
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester, Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

A kepviseld-testiileti ules idopontja: 2021. december 16. ............ sz. napirend

Targy: Javaslat az „Alberlethaz, mini lakasiigynokseg egyetlen hazban” palyazattal 
kapcsolatos dontes meghozatalara
A napirendet nyflt iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszerii tobbseg sziikse- 
ges.

ElokeszIto szervezeti egyseg: Gazdalkodasi UGYOSZTALY

Keszitette: Borbas Gabriella, ugyosztalyvezeto

Penzugyi fedezetet nem igenyel, igazolas:
Jogi kon troll:

Beterjesztesre alkalmas:

Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag

Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag X

Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag X

Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag X

Varosiizemeltetesi Bizottsag

Hatarozati javaslat: .
A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag es a Szocia
lis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az eldteijesztes 
megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Palyazati kiiras:
Az alabbiakban bemutatott tagok leendo konzorciuma a francia Fund for Innovation in 
Development (tovabbiakban: FID) finanszirozasi alaphoz palyazik tamogatasert. A Fund for 
Innovation in Development, magyarul Fejlesztesi Innovacios Alap egy uj finanszirozasi mec- 
hanizmus, mely a francia koztarsasagi elnok kiemelt kezdemenyezese a francia hivatalos fej
lesztesi tamogatas korszerusitese erdekeben. Kuldetese a nagy transzformacios potenciallal 
rendelkezo innovativ megoldasok elomozditasa es felgyorsitasa valaszul a jelentos globalis 
fejlesztesi kihivasokra, tovabba a tudomanyos kutatas es gyakorlati bizonyitas modszertani
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szigorusagan alapul. A FID tamogatja az elvonalbeli kutatas-fejlesztesi kozgazdasagtan es 
innovativ dtletek alkalmazasaban sziileto projekteket. Rugalmas tamogatasi fmanszirozast 
nyujt egy innovativ projekt minden szakaszaban, hogy valos korulmenyek kozott tesztelje az 
dtleteket, majd a leghatekonyabb megoldasokat szeles korben alkalmazza.
Apalyazat honlapja: https://fundinnovation.dev/en/#Financing

A fejlesztesi alap olyan projekteket tamogat, melyek hozzajarulnak a globalis szegenyseg es 
egyenlotlenseg csdkkentesehez, innovativ megkozelitessel bimak, tovabba a legnagyobb hata- 
su es legkoltseghatekonyabb megoldasokat alkalmazzak. A palyazati folyamat nem szokva- 
nyos. Tobblepcsos, iterativ folyamatrol van szo, melyben eloszor a koncepciot es egy hozza- 
vetoleges forrasigenyt kell benyujtani. Elso korben meg nines sziikseg reszletes koltsegvetes- 
re, konzorciumi megallapodasra. A projekt kidolgozasanak folyamata soran, a donor szervezet 
kerdesei alapjan kell kialakitani a megvalositas reszleteit. A palyazatok beadasa folyamatos, 
nines benyujtasi hatarido.

A projekthez tervezett konzorcium leendo tagiai
A konzorcium vezetoje: ULE - Utcarol lakasba! Egyesiilet

Az Egyesiilet modellprogramokat dolgoz ki es mukodtet, amelyekben onallo lakhatast 
nyujtanak korabban hajlektalansagban eld, intezmenyekbol kikoltozo es raszoruld embe- 
reknek. Egyuttmukodnek onkormanyzatokkal lakaspolitikai koncepciok kidolgozasaban, 
es sajat lakasiigynokseget is mukodtetnek. Jelenleg 77 ember lakhatasat biztositjak.

Konzorciumi tagok:
• Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros Onkormanyzata
• NANE Egyesiilet (Ndk a Nokert Egyiitt az Eroszak Ellen)

A Ndk a Nokert Egyiitt az Eroszak Ellen (NANE) Egyesiilet 1994-ben jott letre. Az Egye- 
siilet celja, hogy fellepjen a ndk es a gyerekek ellen elkovetett parkapcsolati es csaladon 
beluli eroszakkal szemben. Az Egyesiilet telefonos es szemelyes segitsegnyujtast nyujt a 
■ndk ellen elkovetett eroszak aldozatainak egyeni szinten, mig kozossegi szinten kiilonbozo 
celcsoportu kepzeseket es ifjusagi foglalkozasokat tartanak, valamint szakmai es onsegito 
csoportokat inditanak. Jelentos szakpolitikai munkat is vegeznek, melynek soran a ndk el- 
leni eroszak aldozatainak hatekonyabb segitese erdekeben dolgoznak ki programokat. En- 
nek reszekent tbbbek kozott a Jozsefvarosi Onkormanyzattal is fennail 2021 ota egyiitt- 
mukddestik “Az Isztambuli Egyezmeny helyi szintu megvaldsitasa” projekt kereteben.

• Periferia Kozpolitikai es Kutatokozpont
A Periferia Kozpolitikai es Kutatokozpont lakhatasi, varosfejlesztesi kerdesekkel foglal- 
kozo szakmai muhely. Tevekenysegeik a tudomanyos kutatas, a kozpolitikai tanacsadas es 
a tarsadalmi erdekervenyesites hatarteriiletein mozognak, es e harom teriilet szorosabb 
kapcsolddasi pontjait keresik. Jelentos kutatomunkat vegeztek a lakasszegenyseg, a haz- 
tartasi eladosodottsag teriileten, valamint szamos kozpolitikai javaslatot is kidolgoztak. Az 
elmiilt ket evben tobb esetben is egyiitt dolgoztak onkormanyzatokkal lakaspolitikai kon- 
cepcioik kialakitasaban. A megfizetheto lakhatasi formdk lehetseges finanszirozasaval 
kapcsolatban is megfogalmaztak javaslatokat.

Koncepcid: Ndk lakhatasi helyzetenek megerositese

A projekt - az onkormanyzat es 3 civil szervezet egyiittmukodeseben - a ndk lakhatasi hely
zetenek megerositeset segiti, megfizetheto lakhatasi lehetoseget nyujt alberleti formaban. A 
projekt harom kiemelt celcsoportra fokuszal, akiknek a lakhatasi helyzete kiilonbsen kritikus: 
az intezmenyekbol (csaladok atmeneti otthonabol, anyaotthonbol, krizisotthonbol) kikeriild 
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egyedUlallo gyerekes nokre; a csaladon beluli eroszak aldozataira, valamint az allami gondo- 
zasbol kilepo Ratal lanyokra. A megfizetheto lakhatas biztositasa az esetukben sorsfordito 
lehet, es az onallo elet megteremtesenek feltetele, hiszen az intezmenyi elhelyezes lehetose- 
genek megszunesevel rendkivtil nagy a hajlektalansag, a bantalmazas aldozatava valas, es az 
intezmenybol kikeruld Ratal lanyok eseteben a prostitucios iparba kerules kockazata.

A mintaprojekt egy hatekony lakasgazdalkodasi modszert vezet be, amely kesobb akar stabil 
programma is valhat a keruletben. Ennek lenyege, hogy
• a projekt olyan ertekes ingatlan felujitasara, hasznositasara es lakascelu atalakitasara ad 

lehetoseget, amire egyebkent - onalloan - az onkormanyzatnak nem lenne forrasa
• az onkormanyzat a felujitott ingatlant hosszu tavra, 15 evre hasznositasba adja a konzorci- 

um vezetojenek, aki onfenntartd modon mukodteti es tizemelteti akialakitott 8-10 lakast
• megfelelo szocialis munkaval tamogatva olyan celcsoportok szamara is biztosithato a tar- 

tos, megfizetheto lakhatas, akik a jelenlegi magyarorszagi rendszerben sokszor tartosan az 
ellatorendszerben elnek - aimak ellenere, hogy minden szempontbol optimalisabb lenne 
szamukra az onallo lakhatas

• a jelenleg uresen allo onkormanyzati ingatlan felujitasi koltsegenek jelentos reszet kiilso 
(palyazati) forras finanszirozza.

Igy az onkormanyzat egyszerre nyeme egy felujitott, hosszu tavon uzemeltetett ingatlant es 
egy innovativ lakhatasi mintaprojektet, melyet kesobb lakasgazdalkodasi programma is tud 
fejleszteni.

Az onkormanyzat  feladata:
• megfelelo ingatlan kijelolese - Szigony u. 18.
• az ingatlan felujitasa a palyazati forras terhere
• az ingatlan hasznositasba adasa a konzorcium vezetojenek 15 evre
• onkormanyzati szocialis es lakasgazdalkodasi intezmenyekhez hozzaferes, veluk valo 

egyuttmukodes lehetosegenek biztositasa
• a hasznositasi ido lejarta utan hosszu tavu fenntartas

A partnerek feladata:
• uresen allo ingatlan felujitashoz szukseges penz eloteremtesehez palyazat benyujtasa; 

majd a palyazat megvalositasa az onkormanyzattal partnersegben
• mukodesi modell / koncepcid kidolgozasa
• szervezetek kozotti koordinacid
• berldkivalasztasi rendszer kidolgozasa
• 15 eves hasznositas soran szocialis munka es celcsoport-specifikus tamogatas biztosi-

: tasa ■
• innovaciok, tapasztalatok felmerese es dsszegzese a lakasgazdalkodas es a berlok ta- 

mogatasa teruleten

Projekt celcsoportjai:
• azideiglenes lakhatasi szolgaltatast nyujto intezmenyekbol kikeruld egyedulallo 

anyak;
• bantahnazo parkapcsolat aldozatai;
• gyermekvedelmi ellatasbol kikeruld lanyok.



A szegenyseg feminizalodasa, a nok vallara nehezedd haztartasi es gondoskodasi munkak, a 
nok rosszabb munkaeropiaci helyzete1 es a nok ellen elkovetett eroszak mind olyan tarsadalmi 
jelensegek es folyamatok, melyek rontjak a nok lakhatasi helyzetet, vagy teljesen kiszolgalta- 
totta teszik oket a partneruknek a lakhatas teren. A nok, a kiszolgaltatottsaguk menten gyak- 
ran maradnak benne pusztan azert parkapcsolatokban, hazassagokban, mert nem tudnak mas- 
hogy megoldani a lakhatasukat, sokszor azokban az elethelyzetekben is, amikor bantalmazo 
parkapcsolatban elnek.

A noi celcsoportok szamara egy noi lakoter sok szempontbol jelenthet tamogatast. Egyreszt 
tered ad a hasonlo tarsadalmi helyzetben levo nok hasonlo tapasztalatok menten vald kapcso- 
lodasara, masreszt lehetoseget biztosit az egyedul nehezen megoldhato haztartasi es gondos
kodasi terhek megosztasara. Az elozetesen nok ellen elkovetett eroszakot atelt nok szamara 
kulonosen biztonsagos teret jelenthet egy olyan eletter, ahol alapvetden nok veszik oket korul 
oket, es jelentosen segitheti a biztonsagerzetet es a trauma-feldolgozas folyamatat.

Megvaldsitas helyszine:

A Szigony utca 18. szam alatt, jelenleg iiresen allo onkormanyzati ingatlan, mely korabban 
evekig Szivarvany Ovodakent funkcionalt. Epiteszeti felmeresek alatamasztjak, hogy az in
gatlan alkalmas a projektben tervezett 8-10 osszkomfortos (30-50 m2 alapteriiletu), ktildn.be- 
jaratu lakas kialakitasara.

Epulet tortenete: 2019. augusztus 30-an a Szivarvany tagovoda (1083 Budapest, Szigony utca 
18.) bezart. Az ovoda bezarasara a 263/2017 (XII.19.) szamii hatarozat alapjan, a „Javaslat a 
Napraforgo ovoda atszervezesere” napirendi pont alapjan keriilt sor. A hatarozat ertelmeben:
• „1; a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodo 

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Napraforgo Egyesitett Ovodat 
a nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torveny 4. § 11. pontja alapjan 2019. au
gusztus 1. napjaval atszervezi azaltal, hogy a termeszetben a 1083 Budapest, Jazmin utca 
2-4. szam alatt, az alapito okirat szerint a 1083 Budapest, Szigony utca 18. szam alatt ta- 
lalhato telephelyen (hrsz.: 36136/1) mukodo Szivarvany Tagovodajat megszunteti.”

• ,,8; felkeri a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Napraforgo 
Egyesitett Ovoda ovodaigazgatojat, hogy a 1083 Budapest, Jazmin utca 2-4. szam alatti, 
az alapito okirat szerint a 1083 Budapest, Szigony utca 18. szam alatti (hrsz.: 36136/1) 
onkormanyzati tulajdonu ovodaepiiletet kiuritett allapotban adja at a Jozsefvarosi Gazdal- 
kodasi Kozpont Zrt. reszere.”

Az epulet 2015-ben unios forrasbol reszesiilt homlokzati- es fodem-hoszigetelesben a „J6- 
zsefvarosi Ovodai Intezmenyek energetikai fejlesztese” cfmU a KEOP-5.7.0-15-2015-0237 
azonositoszamu projektben. Az intezmenyt a fenntartasi idoszak kozben zartak be, ami vesze- 
lyezteti a projekt lezarasat es penzvisszafizetesi kovetkezmenye lehet, ha nem sikeriil mielobb 
funkciovaltast megvalositani.

1https://www.ksh.hu/interaktiv/eurostaV
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Palyazat hozzavetoleges, tervezett elso koros koltsegvetese

Koltsegtipusok

Budapest Fovaros 
VIII. Keriilet 
Jozseivaros 

Onkormanyzata

Utcarol lakasba! 
Egyesiilet

Periferia 
Kozpolitikai es 
Kutatokozpont

NANE
Egyesiilet Osszesen (Ft)

Szigony u. 18. - 
Ingatlan atalakitas 
koltsegei (430 m2-rel, 
brutto 320.000 Ft/m2 
aron szamolva, 
tartalekkerettel)

■ 178 880 000 178 880 000

Szigony u. 18. - Kulso 
munkak (kozmu, 
kertrendezes)

20 000 000 20 000 000

Szigony u. 18. tervezes- 
elokeszitesi (epfteszeti 
es szakmai)

15 000 000 15 000 000

Adminisztrativ munka 
(15 ev)

22 500 000 22 500 000

SzociOs munka (15 ev)
-

21 000 000 21 000 000

N6i celcsoport 
tamogato szolgaltatasok 
(csoportos 
foglalkozasok) (15 ev)

18 000 000 18 000 000

Munkaerdpiaci 
integraciot tamogato 
csoport (15 ev)

18 000 000 18 000 000

Szocialis munkasoknak 
kepzes es szupervfzio 
(15 ev)

7 500 000 7 500000

Monitoring es kutatas 
(15 ev)

28 000 000 28 000 000

Garancialap 
(nemfizetes 
biztositasara) (15 ev)

5 000 000 5 000000

Egyosszegben 
tchneriilo palyazati 
koltsegek

213 880 000 66 500 000 28 000 000 25 500 000 333 880 000

A leendo konzorcium tagjai vallaljak, hogy a koltsegek 10-25%-a kozotti dnerot vallalnak a 
palyazat eredmenyes megvalositasa erdekeben. A konkret osszeg fugg a palyazaton elert 
eredmenytol, es a palyazati folyamat elorehaladtaval konkretizalodik. A folyamat jelenlegi 
allapotaban nines sziikseg penziigyi kotelezettsegvallalasra.

II. A beterjesztes indoka

A palyazat atipikus kiirasa miatt jelenleg a konzorciumi megallapodas megkotese nem idosze- 
ru, ugyanakkor az Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek dontese sziikseges, hogy kivannak-e 
a palyazatban reszt venni, tovabba, hogy a palyazat reszekent biztositani tudja az Onkor- 
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manyzat, hogy sikeres palyazat eseteben 15 evre a Szigony utca 18. szam alatti ingatlant a 
majdani konzorcium vezetojenek hasznositasba adja.

Az onkormanyzat a palyazat sikeressege eseteben egyszerre nyeme egy felujitott, hosszu ta- 
von uzemeltetett ingatlant es egy rendkivul innovatfv lakhatasi mintaprojektet, melyet kesobb 
lakasgazdalkodasi programma is tud fejleszteni.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja a szandeknyilatkozat alairasa, melyben Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsef- 
varosi Onkormanyzat nyilatkozik arrol, hogy partnerkent kivan reszt venni a „Kiserleti lakas- 
program a veszelyeztetett nokert” projektben, ezert tamogatja a konzorciumvezeto Utcarol 
Lakasba! Egyesiiletet, hogy palyazatot nyujtson be a projekt finanszirozasara a Fejlesztesi 
Innovacios Alaphoz (FID). A projekt celja egy innovativ kiserleti program kidolgozasa a ke- 
riiletben vagy a keriilet szocialis ellatorendszereben eld veszelyeztetett ndk szamara; kiilono- 
sen a csaladon beliili eroszakot tulelo egyediilallo anyak es az allami gyermekotthont elhagyo 
Ratal lanyok szamara.

A szandeknyilatkozatban a Jozsefvarosi Onkormanyzat vallalja, hogy
• megadja a projekt vegrehajtashoz sziikseges informaciokat,
• aktivan kozremukodik a ra ruhazott sziikseges adminisztrativ es joggyakorlasi felada- 

tok ellatasaban,
• biztositja az projekt javaslatban megjelolt epiilet, a Szigony u. 18. hosszu tavu (15 ev) 

hasznositasat.

A dontes jelen stadiumban penziigyi fedezetet es penziigyi kotelezettsegvallalast nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet ismertetese

A Kepviseld-testiilet dontese a Magyarorszag helyi bnkormanyzatairol szolo 2011. evi 
CLXXXIX. tbrvenypontjan, a41. § (3)bekezdesenes a 107. §-analapul.

A fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.

Mellekletek:

1. A konzorciumi partnerek altal keszitett koncepcio - „Alberlethaz: mini lakasiigynok- 
seg egyetlen berhazban”

2. Egyiittmukodesi szandeknyilatkozat tervezet
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I. Hatarozati javaslat 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

..../2021. szamu hatarozata 

az „ Alberlethaz - mini lakasiigynbkseg egyetlen hazban” palyazatban valo reszvetelrol 
es szandeknyilatkozat alairasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. elfogadja az eloteqesztes 2. sz. mellekletet kepezo egyuttmukodesi szandeknyilatkoza- 
tot es felhatalmazza a polgarmestert az alairasara;

2. felhatalmazza a polgarmestert a palyazati folyamatban valo targyalasok lefolytatasara. 
a penzugyi kotelezettsegvallalast nem igenylo kozbenso dokumentaciok benyujtasara.

Felelos: polgarmester

Hataridd: 2021. december 20.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly.

Budapest, 2021. december....

ivlr A.... ..
Szili-Darok Ildiko 

alpolgarmester
Piko Andras 
polgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:

dr4$ajtos Csilla 
Xi jegyzd
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1. szamu melleklet

Alberlethaz: mini lakasugyndkseg egyetlen berhazban
- limitalt lakasszammal inditott helyi lakasugyndkseg pilot 

serulekeny noi celcsoportok szamara -

Vezetoi osszefoglalo

A lakhatasi koncepcionk harom celcsoportot celoz meg:
- a keruleti intezmenyekbbl kilepo egyedulallo anyakat;
- a korabban keruleti lakclmmel rendelkezb, akar keruleten kivulre intezmenybe kerult, 

es onnan kilepo mar biztonsagban levo bantalmazott noket;
- a keruleti gyermekotthonokbol kilepo fiatal lanyokat.

Egy olyan koncepciora teszunk javaslatot, amely a nok lakhatasi helyzetenek megerbsiteset 
segiti. KQlonosen a csaladon beluli eroszak aldozatainak, es intezmenybol kilepo volt allami 
gondozott fiatal ndknek, 6s lanyoknak, csaladok htmeneti otthonaibbl, vagy anyaotthonbbl 
kikbltbzbknek es gyermekeiknek nyujtunk megfizetheto lakhatasi lehetbseget. A projekt 
alkalmas a celcsoportok kesobbi bovitesere, es nagyobb lakasugynbksegbe integralasra is.

A lakhatas megoldatlansaga teren tbbb noi celcsoport kulbnbsen kiszolgaltatott helyzetben 
van az egyebkent is sokakat erinto lakhatasi valsagban. A nok atlagosan rosszabb 
gazdasagi helyzete, a munkaeropiaci egyenlbtlensegek, a csaladban betbltdtt nemi 
szerepekbbl fakado gondoskodasi es haztartasi terhek es a nok ellen elkbvetett eroszak, 
mind megteremtik a nok kiszolgaltatottabb helyzetet a lakhatas teren is, melyben a fent 
felsorolt celcsoportok kulbnbsen erintettek. A magyar szocialpolitikai rendszerben a hosszu 
tavu megfizetheto lakhatas megoldatlansaga a lakhatasi gondokkal kuzdb emberek szamara 
hllando problemat jelent. A lakhatas megoldatlansaga miatt, az intezmenybol kilepo nok 
eseteben vagy a tovabbi intezmenybe valo tovabblepes a jellemzb, vagy a bantalmazb 
parkapcsolatba valo visszateres. A gyermekotthonokbol kilepo lanyok gyakran valnak 
hajlektalanna, erbszakos parkapcsolat vagy szexualis emberkereskedelem aldozatava, a 
teljes gazdasag kiszolgaltatottsag miatt. A koncepcibnkban ezen celcsoportok szamara 
hasznositanank ujra uresen allo, leromlott allapotu bnkormanyzati tulajdonu epuleteket 
(esetleg lakasokat). Az allami gondoskodasban felnbvb fiatalok kbreben a tarsadalmi 
kirekesztbdes es a hajlektalanna valas kockazata kiemelkedben magas1, ennek egyik oka, 
hogy a csaladjukon kivul felnbvb fiatalok a lakhatasuk megoldasaban nem kapnak 
elegseges tamogatast. Ez a fiatal lanyokat kiszolgaltatotta teszi a kizsakmanyolo 
parkapcsolatoknak, akar a prostitucios iparnak vagy a szexualis celu 
emberkereskedelemnek is.

A program egy hatekony lakhsgazdhlkodasi mbdszert is megvalosit, pilot projekt jelleggel. 
Ennek lenyege egyreszt, hogy megfelelb szocialis munkaval tamogatva olyan celcsoportok 

1 Gybri, Peter (2021): “Igy kallbdunk el szepen egymas utan” - Allami gondozottak voltak, ma 
hajlektalanok. Esely Vol. 32. No.l.pp 92-111. https://esely.org/kiadvanyok/2021_1/esely_2021-1_92- 
111_%20gyori.pdf < ;
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szamara is biztosithato a tartos, megfizetheto lakhatas, akik a jelenlegi magyarorszagi 
rendszerben sokszor tartosan az ellatorendszerben elnek - annak ellenere, hogy minden 
szempontbol optimalisabb lenne sz&mukra az onallo lakhatas. Masreszt pedig olyan 
ingatlanok felujitasara, hasznosltasara ad lehetoseget, amine egyebkent - onalloan - az 
pnkormanyzatnak nem lenne forrasa, majd onfenntarto modon mukodteti is ezeket a 
lakasokat. A program tapasztalatait az onkormanyzati lak^sgazdalkodasi rendszerbe is be 
lehet forgatni..

A koncepcio ugyanis rugalmas: maga a hazkezeldseg, mint mukddesi forma, lehetoseget 
biztoslt arra, hogy vegyes celcsoportoknak szolgaltassunk. Azonban a nyolcadik keruleti 
lokaciora, a kezdeskeppen kivalasztott ingatlan adottsagaira, es az elsokent kivalasztott 
celcsoport szuksegleteire tekintettel most egy olyan mintaprojektet mutatunk be, amelyben a 
megfizethetoseg es biztonsag kiemelt jelentosegu, es ezek miatt az elsb mintaprojektben 
csak szocialis berlakasokat alakltunk ki. A piaci alapu lakasberleti lehetosegek jelen 
koncepcioban nem kapnak teret, illetve az Onkormanyzati lakasgazdalkodasban nepszeru, 
bgynevezett “szolgalati lakas” jellegu berleti jogviszony (azaz a lakaspalyazatokon a helyi 
kulcsfontossagu dolgozok, kbzalkalmazottak elonyben rdszesltese) is csak az eldre 
meghatarozott ndi celcsoportokon belul lehetseges. Azonban, ha a kesobbiekben boviteni 
tudjuk a programot es az allomanyt, tovabbi celcsoportok bevonasara is lehetoseg nyilik.

Szerepkorok:
- A projekt kereteben a celcsoportok szuksegleteit kieleglto lakhatasi koncepcio 

kidolgozasat, az epulet felujitasara szolgalo forras jelentos reszenek eloteremteset, a 
felujltas menetenek szervezeset, a lakhatasi szolgaltatas szocialis munkaval 
osszekapcsolt mukddteteset es a projekt hatekonysaganak es tapasztalatainak 
felmereset. a Periferia Kozpont, az Utc&rol Lakasba Egyesulet es a NANE Egyesulet. 
vallalna.

- A Jdzsefvarosi Onkormanyzat egy uresen allo, onkormanyzati tulajdonu ingatlan 
hosszu tavu (min. 15 ev) hasznositasba adasat, a felujltasi koltsegekhez valo 
hozzajarulast, valamint a programnak a keruleti intezmenyekkel es 
lakasgazdalkodassal valo osszekapcsolasat vallalna.

Konkret ingatlan:
Jelen koncepcios tervben egy konkret epulet hasznosltasi kerdeseire is vazlatosan kit^runk, 
de az elkepzelest mas ingatlan eseteben is szivesen pontositjuk, kidolgozzuk.

A jelenlegi koncepcio a Szigony utca 18. sz. alatti onkormanyzati tulajdonu epuletben egy 
mini lakasugyndksdg letrehozasara vonatkozik, melyet majd a tapasztalatok alapjan lehet 
boviteni mas onkormanyzati tulajdonu ingatlanokkal, tovabbi celcsoportok bevonasaval. Az 
epuletben 4 lakas lenne biztosltva gyermekotthonokbol kilepo lanyoknak es 4 lakas az 
intezmenyekbol kilepo egyedulallo anyaknak es bantalmazo parkapcsolatbol menekult 
noknek. A noi lakdterben vegzett szocialis es seglto munka biztositana a nok alacsonyabb 
es kiszolgaltatottabb tarsadalmi helyzetebol fakado szuksegleteinek kielegiteset, 6s az 
onallo lakhatas fenntartasahoz szukseges tamogatast. Emellett az azonos tarsadalmi 
pozlciobol fakado problemakkal kuzdo lakok kdzossegenek megerosltese novelheti a 
bentlakok szocialis halojat es biztonsagerzetet
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Problemafelvetes, helyzetelemzes

Ma Magyarorszagon a lakhatasi valsag tobb oldalrol feszltb problema, Budapesten pedig a 
tobbi orszagreszhez kepest egyedi arculata van a kerdesnek. Egyfelol a rendszervalto 
orszagokra jellemzo hianyos lakaspolitikai es szolgaltato kornyezet, masfelol a globalis 
varosokra jellemzo financlalizacio azt eredmenyezi, hogy Magyarorszagon belul a fovarosi 
lakberek kiilonosen az orszag atlaga felettiek, es a sajat lakastulajdonnal nem rendelkezo 
munkavallaloknak kozel megfizethetetlenek, mikozben Kelet-Europaban jellemzoen nagy a 
varosokban a munkat kereso szegenysegben elo emberek jelenlete, a nagy strukturalis 
egyenlotlensegek, a varos-videk munkaeropiaci, szolgaltatasbeli kulonbsegei miatt.

A mai hazai lakhatasi valsag megoldasdhoz vit^in felul uj eszkbzbkre van szukseg. A 
rendszervaltas ota a kozkezen levo lakasallomany egyre fogy, es nincsen olyan 
rendszerszintu megoidas, amely a lakasberlesben segitene azokat, akik nem sajat tulajdonu 
otthonban elnek, a kbltsegvetesi kiadasokbbl ez egyertelmuen latszik2. Ekbzben Budapesten 
kulbnbsen, de orszagosan is no a befektetesi celu ingatlanvasarlas3, es mlg a 
rendszervaltaskor az emberek tulnyomo tobbsege sajat lakasban elt, mara mar az alberlbk 
aranya a nepessegben megkbzellti a lakossag tlz szazalekat, a fbvarosban pedig jocskan 
meg is haladja.4 Egy 2016-os felmerese ugy talalta, hogy a magyarok 40%-a nem sajat 
tulajdonu lakasban el (azonban itt a szulokkel eld nagykoruakat is ebbe a kategbriaba 
soroltak).5 Mindekbzben a berleti szektor arai drasztikusan nonek, es egyre inkabb 
elszakadnak az atlagos munkaberektdl, kulbndsen Budapesten.6 Ezert az egyre tbbbeket 
erintd lakasberles egyuttal egyre kevesbe megfizetheto7. Ennek egyik kbvetkezmenye az is, 
hogy sokan beszorulnak az intezmenyi ellatasba, akiknek csak megfizetheto lakhatasra 
lenne sziikseguk.

A jelenleg letezd allami lakhatasi tamogatasok elsosorban a sajat tulajdonu lakasban ver 
szerinti gyermeket nevelo csaladok tovabbi vagyonszerzeset tamogato, a jbmoduakat segito 
csaladpolitikai rendelkezesek, ami a fenti problemakat nem orvosolja, sot inkabb melyIti. Az 
bnkormanyzati lakasallomdny mindekozben folyamatosan csbkken8, a fenntartasara szant 
bsszeg pedig meg az allagromlas megelozesere sem elegendo.

Az bnkormanyzati lakasallomany orszagosan mar alig szazezernyi ingatlan, azonban meg 
ennek az alacsony szamnak is a fele tartbsan berbe van adva, es a tlz szazaleka pedig 
hasznosithatatlanul rossz allapotban van. Az elerhetb bnkormanyzati lakasok szama meg a 
fbvarosban is csak 4.5% holott orszagosan itt a legmagasabb.9 Gyakran szembesulunk 
azzal a kihlvassal, hogy az bnkormanyzati lakasallomany meg a legszegenyebbeknek sem

2 https:/MM<w.habitat.hu/mivel-foQlalkozunk/!akhatasi-jelentesek/!akhatasi-ielentes-2018/koltseqvetesi- 
kiadasok/
3 https://habitat.hu/sites/lakhatasi-jelentes-2O2O/befektetesek/
4 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukoi7lakber18.pdf
5 https://24.hu/fn/penzugy/2Q17/05/30/brutalisan-sok-maqvar-lakik-mas-ingatIanaban/
6 https://www.habitat.hu/mivel-foglalkozunk/lakhatasi--jelentesek/lakhatasi-jelentes-2018/alberletek- 
also-szegmense/
7 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/lakber18.pdf
8 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_lak0001.html
9  :https://www.ksh.hU/thm/2/indi2 7 7.html
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biztosit elegendo szamu berlakas lehetoseget. Emellett sem a felujitasra, sem a 
karbantartasra, sem a lakasszam-ndvelesre nincsen forras.

Mindezek miatt szukseg van olyan innovativ koncepciokra, amelyek alkalmasak a 
rossz allapotu tires onkormanyzati lakasok hasznositasara, es egyuttal olyan 
ceicsoportoknak is stabil lakhatast tudnak biztositani, akik altalaban nehezen tudnak 
berlakashoz jutni.

Ajanlott egyuttmukodes

Egy olyan programra tesziink javaslatot, melynek kereteben onkormanyzati tulajdonu, 
jelenleg iiresen allo ingatlan(oka)t hasznositanank lakhatasi celra, innovativ keretek 
kozott, seriilekeny noi celcsoportok szamara.

A jelenleg uresen all6 onkormanyzati ingatlan felujitasi kdltsegenek jelentos reszet kulso 
(palyazati) forrasbol fedeznenk, es a lakasok hosszu tavu (minimum 15 £v) uzemelteteset is 
vallalnank. Igy az onkormanyzat egyszerre nyerne egy javulo allapotij ingatlanallomanyt es 
egy rendkivul innovativ lakhatasi programot.

Osszefoglalva:

Mit ajanlunk Onkormanyzat hozzajarulasa

• mukodesi modell / koncepcio • megfelelo ingatlan kijelolese
kidolgozasa • az ingatlan felujitasi koltsegeihez

• megvalositashoz szukseges hozzajarulas; a felujitas muszaki
szervezetek kozotti koordinacio megvalositasa soran a szukseges

• iiresen allo ingatlan felujitasahoz szervezeti tamogatas megadasa,
szukseges penz eloteremtesehez informacioaramlas biztositasa
hozzajarulas palyazati forrasbol; • az ingatlan hasznositasba ad£sa a
a palyazat megvalositasa az kiilso partnerszervezeteknek
bnkormanyzattal partnersegben minimum 15 evre

• berlokivalasztasi rendszer • onkormanyzati szocialis es
kidolgozasa lakasgazdalkodas! intezmenyekhez

• ingatlan felujitasanak szervezese hozzaferes, veluk valo
• 15 eves hasznositas soran egyuttmukodes lehetosegenek

szocialis munka es celcsoport- biztositasa
specifikus tamogatas biztositasa • a hasznositasi ido lejarta utan

• innovaciok, tapasztalatok hosszu tavu fenntartas
felmerese es dsszegzese a • szervezeti es intezmenyi innovaciok
lakasgazdalkodas es a berlok bevezetese az altalanos
tamogatasa teriileten onkormanyzati lakasgazdalkodasba



Kozremukodo partnerek

Ezt a koncepciot 3 szervezet jegyzi:

Az Utcarol Lakasba! Egyesiilettel azon dolgozunk, hogy egyfelol sajat lakhatasi 
programokat is uzemeltessunk, de emellett olyan megoldasokat is keressunk, amelyeket 
donteshozok, piaci szereplok, vagy barki sajat hataskorben is megvalosithat. A munkankat 
megismerhetik a www.utcaroilakasba.hu oldalunkon.

Az Egyesulet jelen egyuttmukodesben a lakasuzemeltetes es az esetfelelds szocialis munka 
koncepciojaert felel, es konzorciumvezetokent a palyazatok beadasat is jegyzi.

Kozpolitikai partnersegeink jelenleg a tizedik es huszadik keruletben Elsokent Lakhatast 
program uzemelteteserol, az elso keruletben, es a Fovarosi Onkormanyzattal valo 
partnersegunk pedig Lakasugyndkseg inditasarol, illetve elokesziteserdl szolnak.

A Periferia Kozpolitikai es Kutatokozpontban teruleti egyenldtlensegekkel, 
varosfejlesztessel, lakaspolitikaval foglalkozunk. Celunk, hogy tudomanyos kutatasaink 
eredmdnyeit aktivan hasznaljuk progressziv kozpolitikak megalkotasara, es hogy osszekoto 
szerepet jatsszunk a kozszfera, az akademiai mezo, piaci szereplok es civil szervezetek 
kozott. Honlapunk: www.periferiakozpont.hu.

A Periferia Kozpont a projekt penziigyi es fenntarthatosagi modelljenek monitorozasaert, a 
tapasztalatok publikalasaert, a felmerulo sikeres gyakorlatok megosztasaert es a 
disszeminacioert felel.

A NANE Egyesulet celja a nok es ferfiak kbzotti egyenldtlensegek csokkentese es a nok 
elleni eroszak aldozatainak segitese tarsadalmi, kozpolitikai es egyeni szinten. 
Tevekenysegeink koze tartoznak a kulbnbbzo lobbi es szakpolitikai tevdkenysegek, melyek 
celja a nok es a nok elleni eroszak aldozatainak helyzetenek javitasa, illetve segelyvonal, 
csoportok mukbdtetese, a nok elleni eroszak aldozatainak segitese erdekeben, emellett az 
aldozatok egyeni, integralt segitese. Honlapunk: www.nane.hu

A NANE szerepe az egyuttmukodesben a noket megerosito egyeni es csoportos szocialis 
munka, es az erre iranyulo forrasteremtes, illetve szakmai fejlesztes beemelese a projektbe.

A javasolt alberlethaz az Utcarol Lakasba! Egyesulet (ULE) hazkezelesi, es szocialis 
munkas tapasztalataira alapulva kinalna megfizetheto lakhatast az alabbiakban leirt berloi 
kornek. Az alberlethaz a Lakhatast Most lakasuqynbkseq reszekent kerulne uzemeltetesre, 
es a lakasugyndkseg logikajat kovetne. A konstrukciot a Periferia Kozponttal es a NANE 
Egyesulettel partnersegben valositana meg az ULE, akik a sajat policy-making es 
ugyfelkezelesi tapasztalatukkal, szakertelmukkel jarulnak hozza a programhoz.

Celcsoportok j
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A koncepcionk harom kiemelt nbi celcsoportra fbkuszal, melyek kifejezetten kiszolgaltatott 
helyzetben vannak a lakhatasi helyzetuket tekintve: az ideiglenes lakhatasi szolgaltatast 
nyujto intezmenyekbol kikerulb egyedulallo anyakra, bantalmazo parkapcsolat aldozataira, 
es a gyermekvedelmi ellatasbbl kikerulb lanyokra. A szegenyseg feminizalbdasa, a nok 
vallara nehezedo haztartasi es gondoskodasi munkak, a nok rosszabb munkaeropiaci 
helyzete10 es a nok eHen elkbvetett eroszak mind olyan tarsadalmi jelensegek es folyamatok, 
melyek rontjak a nok lakhatasi helyzetet, vagy teljesen kiszolgaltatotta teszik oket a 
partneruknek a lakhatas teren. A nok, a kiszolgbltatottsaguk menten gyakran maradnak 
benne pusztan azert parkapcsolatokban, hazassagokban, mert nem tudnak mashogy 
megoldani a lakhatasukat, sokszor azokban az elethelyzetekben is, amikor bantalmazo 
parkapcsolatban elnek. A nok, mint celcsoport kijelblese azert is kulbnosen fontos a magyar 
szocialpolitikai rendszerben, mert a nok altalanosan csak a csaladi szerepeik menten 
vannak ertelmezve, ami azt jelenti, hogy gyakran csak a gyerekeik jogan vannak 
megcelozva az ellatorendszerben11.

Az egyedulallo any£k celcsoportjanak a haztartas anyagi fenntartasa mellett egyedul kell 
megoldaniuk a haztartasi es gondoskodasi munkakat, amelyek gyakran teljesen 
osszeegyeztethetetlenek egymassal. A gyermekgondozasi intezmenyek a gyermek harom 
eves koraig nehezen hozzaferhetoek12 es ha elerhetbek is, nehezen bsszeegyeztethetbek a 
bermunkaval13. Ezekbbl a folyamatokbbl fakadban a gyermekuket egyedul nevelo nbk 
szegenysegi kockazata kulbnosen magas.14 A gyermekeiket egyedul nevelo nok gyakran 
miutan kikerulnek a lakhatast nyujto intezmenyekbol (anyaotthon, CSAO), a lakhatasukat 
nem tudjhk piaci alapon megoldani. A kikerules utan sokszor egy ujabb intezmenybe 
kerulnek, vagy kulbnosen kiszolgaltatott helyzetbe kerulnek a lakhatasuk teren. (Ez a 
kbzeposztalyt is erintb problems, de a legszegenyebbeknek abszolut feloldhatatlan 
nehezseg.)

A bantalmazo parkapcsolatokban elb nok gyakran a gazdasagi kiszolgaltatottsag miatt 
maradnak benne az erbszakos parkapcsolatban. Abban az esetben, ha elmenekiilnek a 
bantalmazo parkapcsolatbbl, sokszor evekig ideigenes intezmenyi ellatasban van megoldva 
a lakhatasuk a bantalmazo altali, eveken at tartb gazdasagi ellehetetlenltes miatt. Illetve 
abban az esetben, ha nines gyermekuk, a menedekhazbbl valb kikerules utan, nines olyan 
ideiglenes lakhatasi szolgaltatas az allami ellatorendszerben, amelyet igenybe tudnanak 
venni. Az ideiglenes lakhatasi szolgaltaUsokat a gyermekek jogan keresztul tudjak igenybe 
venni a nok. A menekules utan a bantalmazast tulelt nok kiemelt szukseglete, hogy a 
bantalmazbtbl mentes, biztonsagos elet biztositva legyen szamukra. Ez ma Magyarorszagon 

10 https://www.ksh.hu/interaktiv/eurostat/
11 Amon, Katalin (2019): Nbi hajlektalans£g es jbieti paternalizmus. Uj Egyenlbseg. https:// 
ujegyenloseg.hu/noi-hajlektalansag-es-joleti-paternalizmus/
12 Szikra, Dorottya (2018): Ideolbgia vagy pragmatizmus? Csaladpolitika azorbani illiberalis 
demokraciaban. In Bozoki A. - Fiizer K. (szerk.) Leptek es ironia. Szociologiai kalandozasok. 
Budapest: L’Harmattan: 219-240.
13 Gregor, Aniko - Kovats, Eszter (2019): Work-life: balance? Tensions between care and paid work 
in the lives of Hungarian women. Social Science Review, Special Issue in English (7). https://doi.
org/10.18030/socio.hu.2019en.91
14 Czibere, Ibolya (2012): Nok melyszegenysdgben. Szemblyes eletvilbgok 6s cselekvesi 
perspektivak a melyszegenysbgben 6lb nOk mindennapjaiban. L’Harmattan, Debreceni Egyetem, 
Budapest. /

6

https://www.ksh.hu/interaktiv/eurostat/
ujegyenloseg.hu/noi-hajlektalansag-es-joleti-paternalizmus/
https://doi


gyakran csak intezmenyi keretek kdzott biztosithato15. Egy 2005-ds kutatasban, ami a 
budapesti csaladok atmeneti otthonaiban lako csaladokat vizsgalta, a lakok 68 szazaleka 
yalaszolta azt, hogy valamilyen csaladi konfliktus is szerepet jatszott abban, hogy lakhatasi 
kn'zishelyzetbe kerultek, es 28 szazalek egyertelmuen a partner brutalis magatartasat 
nevezte meg a bekerules okakent, vagyis a bantalmazas problemaja felulreprezentaltan 
lehet jelen az intezmenyekben16. Az intezmenyi ellatasbol a lakhatas hosszu t^vu 
megoldhatatlansaga miatt gyakran kdltbznek vissza a bantalmazo partnerunkhbz a ndk17. A 
Nok es lakhatas clmu kiadvanyhoz vegzett kutatasunkbol egyertelmuen kirajzolddott, hogy a 
szocialis intezmenyekbol kikeruld nok az ott toltott 1,5 ev alatt nem tudnak feleplteni egy 
biztos egzisztenc&t a jelenlegi gazdasagi es szocialpolitikai korulmenyek kozott18, mely meg 
tudna alapozni egy hosszu tavu lakhatasi megoldas feltdteleit szamukra es gyermekeik 
szamara. A berhaz koncepcid alapvetoen olyan nok es gyermekek szamara kinalna 
lakhatast ezen celcsoport eseteben, akik nincsenek mar akkut veszelyben a bantalmazotdl, 
azonban az eveken keresztul tarto bantalmazas hatasara gazdasagi es lakhatasi krizisbe 
kerultek, es az intezmenyi kilepes utan a hosszu tavu lakhatasuk megoldatlan.

A gyermekotthonbol kikeruld lanyok jelentos kockazattal vannak kiteve a nok ellen elkdvetett 
eroszaknak, illetve szexualis emberkereskedelem veszelyenek, melyben a megfizethetd 
lakhatas megoldatlansaga jelentos szerepet jatszik19 A gyermekvedelmi rendszerrel 
kapcsolatba kerOlo lanyok egyreszt felulreprezentaltan vannak kiteve peldaul az 
elhanyagolas, bantalmazas, szexualis visszaeles kockazatanak gyermekkoruk soran, 
melyek novelik a szexiparban aldozatta valas kockazatat. Emellett a futtatok szamara a 
kiszolgaltatott elethelyzetben levo lanyok es fiatal ndk kifejezett celpontkent szolgalnak20. A 
nemzetkbzi kutatasok es a magyar hajlektalanellatasban dolgozo szakemberek tapasztalatai 
is azt mutatjak, hogy gyermekvedelembol kikerulo fiatalok felulreprezentaltan ki vannak teve 
hajlektalannd valas kockazatanak21, tobbek kozott a csaladi hatter es tamogatas hianya 
miatt, a munkeropiaci szegregacio es fokent a gyermekvedelmi intezmenyek elhagyasa 
utan, a kiszolgaltatott gazdasagi helyzet miatt22. A hajlektalan ndk nagyaranyban aldozatai 
szexualis, illetve parkapcsolati eroszaknak es a prostitucipra kenyszerltesnek23. A gazdasagi 

15 Des, Fanni - Pdsfai, Zsuzsanna (2021): Ndk es lakhatas. A ndk speciaiis sztiksSgleteire v£laszold 
lakhatasi megoldasok. Friedrich-Ebert-Stiftung, Budapest.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/17396.pdf
16 Pal, Gabriella - P^I, Tibor-Tardos, Katalin - Varju, Gabriella (2005): Csaladok atmeneti otthonai 
Budapesten I. Kapocs 6(2)
17u.o
j8U0

19 https://monafriends.files.wordpress.com/2014/10/aldozatellatas-2013.pdf
20 Dr. Hatvani, Erzsebet - Sebhelyi, Viktoria - Vaskuti, Gergely (2018): Gyermekprostitucio 
visszaszoritasa, gyermekkereskedelem. SZGYF, Budapest.
http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_GYVGY_PDF.pdf
21 Gydri, P6ter (2021): “Igy kallddunk el szepen egymas ut^n” - Allami gondozottak voltak, ma 
hajlektalanok. Esely Vol. 32. No.1 .pp 92-111. https://esely.org/kiadvanyok/2021_1/esely_2021-1_92- 
111_%20gyori.pdf
22 Csurgo, Bernadett - Racz, Andrea (2012): Fogyat6kossaggal did fiatal felndttek eietOtjanak 
alakulasa a gyermekvedelem arnyekaban. Racz Andrea (szerk.) Gyermekvedelemben nevelkedettek 
tarsadalmi integracios eselyei. Gyermek - es ifjusagvedelmi tanulmanyok. Rubeus Egyesulet, 
Budapest.
23 Amon, Katalin (2013): Failed women and illegitimate citizens: The transformations of the private 
sphere and the gendered citizenship of homeless women in Budapest. In partial fulfillment for the

7

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/17396.pdf
https://monafriends.files.wordpress.com/2014/10/aldozatellatas-2013.pdf
http://prekogalfa.hu/documents/efop/TF_GYVGY_PDF.pdf
https://esely.org/kiadvanyok/2021_1/esely_2021-1_92-111_%2520gyori.pdf


kiszolgaltatottsag csokkentese es a hosszu tavu lakhatas biztositasa, kiemelt szerepet 
jatszhat a fiatal felnott nok eleteben abban, hogy meg lehessen elozni a hajlektalansagba 
kerulest vagy egy eroszakos partnertol vagy futtatdtdl valo teljes gazdasagi fuggesuket.

Sziiksegletek

Koncepcionkban kbzponti jelentosegu, hogy olyan noi celcsoportok szamara tudunk 
Igkhatast biztositani, akik a jelenlegi magyar rendszerben - stabil lakhatasi lehetosegek hijan 
- a szocialis intezmenyrendszerben ragadnak hosszu eveken keresztul, vagy a lakhatasi 
helyzetuk megoldatlansaga miatt kenytelenek bantalmazo egyuttelesi helyzetekben maradni. 
igy a lakasok kombinalnak az intezmenybol valo kileptetest es specialis, akar nem 
elsosorban anyagi korulmenyekbdl fakado lakhatasi - es a nok, fokent az alsdosztalybeli nok 
tarsadalmi elnyomasabol fakado nehezsegekre adott valaszt. Anyagi szempontbol a 
tegfontosabb, hogy a lakasok berleti dija megfizethetd legyen a celcsoport szamara, ami 
alapvetoen szocialis lakberszintet jelenti - bar a jelenlegi keruleti szocialis lakbernel 
magasabb szinten, atlagosan 1000 ft/nm-es aron hataroznank azt meg a pilot projekt 
eseteben.

Az anyagi szempontok mellett a noi celcsoportok szamara egy noi lakoter sok szempontbol 
jelenthet tamogatast. Egyreszt tered ad a hasorilo tarsadalmi helyzetben levo nok hasonlo 
tapasztalatok menten valo kapcsolodasara, masreszt lehetoseget biztosit az egyedul 
nehezen megoldhato haztartdisi es gondoskodasi terhek megosztasara. Nem utolsdsorban 
az elozetesen nok ellen elkbvetett eroszakot atelt nok szamara kulondsen biztonsagos teret 
jelenthet egy olyan eletter, ahol alapvetoen nok veszik oket korul oket, es jelentosen 
segltheti a biztonsagerzetet es a traumafeldolgozas folyamatat.

Az Utcarol Lakasba! Egyesulet es a NANE Egyesiilet szakmai tapasztalata alapjan a 
kivalasztott celcsoportoknak olcsobban es sokkal hatekonyabban megoldhato a 
lakhatasa onallo, megfizethetd, szocialis munkaval tamogatott lakasokban, mint 
intezmenyekben. Ezzel a beavatkozassal megelozheto egy tartos es melyiilo lakhatasi 
krizis vagy egy eroszakos partnernek valo teljes gazdasagi kiszolgaltatottsag, 
ugyanakkor a tapasztalatok alapjan a tamogatasnak koszonhetoen a nemfizetes 
kockazata minimalisra csokkentheto.

degree of Master of Arts in Gender Studies. Central European University, Department of Gender 
Studies

Celcsoport Sziiksegletek Javasolt valaszok

egyedulallo anyak - munkaerdpiaci 
tamogatas

- gyermekgondozasban 
tamogatas

- gazdasagi helyzet 
stabilitasanak

- lakhatas biztositasa
- szocialis munka 

biztositasa
- gondoskodasi 

feladatokban tamogatas 
(kulso/lakok egymas
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tamogatasa kozott)

bantalmazo 
parkapcsolatbol 
menekUld nok

- munkaerdpiaci 
tamogatas

- gyermekgondoz^sban 
tamogatas

- gazdasagi helyzet 
stabilitasanak 
tamogatasa .

- biztonsag 
trauma feldolgozas

- lakhatas biztositasa
- szocialis munka 

biztositasa
- gondoskodasi 

feladatokban tamogatas 
(kOlsd/lakok egymas 
kozott)

- trauma feldolgozo 
csoport biztositasa

- keruleti renddrseggel 
valo hatekony 
egyuttmukbdes

allami gondozasbol 
kikerulo fiatal nok

- munkaerdpiaci 
tamogatas/tanutes 
tamogatasa

- gazdasagi helyzet 
stabilitasanak 
tamogatasa

- trauma feldolgozas

- lakhatas biztositasa
- szocialis munka

biztositasa
- trauma feldolgozo 

csoport biztositasa

Konkret ingatlanokra vonatkozo javaslat

A JGK-val valamint a Jozsefvarosi Onkormanyzattal egyeztetve, a javasolt ingatlanok 
bejarasa alapjan a kovetkezo konkret javaslatot fogalmazzuk meg.

Elsd.fazis: Szigony utca 18. .

A projektbe a Szigony utca 18. szam alatti Ores bnkormanyzati tulajdonu ingatlant vonnank 
be. Az alabbiakban erre az ingatlanra vonatkozoan ismertetjuk a kidolgozott koncepcionkat: 
a koltsegeket, mukodesi modellt es vazlatos alaprajzi terveket.

Fontos elozetes megfontolnivalo az ingatlan hasznosithatosaga es megkozelithetosege. 
Fenti cimen egy olyan epulet all, amely ovodakent volt hasznositva korabban. igy szukseges 
a funkciovaltas az epulet eseteben, amely jelenleg intezmenyi funkcioju, hasznalatbol kivont 
ingatlan. Maga az epulet kb. 2 eve uresen all (ovodakent valo ujranyitasa nem valoszinu), es 
koltsegeket, illetve feladatokat general. Az epulet viszonylag jo allapotban van, ezert 
hasznosiUsa meg a tovabbi allagromlas elott celszeru lenne. Mivel bnallo ingatlanrol van 
szo, ami 100%-ban az dnkormanyzat tulajdonaban alt, hasznositasa kepviselo-testuleti 
dontes alapjan, tovabbi szereplok hozzajarulasa nelkul lehetseges. Ezenkivul az epulethez 
tartozo ket udvar es a foldszintes epiteszet miatt olyan lakasok alakithatoak ki, melyek 
tobbsege kbzvetlen udvari kapcsolattal rendelkezik, ami kellemes lakokomyezetet biztosit.

Az ingatlant tbbbfele palyazati, es partnersegben bevont forrasbol teljes belso es reszleges 
kulso felujitas utan tudjuk hasznositani. A felujltott ingatlan egy hosszu tavu hasznositasi 
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szerzodes kereteben a palyazatot megvalosito konzorcium hasznalataba kerul, amely az 
onkormanyzattal egyeztetett, jelen dokumentumban bsszefoglait szocialpolitikai celok 
menten uzemelteti azt.

Az ingatlanban harom noi celcsoport szamara alakitanank ki lakasokat: ndk (es gyerekeik) 
szamara, akik egyedulallo anyakent vagy bantalmazo parkapcsolatot tulelt nokent (utobbiak 
menedekhazbol vagy krizisotthonbol drkezhetnek) intezmenybol kdltoznek ki, valamint az 
allami gondozasbol frissen kikerulo lanyok szamara. Mindharom celcsoport eseteben az 
intezmenybol kikerules utan elsbsorban a lakhatas megoldatlansaga okoz krizishelyzetet; 
hiszen ezzel erosen dsszefuggesben kerulnek bele (vagy vissza) bantalmazo, 
kizsakmanyolo kapcsolatokba vagy hajlektalansagba. Amennyiben szamukra az 
intezmenybol kikerules pillanataban biztositott a megfizetheto, hosszu tavu, megfelelo 
segitseggel megtamogatott lakhatas, akkor az eletuk mas teruletein is meghatarozd 
elorelepest jelent.

Kialakitasban 4 db kisebb es 4 db nagyobb lakast tervezOnk; elobbiek az allami gondozasbol 
kikerulo fiatal lanyoknak, utobbiak pedig az intezmenyekbol (knzisotthon, anyaotthon, 
csaladok atmeneti otthona) kikerulo gyerekes noknek. A programmal elsodleges cel a ndk 
megerositese a lakhatasi tamogatason keresztul, ezert a lakasok hivatalos berloje minden 
esetben a nd lehet. A lakhatason tul a program kereteben egyeni szocialis munkat, es a ndk 
elleni erbszak aldozatait tamogato szolgaltatasokat biztositunk.

Celunk az, hogy ehhez a tamogatott lakhatasi formahoz minel tbbben hozza tudjanak ferni, 
es hogy tamogassuk a noket a teljesen dnallo es integralt kbrnyezetben vald lakhatas 
elereseben, Ugyanakkor, a bevezetoben leirt strukturalis nyomasok miatt azt gondoljuk, 
hogy a celcsoportnak hosszu tavon is megfizetheto koltsegszintu lakhatasra lesz szuksege, 
nem gondoljuk, hogy a piaci lakhatas bnerobdl vald biztositasa cel esetukben. Ezert fontos 
szempont, hogy a programban reszt vevo ndk szamara legyen tovabblepesi lehetoseg a 
“sima” dnkormanyzati berlakasszektor fele. A legtbbb nonek valoszinuleg nehany evnel 
tovabb nem lesz szOksege a programban elerheto szocialis munkara es egyeb 
szolgaltatasokra, ezert ez alatt az ido alatt aktivan fogunk azon is dolgozni, hogy 
dnkormanyzati behove tudjanak valni (es ebben az dnkormanyzat partnersegere is 
szamitunk). Szigoru idokorlat azonban nem lesz a programban, annak erdekeben, hogy az 
intezmenyi elhelyezesre jellemzd idonyomast es az elhelyezes nelkuli kilakoltatasokat 
elkeruljuk.

Amennyiben egy noi berlo mar minimum ket eve a hazban lakik, kezdemenyezheti, hogy 
oda koltozhessen partnere is. A tobbi lakd sziiksegleteinek figyelembevetelevel csak abban 
az esetben koltozhet be ferfipartner a hazba, ha az ott dolgozo szocialis szakemberek is 
tamogatjak a bekoltozest, es a jovahagyasnak egy hat hdnapos atfutasi ideje lenne. A 
bekoltozo ferfipartner csak tarsberlo lehet, az elsodleges berleti jog ebben az esetben is a 
ndt illeti meg. Ezzel a konstrukcioval egyreszt celunk az, hogy a ndk ne valjanak 
kiszolgaltatotta a berlemeny teren a partneruknek, masreszt a bantalmazo egyiittelesek 
megelozese, harmadreszt a noi berlok biztonsagos lakokornyezetenek biztositasa.

Az allami gondozasbol kikdltdzo fiatalok eletkezdesdt az utogondozo szolgaltatas, es az 
eletkezdesi tamogatas hivatott segiteni. Az utdgondozas a szamukra igenybe veheto 
szocialis munkas, gyermekvedelmi tamogatast jelenti, amely 18-24 eves korig erheto el. Az
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a penzbeli tamogatas, amely az otthonteremtest segfti, ennel tovabb is elerhetd a 
fiataloknak, es bsszegeben az allami gondoskodasban eltbltbtt evek szamatol fugg, de 
gyakran eleri az egy-masfel millid forintot. Ez az dsszeg felhasznalhatd akar alberleti 
tamogatasra, de bnkormanyzati lakas felujitasara, vagy tulajdonszerzesre, berleti jogviszony 
szerzesere is. Igy a fiatalok az Alberlethazba is behozhatjak az otthonteremtesi tamogatasuk 
bsszeget: az Utcarol Lakasba! Egyesuletnel van mar kialakulo tapasztalatunk allami 
gondoskodasban nevelkedett fiatalok lakashoz juttatasaban. Ilyen esetben, ha az eletkezdo 
fiatal egy berlemenyre hasznalja fel a szamara jaro eletkezdesi segitseget, akkor a piaci 
alatti berleti dij mellett biztositanank szamara a hosszu tavu szerzodeskotest, az utogondozo 
bevonasat, es az esetleges mas lakhatasi lehetbseg fele (akar tiz eves idotavban) valb 
tovabbsegitest is, ha az szukseges. A tamogatas felhasznalasaval az dletkezdo fiatalok a 
lakasaikat a sajat igenyeikre szabhatjak.

Az ingatlanra kidolgozott koncepcionkban fontos szerepet jatszana a lakok es szocialis 
munkasok szamara kialakitott kdzbssegi ter. Ebben a terben a programot mukbdtetd 
szervezetek munkatarsainak lehetosege lenne csoportfoglalkozasokat, programokat tartani, 
melyek a bentlakd nok kbzbtti kapcsolodast, kbzbssegepitest segitene eld. Emellett a 
bentlakd nok szamara egy olyan teret lehet biztositani, ahol kbzbs programokat tudnak 
csinalni vagy akar meg tudjak osztani egymds kozott a gyerekfelugyeletet. Szukseges 
emellett szocialis munkas szolgalati helyiseg kialakitasa is az ingatlanban. A kialakitott 
kdzbssegi funkciokat a bentlako nbkbn kivul a kbrnyeken elb hasonlo helyzetu nok szamara 
is elerhetove tennenk.
A szocialis munkaban az Utcarol Lakasba! Egyesulet esetmenedzseri megkozelitese 
jelenthet vezerfonalat: minden haztartdsnak van egy olyan csaladgondozo feleldse, aki 
bsszefogja a szamukra elerhetb szolgaltatasokban dolgozo kollegakat egy, a csaladokat 
komplex modon segitd felelbs teamme. igy lehetseges a kulso szolgaltatasok, belsb 
partnerek rendszerbe szervezese, es nem vesz el az ULE es a NANE segitsege mellett az 
intezmenyes utbgondozasi, kileptetesi, csaladgondozoi segitoi kapacitas sem a berlbk 
szamara.

Az ingatlan lehetseges atalakitasanak vazlatos alaprajzi tervei (mellekletben is):

A verzio (folyosbi atjaras a ket udvarresz kbzbtt, nines bejarat a Jazmin u. feldl)



B verzio (nines folyosoi atjaras a ket udvarresz kozdtt; megnyitott bejarat a Jazmin u. felol)

Masodik fazis /

Amennyiben a Szigony utcai ingatlan hasznositasa sikeres, es az egyuttmukodes elore tud 
lepni, egy opcionalis kbvetkezo szakaszban a kovetkezo modon tudjuk elkepzelni az 
allomany boviteset. Olyan rossz allapotu, kis meretu, 100% dnkormanyzati tulajdonu 
lakohazakat vonnank be a programba, melyeknek fenntartasara es felujitasara az 
onkormanyzat elkotelezodik (epiteszeti vagy tarsadalmi szempontok menten), a felujitasba 
es fenntarthato mukbdtetesbe azonban szivesen bevonnak kulso szervezeti partnereket. 
Ebben az esetben hasonlo konstrukeioban, palyazati forras bevonasaval es hosszu tavu 
hasznositasba adassal, szocialis munka biztositasaval mukodtetnenk a lakhatasi programot.

Amennyiben bovitjuk az allomanyt, akkor a megcelzando celcsoportokat eseti jelleggel, a 
kivalasztott ingatlanok adottsagai es az elerheto forrasok alapjan kell majd pontositani. A 
tovabbi ingatlanok eseteben potenciaiis celcsoportot kepezhetnek peldaul a kozerdeku 
dolgozdk es alacsony berbol elok, a fogyatekkal elok, vagy mas intezmenyekbol kikoltozok.

Penzugyi .model!



Koltsegtipusok

Budapest Fovaros 
VIH. Keriilet 
Jozsefvaros 

Onkonnanyzata

Utcarol lakasba! 
Egyesiilet

Pe rife ria 
Kozpolitikai es 
Kutatokozpont

NANE
Egyesiilet Osszesen(Ft)

Szigony u. 18. - 
Ingatlan atalakitas 
koltsegei (430 m2-rel» 
brutto 320.000 Ft/m2 
aron szamolva, 
tartalekkerettel)

178 880000 178 880 000

Szigony u. 18. - Kiilso 
munkak (kozmu, 
kertrendezes)

20 000 000 20 000 000

Szigony u. 18. tervezes- 
eldkeszitesi (epiteszeti 
es szakmai)

15 000 000 15 000 000

Adminisztrativ munka 
(15 ev)

22 500 000 22 500 000

Szocialis munka (15 ev) 21 000 000 21 000 000

Noi celcsoport 
tamogato szolgaltatasok 
(csoportos 
foglalkozasok) (15 ev)

18 000 000 18 000 000

Munkaerdpiaci 
integraciot tamogato 
csoport (15 ev)

18 000 000 18 000 000

Szocialis munkasoknak 
kepzes es szupervizid 
(15 ev)

7 500 000 7 500 000

Monitoring es kutatas 
(15 ev)

28 000 000 28 000 000

Garancialap 
(nemfizetes 
biztositasara) (15 ev)

5 000 000 5 000 000

Egydsszegbcn 
fclmcrulo palyazati 
koltsegek

213 880 000 66 500 000 28 000 000 25 500 000 333 880 000

A leendo konzorcium tagjai vallaljak, hogy a koltsegek 10-25%-a kozotti onerdt vallalnak a 
palyazat eredmenyes megvalositasa erdekeben. A konkret dsszeg fugg a palyazaton elert 
eredmenytol, es a palyazati folyamat elorehaladtaval konkretizalodik. A folyamat jelenlegi 
allapotaban nines szukseg penziigyi kotelezettsegvallalasra.

Felujitas. ?
A felujitas soran a kovetkezo alapterulettel szamolunk a Szigony utcai ingatlanban:

Averzid Bverzio
netto beepitett terulet 428 nm 430 nm
lakofunkcio (8 lakas) 372 nm + galeriak 88 nm 400 nm + galeriak 114 nm
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kozlekedo, kiszolgalo teruletek 29 nm 14 nm

mas funkcio (kozossegi ter) 27 nm 16 nm

A felujftas osszesitett becslese alapj&n brutto 320.000 Ft / nm koltsegen lehetne az 
ingatlant felujitani. Ez osszesen 137,6 millio forint becsult koltseget tesz ki 430 nm-re vetitve, 
mai epitesi arakon. A projekt kezdo idopontjanak kesobbre tolodasaval termeszetesen ezek 
az arak valtozhatnak, ezert a fenti tablaban erre a koltsegre raszamoltunk 30%-os tartalekot. 
Az epulet felujitasan kivul az udvar es a telekhataron futo kulso fal felujitasaval, valamint 
esetleges kulso kbzmu-munkalatokkal is szamoltunk.

A jelenlegi kbltsegbecsles a labjegyzetben reszletezett muszaki tartalom feltetelezesevel 
keszult Becslesiink a helyszini bejaras alapjan keszult, felujitasi tervek nem allnak 
rendelkezesre.

A palyazati partnerek vallaljak az epulet belso felosztasat, a lakasok kialakitasat, es 
kulcsrakesz atadasat a berlok fele. Az allami gondoskodasbol kilepo fiatalok eseteben itt 
lehetoseget biztositunk a bekapcsolodasra, es az otthonteremtesi tamogatasuk 
felhasznalasara is.

A forrasok vegso becslese a projekt muszaki tartalmanak veglegesitese utan lehetseges, 
mivel vannak olyan partnerek, akik epitdanyaggal vagy szolgaltatassal tamogathatjak a 
palyazati forrasokon felul is a projekt megvalositasat

Felujitasi munkak reszletesen:
• Bontasi munkak: belso, szakipari bontasok (falak, ajtok), gepeszeti es elektromos 

bontasok.
• Tartoszerkezeti munkak: minimalis felujitasi, potlasi munka.
• Epiteszeti, szakipari munkak:

o Magasteto cserepfedessel: a jelenlegi retegrend megtartasaval, 1 uj 
vizszigetelo reteg fektetese

o Badogos szerkezetek szukseges felujitasa, utolagos talajvizszigetelest nem 
tartalmaz

• Homlokzatkepzes: kiegeszito homlokzati hoszigetelessel es uj felOletkepzessel nem 
szamoltunk, csak a jelenlegi vakolat pontonkenti javitasaval

• Homlokzati nyilaszarok felujlto munkai, amennyiben szukseges
• Padloburkolat: a jelenlegi padlor6tegrend megtartasaval, illetve ahol lehetseges, ott a 

jelenlegi burkolat megtartasaval es esetleges felujitasa, illetve az esztetikailag 
indokolt helyeken laminalt padloburkolat fektetese, a meglevo burkolatra.

• Belso falak kialakitasa: uj belso gipszkarton falak glettelve, festve, illetve a meglevo- 
megmarado falazat vakolva, glettelve, festve. A mennyezetnel csak festessel 
szamoltunk.

• Uj vizes helyisegek kialakitasa: attdresekkel, lejteskepzessel, uzemi viz elleni 
szigetelessel, burkolassal.

• Belso ajtok: lakoegyseg bejarati ajtok zarhato kivitelben, epi szoba ajtok
• Gepeszet: a meglevo rendszer teljes csereje, kemenyek belelese, adott esetben 

csereje, az uj vizesblokkokhoz viz-csatorna, futes acellemez lapradiatorokkal, 
szerelvenyekkel, csovezetekekkel, gazellatas kbzponti gazkazannal. Hutessel csak a 



kbzbssegi terekben (1 db), a lakbegysegekben nem. Vizes helyisegekben sziikseges 
a gepi szellbztetes.

• Sprinkler rendszer kiepitesevel nem kalkulaltunk.
• Elektromos munkak: a meglevb rendszer teljes csereje, atlagos erbsaramu 

komfortfokozat kialakltasaval, szerelvenyekkel, standard lampatestekkel. Valamint 
alap gyengearamu kiepltessel: wifivel, kaputelefonnal, tuzjelzb nelkiil.

A jelenlegi kbltsegbecsles a fenti muszaki tartalom feltetelezesevel, helyszlni bejaras alapjan 
keszult. A felujitas vegso kbltsegbecslese, a muszaki tervezest kbvetben pontosithatb.

Uzemeltetes / mukodtetes modja

Az epulet hasznosftasanak a modja a javaslatunk szerint, hogy az Onkormanyzat a 
koncepciot jegyzb partnerekkel hasznosltasra feljogosltb szerzodest kbt, megegyezes 
szerinti, a felujitasok befejezesetbl szamltott 15 eves idbtartamra. A hasznositasi szerzbdes 
aztjelenti, hogy a koncepciot jegyzb szervezetek az epuletet a megadott idbtartamban a 
Lakhatast Most Lakasugynokseg reszekent uzemeltetik, es kapcsolbdban szolgaltatasokat 
nyujtanak a lakbknak.

A lakasugynokseg kereteben valo hasznositas azt jelenti, hogy az egyuttmukbdes 
idbtartamara a partnerek a lakberkivetesre is jogosultak, es az epulet fenntartasara is 
kbtelezettek. <

Az indulo felujitast a felek az Onkormanyzattal es a partnerekkel kbzbsen bsszealUtott, 
vegyes bnkormanyzati es palyazati forrasokbbl vegzik el. Ezzel az Onkormanyzat 
ingatlanallomanya erteknbvekedesen megy keresztul, illetve felszabadul az eddig jelentkezb 
tetemes karbantartasi, orzesi, allagmegbvasi es tarsashaz fele fizetendb kbltsegek albl. Az 
egyuttmukbdes vegeztevel az Onkormanyzat az ingatlan kezeleset visszaveszi, azt a sajat 
lakasugynbksegebe integralhatja, vagy a szolgaltatascsomagot tovabbuzemeltetve atveheti.

A hasznositas idbtartama alatt a karbantartast a partnerszervezetek karbantartb cegre 
blzzak, ezt a lakberbevetelbbl tudjak finanszlrozni. Emellett a hazban elb berlbknek 
esetmenedzser szemleletu szocialis munkas szolgaltatast biztositanak. Ennek kbltsegeit a 
lakberbevetelek mellett kblsb forrasbbl is kiegeszltik, illetve tamaszkodnak a helyi 
ellatorendszer szolgaltatasaira is.

A lakbk szamSra a berleti szerzbdes 5 eves lenne, de semmi akadalyat nem latjuk az 
bnkormanyzatnal bevett szerzbdeshosszabbitasoknak, tgy elkepzelhetb, hogy a projektben 
a teljes idbtartam alatt reszben vagy egbszben az elsb bekbltbzb csaladok eljenek, 
biztositva a stabil lakhatasi lehetbseget. Masfelbl, a rbvidebb idb alatt valo kikbltbzest is 
tamogatjuk, bnkormanyzati berlakasba valo tovabblepessel. Amennyiben a lakbk lakhatasi 
helyzete ilyen mbdon rendezbdik, a berleti idbtartamok 5 evnel rbvidebbek is lehetnek.

A NANE Egyesulet a mukodtetes soran a hazban dolgozb szakemberek tamogatasat, illetve 
a bent lakb nbk trauma feldolgozasat segltene amennyiben sziikseges, integralt ellatas, 
illetve trauma feldolgozb csoportok kereteben. Emellett a NANE Egyesulet es a VIII. kerulet 
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egyuttmukodeseben 2021-ben elindult, “Az Isztambuli Egyezmeny helyi szintu 
megvalositasa” projekt kereteben a keruleti szocialis intezmenyekben dolgozo 
szakembereknek es hatosagoknak a NANE Egyesiilet kepzest es esetmegbeszelo csoportot 
biztosit a nok elleni eroszak aldozatainak szuksegleteire fokuszalo segito munkarol es 
krizisintervencioroL A hazban felulreprezentaltan lakhatnak nok elleni eroszak aldozatai, 
emiatt koncepcionknak fontos resze az is, hogy a keruletben jelen levo szocialis 
intezmenyek es hatosagok latokbreben kiemelten jelen legyenek a bent lako nok, a 
hatekony segites es biztonsag megteremtese erdekeben. Abban az esetben is, ha az 
elozetes helyzetelemzesek arra a kbvetkeztetesre jutnak, hogy a bekbltozo no mar nines 
akkut veszelyben, eldfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a rendorseg gyors 
beavatkozasara van sziikseg.
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BUDAPESTFOvArOS VIII. KERULET jOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

PIKO ANDRAS
FOIGARMESTER

Letter of Endorsement Szandeknyilatkozat

I, Andras Piko, Mayor of Jdzsefvaros, the 8th 
District of Budapest, hereby declare that the 
Municipality of Jdzsefvaros intends to 
participate as a partner in the project ’’Pilot 
housing agency for vulnerable women” and 
therefore supports the project consortium 
leader Utcarol Lakasba! Egyesulet (official 
English name: From Streets to Homes 
Association) in applying for funding the 
project to Fund for Innovation in Development 
(FID). The present Latter of Endorsement 
signed in accordance with the Municipal 
Council decision no........... ....

The aim of the project is to work out an 
innovative pilot program for social housing for 
vulnerable women living in the district, or in 
the district’s social care system; especially 
single mothers who survived domestic 
violence and young girls leaving the state 
childrens’ home.

En, Piko Andras, mint Budapest VIII. kerulet 
polgarmestere kijelentem, hogy Jdzsefvaros 
Onkormanyzata partnerkent kivan reszt venni 
a ,,Pilot housing agency for vulnerable 
women” projektbcn es igy tamogatja a projekt 
konzorciumvezetojet, az Utcarol Lakasba! 
Egyesuletet a projekt finanszirozasanak 
megpalyazasaban a Fejlesztesi Innovacios 
Alapnal (FID). A Szandeknyilatkozat 
alairasara a ..... (XII. 16) sz. Kepviselo- 
testuleti hatarozat alapjan keriil sor.

A projekt celja egy innovativ kiserleti program 
kidolgozasa, amelynek kereteben a keruletben 
elo vagy a kerulet szocialis ellatorendszereben 
ellatasban reszesiilo nok, kiilbnosen a csaladon 
belUli eroszak aldozataul esett egyedulallo 
anyak es az allami gondozasbol kikeriild fiatal 
lanyok reszere szocialis alapon lakhatas 
biztositasa.

As stated in the proposal, the project can be 
implemented through the cooperation of a 
consortium of non-profit service providers. In 
addition to consortium leader From Streets to 
Homes! Association, Periferia Policy and 
Research Center, and NANE (Women For 
Women Together Against Violence) 
Association will be responsible for the 
development of the project.

A felhivasban foglaltak szerint a projekt 
nonprofit szolgaltatok konzorciumanak 
egyuttmukodesevel valdsithatd meg. A projekt 
megvalositasaert az Utcarol Lakasba! 
Egyesulet, a Periferia Kozpolitikai es 
Kutatokozpont es a NANE Egyesulet (Ndk a 
Nokert Egyutt az Eroszakert) felel.

Through the project, the Municipality of A projekt megvaldsitasa soran a Jozsefvarosi



Jozsefvaros shall

- provide the necessary information,

- actively cooperate in the necessary 
administrative and legislative tasks 
assigned to them,

- ensure the long-term (15 years) right 
of use of the building identified in 
the project proposal.

In case of divergence between the Hungarian 
and English language versions, the Hungarian 
version shall prevail.

Onkormanyzat:

- rendelkezesre bocsatja a szukseges 
informaciokat,

- aktivan kozremukodik a ra ruhazott 
szukseges adminisztrativ es 
joggyakorlasi feladatok ellatasaban,

- biztositja az projekt javaslatban 
megjelolt epulet hosszu tavu (15 ev) 
hasznositasat

Amennyiben az angol es a magyar nyelvu 
szoveg elter, ugy a magyar nyelvu szbveg 
elvez elsobbseget.

The present statement serves to support the A jelen nyilatkozat 2022-ig biztositja az FID 
application for the tender of FID until 2022. palyazatara valo jelentkezes tamogatasat.

Budapest, December..........2021 Budapest, 2021. december.........

Andras Piko 
Mayor

Piko Andras 
polgarmester


