködésünk (Szigetvári u. 4., Karácsony S. u.
22., Dankó u. 7., Erdélyi u. 4. bérházak, valamint Mátyás tér 14. sz. társasház lakói).
Ugyanakkor szép számmal kaptunk visszajelzést egyéb bérlői közösségektől és
társasházaktól is.
Már a kezdeteknél látszott, hogy elsősorban a visszaemlékezésekre épülő kép,- és
hanganyag fogja adni a kiállítás gerincét, hiszen interjúalanyokat igen sok
lakóközösségben lehetett találni, ugyanakkor kordokumentációnak tekinthető – a
negyedre vonatkozó - archív személyes fotókat csak kevesen őriztek. A helytörténeti
bemutatató kialakításakor szerencsére támaszkodhattunk olyan – a korábbi hasonló
jellegű rendezvényünkre megszerzett – képanyagokra, melyeket a hivatalos
archívumok bocsátottak rendelkezésünkre. Ugyanakkor jelen pályázat rendkívül
hasznos volt a Magdolna-negyed történetének feltárása szempontjából, hiszen
keretében lehetőség nyílott a hivatalos forrásokon kívüli – személyes emlék és
élményanyagokra épülő – kordokumentumok rögzítésére.
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Interjúk elsősorban azokkal a – főleg idősebb – helyi lakosokkal készültek, akik
hosszú évtizedek óta a kerületben élnek. A hanganyagokat gyakran lakótársaik
rögzítették, míg a videó-felvételek elkészítését és azok utómunkálatait Rév8.
munkatársai végezték el. A bemutatóhely kialakításakor célunk az volt, hogy
felkeltsük az érdeklődést és a helyi lakosok számára minél természetesebb legyen a
belépés. Ezért a negyed egyik leglátogatottabb pontján, a Mátyás tér közvetlen
szomszédságában az Erdélyi u. 4. szám alatti épület utcára nyíló, kis – pillanatnyilag
üresen álló - üzlethelyiségében nyitottuk meg azt. Az előtte elhaladók a nyitott
ajtón keresztül közvetlenül betekinthettek a kiállítótérbe ahol a ’60-as évekbeli
enteriőr adta keretét és hátterét a filmanyagnak. A falak mentén pedig a negyedről
az elmúlt közel száz esztendőben készült fotográfiák sorakoztak, tablónként
tematikusan feldolgozva a negyed múltjának jellegzetes képeit. 2007. július 27-e és
augusztus 5-e között a Művészetek völgye rendezvénysorozat keretében
meghívottként mutatkozhattunk be. Programjaink bemutatására a rendezők a pulai
tűzoltószertárt bocsátották rendelkezésünkre. Így lehetőségünk nyílt ismételten
bemutatni és egy szélesebb közönséggel megismertetni a Magdolna – negyed
helytörténeti kiállítás anyagát.
2007. utolsó negyedévében a programban együttműködő négy ház egyre szorosabb
kapcsolatát felkarolva megkezdődött egy civil érdekvédő, közösségfejlesztési célú
egyesület felállítása Magdolna Házak Egyesület néven. Ezzel olyan szervezet
születhet meg, amely túlmutat a Magdolna Negyed Programon, növeli a program
eredményeinek fenntarthatósági esélyeit, és nem utolsó sorban intézményes keretek
közé kerül a házak együttműködése.
5.1.1 A támogatás felhasználása
Költség típusa

2007. évi felhasználás

Közösségfejlesztési alprogram
Rév8 feladat-ellátás
Összesen

917 924
5 500 000
6 417 924

II. Nem kísérleti jellegű alprogramok
6 Közterületi Alprogram – Mátyás tér felújítása
A Mátyás tér megújításának I. üteme 2006. decemberében kezdődött el (kivitelező:
Garden Kft.). Ennek keretében december első két hétvégéjén készültek el a tér
megújult arculatát meghatározó, újrahasznosított alapanyagokból előállított ún.
ülődombok, 27db. A közösségi munkára az Erdélyi utcai iskolában került sor, ahol az
iskola gyermekcsoportjain kívül a BCE hallgatói, illetve civil szervezetek (pl.:
HUMUSZ) is részt vettek, mintegy 50 fő.
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Az első ütem kiviteli munkái 2007. április 16-án fejeződtek be. Ennek keretében
kialakult a tér új struktúrája, az új gyalogos ívekkel, és a központi térrel. A lakossági
véleményeket, a fenntarthatóságot, a jövőbeli közösségi programlehetőségeket és a
közbiztonsági szempontokat figyelembe véve aszfaltburkolatot kaptak az új
felületek. Az új térstruktúrához lett igazítva a meglévő növényállomány, melyet
átültetésekkel oldottunk meg. 2007. április 20-21-én egy kétnapos közösségi
rendezvény keretében kerültek ki a térre az utcabútorok szerepét betöltő
ülődombok, melyek a tapasztalatok szerint sikerrel működnek. A decemberi iskolai
munkákhoz hasonlóan gyerekek, tanulók, hallgatók részvételével aszfaltfestéssel
tettük barátságosabbá az aszfaltfelületet.
Az első ütem alatt két lakossági találkozót tartottunk (2007. február 6. - Erdélyi
utcai iskola, 2007. február 15. – Mátyás tér 14. társasház), ahol a kivitelezés során
felmerült lakossági észrevételek megbeszélése zajlott.
A kivitelezés második üteme 2007. szeptemberében kezdődött el (Kivitelező:
Tündérkert ’97 Kft.). A második ütem során valósultak meg azok a kulcs
beavatkozások, melyek megvalósításáról az előzetes lakossági felmérések,
megbeszélések során konszenzus alakult ki: pl.: nagyobb, korszerűbb játszótér;
kerítéssel körbekerített park; több zöldfelület, több növény; őrzés; jobb
közvilágítás.
2007. október 27-én és november 10-én közösségi növényültetési programot
szerveztünk, ahol több ezer növényt a szép számmal megjelent lakók
közreműködésével ültettünk el. A programon részt vettek a helyi önkormányzat
képviselői, civil szervezetek (Nap Klub Alapítvány) és a BCE hallgatói is.
A kivitelezés 2007. december közepén befejeződött. A II. ütem folyamán 2007.
október 26-án tartottunk közösségi megbeszélést a Kapocs Ifjúsági Önsegítő
Szolgálat Mátyás tér 14. sz. alatt található helyiségében. Az MNPII keretében kerül
sor a kivitelezés harmadik, és egyben záró ütemére. A közterület-fejlesztés
súlypontja már a parkon kívüli részre tevődik (többek között forgalomátszervezés, a
tér két oldalán forgalomcsillapított útszakasz kialakítása). A park területét a
közösségi illemhely és csőszépítmény kialakítása érinti majd 2008-ban.

6.1 A támogatás felhasználása
Költség típusa
Mátyás tér felújítása alprogram
Rév8 feladat-ellátás
Összesen

2007. évi felhasználás
42 354 872
600 000
42 954 872
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7 Közösségi Létesítmény Kialakítása – Mátyás tér 15. Közösségi Ház
Alprogram
7.1.1 A támogatás felhasználása
Költség típusa

2007. évi felhasználás

Közösségi ház felújítása

169 419 536

Rév8 feladat-ellátás

0
169 419 536

Összesen

8

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

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 került javaslatként az Önkormányzat Tulajdonosi Bizottsága
elé.

Helyiség
Baross u. 112. fsz. 3.

Hrsz.

m2

Szervezet

35491/A/38

193

Erdélyi u. 4. fsz. 1.

35087/A/0

30

Murophral-Testvérem Cigány Magyar
Társadalmi Kulturális Egyesület

Karácsony S. u. 20.

35449/A

50

HINTS-Művészeti Egyesület

Karácsony S. u. 22. A

35450/A

103

Nap Klub Alapítvány és Karácsony
Sándor Közalapítvány

Karácsony S. u. 22. B

35450/B

106

Zöld Fiatalok Egyesület

35293/A/17-19

187

Oltalom Karitatív Egyesület

Magdolna u. 14. fsz. 3-4-5.

Szigony Alapítvány

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.
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A javaslat az Önkormányzat Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága
elé került. A Bizottság 720/2007.(07.10.) sz. határozatával jóváhagyta a
helyiségcsomagot, a szervezetek Rév8-vel egyeztetett felújítási kötelezettsége
mellett, 5 éves bérleti időtartamra úgy, hogy a szervezetek a havi hozzájárulás
összegét a Rév8 és JVK Kft által igazolt, bérbeadót terhelő felújítási célú kiadásból
leírhatják.
A szervezetek 2007 II. negyedéve során Rév8-vel közösen elkészítették a helyiségek
felújításának dokumentációját és költségvetését, melyet 2007 augusztusában
véleményezésre megküldtünk JVK Kft. számára. A felújítások műszaki tartalmát és
költségvetését JVK Kft. tartalmilag és összegszerűen is elfogadta.
Józsefváros Önkormányzata a Magdolna Negyed Programban együttműködő civil
szervezetekkel a bérleti szerződéseket megkötötte. A helyiségek felújítása 2007. IV.
negyedévében megkezdődött.

8.1 A támogatás felhasználása
Költség típusa

2007. évi felhasználás

Civil háló alprogram

858 355

Rév8 feladat-ellátás

1 818 000

Összesen

9

2 676 355

„Egy élhetőbb és biztonságosabb Magdolna-negyedért” c.
projekt elszámolása
Költség típusa

2007. évi felhasználás

IRM projekt

13 684 824

Rév8 feladat-ellátás

0

Összesen

13 684 824

10 MNP I. program kiadásai 2007.
Alprogram
Bérlői bevonással történő
épületfelújítás

2007. évi
felhasználás

Fővárosi
támogatás

Kerületi önrész

110 962 563

97 092 243

13 870 320

Oktatás

8 537 325

7 470 159

1 067 166

Bűnmegelőzés

8 202 453

7 177 146

1 025 307

Közösségfejlesztés

6 417 924

5 615 684

802 241

42 954 872

37 585 513

5 369 359

Közterület-fejlesztés
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Kesztyűgyár - Közösségi Ház

169419536

148 242 094

21 177 442

CivilHáló

2 676 355

2 341 811

334 544

Összesen

349 171 028

305 524 650

43 646 379

Igazságügyi és
Rendészeti
Minisztérium
támogatása
IRM projekt
Mindösszesen
ebből Rév8 Zrt.
feladatellátás

Kerületi önrész

13 684 824

9 343 500

4 341 324

362 855 852

314 868 150

47 987 703

24 021 760

21 019 040

3 002 720

A 362 855 852 Ft-os összköltségvetésből 135 469 000 Ft függő kiadásként lett
elszámolva a 2007. évi költségvetés keretében, mert a fővárosi támogatás 2008.
évben érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz.

Határozati javaslat
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Rév8 Zrt. Magdolna Negyed
Program I. 2007. évi beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Budapest. 2008. június 5.

Csécsei Béla
Polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte

Dr. Xantus Judit
jegyző
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