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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Kénviselő.testiilet e számál

Ti sztelt Képviselő -testĹilet !

Józsefuaľos onkoľmányzata oĺtként vállalt feladatként, alaptevékenység keretében a Jőzsefvá-
rosban hajléktalanná váLt személyek komplex ľehabilitáciőját cé|ző Józsefuarosi Lakhatási,
Életviteli, Lelki-segítségnffitási, Egzisztencia-tęľemtési Közĺjsségi Pľogľamot (a továbbiak-
ban: LELEK-Program) 20II. év oszéĺ indított űtjfua, melynek megvalósításźft aNemzeti Erő-
forľás Minisztéľium modellkísérletként 150 millió forinttal tálmogatta. A LELEK-Program
alapvető céIja a hajléktalanságból kivezető út megteremtése, a lakhatási lehetőség fokozatos
biztosítása, a haj léktalanok szźlmfu a visszail leszkedés a munka vi|ágába.

A LÉLEK-Progľammal az onkorményzat megteremtette a hajléktatan ęmberek taľsadalmi és
munkaeľői-piaci integľációjának esélyét, valamint megfelelő, fenntaľtható és hosszú távu lak-
hatási megoldást dolgozott ki a józsefuĺĺrosi hajléktalanság jelenlegi problémáinak megoldásá-
ra A LELEK-Program elvi kiindulópontja, hogy minden helyi ktiztĺsség felelős azontagsaiért,
akik hajléktalanná válnak, elsősorban ezen közösség feladata a róluk való gondoskodás, mely
feladat a helyi önkoľmányzatok számtra kezdeményezésemĺe Magyaľország heIyi önkor-
mtnyzatairő|szőIőf01|. évi CLXXXIX. tĺiľvény 13. $-ában szab'pty9^zĄ;r.ak.9ľĹi1t.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés iđőpontj a:20|3. maľcius 20. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a LELEK.Pľogram jtivőbeni ellátásáľa

A napirendetayĺItlzárt ülésęn kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszertigimosfutt sza-

vazattöbbség szükséges.
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Városgazdálkodási és Pénzůiryi Bizottság véIeményezi X
Humánszolgáltatási Baottságvéleményezi X
Hatát ozati jav as|at a bizottság sztlmáta:
A Vaľosgazdálkodási és PénzügyiBízottsáý Humiínszolgáltatási Bizottság javasolja a Kép-
viselő-testiiletnek az előteľies ńés meúátsyalź$át.
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A Nemzeti Erőfoľľás Minisztéľiummal megkötött támogatási szerzóđés alapjĺín az onkor-
mźnyzat a szerzodésben foglalt télmogatás felhasználásáva| létrehozott vagyont legalább 8

évig köteles a támogatás céljanak megfelelően használni, 8 éven belül csak a Minisztérium
előzetes jóváhagyásával és a kötelezettségek źúvźilalásával idegenÍtheti el, adhatja béľbe vagy
más haszná|atába. onkoľmanyzabxtk a Minisztérium támogatásábő| 20 đb. önkormányzati
tulajdonú lakást újított fel, a LELEKHaz I. 6 férőhellyel kerĹilt bővítésre, a LELEK HázII.
pedig 14 férőhellyel keľült kialakításra és bútorokkal, felszerelési táľgyakkal berendezésre.

A Képviselő-testület a lÉtpr-Progľam létrehozásakor a LÉLEK-Program végľehajtásanak
kĺizpontjaként a Jőzsefuarosi Váĺosüzemeltetési Szolgálatot (továbbiakban: JVSZ) jel<ilte ki.
A LELEK-Progľammal kapcsolatos feladatokat a IvsZ szervezetében a LELEK Központ
Iátja eI 10 fővel (1 fő lélekkozpont vezető, 1 fo vezető szociális munkás, I fo szocíális asz-
szisztens, illetve 5 fő gondnok, 1 fo lakásgondnok, 1 fő gazdasági asszisztens, ebből az I fő
lakásgonđnoki beosztás kivételével minden status bet<jltött.

A JVSZ tájékoztatása szeľint az e|miĹtegy évben a lÉlpr-pontot 750 fő keľeste fel (átlago-
san napi 2 fo)' az érđek|ődők köZĺil 170 fő töltötte ki a pľogram ľészvételéhez sztikséges adat-
lapot, ebből 65 fő lenne bevonható, melyből 30 fó költözoĺt a LELEK Házba, akik munkavĹ
szonyt is létesítettek a Józsefuaľosi VaľosĹizemeltetési Szolgálattal. onkormányzatí szo|gá|ati
lakásba 14 fő költözott, ebbő| 1 fő jogviszonya került megsztintetéste. Az adatok alapján is
|áthatő, hogy a lÉlBr-program Józsefuaľosban mfüĺjdik és a Progľam további fenntaľtása
indokolt.

A LÉLEK-Program eddigi miikĺidésénektapasztalataitfigyelembe véve és a jelenlegi önkoľ-
mányzati intézményi stľukturát és feladate||źúást áttekintve javasolom, hogy a Képviselő-
testület 20|3. júliusától a LELEK-Progľam végrehajtási kĺizpontjaként _ a hajléktalanok fog-
Ia|koztatásakivételével . aJYSZ helyett aJőzsęfváĺosi Családs'egítő és Gyeľmekjóléti Ktiz-
pontot(továbbiakban: JCSGYK) jel<ilje ki' ezá|ta| a jövőben a LELEK Ház, szo|'gáIati száIIźs,
LELEK Pont mfüĺjdtetésével kapcsolatos fęladatokat a JCSGYK IźńnáeI.
A két iĺtézmény tevékenységi körét áttekintve megá|Iapítható, hogy a JYSZ főtevékenysége
főként gonđnoksági.üzemeltetési jellegű (hu1ladékkeze|és, takarítás, piacvezetés), a JCSGYK
Íőtevékenysége pedig szociális és gyermekvédelmi jellegű, ezáIta| a JCSGYK a korábbiaknál
még hatékonyabban tudna segítséget nyujtani a hajléktalanok rehabilitáciőjában.

A feladat átadásáva| a lÉlBr-programmal kapcsolatos ingó- és ingatlanvagyon, költségveté-
si foľrás, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó álláshelyek źúadása is szfüségessé vá|ik, az
ingatIan vagyon jelenleg aIYSZ telephelyeitképezik (LELEK HAZI., LELEK HźEII.,LE-
LEK Pont, LELEK lakások), valamint sziikséges azintézmények alapító okiratĺĺnak' szerveze-
ti és műkĺjdési szabéiyzatźnak a módosítása is. Az átadással kapcsolatos konkľét dĺintéseket a
képviselő-testÍilet április 2. ręndęs ülésére kívlínom előterjeszteni az intézméĺyvezetók bevo-
nźsźĺval, a JCSGYK vezetője a LELEK-Pľogram jövőben múkĺjdtetésére vonatkoző javas|atźú

szintén ęzęn haLáriclőig készíti cl.

Tekintettel a NEFMI-veI kotĺitt tĺímogatási szerzőđésben foglaltakĺa, a Minisztéľium állásfogla-
lását vaľjuk aľról, hogy afe|adatátadás miatt szúkséges-e a támogatási szęrződés módosítása'

A Képviselő-testtilet hatáskĺjre a Magyaľorszźry helyi önkoľmanyzatairőI szőIő 2011. évi
CLXxXx. törvény 13. $ (1) bekezdés 10. pontján, valamint 41. $ (6) bekezdésén alapul.

Mindezeka|apjánkéľemaza|źtbbihatározati javaslatelfogadását.
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A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. kifejezi azoĺszáĺdékát, hogy 2O|3.július 01. napjától a I.Élpr-Pľogram végľehajtásanak
központjanak, feladatellátó helyének - a hajléktalanok foglalkoztatásáva| kapcsolatos fela-
dat kivételével _ a Jőzsefvźrosi Várostizemeltetési Szolgá|at helyett a lőzsefvátosi Család-
segítő és Gyermekjóléti Központot kívanja kijelölni,

2. felkéri a polgáľmestert, hogy ahattrozat 1. pontja szeĺinti felađat átadźs-áfuétel végrehaj-
tására vonatkozó intézkedési javaslatot, valamint a LELEK-Program jövőbeni miĺködteté-
sére vonatkoző javas|atot terjessze be a képviselő-testület 2013. ápľilisi 2. rendes üléséľe.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 1. pont esetében 2013.július 0l.,
2. poĺt esetében a képviselő-testület 20t3. ápľilisi 2. rendes ülése

A dłintés végrehajtásátvégző szervezeti erység: Jĺózsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat' Jó-
zsefváľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Kiizpont, Humánszolrgźůtatálsi Ügyosztály

Budapest, 20|3. máľcius 08.

Törvényességi ellenoľzes :

Riman Edina
jegyzó

nevében és megbizásából :

Dr. Mészaľ Erika
aljegyző ŻaB




