
A rendezvény elsı elıadója Egry Attila, a Józsefvárosi Önkormányzat alpolgármestere volt, aki a 
kerületben zajló fejlesztésekrıl, a jövıbeni fejlesztési tervekrıl tájékoztatta a résztvevıket. 

 
 

 
 
 
A kerületben mintegy 80.000 ember él és a kerület évi költségvetése 
25Mrd Ft, melybıl az intézmények üzemeltetésére és a feladatok 
ellátására 14Mrd Ft-ot, fejlesztésre, felújításra, felhalmozásra 
11Mrd Ft-ot fordít az önkormányzat. Kiemelte, hogy a kerület 
sokszínő, annak minden elınyével együtt (Palota-negyed, Corvin-
negyed, Orczy-negyed, Tisztviselı-negyed), a hátrányait pedig 
fejleszteni kell.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2010-ben folytatásra kerültek a megkezdett nagyberuházások.  
- A Magdolna Negyed Program II., melynek keretei között 16 önkormányzati bérház megújításra került, valamint elkészült hét társasházi épület 
részleges felújítása. Ezzel a Magdolna Negyed Program II. keretében a társasházi program befejezıdött. A 400 háztartás életkörülményeit javító 
beruházás értéke meghaladja az 1 milliárd forintot.  
- A Corvin Sétány Program szeptemberben elnyerte az egyik legnevesebb ingatlanszakmai díjat elsı helyezettként. 
- Elkezdıdött (pályázaton elnyert európai uniós támogatásból) az Európa Belvárosa Program megvalósítása.  
- A kiemelt városrehabilitációs projektek mellett további beruházásokat sikerült megvalósítani, hol önállóan önkormányzati forrásokból, hol 
pályázati források bevonásával. Ezek a beruházások érintették a kerületi közterület hálózat fejlesztését, az önkormányzati fenntartású 
intézményrendszer korszerősítését. 
- Nagyüzemben mőködik a Kesztyőgyár Közösségi Ház, programok széles skáláját felvonultatva. 
- 2010-ben az MNP soft programjai is folytatódtak. 3 OKJ-s szakképzés és 4 számítógépes alapképzés fejezıdött be. Három állásbörzére került 
sor, amelyeken 380 fı jutott álláshoz. A Szeretet Iskolájában 17 fı fejezte be tanulmányait. A nık munkába állását segítı klubbon keresztül két 
fı jutott álláslehetıséghez. Rendkívül népszerő a Kesztyőgyárban mőködı Álláskeresı Klub, ahol hétfın és csütörtökön 9.00-12.00 óra között 
alkalmanként legalább 40 fı veszi igénybe a Közösségi Ház által nyújtott álláskeresést szolgáló szolgáltatásokat. 
- 2009-2010 folyamán az Intenzív Családmegtartó és Családtámogató Szolgáltatás keretében – a Magdolna Negyed Program II részeként – 11 
család részére nyújtottak a Rév8 Zrt szociális munkásai komplex és intenzív családgondozást. 
- Józsefváros a program keretén belül csatlakozott a bőnmegelızési Prevenciós Médiatár országos hálózatához, ehhez kapcsolódóan oktatók 
képzésére és szakmai video anyag elkészítésére került sor. 
- 2010 végén befejezıdött annak az öt üres üzlethelyiségnek a felújítása, amelyek helyi kisvállalkozások számára lettek kedvezményesen bérbe 
adva. A vállalkozásokat az önkormányzat pályázat útján választotta ki (fodrászat, kávézó, ruhajavítás, fényképész). 
 
- 2010-ben kiemelt figyelemben részesült a közbiztonság, és köztisztaság kérdése. Több millió forintos fejlesztéseket hajtottunk 
végre, így jutott hozzá a BRFK VIII. kerületi kapitánysága 54 db számítógéphez, digitális kamerákhoz és egy új járırautóhoz is. 
Új takarítógépekkel bıvült a JKKSZ gépparkja is, több mint 100 szemetes került kihelyezésre, melyek egy része hiánypótlás, egy 
része új telepítés. Az év elsı felében havonta egyszer, a második felében havonta kétszer szervezetek nagytakarítást a kerület 
különbözı forgalmas pontjain. 
- Józsefváros elsıként vette át a parkolás felügyeletét Budapesten. A kerületben maradó nyereség már az elsı évben a négyszerese 
volt az elızı évekhez képest. (212 M Ft) 
- A Magdolna Negyed Program II. Bőnmegelızési Programja a belügyminisztérium döntése alapján indulhatott az ország legjobb 
programjaként Brüsszelben az Európai Bőnmegelızési Díjért. A közbiztonsági helyzet tartós javulását célzó program a 
legígéretesebb projekt különdíját kapta. 
- 2011-ben befejezıdnek az utolsó munkák a Magdolna Negyed Program II.-ben, és sor kerül a program lezárására, 
elszámolásra. 
A 2011-es és 2012-es évek ismét az elıkészítés idıszaka lesz. Az Önkormányzat tervei között szerepel, hogy a még programban 
szereplı 19 épületet ezen idıszakban kiüríti, lebontja és átadja fejlesztésre a befektetınek. 2011 évben a 119/A tömb beépítésével 
folytatódik az ingatlanfejlesztés is, az ütemezetten átadott fejlesztési területeken elıreláthatólag 2015-2016-ra be is fejezıdik. Az 
építkezéseket megelızıen kerülnek átépítésre az elöregedett víz-, gáz- és elektromos vezeték hálózatok. 2017-18-ra várhatóan 
elkészülnek a közterület felújítások, befejezıdik a Corvin sétány.  
- Az Európa Belvárosa Program fı szakasza vár ránk 2011-ben. Befejezıdnek az utca felújítások (Gyulai Pál u., Kıfaragó u., 
Gutenberg u., Horánszky u.). Megkezdjük a Horánszky 13. felújítását, átalakítását. 
- 2011-ben mintegy tucatnyi önkormányzati fenntartású oktatási intézményben végzünk el felújítási, korszerősítési munkákat. 
- Az Önkormányzat több fejlesztési projekt megindításáról is döntött. Ebben az évben már elkezdjük az Európa Belváros Program 
II. ütemének programozását, kidolgozását, amely alapvetıen az elsı ütem eredményeire és beavatkozásaira épít. 
 
 



 
Józsefváros három nagy városfejlesztési projektjét – Palota-
negyed, Corvin Sétány Program, Magdolna Negyed – 
követıen elérkezett az idı, hogy a kerület legszegényebb, 
legelhanyagoltabb területén is megkezdıdjön a fejlesztés. 
Mivel a korábban követett városfejlesztési modellek – 
befektetıi tıke bevonása, uniós támogatás igénybevétele – a 
negyedben nem alkalmazhatóak, a gazdasági válság, illetve 
az uniós források megszőnése miatt, a kerület vezetése új 
városfejlesztési koncepció kidolgozását tőzte ki célul. A 
program kidolgozásának elsı lépéseként, nemzetközi 
tapasztalatok megismerése céljából, holland szakemberek 
bevonásával konferencia kerül megszervezésre, melynek 
keretében megismerhetı a bérlakás gazdálkodás holland 
modellje. Természetesen az Orczy park fejlesztési tervében 
említett kormányzati szerepvállalás sokrétően befolyásolja a 
negyed életét, amit a tervek kidolgozásánál nem lehet 
figyelmen kívül hagyni.  
 
- Hosszú ideje megoldásra vár a Horváth Mihály tér és környezete rendezése. Önkormányzat célja a közterület megújítása. 
Teleki tér a VIII. kerület harmadik legnagyobb tere, a 19. század derekán jött létre, és a használtcikk piac 1950-es elköltöztetése 
után alakították ki jelenlegi formáját, amelyen jelentıs fejlesztés, beavatkozás, sıt felújítás azóta sem történt. A piac jelenlegi 
mőszaki állapotában a kor elvárásainak, a törvényi elıírásoknak és szabványoknak nem felel meg. Mind a piac, mind a 
környezete teljes átalakítást igényel.  
- Az önkormányzat pályázaton 249 568 960 Ft. vissza nem térítendı támogatást nyert a Tolnai utcai bölcsıde megépítésére. A 
munkák 2011-ben kezdıdhetnek meg. 
- Elhatároztuk, hogy a JESZ épületének bıvítésével és felújításával oldja meg a kerület egészségügyi feladatai ellátásának 
fejlesztését és a járó beteg szakellátás korszerősítését. Emellett felmerült, hogy az ingatlan mérete és kialakítása lehetıvé teszi 
további kapcsolódó önkormányzati funkciók elhelyezését. Az önkormányzat döntött arról, hogy Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 
Központot létesít 1500 m2 felszín feletti és 800 m2 felszín alatti bruttó összes terület keretei között.   
A Baross u. 59. szám alatti ingatlan földszintjén elhelyezkedı Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály területe bıvítésre 
kerül. Az Iroda 193 m2-el lesz nagyobb. A munkák 2011 második félévében kezdıdhetnek el. 
- Átadásra került a Corvin mozi mögött a negyed elsı bevásárló központja. Az üzleteket és irodákat magába foglaló 
épületegyüttes mellett a Corvin Zrt. beruházásában elkészült a Corvin köz, a Kisfaludy, a Vajdahunyad, a Práter és a Futó utca 
közterület rekonstrukciója. Átépült a Nagykörút - Üllıi út csomópont, három új gyalogátkelıhely létesült.  
- Átadásra került a program negyedik lakóháza, a Nagytemplom és a Futó utca között. Elkészült a Corvin sétány elsı szakasza. 
- 2010 nyarán már megújult a Mária utca Bródy Sándor utca – Lırinc pap tér közötti szakasza, 2011-ben pedig az önkormányzat 
további utcák felújítását kezdi meg, (Gyulai Pál utca, Kıfaragó utca, Gutenberg tér és Horánszky utca.)  
A projekt a fıvárosi védettséget élvezı, a Horánszky utca 13. szám alatt található önkormányzati tulajdonú épület felújítását és 
funkcióváltását célozza meg. A megújuló épületben kap helyet a Diákcentrum (kulturális központ), a Palota-negyed információs 
központja, valamint elsısorban helyi vállalkozások inkubációs intézményeként üzemelı Vállalkozásfejlesztési Központ (Horánszky 
u. 13.).  

- A mőemlékek védelme, megırzése, bemutatása és hasznosítása 
összefügg az adott települési környezettel, helyi adottságokkal, a terület 
szerepkörével, funkcióival és fejlıdési folyamataival is. A projekt 
részeként 5 épület (Bródy Sándor utca 19., Horánszky utca 1., 
Horánszky utca 13., Mikszáth tér 2., Vas utca 16.) kap korszerő, 
energiatakarékos díszvilágítást.  
- További közterületek is megújultak a kerületben, így a Mátyás tér 
rekonstrukciójához kapcsolódóan a Tavaszmezı utca a Horváth Mihály 
tér és Mátyás tér között, a Tisztviselı Telepen pedig a Bláthy Ottó utca 
kapott új burkolatot. A Tavaszmezı utca beruházásának összege 193 
millió, a Bláthy Ottó utcai 70 millió Ft volt. 
- A Környezet és Energia Operatív Program keretében a Józsefvárosi 
Önkormányzat három iskola és egy óvoda energetikai szempontú 
megújítását célzó projektjére nyert el támogatást, összesen 
380 896 567 Ft-ot.  
 

A projekt teljes elszámolható költsége 497 124 207 Ft. A projektben résztvevı intézmények: 
· Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 
· Deák Diák Általános Iskola 
· Losonci Téri Általános Iskola 
· Katica Napközi Otthonos Óvoda 
A tervezett fejlesztésekkel megvalósult az épületek nyílászáróinak cseréje, hıszigetelése, a Losonci Téri Általános Iskola részleges 
gépészeti megújítása. 
 
 



 
Az elıadást követıen kérdések feltevésére került sor,  

melyeket Egry Attila alpolgármester válszolt meg.  
 
 
 

Kérdés: Rákóczi út és a Köztársaság tér felvirágoztatásával, megújításával kapcsolatban van-e valami terve az önkormányzatnak? 
Válasz: Egry úr egyetértett a felvetéssel, melyet idıszerőnek tart, azonban elmondta, hogy a Rákóczi út és a Köztársaság tér is 

fıvárosi terület, így a kerület csak ajánlásokat tud megfogalmazni a Fıváros felé.  
 
Kérdés: Az Orczy program kiterjed-e az Orczy térre is, illetve a Ganz területére? 
Válasz: A Ganz területe magánterület, a tulajdonosa nem az önkormányzat. Az Orczy tér környékével kapcsolatos javaslatokat 

pedig egy idıpont egyeztetés után az egyik fogadó órán szívesen meghallgatom. 
 
Kérdés: A Teleki tér felújítására van-e elképzelése az önkormányzatnak? 
Válasz: A Teleki tér rekonstrukcióját a Rév8 Zrt irányítja. Jelen pillanatban nem szerepel a tervek között a  tér felújítása. 

Azonban arra látok lehetıséget, hogy az ott élı lakosok, vállalkozók és az önkormányzat közös összefogásával 
megvalósítható lehetne a köztér megújítása. Az önkormányzat mindig is partner lesz az engedélyezés, szaktudás, 
tervezés tekintetében, illetve egy kis finanszírozási segítséget is megígérek.  

 
Kérdés: A Köztársaság téren tervezett metró megállónál lévı kımonstrummal mi lesz? 
 A Népszínház utca és a sínpálya rendbetételét tervezi-e az önkormányzat? 
Válasz: A metró kérdése a Fıváros határkörében van, arra ráhatásunk nincs. A Népszínház utcával kapcsolatban pedig az a 

helyzet, hogy ahol BKV vonal van, annak az útszakasznak a felújítása a Fıvárosra tartozik. Sajnos a kerület nem tud 
érdemben lépni ezekben az ügyekben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


