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Budapest Józsefvárosi onkor mźnyzat
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Humánszolgáttatási Bĺzottság

Bizottság vé|eményezl -

véleményezi
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Határ ozati j av as|at a bizottsźtg szétmár a:

A Vráľosgazdálkođĺásiés Pénzügyi Bizottsáý Humĺĺnszolgáltatási BizoÍtsźryjavasolja a Képviselĺítestületnek az e|őteriesztés megtárgyalását.
Tisztelt Képvĺselő-testü|et!

A

Józsefuárosi Önkoľményzat a jövőben kiemelten kell, hogy fog|a|kozzon a Józsefuárosban
hajléktalanná vált emberekkel, azokka| akik akaľnak a saját sorsukon jobbítani, és hajlandóak
is ezért mindent megtenni. Az á|ta|am jelen előterjesztésben javasolt pľogľam cé|ja az Euľópai
Parlament utcai hajléktalanság megszüntetésére kiadott wD111'/2007. számű nyi|atkozatáva|

iisszhangban elsősorban
hajléktalanságot.

az' hogy

felszámo|ja Józsefvárosban

a

közteriileten

é|ő

A

progľam elfogadásával és végrehajtásáva| az Onkoľmőnyzat Józsefvárosban megteľemti a

hajléktalan embeľek tiíľsadalmiés munkaeľői-piaci integrációjának esélyét,valamint
megfelelő, fenntaľtható és hosszú távú lakhatási megoldást dolgoz kĺ a józsefráľosi
haj léktalanság jelenlegi problémáinak megoldására.

A progľam alapvető

o
o
o

célja:

a hajléktalanságból kivezető út megteremtése,

lakhatási lehetőség fokozatosbiztosítiĺsa,
a hajléktalanok számáľa visszailleszkedés a munkavilágába.

A

Hajléktalanellátó Szervezetek Európai Szövetsége kidolgozta a hajlékta|anság és a
lakhatásból való kiľekesztettségeuľópai tipológiáját, mely szerint az ,,otthon ,, ťoga|mźtt
három dimenzió alkotj a. Ezek hiény aj elentheti azt, hogy valaki otthontalan :
- Ďaz otthon egyrészt egy _ az egyén és családja źita| kizátrőlagosan birtokolt - megfelelő
(helyként) lakóhelyként értelmezhető (fizikai dimenzió);
- másrészt egy olyan hely, ahol az ember kialakíthatja privát terét és fenntaľthatja emberi
kapcsolatait (szociális dimenzió), illetve
- ahol az ember megfelelő jogcímmel rendelkezik az otttaĺtőzkodásra (ogi dimenzió)''.

Az euľópai tipológia a|apján azt tekinti a javasolt oľogram ..Józsefvárosban hajléktalanná
váló'' embernek. akik a Józsefuáľosban biĺtokoltak mindhárom dimenziónak megfelelő

otthont. A program olyan hajléktalan (fedél nélküli: közteľti|eten vagy krízisszźúlőné|ó,
továbbá lakással nem rendelkező: hajléktalanszál'|ón, anyaotthonban élő) személyeknek kęrĹil
meghirdetésre, akik hajléktalanná válásukat megelőzően legalább 5 évig igazolható VIII.
keľületi állandó otthonnal (lakcímmel) rendelkeztek. Ezen definíció a|apjén fe| kell mémi a
kerületi hajléktalanjaínk szźtmált, pontosan foga|mazva azokat az embereket, akikľől a fęnti
feltételek a|apján megállapítható, hogy keľtiletiinkben váltak hajléktalanná.

A progľam három pillére:

I.

Mentoľá|ás

Cél: a hajléktalan embeľek táľsadalmi integľációja. Az onkoľmányzat a Józsefvárosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai támogatásálva|, azEgyhazügyi Tanáccsal és
megalakuló józsefuárosi
önigazgatásban szeľepet vá|la|ó szervezetekkel
együttműkiidve feltárja a hajléktalanok egyéni é|ethelyzeteit, és az együttmiĺködők ľészére
mentoľálási progľamot dolgoz ki, megszeľvezi a magányos, testileg és lelki|eg is leromlott
állapotu emberek oľvosi e|léLté$étt,emberi méltóságuk és önbizalmuk helyľeállítása éľdekében
a lelki gondozó tevékenységet, az oktatźtsukat, továbbképzésĺiket;segíti hivatalos ügyeik
intézését,különös tekintettel személyi és egyéb okmányaikra.

a

civil

il.

Munka

Cél: a haj|éktalan embeľek munkaeľő-piacĺ integľációja
Józsefuárosi VáľosĹizemeltetési Szolgálat munkaszeľződést köt a ,,Józsefuárosban
hajléktalannávźúó,, emberekkel,köztisztasáęi és közteriileti feladatok ellátásáľa. A programba
bekeriilő személyeket a Józsefuáľosi Városiizemeltetési Szolgálat vezetője vá|asnja ki a
Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ javas|atźra, amennyiben a kiválasztoff

A

személyek a Józsefvźrosi Városüzemeltetési Szolgálat áńtal biztosított szeľvezeti keretek
között vállalják a munkát.

Itr.

Lakhatás

Cél: a hossztń távú fenntartható lalcĺsi megoldás
Első lépéskéntönkormányzati bérlakásokat bizosítunk azoV'nat akik a fenti feltételekkel
egyĹittmiĺktidnek az Önkoľmányzatta|. A kiválasztás soľán előnyt élveznek azok, akik
élettáľssal, házastiáľssal, gyerekkel ľendelkeznet hiszen az önkoľmányzat segíteni és
támogatni kívánja a széthullott családok újľaegyesítését.
Akik a fęnti feltételeket valamilyen oknál fogva (pl.: egészségĺigyivagy mentális
helyzetiikből kifolyólag) nem tudják teljesíteni, azok részérea jövő év folyamán kultuľált
szálláshelyeket biztosítuttk, a szźl|éłshelyekpontos helyszíne jelenleg még nem ismert.

A

Józsefuárosi Váľosüzemeltetési SzolgáIat, a JózseÍvźtrosiCsaládsegítő és Gyeľmekjóléti
Központtal javas|atarakiválasztja azokat, akik legalább l éve a pľogrambanrészt vesznek, és
veliik az onkoľményzat a munkaszerződés fennáIlásági' de maximuml év hatíľozottidőľe
lakáshasználati szerződést köt. A szerzodés tarta|mazni fogia a szerzodés
meghosszabbításának a lehetőségét ahasznát|at szęrzódés és a munkaszerződés maradéktalan
betaľtiísaesetén. A lakáshasznóiati szerződésben kerül szabáúyozálsľa a munkaviszony
megsziĺnése, a késedelmes használati és kłIzijzemi díj tartozáls kezelésénekmódja. A
szerződés rögzíti, hogy a lakáshasználó a lakástiiľvényben meghatánozott - a béľbeadó
hozzźýáru|źlsanélkül befogadható - személyeken tul a lakásba más személý nem fogadhat be.
Tekintettel arľą hogy a lakáshasznéiati szerzódést l év határozott időtartamra kerül
megkötésre, annak |ej6rtat megelőzően nyilatkoztatni kell a ház |akóit, tźrsashé,zesetén a
közgyulést aľľól, hogy a lakáshasználó betartotta-e aközösségi együttélés szabźiyait, valamint
hogy milyen volt a közösség kapcsolata a lakáshasználóval.

Kerületi szolidaľitás

Az önkormányzatjózsefuárosi szolidaritási akciót fog hirdetni, melynek keretében felhívja a
keľiiletben élő magánszemélyeket, a keriiletben miĺködő vállalkozókat, civil és egyhźz;i
szervezeteket, hogy iinkéntes tevékenységgel,adománnyal segítséka Jőzsefuálľosban
hajléktalannávő|t. de sorsukjobbéLtételéérttenniakaľó otthon nélkiilieket. Azakciő keretében
az önkormányzat fulajdonában lévő rossz állapotu lakások helyľeállításą lakhatóvá,
otthonossá tétele és a mindennapi |akás-felszerelési eszközök, hasznáiati tárgyak, ruhák
biztosítása töľténne meg.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a fenti célok végrehajtása érdekében a
keľiileti civil szervezetek, keriileti intézményet gazdasági táľsaságok és a Hivatal
munkatáľsainak bevonásával 20I|. szeptember 29-én hátom munkacsopoľt lett létrehozva,
feladatuk a Program részleteinek és kiiltségvetési hatásainak kido|gozása, a progľam
megvalósításának ĺ'itemezése:
1. humánügyi munkacsopoľt, feladata a pľogľam I-II. céljának kidolgozása,
2. gazdasági munkacsopoľt, feladata a pľogram III. céljának kidolgozásą
3. lakásmaffia elleni munkacsopoľt, feladata a keriileti hajléktalanná vő|és okainak fe|tźrása
és a haj léktalanná válás elkerüléséľevonatkozó javaslat kidolgozása.

hatásköre a 1990. évi LXV. tiirvény 1. $ és 8.-ában foglaltakon alapul.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testiilet

Határozatijavaslat
A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a ,,Józsefuárosi Lakhatási, Élewiteli, Lelki-segítségnyujtrĺsi, Egzisztencia-teremtési

?.

Kiiziisségi Program''-ot elfogadja.
onkent vállalt feladatként, alaptevékenységkeretében a ,,Józsefuáľosi Lakhatási,
Élewiteli, Lelki-segítségnyujtási, Egzisńencia-teremtési Kiizösségi Pľogram''-ban
fo g

lalt feladatok végrehaj tás 6t v ái|a|ja.

3. Előzetes és taľtós kötelezettséget vállal

4.

a

programban foglalt feladatok

ťlnanszírozálsőra.
Felkéri a polgáľmesteľt, hogy a feladatok iitemezését, költségvetési hatását do|gozzaki
és terjessze a képviselő-testület elé.

5. Felkéri a polgáľmesteľt, hogy a

Pľogľam megvalósítĺĺsáhozszĺikséges költségeket a
2011. évi költségvetés módosításánáů, va|amint a 20|f. évi kiiltségvetés teľvezésénél
vegye Íigyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ

Határidő: I-2.

f0l1.

októbeľ 06., 3. pont azonnal, 4. pont 2011. novembeľ 10.' 5. pont:
költségvetés következő módosítása, 20 |2. évi költségvetés tervezése
Budapest, 2011. szeptember 29.
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