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I. Tenyallas es dontes tartahnanak 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. Kfildetese a nagy transzformacios potenciallal 
rendelkezd 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 
innovatlv otletek alkalmazasaban szuletd projekteket. Rugalmas tamogatasi finanszirozast 
nyujt egy innovatlv projekt minden szakaszaban, hogy valos koriilmenyek kozott tesztelje az 
dtleteket, majd a leghatekonyabb megoldasokat szeles korben alkalmazza.
A palyazat honlapja: https://fundinnovation.dev/en/#Financing

A fejlesztesi alap olyan projekteket tamogat, melyek hozzajarulnak a globalis szegenyseg es 
egyenldtlenseg csokkentesehez, innovatlv megkozelltessel blmak, 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 szukseg 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 hataridd.

A palyazatnak ebben a szakaszaban a palyazati adatlapon az alabbi kerdesekre kell valaszt 
adni:

a. Rovid osszefoglalo az innovacio/megolddsi otlet celjdrol (max 150 szo)

b. Fejlesztesifeladat (max 350 szo)
• Mi az alapproblema es az hogyan hat ki a szegenysegben elokre vagy mas 

marginalizalt csoportra? Hogyan javitand a problemara adott vdlasz ennek a cso- 
portnakaz eletet?

• Hany embert erint ez a problema az orszdgodban? Hany embert vildgszerte?
• Fejtse ki reszletesen, hogy kik az erintettek (pl. nem, korosztdly, bevetel, marginalizalt 

csoport stb. alapjan)

c. Innovacio/megolddsi otlet leirdsa (max 400 szo)

Roviden irja le az innovacidt/megolddsi btletet es a megvalositas modjat.

d. Valtozas modellje (max. 400 szo)

A Valtozas modellje konkretizalja az oksdgi logikdt a program mogott. Fejtse ki az innovdeid 
‘valtozdsmodelljet’ (milyen lepeseken keresztul vezet a megoldds az elemi kivdnt eredmeny- 
hez).

e) Vdrhatb hatds (max. 300 szo)

Foglalja ossze az btletevel kapcsolatos tevekenysegeknek varhatd hatasdt. Egyertelmuen je- 
lezze, hogy mi az elsodleges cel, illetve mi az egyeb varhato eredmeny (pl. egeszsegiigyi 
eredmenyekkel, haztartasi jovedelmemmel kapcsolatos vdltozdsok stb.). Fejtse ki reszletesen 
kik profitalhatnak az innovacidbdl.

f) Nemekre gyakorolt hatds (max. 250 szo)

Szdmit arra, hogy nemi alapon kulonbozo hatdst er majd el az otlet megvaldsitdsa? Tervezi 
ezt a kiilbnbseget nyomon kovetni? Ha igen, hogyan?

g) Az ertekeles modszertana (max. 500 szo)
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Irja le a valasztott modszertant, amellyel majd az otletenek a sikeresseget vizsgdlja: amivel 
tesztelni tudja a “vdltozas modeir  fobb felveteseinek eredmenyesseget. Fejtse ki legfontosabb 
kutatdsi kerdeseit, kutatasi mddszertandt, beleertve a kutatasi tervet is. Sorolja fel azokat a 
relevans mutatokat, amelyeket az innovacioja teljesitmenyenek nyomon kovetesere fog hasz- 
ndlni, a megfelelo celokat a kovetkezo dt evre, valamint azt, hogy hogyan fogja ezeket az ada- 
tokat gyujteni.

h) Tevekenysegek, amihez tdmogatdst ker (max, 450 szo)

Sorolja fel es fejtse ki az osszes fobb tevekenyseget, amelyet a projekt megvaldsitasahoz vegre 
hajtani tervez. Adja meg az egyes tevekenysegekre tervezett hozzavetoleges osszegeket eurd- 
ban.

i) Elterjedes lehetosegei

Ha a projekt sikeres, hogyan tudna elterjedni az innovacioja? Kerjiik, mutassa be az elterje
des lehetseges csatornait (kormanyzati politika, piaci megjelenes, nemzetkozi szervezet ditali 
atvetel), es On szerint mi lehetne az innovacio finanszirozasi forrdsa hosszu tdvon.

j) Becsiilt eleres (max 350 szo)

Varakozasa szerint hdny embert fog segiteni az On innovacioja vagy megoldasa az elkovetke- 
zd ot evben, mind lokdlisan (a megvalositas teriileten), mind globdlisan? Kerjiik, irja le inno- 
vdcidjanak vdrhatd elsodleges es a vdrhatd mdsodlagos hatdsait (pl. egeszsegi dllapot, haz- 
tartds jovedelme stb.) tekinteteben. Kerjiik, fejtse ki, hogy konkretan kik profitdlhatnak az On 
innovdciojabdl. Ha relevdns, kerjiik, irja le azt is, hogy a megoldas hogyan adhat tajekoztat- 
hat vagy fejtheti ki hatasat szelesebb korben vagy tudasalapon.

k) Fo szervezet es kulcsszereplok (max 350 szo)

Adjon leirdst a fo pdlydzd szervezetrol. A leirdsnak mindenkepp tartalmaznia kell a hasonld 
tevekenysegek vegrehajtasdval kapcsolatos relevdns multbeli tapasztalatokat. Mutassa be 
szervezete fo szakteriiletet, miert van egyeduldllo pozicidban es miert kepes az emlitett teve
kenysegek megvaldsitdsdra. Kerjiik, sorolja fel azokat a kulcsfontossagu szemelyeket, akik 
reszt fognak venni a kulonbozo projekt feladatokban. Kerjiik, ne kuldjenek teljes eletrajzokat.

I) Partner szervezetek

Sorolja fel a kulcsfontossagu partnerszervezeteket, es fejtse ki, hogy mivel bizonyitottak az 
elkotelezettsegiiket a javasolt projekt tevekenysegek tamogatasa vagy az azokban vald reszve- 
tel irdnt (pl. formdlis megallapodds, szdbeli kotelezettsegvdllalds) ).

m) Kockdzatok

Kerjiik, adjon redlis becslest az aktualis es jovobeli kihivdsokrdl, a megvalositas lehetseges 
kockdzatairol es gyakorlati tervet ezek elkeriilesere.

n) Hivatkozdsok (max, 300 szo)

Kerjiik, adja meg azokat a linkeket es hivatkozdsokat amiket forrdskent hasznalt valaszaiban.
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A projekthez tervezett konzorcium leendo tagiai:
Harom civil szervezet megkereste a Jozsefvarosi Onkormanyzatot, hogy a Fund for 
Innovation in Development palyazatra a „Nok lakhatasi helyzetenek megerdsitese” targyu 
projekttel kozosen palyazatot nyujtson be.

A konzorcium leendo vezetoje: ULE - Utcarol lakasba! Egyesiilet
Az Egyesiilet modellprogramokat dolgoz ki es mukodtet, amelyekben onalld lakhatast nyujta- 
nak korabban hajlektalansagban eld, intezmenyekbdl kikoltozo es raszorulo embereknek. 
Egytittmukodnek onkormanyzatokkal lakaspolitikai koncepciok kidolgozasaban, es sajat la- 
kasiigynbkseget is mukodtetnek. Jelenleg 77 ember lakhatasat biztositjak.

Leendo konzorciumi tagok:
• Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvaros Onkormanyzata
• NANE Egyesiilet (Nok a Nokert Egyiitt az Eroszak Ellen)

A Nok a Nokert Egyiitt az Eroszak Ellen (NANE) Egyesiilet 1994-ben jott letre. Az Egyesiilet 
celja, hogy fellepjen a nok es a gyerekek ellen elkovetett parkapcsolati es csaladon beliili ero- 
szakkal szemben. Az Egyesiilet telefonos es szemelyes segitsegnyujtast nyujt a nok ellen el- 
kovetett eroszak aldozatainak egyeni szinten, mig kozossegi szinten kulonbozo celcsoportu 
kepzeseket es ifjusagi foglalkozasokat tartanak, valamint szakmai es onsegito csoportokat 
inditanak. Jelentos szakpolitikai munkat is vegeznek, melynek soran a nok elleni eroszak al- 
dozatainak hatekonyabb segitese erdekeben dolgoznak ki programokat. Ennek reszekent tob- 
bek kozott a Jozsefvarosi Onkormanyzattal is fennail 2021 dta egytittmukodesiik “Az Isztam- 
buli Egyezmeny helyi szintii megvalositasa” projekt kereteben.

• Periferia Kozpolitikai es Kutatokbzpont
A Periferia Kozpolitikai es Kutatokozpont lakhatasi, varosfejlesztesi kerdesekkel foglalkozo 
szakmai miihely. Tevekenysegeik a tudomanyos kutatas, a kozpolitikai tanacsadas es a tarsa- 
dalmi erdekervenyesites hatarteriiletein mozognak, es e harom teriilet szorosabb kapcsolddasi 
pontjait keresik. Jelentos kutatomunkat vegeztek a lakasszegenyseg, a haztartasi eladdsodott- 
sag teriileten, valamint szamos kozpolitikai javaslatot is kidolgoztak. Az elmult ket evben 
tbbb esetben is egyiitt dolgoztak onkormanyzatokkal lakaspolitikai koncepcioik kialakitasa- 
ban. A megfizetheto lakhatasi fonnak lehetseges finanszirozasaval kapcsolatban is megfo- 
galmaztak javaslatokat.

Palyazat koncepcioja: Nok lakhatasi helyzetenek megerdsitese

A projekt - az onkormanyzat es 3 civil szervezet egyuttmiikodeseben - a nok lakhatasi hely
zetenek megerositeset segiti, megfizetheto lakhatasi lehetoseget nyujt. A projekt harom ki- 
emelt celcsoportra fokuszal, akiknek a lakhatasi helyzete kiilonosen kritikus:

- az intezmenyekbdl (csaladok atmeneti otthonabol, anyaotthonbdl, krizisotthonbol) ki- 
keriilo egyediilalld gyerekes nokre;

- bantalmazd parkapcsolat aldozataira, akik krizisotthonbol vagy menedekhazbol keriil- 
nek ki es mar nincsenek akut veszelyben;

- valamint az allami gondozasbol kilepo fiatal lanyokra.

Az egyediilalld anyak celcsoportjanak a haztartas anyagi fenntartasa mellett egyediil kell 
megoldaniuk a haztartasi es gondoskodasi munkakat, amelyek gyakran teljesen bsszeegyez- 
tethetetlenek egymassal. A gyermekgondozasi intezmenyek a gyermek harom eves koraig 
nehezen hozzaferhetoek es ha elerhetoek is, nehezen osszeegyeztethetoek a bermunkaval.



Ezekbol a folyamatokbdl fakaddan a gyermekuket egyediil neveld nok szegenysegi kockazata 
kiilonosen magas. A gyermekeiket egyediil neveld nok gyakran miutan kikeriilnek a lakhatast 
nyujtd intezmenyekbol (anyaotthon, CSAO), a lakhatasukat nem tudjak piaci alapon megol- 
dani. A kikerules utan sokszor egy ujabb intezmenybe keriilnek, vagy kiilonosen kiszolgalta- 
tott helyzetbe keriilnek a lakhatasuk teren. (Ez a kozeposztalyt is erinto problema, de a leg- 
szegenyebbeknek abszolut feloldhatatlan nehezseg.)

A bantalmazd parkapcsolatokban eld nok gyakran a gazdasagi kiszolgaltatottsag miatt marad- 
nak benne az eroszakos parkapcsolatban. Abban az esetben, ha elmenekiilnek a bantalmazd 
parkapcsolatbdl, sokszor evekig ideiglenes intezmenyi ellatasban van megoldva a lakhatasuk 
a bantalmazd altali, eveken at tarto gazdasagi ellehetetlenites miatt. Illetve abban az esetben, 
ha nines gyermekiik, a menedekhazbol valo kikerules utan, nines olyan ideiglenes lakhatasi 
szolgaltatas az allami ellatorendszerben, amelyet igenybe tudnanak venni. Az ideiglenes lak
hatasi szolgaltatasokat a gyermekek jogan keresztul tudjak igenybe venni a nok. A menekules 
utan a bantalmazast tulelt nok kiemelt sziikseglete a bantalmazotol mentes, biztonsagos elet. 
Ez ma Magyarorszagon gyakran csak intezmenyi keretek kozott biztosithato. Egy 2005-os 
kutatasban, ami a budapesti csaladok atmeneti otthonaiban lako csaladokat vizsgalta, a lakok 
68 szazaleka valaszolta azt, hogy valamilyen csaladi konfliktus is szerepet jatszott abban, 
hogy lakhatasi krizishelyzetbe keriiltek, es 28 szazalek egyertelmuen a partner brutalis maga- 
tartasat nevezte meg a bekerules okakent, vagyis a bantalmazas problemaja feliilreprezental- 
tan lehet jelen az intezmenyekben. Az intezmenyi ellatasbol a lakhatas hosszu tavu megoldha- 
tatlansaga miatt gyakran koltoznek vissza a bantalmazd partneriinkhoz a nok. A berhaz kon- 
cepcio alapvetden olyan nok es gyermekek szamara kinal lakhatast, akik nincsenek mar akkut 
veszelyben a bantalmazotol, azonban az eveken keresztul tarto bantalmazas hatasara gazdasa
gi es lakhatasi krizisbe keriiltek, es az intezmenyi kilepes utan a hosszu tavu lakhatasuk meg- 
oldatlan.

A gyermekotthonbol kikeriilo lanyok jelentos kockazattal vannak kiteve a nok ellen elkovetett 
eroszaknak, illetve szexualis emberkereskedelem veszelyenek, melyben a megfizetheto lakha
tas megoldatlansaga jelentos szerepet jatszik. A gyermekvedelmi rendszerrel kapcsolatba ke- 
riilo lanyok egyreszt felulreprezentaltan vannak kiteve peldaul az elhanyagolas, bantalmazas, 
szexualis visszaeles kockazatanak gyermekkoruk soran, melyek novelik a szexiparban aldo- 
zatta valas kockazatat. Emellett a futtatdk szamara a kiszolgaltatott elethelyzetben levo lanyok 
es fiatal nok kifejezett celpontkent szolgalnak. A nemzetkozi kutatasok es a magyar 
hajlektalanellatasban dolgozo szakemberek tapasztalatai is azt mutatjak, hogy gyermekvede- 
lembbl kikeriilo fiatalok felulreprezentaltan ki vannak teve hajlektalanna valas kockazatanak, 
tobbek kozott a csaladi hatter es tamogatas hianya miatt, a munkeropiaci szegregacio es fo- 
kent a gyermekvedelmi intezmenyek elhagyasa utan, a kiszolgaltatott gazdasagi helyzet miatt 
A hajlektalan nok nagyaranyban aldozatai szexualis, illetve parkapcsolati eroszaknak es a 
prostituciora kenyszeritesnek. A gazdasagi kiszolgaltatottsag csokkentese es a hosszu tavu 
lakhatas biztositasa, kiemelt szerepet jatszhat a fiatal felnott nok eleteben abban, hogy meg 
lehessen elbzni a hajlektalansagba keriilest vagy egy eroszakos partnertol vagy futtatotol vald 
teljes gazdasagi fuggesiiket.

A megfizetheto lakhatas biztositasa az esetiikben sorsforditd lehet, es az onallo elet megte- 
remtesenek feltetele, hiszen az intezmenyi elhelyezes lehetosegenek megszunesevel rendkivul 
nagy a hajlektalansag, a bantalmazas aldozatava valas, es az intezmenybol kikeriilo fiatal la
nyok eseteben a prostitucios iparba keriiles kockazata.

A szegenyseg feminizalodasa, a nok vallara nehezedo haztartasi es gondoskodasi munkak, a 
nok rosszabb munkaerdpiaci helyzete es a nok ellen elkovetett erbszak mind olyan tarsadalmi 
jelensegek es folyamatok, melyek rontjak a nok lakhatasi helyzetet, vagy teljesen kiszolgalta- 
totta teszik bket a partneruknek a lakhatas teren. A nok, a kiszolgaltatottsaguk menten gyak- 
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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 nok, mint celcsoport kijeldlese azert is kulonosen fontos a magyar 
szociaipolitikai rendszerben, mert a nok altalanosan csak a csaladi szerepeik menten vannak 
ertelmezve, ami azt jelenti, hogy gyakran csak a gyerekeik jogan vannak megcelozva az ella- 
torendszerben.

A noi celcsoportok szamara egy noi lakoter sok szempontbol jelenthet tamogatast. Egyreszt 
tered ad a hasonlo tarsadalmi helyzetben levo nok hasonld tapasztalatok menten valo 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 alapvetoen nok veszik oket koriil 
oket, es jelentosen segitheti a biztonsagerzetet es a trauma-feldolgozas folyamatat.

A projektbe bevonasra keriilo civil szervezetek szocialis munkaval tamogatjak a celcsoportot. 
Ezaltal olyan celcsoportok szamara is biztosithato a tartos, megfizethetd lakhatas, akik a je- 
lenlegi magyarorszagi rendszerben sokszor tartosan az ellatorendszerben elnek - annak ellene- 
re, hogy minden szempontbol optimalisabb lenne szamukra az onallo lakhatas.

A projekt olyan ertekes ingatlan felujitasara es lakascelii atalakitasara ad lehetoseget, amire 
egyebkent - onalloan - az onkormanyzatnak nem lenne forrasa. A jelenleg iiresen allo onkor- 
manyzati ingatlan felujitasi koltsegenek jelentos reszet kiilso (palyazati) forras finanszirozza.

Az onkormanyzat egyszerre nyeme egy felujitott, hosszu tavon uzemeltetett ingatlant es civil 
szervezetekkel kozosen mukodtetett innovativ lakhatasi mintaprojektet. Az onkormanyzat a 
projekt eredmenyekent noveli az onkormanyzat! berlakasok szamat 8-10 osszkomfortos (30- 
50 m2 alapteruletii), kulon bejaratu lakassal.

Megvalositas tervezett helyszine:

A Szigony utca 18. szam alatt levo, jelenleg iiresen allo onkormanyzat! ingatlan, mely korab- 
ban evekig Szivarvany Ovodakent funkcionalt. Epiteszeti fehneresek alatamasztjak, hogy az 
ingatlan alkalmas a projektben tervezett 8-10 osszkomfortos (30-50 m2 alapteruletu), ktilon 
bejaratu lakas kialakitasara. Az ingatlan erteke mintegy 300 millio Ft.

Epiilet tortenete: 2019. augusztus 30-an a Szivarvany tagovoda (1083 Budapest, Szigony utca 
18.) bezart. Az ovoda bezarasara a 263/2017 (XII.19.) szamu 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 megsziinteti.”

• „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 tulajdomi ovodaepiiletet kiuritett allapotban adja at a Jozsefvarosi Gazdal- 
kodasi Kozpont Zrt. reszere.”

Az epiilet 2015-ben unios forrasbol reszesult homlokzati- es fodem-hoszigetelesben a „Jo
zsefvarosi Ovodai Intezmenyek energetikai fejlesztese” cimii a KEOP-5.7.0-15-2015-0237 
azonositoszamu projektben. Az intezmenyt a fenntartasi idoszak kozben zartak be, ami vesze- 
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lyezteti a projekt lezarasat es mintegy 30 millio forint penzvisszafizetesi kovetkezmenye le- 
het, ha nem sikertil mielobb funkciovaltast megvalositani.

Onkormanyzat es a civil szervezetek egyuttmukodesenek formaja, amennyiben a benyujtott 
palyazatot a Fund for Innovation in Development tamogatja:

Az onkormanyzat feladatai, amelyekhez sziikseges, hogy a palyazat eredmenyessege esteben a 
Kepviselo-testulet, illetve az illetekes bizottsagok dontsenek:

• a Szigony utca 18. szam alatt levo ingatlan kijelolese a projekt celjara;
• a Szigony utca 18. szam alatt levo ingatlan lakascelu atminositese;
• az ingatlan felujitasa es atalakitasa a palyazati forras terhere;
• a konzorcium vezeto, ULE - Utcarol lakasba! Egyesulet szamara berldkijeldlesi jog 

biztositasa 5 evre;
• egyuttmukodesi szerzodes megkotese a civil partnerekkel,
• az elso 5 eves periodus lejarata utan, a projekt kozbenso ertekelese, celok teljesulese- 

nek attekintese alapjan a megvalosito partnerekkel megallapodas a kovetkezo 5 ev 
pontos egyuttmukodesi konstrukciojarol (pl. berldkijeldlesi jog meghosszabbitasa es 
melle tamogatas biztositasa a szocialis munka teljesitesehez, hasznositasba adas, kerii- 
leti ellatorendszerrel szervesebb kapcsolat);

• onkormanyzati szocialis es lakasgazdalkodasi intezmenyekhez valo hozzaferes, veliik 
valo egytittmukodes lehetosegenek biztositasa.

A civil partnerek feladatai:
• berlokivalasztasi rendszer kidolgozasa;
• berlokijeloles;
• szocialis munka es celcsoport-specifikus tamogatas pontos kidolgozasa es biztositasa;
• innovaciok, tapasztalatok felmerese es dsszegzese a lakasgazdalkodas es a berlbk ta- 

mogatasa teriileten;
• az elso 5 eves periodus utan az onkormanyzattal kozosen a tapasztalatok alapjan a kd- 

vetkezo idoszak pontos egyuttmukodesi konstrukciojanak kidolgozasa.

Berldkijeldlesi jog tartalma:

Az Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek dn- 
kormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 25/2021. (VIL 22.) szamu onkor- 
manyzati rendelete all. §-ban szabalyozza a berldkijeldlesi jogot az alabbiak szerint:

11. § (1) Berldkijeldlesi jogot biztosito megallapodas kotheto az Motv. 13. § (1) bekezdeseben 
meghatarozott kozfeladatot az onkormanyzattal kotott szerzodes kereteben ellato szervezettel.

(2) A berldkijeldlesi jogot biztosito megallapoddsrdl es annak mddositdsarol a kepviselo- 
testulet dont. A megdllapodasban reszletesen kell szabdlyozni

a) a berlokijelolesre jogosult, a berbeadd es a kijelolt berlo jogait es kotelezettsegeit;

b) azt, hogy a berldkijeldlesi jog biztositasa a (3) bekezdes szerinti penzbeli terites, vagy 
egyeb vagyoni erteku szolgdltatds elleneben tortenik;

c) hogy a megkotott berleti szerzodes hatdrozatlan, hatarozott ideju vagy feltetel bekovetkeze- 
seig kotheto.

(3) A berldkijeldlesi jog ellenertekekent igenylendo ellenertek egyszeri alkalomra a lakas be- 
koltozheto forgalmi ertekenek 50%-a, tobb alkalomra a lakas bekoltozheto fogalmi ertekenek 
100%-a.



(4) A szocidlis hatdskbrt gyakorld bizottsdg javaslatdra a kepviselo-testiilet a berlokijeldlesi 
jog (3) bekezdesben meghatarozott ellenerteket, akar korlatlanul csbkkentheti, ha a berlokije- 
lolesre jogosult

a ) vdllalja, hogy

a.a e rendelet feltetelei szerint szocidlis lakberre jogosult berldt jelol ki, vagy

b.a a kepviseld-testiilet dltal meghatarozott szocidlis cel teljesitese erdekeben jelol ki 
berldt; vagy

b ) elhelyezesi kotelezettsegenek teljesitese erdekeben kivan a lakdsra berldt jelblni; vagy

c ) szocidlis lakdsugyndkseg kereteben a (2) bekezdes c) pont vonatkozdsaban hatdrozott idore 
kivan berldt jelolni; vagy

d ) rendvedelmi-katasztrdfavedelmi szervek dolgozdjdt - szolgdlati viszonya idejere - jeloli 
berlokent.

Amennyiben a palyazat pozitiv elbfralasban reszesiil az Onkormanyzat az ULE - Utcarol la
kasba! Egyesiilettel a szocialis hataskort gyakorlo bizottsag javaslata es a Kepviselo-testiilet 
dontese alapjan szerzodest kot. A szerzodes teljeskoruen szabalyozza a kozfeladat ellatas tar- 
talmat, az ULE - Utcarol lakasba! Egyesiilet es az onkormanyzat jogait es kotelezettsegeit, 
elorelathatolag az alabbi fd pontok menten:

- Az ingatlanban kialakitasra kerulo lakasok berlokijeldlesi jogat 5 evre biztositja az On- 
kormanyzat az ULE - Utcarol lakasba! Egyesiilet reszere. A berlokijeloles az 5 even beliil 
tobbszor ismetelhetd. A berlokijeldlesi jog teritesmentes.

- Az ULE - Utcarol lakasba! Egyesiilet altal kijelolt szemelyekkel az onkormanyzat maxi
mum 5 eves hatarozott idore szolo berleti szerzodest kot. A lakberszamitas modjat, a lak- 
ber-, az ovadek merteket az onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
25/2021. (VII. 22.) szamu onkormanyzati rendelete szabalyozza.

- A szerzodes rogziti a berldkivalasztasi rendszert, beleertve, hogy milyen feltetelek teljesu- 
lese mellett jelolhetd valaki berldnek.

- A szerzodes rogziti, hogy az ULE - Utcarol lakasba! Egyesiilet milyen kozfeladat ellatas- 
sal kapcsolatos tevekenyseget vegez.

- Az ULE - Utcarol lakasba! Egyesiilet a berlokijeldlesi jogaval a szerzodes hatalya alatt 
tobb alkalommal elhet ugy, hogy a berld kijeloleserol irasban koteles ertesiteni az Onkor- 
manyzatot, a kijelolt szemellyel a lakasrendelet szerinti hatarozott idore, de legfeljebb a 
berlokijeldlesi jog fennallasaig kotheto lakasberleti szerzodes.

- A lakas a berld(k) reszere el nem idegenithetd, tovabba a berlo(k) a berleti jogviszony 
megsziinese eseten az Onkormanyzattol penzbeli teritesre nem tarthatnak igenyt.

- A berlokijeloleskor figyelembe kell venni, hogy a lakasba egyutt koltozok szama nem 
haladhatja meg a lakas szobaalaptenilete alapjan szamitott 6 nm/fo erteket. A lakasba 
egyutt koltozo lehet: szulo, hazastars, elettars, gyermek, orokbefogadott-, mostoha- es ne- 
velt gyermek es annak hazastarsa, eltarto, testver, unoka, egyenes agi rokonanak hazastar- 
sa, szuloje.

- Az ULE - Utcarol lakasba! Egyesiilet gondoskodik arrol, hogy a berldkijdoles soran a 
kijelolt szemdy a vonatkozo jogszabalyi es a megallapodasban rbgzitett felteteleknek 
megfeleljen.



Az ULE - Utcarol lakasba! Egyesiilet tudomasul veszi, hogy amennyiben a lakas megiiresede- 
set kb veto 60 napon belul nem jelbl uj berlbt, vagy azzal a lakasberleti szerzbdest nem lehet 
megkbtni, a lakassal kapcsolatos kbltsegelvu lakbert kbteles megfizetni az onkormanyzat re- 
szere.

Palyazat hozzavetbleges, elsb kbrbs kbltsegvetese:

Koltsegtipusok

Budapest Fovaros 
VIII. Keriilet 
Jozsefvaros 

dnkormanvzata

Utcarol lakasba! 
Egyesiilet

PeriKria 
Kozpolitikai es 
Kutatokozpont

NANE
Egyesiilet Osszesen (Ft)

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

15 000 000 15 000 000

Adminisztrativ munka 22 500 000 22 500 000
Szocialis munka 21 000 000 21 000 000
Noi celcsoport tamogato 
szolgaltatasok (csoportos 
foglalkozasok)

18 000 000 18 000 000

Munkaerdpiaci integraciot 
tamogato csoport 18 000 000 18 000 000

Szocialis munkasoknak 
kepzes es szupervizio 7 500 000 7 500 000

Monitoring es kutatas 28 000 000 28 000 000
Garancialap (nemfizetes 
biztosftasara) 5 000 000 5 000 000

Osszesen (Ft) 213 880 000 66 500 000 28 000 000 25 500 000 333 880 000
A konzorciumi tagok altal vallalt bnresz merteke es formaja fugg a palyazat lesb kbreben elert 
eredmenytol, es a palyazati folyamat elbrehaladtaval konkretizalodik. A folyamat jelenlegi 
allapotaban nines szukseg penziigyi kbtelezettsegvallalasra. A kbltsegvetes a projektet 5 evre 
tamogatna.

IL A beterjesztes indoka

A palyazat atipikus kiirasa miatt jelenleg a konzorciumi megallapodas megkbtese, illetve a 
berlbkijelblesi jogrbl szolo szerzodes megkbtese nem idbszeru, ugyanakkor az Onkormanyzat 
Kepviselb-testiiletenek dbntese sziikseges, hogy Jozsefvaros Onkormanyzata kivan-e a palya- 
zatban reszt venni.

III. A dbntes celja, penziigyi hatasa

A dbntes celja a szandeknyilatkozat alairasa, melyben Budapest Fbvaros VIII. keriilet Jozsef- 
varosi Onkormanyzat nyilatkozik arrol, hogy partnerkent kivan reszt venni a „Kiserleti lakas- 
program a veszelyeztetett nbkert” projektben, ezert tamogatja a konzorciumvezetb Utcarol 
Lakasba! Egyesuletet, hogy palyazatot nyujtson be a projekt finanszirozasara a Fejlesztesi 
Innovacios Alaphoz (FID). A projekt celja egy innovativ kiserleti program kidolgozasa a ke-



ruletben vagy a kerulet szocialis ellatorendszereben eld veszelyeztetett nok szamara; kuldno- 
sen a csaladon beluli eroszakot tulelo egyedulalld anyak es az allami gyermekotthont elhagyo 
fiatal lanyok szamara.

A szandeknyilatkozatban a Jdzsefvarosi Onkormanyzat vallalja, hogy
- megadja a projekt vegrehajtashoz szukseges informacidkat,
- aktivan kozremukodik a raruhazott szukseges adminisztrativ es joggyakorlasi feladatok 

ellatasaban,
a projekt FID altali tamogatasa eseten ingatlant biztosit a projekt celjara,

- a projekt FID altali tamogatasa eseten a polgarmester a Kepviselo-testulet, illetve annak 
illetekes bizottsaga ele teijeszti az 5 evre szolo berlokijelolesi jog biztositasarol szolo 
szerzodest az Utcardl Lakasba! Egyesulet szamara,

- a polgarmester a Kepviselo-testiilet illetve annak illetekes bizottsaga ele teijeszti a hosszu 
tavu egyuttmukodesi szerzodest, mely a program mukodteteset celozza a palyazat altali 5 
eves tamogatasi idoszakon tul.

A Fund for Innovation in Development, magyarul Fejlesztesi Innovacios Alap altal kiirt pa
lyazat jelen stadiumaban nem hatarozza meg az onresz merteket, a tamogatasi intenzitast, a 
finanszirozas modjat (azaz, hogy eld- vagy utofinanszirozott a palyazat). Az elso, 
eloszelekcids korben a szakmai koncepcidt, es a palyazo szervezeteket kell reszletesen bemu- 
tatni. Amennyiben a palyazat tovabbjut a masodik kbrbe, akkor deriilnek ki a palyazati kiiras 
pontos penziigyi feltetelei, es a Kepviselo-testiiletnek akkor kell penziigyi kotelezettsegvalla- 
lasrdl dbnteni. Amennyiben a masodik korben a Kepviselo-testiilet ugy dont, hogy nem tamo- 
gatja a palyazaton vald tovabbi reszvetelt, akkor az Onkormanyzatnak semmilyen fizetesi 
kotelezettsege nem keletkezik.

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

IV. Jogszabalyi kornyezet ismertetese

A Kepviselo-testiilet dontese a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi 
CLXXXIX. torveny pontjan, a 41. § (3) bekezdesen es a 107. §-an alapul.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek az onkor- 
manyzat tulajdonaban allo lakasok berbeadasarol szolo 25/2021. (VII. 22.) szamu rendelete- 
nek (a tovabbiakban: lakasrendelet) 11-12. §-a szabalyozza a berlokijelolesi jog felteteleit.

A fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.

Melleklet: Szandeknvilatkozat tervezet
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Hatarozati javaslat 
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

...72022. (......... ) szamu hatarozata

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

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy

1. elfogadja az eloterjesztes mellekletet kepezo szandeknyilatkozatot, amely nem jelent kote- 
lezettsegvallalast a Kepviseld-testulet reszerol, es felhatalmazza a polgarmestert az alaira- 
sara;

2. felhatalmazza a polgarmestert a palyazati folyamatban valo targyalasok lefolytatasara, a 
penzugyi kotelezettsegvallalast, valamint az onkormanyzati tulajdonosi jognyilatkozatot 
nem igenyld kozbenso dokumentaciok benyujtasara;

3. a penzugyi kotelezettsegvallalasrol, az ingatlan hasznalatba adasanak mddjarol, a hosszu 
tavu egyuttmukodes reszletes szabalyairdl, a konzorciumi megallapodas felteteleirol es 
megkoteserol, valamint az esetlegesen szukseges jogalkotasi feltetelek megteremteserol a 
palyazat kiiro dontesenek ismereteben rendelkezik, fenntartva a palyazattol valo elallas 
jogat is.

Felelds: polgarmester

Hataridd: 2022. januar25.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly.

AiBudapest, 2022. januar......... ‘

Szili-Darok Ildiko 
alpolgarmester

Piko Andras 
polgarmester

Torvenyessegi ellendrzes:

itos Csilla
legyzo
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BUDAPEST FdVAROS VIII. KERULET jbZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

PIKO ANDRAS
POLGARMESTER

Letter of Endorsement Szandeknyilatkozat

I, Andras Piko, Mayor of Budapest Capital 
VIII. District Jozsefvaros Municipality (in the 
following: Municipality), hereby declare that 
the Municipality intends to participate as a 
partner in the project "Pilot housing agency for 
vulnerable women” and therefore supports the 
Utcardl Lakasba! Egyesiilet (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 .....  
(........ )

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 Fovaros VIII. 
keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
(tovabbiakban: Onkormanyzat) polgarmestere 
kijelentem, hogy az Onkormanyzat partnerkent 
kivan reszt venni a „Pilot housing agency for 
vulnerable women” projektben es fgy 
tamogatja az Utcardl Lakasba! Egyesuletet a 
projekt fmanszirozasanak megpalyazasaban a 
Fejlesztesi Innovacios Alapnal (FID). A 
Szandeknyilatkozat alairasara a Kepviseld- 
testulet ..... (........ ) hatarozata alapjan keriil
sor.

A projekt celja egy innovativ kiserleti program 
kidolgozasa, amelynek kereteben a keruletben 
eld vagy a keriilet szocialis ellatdrendszereben 
ellatasban reszesuld nok, kiilonosen a csaladon 
beluli eroszak aldozataul esett egyedulallo 
anyak es az allami gondozasbdl kikeriilo fiatal 
lanyok reszere szocialis alapon lakhatas 
biztositasa.

The project will be implemented through the 
cooperation of a consortium of the From 
Streets to Homes! Association, Periferia Policy 
and Research Center, Women For Women 
Together Against Violence Association, and 
the Municipality. The consortium leader will 
be the From Streets to Homes! Association.

A projektet az Utcardl Lakasba! Egyesiilet, a 
Periferia Kozpolitikai es Kutatdkdzpont, a Nok 
a Nokert Egyiitt az Eroszak Ellen Egyesiilet es 
az Onkormanyzat konzorciumban kivanja 
megvaldsitani. A konzorcium vezetojenek az 
Utcardl Lakasba! Egyesuletet javasolja.

During the implementation of the project, the A projekt megvaldsitasa soran az
Municipality shall Onkormanyzat:

- provide the necessary information, - rendelkezesre bocsatja a sziikseges



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

- if the project is financially supported by FID, 
the mayor submits the decision on ensuring 
property (1083 Budapest, Szigony utca 
18.) to the Board of Representatives or its 
competent committee for the purpose of 
the project,

informaciokat, 
aktivan kozremukodik a ra ruhazott 
sziikseges adminisztrativ es 
joggyakorlasi feladatok ellatasaban, 
a projekt FID altali tamogatasa eseten a 
polgarmester a Kepviselo-testulet 
illetve annak illetekes bizottsaga ele 
terjeszti az ingatlan (1083 Budapest, 
Szigony utca 18.) kijeldlesere 
vonatkozo dontest a projekt celjara,

- if the project is financially supported by FID, 
the mayor submits to the Board of 
Representatives and its competent 
committee a long term cooperation 
agreement and a 5 year cooperation 
agreement about the tenant-determination 
right for the From Streets to Homes’ 
Association. After the first 5 years of the 
project, based on the project evaluation, 
the parties will together decide on the 
exact legal framework for their 
cooperation in the next period.

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

The present statement serves to support the 
application for the tender of FID until 
2022.06.30. The present statement is not a 
financial commitment.

a projekt FID altali tamogatasa eseten a 
polgarmester a Kepviselo-testulet, 
illetve annak illetekes bizottsaga ele 
teijeszti a hosszutavra szolo
egyuttmukodesi szerzodest, valamint 
az 5 eves berlokijeldlesi jog 
biztositasarol szolo dontest az Utcarol 
Lakasba! Egyesulettel. Az elso 5 ev 
utan a projekt ertekelese alapjan a felek 
kozosen meghatarozzak a kovetkezo 
idoszakban valo egyuttmukodes pontos 
formajat.

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

A jelen nyilatkozat 2022.06.30-ig biztositja a 
FID palyazatara valo jelentkezes tamogatasat. 
Jelen nyilatkozat nem jelent penziigyi 
kotelezettsegvallalast.

Budapest, January ........ 2022 Budapest, 2022. januar........

Andras Piko 
Mayor 

Budapest Capital VIII. District Jozsefvaros 
Municipality

Piko Andras 
Polgarmester 

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat


