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Tisztelt Képviselő-testület!

Józsęfuáros Önkoľmányzataĺjnként vállalt feladatként, alaptevékenység keľetében a Jőzsefvá-
rosbaĺr hajléktalanná vá|t személyek komplex ľehabilitáciőjźú céIző Józsefuaľosi Lakhatási,
Eletvite]i, Lelki-segítségnffitási, Egzisztencia-teľemtési Közösségi Programot (a továbbiak-
ban: LELEK-Progľam) f}II. év oszén indította ítjára, melynek megvalósítását a Nemzeti
Erőforľás Minisztérium modellkísérletként 150 millió forinttal támogatta. A LELEK-Program
alapvető cé|ja a hajléktalanságból kivezető út megteľemtése, a lakhatási lehetőség fokozatos
b izto s ítás a, a haj|éktal anok számáĺ a vi s s zai l 1 e szke dé s a munka v iIágáb a.

A Nemzeti Erőforrás Minisztériummal megkötött támogatási szetzőďés a|apján az onkoľ-
mányzat a szerzőđésben fogla|t tttnogatás felhasználásával létrehozott vagyont legalább 8

évig kĺiteles a támogatás céljának megfelelően használni, 8 éven belül csak a Minisztérium
előzetes jőváhagyásával és a kötelezettségek átvźl||a|ásźxal idegenítheti el, adhatja béľbe vagy
más haszná|atába' onkormányzaink a Minisztéľium támogatásábő| 20 db. önkormányzati
fulajdonú lakást rijított fel, a LELEK}Jáz I. 6 férőhęllyel került bQaítp9p*ą!ĘLEK HazII,
pedig 14 férőhellyel kertilt kialakításra és bútorokkal, felszeľelesi t#sffi&ä B"Äőndezesre.

Előteľjesztő: đt. Kocsis Máté polgáľmester, Zentai oszkaľ képviselő
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Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi X
Hatáĺ ozati j av as|at a bizottsélg számár a:

A Vĺĺĺosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságlHumánszolgáltatási Bizottság javasolja a Kép-
viselő-testiiletnekazelőterjesztésmegfárgyaIását.
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A Képviselő-testület a ĺBĺBr-Progľam létrehozásakor a LÉLEK-Progľam végľehajtásanak
központjaként a Jőzsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálatot (továbbiakban: JVSZ) jelolte ki.

A LÉLEK-Progľam eddigi múködésénektapasztalatainak figyelembe vételével és a jelenlegi
önkormányzati iĺtézményi struktúľát és feladatellátást áttekintve, a Képviselő-testtilet a
10412013. (III.20.) szám,(l hatáĺozatában dontött arról, hogy 2013. július 01. napjától a
LtrLDK-Pľogľam végľelrajtásárratrr közporrtjárratri, feladatellátó lrelyérrek _ a lrajléktalanok fog-
Ia|koztatásával kapcsolatos feladat kivételével _ a JYSZ helyett a Jőzsefvźtrosi Családsegítő és
Gyeľmekjóléti Központot (továbbiakban: JCSGYK) jelöli ki és felkérte a polgármestert', hogy
a feladat átadás-źúvétel végrehajtására vonatkozó intézkedési javaslatot, valamint a LELEK-
Program jövőbeni mrĺkodtetésére vonatkoző javas|atot terjessze be a képviselő-tęstület áprilisi
második ülésére.

A JCSGYK tůta| e|készített és elfogadásra javasolt szakmai elképzelés az előterjesztés 7. sz.
mellékletét képezi, me|y az onkormanyzatnak önként vállalt feladata. A koľábbi szabnai
pľogramhoz képest a javaslat a következő főbb vźitoztatásokattartalmazza:
- a Pľogľam célcsoportja kibovĹil a lőzsefvárosban é|o gazdaságilag <lnálló, a gyermek neve-

lésére alkalmas és rajtuk kívül álló okból lakhatási Wizíshelyzetben lévő családokkal. A
családok a Szerdahelyi utcai éptiletben nyernének elhelyezést (koľábbi nevén: rÉrpr
HAZII., új nevén Családos Kozösségi Szállás, a családok elhelyezése legfeljebb 1 évig le-
hetséges,mely szükség esetén maximum 6 hónappal meghosszabbítható.

- a szo|gálati bérlakásokban élők nem a teljes rezsiköltséget ťrzetik ki a jövőben, hanem vil-
lanyfiítéses lakás esetén30 Yo, gázflitéses lakás esetén 50 oÁ-ot kell a teljes rezsiköltségből
fizetniük, amérték eltérését a villanyfiĺtés rendkíviil magas kcĺltségei indokolják. Azért cé|-
szetúhozzájárulni a szoIgá|ati lakásban élők rezsi kĺiltségeihez,mertjövedelmĹik alacsony
és nem tudják még igénybe venni azokat a szociális juttatásokat, melyekĺe a helyi lakosok
hasonló joveđelmi viszonyok mellett jogosultak (lft, acst, átmeneti segély stb.), valamint
így lehetséges lesz szánul<ra a megtakaĺításaik növelése is,

- a foglalkońatás bővítése külső vállalkozók bevonásával (elenieg egy szeľszámgyártó és
a|ka|mazástechnikai kft. ajánlotta fel, hogy taľgoncavezetőkéntfog|alkoztatna egy ftĺt.

Figyelemmel a 8 éves fenntartási kötelezettségre, a fe|adat átadásáva| és a Program kiegészí-
tésével, továbbfejlesztésével kapcsolatban megkerestük az Emberi Eľőfoľrások Minisztéľiu-
mát. A Minisztérium megvizsgźita a támogatási szerzóďésben vállalt szakmai pľogľamot, a
tźxnogatás cé|ját, valamint a fewiartásra vonatkoző, szetződésbe foglalt kötelezettséget. A
Minisztérium előzetes szakmai véleményét az a|ábbíakban foglalom össze, a szabnai pľog-
ram jelenleg véleményęzés alatI áII:
- aLELEK-Program végrehajtási kozpontjanak más szervezetheztelepítését támogathatónak

tĄa a Minisztéľium. A JCSGYK kijelölése szakmailag is indokolható, mivel vélelmezhę-
tőeĺ az a szakmai tudás, mely egy ilyen pľograĺrl irźnyításához szfüséges ľendelkezésĺe á11.

Tevékenységének profilja is megfelelő a LELEK-Progľam irányitásáho4 amennyibęn az
ęhhęz szfü s é ge s erő forrás okat é s feltéte |eket az onkormány zat bizto sítj a,

- a hajlékta|anság megelőzése, ahaj|éktalanság problémájának kezelése, melyről a LELEK-
Progľam is szól, nem korlátozőđik az egyedu|áIIő vagy páľkapcsolatban élő felnőtt hajlék-
talan emberek körére. A hajléktalarnáváIt vagy annak veszélyében élő családok támogatá-
sa ugyanilyen jelentőséggel bír és a Minisztérium véleménye szerint atźmogatott progľam
keretei közé fenntartások nélkül beilleszthető. Ugyanakkor fontos kihangsúlyozni aú,hogy
egy ilyen jellegű szálláshely kialakításakoľ külĺjnös tekintettel kell lenni arra,hogy az e|he-
Iyezés köľülményei a családdalköltöző kiskoľú gyermekek szźlmáramegfelelőek legyenek,
azok szelIemi, mentális és testi fejlődésfüet ne gátolja. A szociális törvény maga t1|ť1a,

hogy hajléktalan emberek szźmára fenntartott szolgá|tatásokat 18 év alattiak is igénybe ve-
gyék, azonban aLÉLEK-Ház jelenleg nem szociális intézmény és a tevékenysége sem fedi



teljesen a szociális tĺirvényben foglalt szo|gźůtatźlsokat, részben bővebb is anniíl, így jogi
akadźiyátnem látjfü a célcsopoľti kiir bővítésének.

Az elmúlt egy hónapban két fió költözĺjtt be a lÉLEK-Hazba és további egy fo bek<iltözése
egy hónapon belül esedékes, a szakmai team döntése alapján egy fő költöző |esz a szolgálati
takásbą

A Pľogramban résztvevőknek a Programból töľténő kivęzetése érdekében szükséges további
ĺinkormányzati tulajdonú bérlakasoknak a programba vďó bevonásą ezen lakasokba a szo|gá-
lati lakrásban élők kĺ'ltöznének, akik mar bizonyítottfü' hogy mentálisan és anyagilag is felké-
szĹiltek azönál'Iő lakhatásra. A megfelelő lakĺások kiválasztasa,bejáĺása és felmérése (az év
végéig kiköltöztethető 12 fő esetében) megtörtént, ezen lakasok listáját és fobb je||emzoit az
előterjesaés 2. sz. melléklete tarta|mazza. A lakások |00 % önkormányzati fulajdonú épület-
ben vannak, mind egyszobas és felújítasra szorul. Ezen lakásokat javasolt bekölttizľrető áI|a-
potuvá tenni és komfoľtos komfoľtfokozatuvá tenni, mely munkálatok összköltsége a Kisfalu
Kft. számítĺísai szerint _ a Kisfalu Kft. 5 7o-os bonyolítási díját is figyelembe vévę koze| 32
millió foľint.

A Szakmai Progľamban a családos k<iz<isségi szá|Lás (Szerdahelyi u. 5.) tewezett bővítésének

- 36 nm-es lakas, valamint 18 nm-es ktizösségi helyiség _ költségei a Kisfalu Kft. számítĺsai
szeľint _ a Kisfalu Kft. 5%-os bonyolítasi díját is figyelembe véve - kĺĺzel 13 millió forint (3.

sz. melléklet).
Tekintettel az onkormányzatjelenlegi költségvetési helyzetére, javasolom, hogy a lakások
felújításanak és komfortosítasának, valamint a családos kcizösségi szíllás tervezett bővítésé-
nek finanszśtozźsa érdekében az Emberi Eľőfonĺĺsok Minisztériumát keresse meg onkor-
mányzatunk tamogatrási kéľelemmel. Javasolom, hogy a kivĺílasztott lakasokat a LELEK-
Programba bevonandó bérlakasoknak j elölj e ki a képviselő-testĹilet.

A lakasok bérbeadĺásanak és a lakbér mértékének rész|etszabźiyait az oĺlkormźnyzat fulajdo-
nában álló lakrísok bérbeadasanak feltételęiről, valamint a lakbér méľtékéről szóló rendeletben
sztikséges szabőiyozĺ,i' mely szabályokra vonatkozó javaslat a Minisztérium válaszát követő-
en keľiil Képviselő-testĹilet elé terjesztésľe.

A míiködtetés személvĺ feltételei
A LÉLEK-Progľammäl kapcsolatos feladatokat jelenteg a JVSZ szervezetében a LÉLEK
Központlátjael 10fióvel(1 főlélekközpontvezető,Ifővezeto szociálismunkiís, l főszociá-
lis asszisztens, 5 Íő gondnok, 1 fő lakĺĺsgondnok, 1 ťo gazdasági asszisztens). Ebből közal-
kalmazott 3 fő: I fő lélelĺközpontvezeto, 1 ťo vezető szociális munkas, 1 ffi szociális asszisz-
tens, a Munka töľvénykönyvebatźiya a\átartoző: 5 fő gondnok, 1 Íő lakásgondnok, I fő gaz-
dasági asszisztens (ebből 1 fő lakásgondnoki beosztłĺs kivételével minden stafusz betöltött).

Azadomźnyok fogadĺásával és rakfuozÁsával kapcsolatos feladatokat a jövőben is a Józsefuá-
rosi K<ĺzösségi Hazak Nonprofit lfft.-t |átja e| (a bérlakasok berendezése szfüség esetén innen
lehetséges).

A JCSGYK a jövőben a feladatot 12 fővel kívánja ellátni (+ l fő takaritő, + 1 fó szakmai
munkatars a Családi Közösségi Sálláson). A JCSGYK szervezetíkeretein beliil keľĹil kialakí-
tźsta a Lélek Progľam elnevezésiĺ szakmď egység, melyben az alábbi állashelyek keľülnek
kialakítasra: a szakmď egységen belül 1 fő szakmai vezeto,l fő módszertani munkatĺĺľs, he-
lyettes, 0.5 ffi asszisztens, l fiő takaľító. A LÉLEK-Ponton 1 fó szakmai munkatars, 0,5 szoci.
ális asszisztens. A LÉLEK-Házbaĺ 1 fő szakmai munkatars, 5 fii munkatars a folyamatos
ügyelet bizosítrísĺĺľa. A Családos Kcizösségi Szállĺís esetében-l fő szakmai munkatars



A feladatátadás miatt a közalkalmazottijogviszonyban álló személyek (3 fő) tekintetében a
jogviszonyban _ csak a munkáltató személyében _ áll be változás. A kinevezés egyéb tartalmi
elemei vźt|toz-atlanok, az illetméĺyt az új munkĺiltatónál is ugyanazon tlsszegben kell megálla-
pítani. A Munkatiirvénykönyve hatá|yaa|átaltoző|<raazonbane|tér(j szabályok vonatkoznak,
ezen munkavállalók jogviszonyát meg kell sziintetni és alkalmazasuk nem,jogfolytonos''. A
jogviszony megszĹintetéssel kapcsolatban tĺĺbblet költségvetési igény jelenleg nem meľĹilt fel.

Műkiidtetés táľryĺ feltételei, kiiltségĺgény
A feladat átadásával a LELEK-Programmal kapcsolatos ingó- ingatlanvagyon (berendezési és
felszerelési üáľgyak), a feladatel|źúźshoz kapcsolódó költségvetési foĺľas átadasa szfüséges.
Azingat|an vagyon jelenleg a JVSZ telephelyeit képezik (LÉLEK HAZI., rÉrEr HAZII.,
LELEK Pont, LELEK lakĺások). A Koszoru utcď telephelyen jelenleg műhelyt is iizemeltet a
JVSZ' mely műhelyben a szakmai stźb e|végzi a lakatos, valamint az egyéb szerelési felada-
tokat lát el. A míihely fenntarüĺsa indokolt, azonban azt a IYSZ Dankó utcai telephelyen
könnyűszeľkezetes faház kialakítasával megoldhatő, a kialakítas költségigénye bruttó 8,7 e
Ft. -, mely ĺĺ sszeg a JY SZ péľzmar advĺĺnyábó l biztosított.

Javasolt, hogy a JVSZ telephelyei köziil a Programmal éńntett telephelyek 20|3.július 0l.
napjától a JCSGYK telephelyeitképezzék, mely telephelyek kizĺľőllaga lÉlEr.program
cé|jétrahasználhatóak fel a jövőben is. Javasolt, hogy a JCSGYK intézményen belül e tevé-
kenység külön címen legyen teľĺrenre, annak inkább is, mivel e tevékenység <inkormányzati
önként vállalt feladaürak minősiil.

A feladat átszewezésével kapcsolatos pénzĹigyi fedezet a IYSZ ktiltségvetésében rendelkezés-
re ĺíll és 20l3.jú1ius 0l. napjától összesen bruttó 16.069,6 e Ft átcsoportosítiísa sziikséges a
JCSGYK részére. A JCSGYK költségigénye a fe|adat ellátásaru létszám és bérfejlesztéssel,
valamint az áwá1'|a|t rezsiköltségelĺ&el egyutt 20|3.július 1-től 30.961l,2 eFt, ebből saját be-
vétele 1.875,0 e Ft. A JvsZ maradvĺínya és a JCSGYK költségvetési igénye közötti kiilönbö.
zet 13'0|6,6 e Ft, melyet részletesen az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tab|azat t^rtal.
mazxA. A költségvetési fedezetéiil a miĺködési ďtalános tartalékot javaslom megjelölni, egy.
ben önként vállalt taľtós feladatként a következő évekre megkĺizelítőleg 70 millió forintľa
előzetes kötelezettségvállalas szĺikséges, mely megköze|itő|eg 30 millió forinttal több, mint a
JVSZ éves teľve volt.

A JVSZ engedéLyezett létszĺma a feladatźúĄdas miatt 10 fovel csökken, a JCSGYK engedé-
|yezettlétszźtma 12 fővel bővĺil 20|3.július l-től.

A feladat źttszervezésével egyidejiĺleg sztikséges a JYSZ és a JCSGYK alapító okiratának és
Szervezeti és Mfüt'dési Szabźiyzatlĺnak módosítása is, mely dokumenfumok a szakmai prog-
ram elfogadását követően, a képviselő-testiilet júniusi második iilésére keľiilnek előteľjesztésre.

A Képviselő-testĹilet hatasköre a Magyarorczźry helyi ĺinkormányzatairő| sző|ő 2011. évi
CL)ooilX. törvény 13. $ (1) bekezdés l0. pontján, valamint 4l. s (2) bekezdésén, (6) bekez-
désén és a 4f . $ 7. pontjan alapul.

Mindezekalapjĺĺnkéremaza|źbbihatźrozati javaslatelfogadását.

HłrÁnozl.Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy



1. 2OI3. július 01. napi hatáIlyal jőváhagyja az e|oterjesztés 1. sz' mellékletét képező
lÉrBr-program j övőbeni műk<jdtetésére vonatkozó Programot,

2OI3.július 01. napjától a Józsefuarosi Varosüzemęltetési Szolgálat telephelyeikozul az

atábbi telephelyek a !őzsęfvárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ telephelyeit ké-
pezik, mely telephelyek kizárő|ag a lÉLEr-Progĺam céIjára hasznźůhatő fel az alábbiak
szeľint:
a) a Budapest VIII. kerĹilet ingatlan-nyilvántartásban 3492410lN24hrsz' alatt felvett 156

m2 alapterületú, 1082 Budapest, Déri Miksa u. 3. fszt. 4. a|attta|źtlhatő ingatlan iľoda,

b) a .35f82 Llĺsz. alatt felvett 2127 m2 természetben Budapest, VIII. Koszorú u. 4-6.

LELEK Ház|. ( 20 feľőhely)'
c) a 35325 hlĺsz. alatt felvett 386 m2 természetben Budapest, VIII. Szerdahelyi u. 5. Csa-

ládos Közösségi Szállás (14 ferohely),
d) a 35l28l0lN0 hĺsz. alatt felvett 34 m2 természetben Budapest, VIII. Baueľ S. u. 9-1 1.

fszt.I.( lakás, rÉlpr szállás),
e) a 35|54 |lrsz' a|att felvett 24,,7 m2 teľmészetben Budapest, VIII. József u. 57. fszt.2.

(lakás, LELEK szállás),

Đ a 35I53lOlA/0 hĺsz. alatt felvętt 30,5 m2 természetben Buđapest, VIII. József u. 59.

fsú,.4. (lakás, rÉI.Br szállás),
g) a3476Il0lN0hrsz. a\att felvett 26 m2 természetben Budapest, VIII. Vay Adám u. 4. I.

em.22. (lakás' rÉrpr szźi|ás),
h) a 34762l0lV0 |lĺsz. a|att felvett 25 m2 teľmészetben Budapest, VIII. Vay Adám u. 6.

fszt.9. (lakás, rÉI-Br szállás),
Đ a 35082l0lAl0 hĺsz. alatt felvett 27 m2 természetben Budapest, VilI. Nagyfuvaľos u.

f6. I. em. 2t. (|akás, rÉlprc száIlás),
j) a 3587 4lOl N0 hĺsz. alatt felvett 25 m2 természetben Budapest, VIII. Kőris u. 4/ A. fszt.

1. (lakás, LELEK szállás),
k) a 36071lOlN\hrsz. aIatt felvett 25 m2 természetben Budapest, VIII. Kőľis u. 11. fszt.

13. (lakás, LELEK szállás),
l) a35609lOlN0 hĺsz. alatt felvett 27 m2 természetben Budapest, VIII. Kisfaludy u. 10-

I2.I. em.18. lakás, rÉrBr száI|áshasznźiata,
m) a 35430lOlN\ |lľsz. aIatt felvett 24 m2 természetben Budapest, VIII. Lujzau.34. fé|e-

melet 16. (lakás, LÉLEK sztůIás),

n) a35377l0lN0llrsz. a|att felvett 23,5 m2 természetben Budapest, VIII. Dobozi u. 17. I.

em.20. (lakás, LÉLEK szállás),
o) a 36057l0lN0ltĺsz. alatt felvett 24 m2 természętben Budapest, VIII. Dugonics u. 14.

felemęlet 1. (lakás, LÉLEK szállás),
p) a36}56l0lV0hrsz. a|aÍt felvett 24,7 m2 természetben Budapest, VIII. Dugonics u. 16.

I. em. 17. (lakás, LÉLEK száI|ás),
q) a 35889l0lN0hrsz. a|attfelvett 23 m2 természetben Budapest, VIil. Kźllváĺia u. 10/B.

I. em. l8. (lakás, rÉrEr szállás),
Đ a 3606210lN0 hľsz. alatt felvett 24,5 m2 tęrmészetben Budapest, VIII. Kźiváľia u' 26.

fszt.9. (lakás, I.ÉI.BK szźi|ás),
s) a35292lOlN0 hľsz. alatt felvett 33 m2 teľmészetben Budapest' VIII. Magdolna u. 12.

fszt.2. (lakás, LÉLEK szá|Iás),
Đ a35445lOlAl0 hľsz. alatt felvett 26 m, természetben Budapest, VIII. Magdolna u. 41.

fszt.4. (lakás, LÉLEK szá||ás),
u) a 36193l0lN0 hrsz, a|att felvett 25,5 m2 természetben Budapest, VIII. Tömő u.23/B.

fszt.6. (lakás, lÉrBr szállás),
v) a 36109lOlNOhtsz. a|att felvett 24] m, természetben Budapest, VIII. Tömő u.56.

fszt.19. (lakás, rÉlpr szállás),
w) a 36107l0lN0hrsz. a|att felvett 24,7 m2 teľmészetben Budapest, VIII. Tömő u.60.

ťsń.I4. (lakás, LÉLEK szállás), 
5
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3. a Jőzsefuaľosi Városiizemeltetési Szo|gá|at engeďéIyezętt |étszámfi a LÉLEK-Progľam
feIaďatátadása miatt zll3.július 01. napjával 10 fővel csökkenti, így az engedé|yezett lét-
szám 115 foről 105 főľe módosul,

4. a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ eĺgeđéIyezettIétszámat aLÉLEK-
Pĺogram feladatźńadása miatt ZlI3.július 1. napjától 12 fővęI megemeli Kjt. szerinti al-
kalmazással, így a költségvetési szerv engedélyezett|étszámahatározott idejű engedélye-
zętt|étszźnnnélkül 75 főrőL87 főre módosul,

5. a költségvetési címĺendet 2013. július l-től kiegészíti a Józsefuárosi Családsegítő és
Gyermekjóléti Kozpont 40101 címmel LELEK-Program - ĺjnként vállalt feladat - elneve-
zéssel,

6. a Jőzsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat 80104 cím - ĺjnként vá||a|t feladat . bevételi
e|oirtnyzatan belül az intézményi működési bevételi előirányzattlbőI és a kiadás dologi
előirányzatábőI L26,0 e Ft-ot toľöl a feladat źÍszervezése címén,

7. a Jőzsefvárosi Várostizemeltetési Szolgálat 80104 cím _ önként vá||a|t feladat - finanszíľo-
zási működési bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźlm|tn történő jővtlírźsa e|őirtnyzatát 16.069,6 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirĺány-
zatát I0.3I5,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájttruIźlsi adó előirány-
zatéi 2.718,4 e Ft-tal, a dologi kiadási eIőirźnyzattLt. 3,036,0 e Ft-tal csökkenti feladat átszer
vęzésę címén, melyet ľészletesen az előterjesztés 3. szźlmllmelléklete tarta|mazza,

8. az onkormtnyzat kiadás 1 1107-01 cím mfücidési cél és általános tartalékon belĹil a miíkö-
đési általános tartalék - kötelező feladat _ előirányzatźrő| |3.016,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat _ ťĺnanszítozási műkĺjdési kiađáson beliil az
ktnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őiráĺyzatára a rÉI-Br-
Program támogatása címén,

9. a lőzsefvtlrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont 40101 cím - önként vá||a|t feladat
bevételi intézményi mfücjdési bevételek előirźnyzatát L.875,0 e Ft-tal, a ťlnanszírozási
mfüödési bevételen be|ul az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án töľténő jőváírása előirányzatát29.086,2 e Ft-tal és a kiađás személyi juttatás elői-
ńnyzatát 14.746,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzájźlruIźlsi adó
előirányzatát 3.801,0 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirányzatát 12,4|3,4 e Ft-tal megemeli,
melyet ľészletesen az előteľjesńés 3. számú melléklete tarta|mazza,

10. a lőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40101 cím rendszeres személyi
juttatás keľetét átlag bruttó f26,7 e Ftlhőlfő összegben hattrozza meg,

11. a következo évek költségvetésének teľhére a lÉlpr-program tartós önként vállalt feladat
ę|Iátására évente megközelítőIeg 70 millió forint tisszeg erejéig előzetes kötelezettséget
vtiIal az önkormányzat saját bevételeinek teľhéľe,

|2. az alábbi önkoľmányzati tJ|ajďonban lévő lakásokat a jövőben a lÉlBr-program kereté-
ben kívánja hasznosítani' ennek érdekében a lakások más célra nem hasznosíthatóak:

clm
Baueľ Sándor u.4. fszt.3
Dugonics u. I 1. fszt. 1.

Dugonics u.14. L em. 20.
Dugonics u. 16. I. em.23.
Kisfuvaros v 3. fsń. 6.

Mátyás tér 2, fszt. 4.
Nagýemplom u. 5. I. 11.

(helyrajziszźlm) alapteľület (m,) szobaszárl
35087lN0 27,58 ęgy
360481N0 29,9 egy
360571N0 31,67 egy
350561N0 26,66 egy
35088/A/0 31,74 egy

35152/N0 29,4 egy
356981N0 26,24 egy

a)
b)
c).
d).

e)

Đ
g)



h) Nagýemplomu.5. II. em. 16.

Đ Tĺjmő u. 5. fszt.7.
j) Tömő u. 5. fszt. 11.

k) Tĺjmő u 56. fszt. 10.

1) Tömő u. 56. I. em. 30.

356981N0 28,29 egy
362681N0 f2,9 egy
362681N0 27,92 egy
361091N0 f3,2 egy

36I091N0 36,6 egy

13. felkéri a Jőzsefvtrosi Váľosiiemeltetési Szolgálat és a Józsefuaľosi Családsegítő és

Gyermekjóléti Központ vezetőjét, hogy a feladat tĺtadásáva| érintett foglalkoztatottak

tĺgyében ä u.'nl.u T.örvénykönyve és a Kjt. szerint szabáIyozott személyiigyi lépéseket te-

gye meg,

14. felkéľi a polgármestert, hogy nýjtson be támogatási kérelmet az Emben Erőforrások

Minisztériumáho, uhattrozat 12. poĺttjában felsoľolt lakások felújítása és komfoľtosítása,

valamint a Szerdahelyi u. 5. sz. alattkialakítandó családos közösségi sztilás 36 Íaŕ alapte-

rületű lakás, valamini 18 m2 alapterületű közösségi helyiséggel töľténő bővítésének finan-

szírozása érdekében,

15. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti szakmai progľam alź.jrásźra,

16. felkéri a polgármestert, hogy ahatźrozat 11. pontjában foglaltakat a2014. évi és az ań
követő évek kĺjltségvetésének tervezésekoľ vegye fi gyelembe,

I7. felkéri a polgáľmestert, hogy a lÉlpr-pľogram feladat átadźstratekintettel a Józsefuaľosi

Családsegítđés Gyeľmet3óieti Központ és a Józsefuaľosi Vĺíľosüzemeltetési Szolgálat ala-

pító okirátának, valamínt szęrvezeti és műkĺjdési szabźiyzattnak módosításźĺt a képviselő-

tesililet fOI3.júniusi második renđes ti1ésére terjessze elő.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 1-10., l3. pont esetében 2013.július 01.,

11. és 16. pont esetéĹen az önkormányzat}}|4. és az aztkĺjvető évek kciltségvetésének tervezése,

|2. pont esetében 2013. május 08.,

14.-|5. pont esetében20l3. május 31.,

17. poni esetében a képviselő-testület 2013.júniusi második rendes ĺilése

A dtintés végľehajtá sátvégző szervezetiegység: Józsefváľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat' Jĺí-

zsefuárosĺ Családsegítő és-Gyermekjóléti Ktizpont, Pénzügyi Ügyosztály, Humánszolgáltatási

Ügyosztály, Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ugyosztály

Budapest, 2013. ápľilis 25.
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(LÉLEK.Pľogľam)

mod ell kíséľlet a haj léktalanok komplex rehabi litáci őjtr a J őzsefu áro sban

BunĺpBsr FovÁnos VIII. xnnÜI,Bľ

JozspFvÁRosl oľxonľĺÁľ\iYZAT



[. Fogalmi megközelítés

A LELEK mozaiksző, jelentése - Lakhatási, Eletviteli, Lelki-segítségnýjtási, Egzisń.encia-
tcrcmtósi, Közössógi - a komplcx pľogľam clcmcit fcjczi ki. A LELEK-ľľogľam a hajlćktalan.
ságnak, a lakhatás hiányának csak egyes elemeit képes kezelni, ezért fontos a fogalmi érte|mezés,
megközelítés. Minden társadalomľa jellemző, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek
tagjai hosszabb ideig lakás, fedél nélkiil élnek. A problémának nincs egységes kezelése a vi|ág-
ban, de abban egyetértés van, hogy a hajléktalanság a megfelelő lakhatási lehetőségek hiányára
vezethető vissza. A lakhatási lehetőség hiányáú eltérő módon, ęltérő eszközökkel kezelik. A leg-
több ország részben szociális intézményeket működtet, részben a lakhatási lehetőségek támogaÍćr
sával, biztosításával próbál válaszolni ezen társadalmi csoportok élethelyzetére.A|talános jelen-
ség, hogy a lakás-' illetve fedél nélkĹiliek körében magas a pszichiátriai-, szenvedélybeteg és
egyéb egészségügyi pľoblémákkal kĹizdok aránya és általánosnak mondhatő az a vélemény is,
hogy őket az á||apotuknak megfelelő intézkedésekkel, szo|gá|tatźsokkal, illetve intézményekkel
kell segíteni. A nemzetközi tapasrtalatok szeľint sokan nem fogadj źk ę| a segítséget, kitémek az
egyĺittmiĺködés szinte minden formája elől. Esetükben elsősoľban az é|etmentő jellegű, az egyéni
és táľsadalmi károkat csökkentő szo|gá|tatásoknak van létjogosultsága, de rendkívül fontos a ve-
liik való folyamatos kapcsolattartás és az együttműködésre való motiválás is, hiszen ők is táľsa-
dalmunk tagai, nem mondhatunk le róluk sęm. Egyetérthetúnk azza| a gyakor|attal is, amely sze-
rint a munkaképes, munkával és jövedelemmel rendelkezők számára a legmegfelęlőbb segítség
az őná||ő boldoguláshoz sztikséges lakhatási költségek tźlmogatása. Altalános jelenség egy olyan
réteg|étezése is' amely ahhoz' hogy a munkaerő-piacon meg tudjon kapaszkodni, a foglalkoztat-
hatóságának javitásźft szolgáló megfelelő támogatást és szolgáltatásokat igényel. Kulcskérdése
ennek a prob|émának, hogy tudunk-e reális integrációs altęrnatívákat nyújtani, ami elsősoľban a
munkalehetőséget és az abbő| származőjövedelmet, valamint az önźi|ő lakhatás esélyét jelenti. A
LELEK-Program va|őjźhan ezeknek az eszkozöknek és lehetőségeknek a megteremtéséről, mű-
kĺjdtetéséről szól.

A LÉLEK-Program ľendszerszemléletében, ahol a kĺizĺlsség felelőssége a helyben hajléktalanná
vált emberek rehabilitáciőja, e||átása, elemi érdek a program kiterjesztése amege|őzés irányába is
- ugyanis a mege|ózés minden teľtileten olcsóbb, hatékonyabb és egyszeriĺbb, mint a kiteljesedő
probléma kezelése. Amennyiben tehát még a hajléktalannává|ás előtt sikerül megoldást ta|á|ni a
problémákľa, sokkal kisebb eľőfeszítéssel, kevesebb ľáfoľdítással és hatékonyabb módon teľemt-
hető esély a hajléktalanná vá|ás szempontjából veszélyeztetett emberek számára. A LÉLEK-
Program megfelelő működése természetesen feltételezi a |ak,hatási nehézségekkel küzdő társa-
dalmi csopoľtok pľoblémájának más módszerekkel is történő, megfelelő és hatékony kezelését is,
úgy, mint például atámogatott lakhatási pľogľamok biztosítását' a szociális jelzőrendszer műkĺjd-
tetését akozszo|gźlltatók bevonásáva|, ahátra|é|<rendezés kültjnbĺjző eszközĺjkkel töľténő segíté-
sét - és egyéb eszközök bevonását.

A LÉLEK-Programnak nem cé|ja a hajléktalanságga| jźrő összes problémára megoldást ta|á|ni,
ezért a Program társadalmi igazságosságának és hatékonyságának biztosítása feltételezi a hajlék-
ta|an-e||étéls mai rendszerénęktársadalmi párbeszéd keľetében t<jľténő áta|akíté.sźLt.



II. A LELEK.Pľogram jelenlegi jellemzői

Józsefuáros onkoľmányzata önkéĺt vállalt feladatként, alaptevékenység keretében a Józsefuáros-
ban hajléktalannávált śzemélyek komplex rehabilitáciőjźú-cé|ző Józsefuárosi Lakhatási' Élewite-
li, Lelki-sogítségnýjtási,Egiisztencia-teremtési Kozĺjsiégi Progľamot (a továbhiakhan: T,Ér.EK-
Progľam) 2OI1. év ószén indított tltjára, melynek megvalósítésźĺt" aNemzeti Eľőfoľrás Minisztéri-
um modellkísérletként 150 millió forinttal támogatta'

A LÉLEK-Program alapvető cé|ja a hajléktalanságból kivezető út megteľemtése, a lakhatási lehe-

tőség fokozatoš biĺosĺiása, a ná;lenaianok szźmtravisszailleszkedés a munka vi|ágába. A LÉ-
LEK-Progľammal az Önkormźnyzat megteremtette a hajléktalan emberek társadalmi és munka-
erői-piaci integrációjának esélyét, valamint megfelelő, fenntaľtható és hosszú távú lakhatási meg-

oldást dolgozott ki a józsefuáľosi hajléktalanság jelenlegi pľoblémáinak megoldására.

A LÉLEK-Pľogľam elvi kiindulópontja, hogy minden helyi közĺisség felelős azon tagsaiért, akik
hajléktalannávtt|nak, elsősorban ęzen közösség feladata a róluk való gondoskodás, mely a Prog-

ľam indulását követően jogszabályként is megjelenítésľe került (Mötv. 13. s (l) 10. pont).

A Képviselő-testiilet a lÉlBr-pľogram létrehozásakor a LÉLEK-Program végrehajtásćnakkőz-
pontj aként a J őzsefv trosi Városiizemeltetési S zol gál atot elö lte ki.

A Program végľehajtási struktúľáj a, intézményi háttere :

a) r,Éĺ,Bx-ľont: a Pľogram iigyfélszolgálati feladatait e||źúő információs és belépő pont,

továbbá az egyéni esetkezelésért, a Pľogramban résztvevő önkormányzati és külső szerve-

zetekrészvételének koordinálásáért, amentorálási alprograméľt felelős szakmai műhely,

b) LÉLEK IJLáľ-I: a Progľam fog|a|końatási és lakhatási alpľogramjainak komplex megva-

lósítási színtere, a Program keľetei között foglalkoztatott hajléktalanok szo|gá|ati sztilräsa,

20 féľőhellyel (védett szállás),

c) LÉLEK HázIl:jelenleg a lÉlpr-programon beltil, az illetékes szakmai vezetés irányi-
tása a|att a lÉlr,r Hźn a|r endszereként működik, 1 4 féľőhellyel,

d) LÉLEK szállás, 20 ĺinkormányzatibér|akás

e) Váľosüzemeltetési Szolgálat: A Program fogla|koztatási és lakhatási alprogľamjának
kĺizpontja.

Baptista Szeretetszo|gátat: A Program szakmai részletkérdéseinek kidolgozásához, va-
lamint a céloknak megfelelő műkĺjdtetéséhez elengedhetetlenül sziikséges volt olyan kĹi|-

ső partneľek bevonása, akik az onkormányzat intézményeiben meglévő szakmai tudást a

hajléktalan-ellátás tĺ.ľén szerzett széles koľű gyakor|ati tapasńalatokkal, knowhow.val
tudják kiegészíteni. A Baptista Szeretetszo|gélattal az önkormányzat egyĹittmiĺködési

megállapodást kötött 2011. decemberében hatfuozat|an időre. A Szeretetszo|gá|at az a|tlb-

bi 4 főtórületen segíti a lÉlpr-pľogram megvalósítását:
- arÉĺ-BK-Pont szakmai módszertanának, műkodési tęchnikáinak kidolgozásában va|ő

r észv éte|, tanácsadás, szup ew íziő.



- a szakmai módszertan gyakorlatba való átültetése során folyamatos szakmai támogatás
a lÉlpr-pont munkatársai szćtmára, a team-üléseken, esetmegbeszélésęken va|ő rész-
vétel,

- együttmiĺkĺjdés a lÉlpr-program komplex foglalkoztatási és lakhatási alprogramját
végľehajtó Józsefu áľosi Városüzemeltetési Szo|gźůatta|, szakmai tanácsadás mind az
alprogram kidolgozása' mind annak megvalósítása során, továbbá a LELEK Hěn féró-
hely-kapacitásán felül a foglalkoztatásban rész[vevő hajléktalanoknak szźl|áshe|y biz-
tosítása,

- a rÉlpr-Program komplex foglalkoĺatási és lakhatási részprogramj thabe nem von-
ható, nem foglalkoztatási rehabilitáciőt igénylő hajléktalan személyek elhelyezése,
igény esetén az egyéni esetkezelés átmeneti vagy végleges átvállalása.

Đ Üdvhadseľeg Magyaľország Szabadegyház: A Pľogramot támogató' annak végtehajtá-
sában szintén szerepet vállaló az önkormányzatta| együttműkĺidő szerződéses partner. Az
Üdvhadsere gge| az onkormányzat együttműködési megállapodást kötött 20|1. decembe-
rében, határozat|an időtartamban. Az egyuttműködés elsősorban a lakhatási részprogľa-
mot éľinti' két fő területe:
- együttműködés a lÉlpr-ponttal és a Józsefuárosi Városĺizemeltetési Szo|gźl|atta|, a

LELEK Hé.zférőhe|y-kapacittlsán felül a foglalkoĺatásban ľészťvevő hajléktalanoknak
szálláshely biztosítása, az Üdvhadsereg vállalta 5 férőhely fenntartźsźń.1 hónap próba-
időre ingyenes szállás a hajléktalan jelentkezését követően,

- a LELEK-Progľam komplex foglalkoztatási és lakhatási részprogramjébabe nem von-
ható, nem foglalkoztatási rehabilitáciőt igénylő hajléktalan személyek elhelyezése,
igény esetén az egyéni esetkezelés átmeneti vagy végleges átvállalása.
Az Üdvhadsereg ezen felül a mentorálási és k<izösségi alprogramokban is szeľepet kap,
amennyiben a családi kapcsolatok visszaépítése, esetleg gyermekek vagy gyeľmekes
családok elhelyezése válik szükségessé.

g) Józsefvárosi Köztisségi Házak NonpľoÍit Kft.: Az önkormányzat kiemelten közhasznú
térsasága, amely azza| a céllal jĺitt létre, hogy Józsefuárosban és azon belül is kiemelten a
Magdolna-negyedben elindítsa és ösztcjncizze a szociźtlis integrációs folyamatot. Legfon-
tosabb intézménye a Kesztyűgyáľ Közösségi Ház (Budapest VIII' Mátyás tér 15.). A
Kesńyugyárban működő _ a Program szempontjából jelentős _ funkciók az á||ásk|ub, az
á||ésborze és az iln. női csopoľt, amelyek egymásra épülve kata|izá|ják ezeket az integrá-
ciós folyamatokat. A Program mentoľálási, lelki-segítségnyújtási és közösségi alprogram-
jaiban miĺködik köztę. A Képviselő-testület 46112011. (xI. 17.) sz. hatérozatźban a koz-
célú teľmészętbeni adományok elfogadására a Józsefuárosi Kĺjzösségi Házak Nonprofit
Kft-t jelölte ki.

h) Józsefvárosi Egészségĺigyi Szolgálat: az önkormányzat fenntartásában műkĺjdő járóbeteg
szake||átő intézmény. A Pľogramban résńvęvő hajléktalanok egészségügyi e||źtásźt vég-
zi, illetve szervezi.

A LÉLEK-Progľam eddigi működésének tapasztalatainak ťlgyelembe vételével és a jelenlegi ön-
kormányzati intézményi struktúrát és feladatel|tlttlst áttekintve, a Képviselő-testülęt a 104120|3.
(III.20.) szttműhatározatában döntĺjtt arról, hogy 2OI3. július 01. napjától a lÉlpr-Progľam
végrehajtásának központjának, feladatellátó helyének - a hajléktalanok fog|a|koztatásával kap-
csolatos feladat kivételével _ a Józsefuárosi VárosĹizemeltető Szolgálat helyett a Józsefvárosi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központot jelöli ki.



ilI. ALÉLEK.ProgľamalapelveĹalapéľtékei

Emberi méltósóg, emberi jogok, egvenlő bónásmód elve

a p.g*.n łiemelt figyelmet fordít az emberi méltóság tiszteletben tartására, az embeľi jogok érvé-

nyesítěsére, a társadalmi kiľekesztődés megakadá|yozására és biztosítja az egyen|ó bánásmódot.

onhźntess.źg elve
A Pľogľamban való részvétel önkéntes, senki nem kötelezhető a Pľogrambavalrő bekapcsolódás-

ra. A komplex rehabilitációs és reintegľációs folyamat a Programban részťvevő személy egytitt-

mĹĺkĺjdésén alapul.

A orevenció eĺve
A LÉLEKł.g.am alapvető elve a prevenció. A Józsefuáľosi onkoľmányzat:

. minden lehetséges eszközze| törekszik a teriiletén élők lakhatási lehetősége megtartásá-

nak segítésére'
- a lakhatásukat elveszítők sztlmtĺra azonna|i segítséget nyújt, a lelki és társadalmi źtrta|.

mak megel ózése, csökkentése érdekében,
- a Program keretében segíti azon készségeknek és képességeknek a megeľősítését, ame-

lyek á sikeres táľsadalmi integrációnak és a hajléktalannává|ás újbóli veszélye megelő.

zésének a feltételei.

A szubszidiaritás elve
a ľ'ujlenĺanság problémáját helyi szinten, annak keletkezési helyén, a helyi erőfoľrások bevoná-

sávai kell kęzelni. Az önkormányzatok felelősségvá||a|tsa szükséges mind a hajléktalanná válás

megelőzésében, mind a településükön hajlé|<ta|aĺná vált emberekrőI való gondoskodásban. Az
önkormányzatok ezutóbbi feladatukat kiszerződés útján, helyi civil, egyházi szęwezetek bevoná-

sával is e||źfthatják.

P ąrtners é q, kozos cselekýé s, hólózati műkodé s
e nuta.oňy elérés és a rehabilitáció komplex folyamata a helyi közĺisség, á||ami, civil, egyházi,

gazdasźryi śzervezetek há|őzati együttmrĺködését feltéte|ezi. Az ĺlsszehangolt beavatkozások meg-

sokszotozzák hatásukat és eredményességiiket.

Szemébłre szabottság
A P.og'u.ban nyújtott segítség az egyedi élethelyzethez és a szükségletekhez illeszkedik, az

ember személyes erőforľásaira épít, azokat mozgósítja. Az egyénre szabott rehabilitációs folya-

mat során figyelembe veszi az egyén és köľnyezete, táľsas tttmogatő rendszere körĹilményeit, le-

hetőségeit és koľlátait. A segítő kapcsolat személyessége alapvető érték.

Iv. A r,nr-nr.Pľogľam célja, célcsopoľtja

A LÉLEK-Pľogľam cé|ja a hajléktalanná válás megelőzése, valamint a már hajléktalanná váJrt

emb erek komp lex rehab il itáci ój a, reinte g r áciőja az a|ábbiak szerint :

a) a hajléktalanná váiás megelőzése,
b) a hajléktalanságból kivezető út megteremtése,
c) a visszailleszkedés segítése a munka vi|ágába
d) azönálló lakhatási lehetőség feltételeinek biztosítása,

e) a teljes táľsadalmi rehabilitáció elősegítése,

Đ az onä||ő életvitel feltételeinek megteremtése.



A Pľogram megteremti a hajléktalan emberek táľsadalmi és munkaerő-piaci integtáciőjának esé-
lyét' valamint megfelelő' fenntartható és hosszú távú lakhatási megoldást biĺosít a hajléktalanság
problémájának megoldásáľa. A Progľamba való bekeriilés illetékességi feltétele a VIII. kerĹileti
kötődés' azaz a programba jelentkezőnek a hajlékta|anná vá|ásźt közvetlenül mege|oző lakcĹ
me/|a|<hatźlsa legalább 5 évig Józsefvárosban volt. Gyermekes családok esetében a Progľamba
való bekeľĹilés illetékességi feltétele a VIII. kęľületi kötődés, azaz a Pľogramba jelentkező család
Józsefuárosban került lakhatási krízishelyzetbe.

A LÉLEK-Pro gram célcsoportj a:

Az egyedülálló emberek kĺjrében a munkaképes' a rehabilitációs folyamat segítségével a nyílt
munka-erőpiacon elhelyezkedni, és lakhatásukat cinállóan meglartani képes hajléktalan emberek
jelentik a program célcsoportját. A Józsefoárosban élő családok ktjzĹil azok tartoznak a célcso-
portba, amelyek gazdasägi|ag ĺinállóak, a gyermek nevelésére alkalmasak, és rajtuk kívülálló
okból lakhatási kľízishelyzetben vannak. ElhelyezésĹik a család újľaegyesítését is jelentheti,
amennyiben a gyeľmeküket korábban már állami nevelésbe vették, és az em|ített feltételeknek
megfelelnek. Előný élveznek azon családok ahol az egyitt költĺjző gyermek(ek) életkoľa legfel-
jebb 3 év.

A LÉLEK-Pro gľam me gvaló s ítása ö,nkorm źny zati fel adat.

v. A LÉLEK.Progľam feladatai és főbb tevékenységei

A LÉLEK-Program fő helyszínei a LÉLn,r-hźz, a családos közösségi szál|ás, a LÉLEK-Pont,
szolgálati lakások és a bérlakások.

a.) ĺÉĺnr-pont
A LÉLEK-Pont feladata a Józsefuáľos területén hajlékta|anná vźit emberek elérése és a Prog-
rammal kapcsolatos infoľmációkkal töľténő ellátása' közľeműktjdik az illetékesség megá||apítá-
sában, infoľmációt nýjt, szükség esetén megfelelő ellátásba irányitja tovább a Program iránt
éľdeklődőket. További feladata az e|he|yezési szükségletek és lehetőségek feltárása és a szüksé-
ges szolgáltatások meghatározása, illetve biĺosítása. A LELEK-Pont adminisztrativ és szolgálta-
tásszewező központként működik, szociális esetkezelési, esetmenedzseľi feladatokat lát el.
A Pľogľamba bekertilőkre vonatkozőan e|oszor állapotfelmérést, majd személyre szabott gondo-
zási-rehabilitációs tervet készít,lakhatási, foglalkoztathatóságot javítő, fogla|koztatási, é|etveze-
tési, illetve azöná||ő életvitel képességét eľősítő és egyéb szolgáltatásokat szervez és koordinál és
mindęľľől nyilvántaľtást vezet. Esetmenedzserként tervezi, szeľvezi és koorcĺinálja a Programba
bevont személyek rehabilitációját, reintegrźrciőjźlt. Az esetmenedzseri feladatok e||átása folyama-
tos és fiiggetlen azijgyfé| lakhatásában töľténő esetleges változásoktól. A LÉLEK-Pont a szo|gá|-
tatásait térítésmentesen nýjtj a.

A ľehabilitációt, reintegtáciőt célzó esetmunka a következőkben kerül bemutatásľa. A célcsoport
felkutatása kétféle módon töľténik:
A LÉLEK-Pont munkatársai személyes kapcsolatfelvételt kezdeményeznek az e||átási tertilętü-
kĺjn miĺködő hajléktalan ellátó, szociális és egészségügyi intézményekkel a Programrő| va|ő tájé-
koztatás, az intézmények látók<irébe került hajléktalan emberek közvetett eléľése, infoľmációval
való ellátása éľdekében.



A LÉLEK-Pont munkatźnsai a Programot bemutató infoľmációs anyagokat - szórólapot, téĄékoz-

tatót _ juttatnak el minden hajléktalan ę||átő intézmény részére, az aktuá|isan más taľtózkodási
helyen é|ő, az ellátási területen illetékes valamennyi hajléktalan ember elérése érdekébęn. A
Pľogramban szállást nyujtó rÉrpr-Hĺzak feltöltődésével nem szíĺnik meg az eléľést célzó mun.
ka (az ellátásra jogosult hajléktalan emberek tę|tházas miĺkodés esetén várólistáľa kerĹilnek, a
lÉtEr-pont munkatáľsai elhelyezésüket más, a Pľogrammal együttműködő intézményben szer-

vezik meg).
A LÉLEK-Pont által elért hajléktalan emberek nyilatkozatottesznek arról, hogy ľészt kívánnak-e
venni az integrtrciós programban.
A családok toborzźsa alapvetően a társszervezetek illetve az onkoľmányzatjelzése alapján torté-

nik.

Illetékesség megállapítása:
A LÉLEK-Pont munkatársainak fe|ađata a jelentkezők illetékességi szempontból való szűrése.

Az illetékesség minden kétséget kizárő megéi|apítttsában a BFKH VIII. kerületi Hivatala ok-
mányirodai o sztá|y nýjt segítséget.
Amennyiben a Pľogramba jelentkezőnek a hajléktalanná vá|tséú közvetlenül megelőző lakcí-
me/|a|<hatźlsa legalább 5 évig a Józsefuárosban volt - illetékes a Progľamban való részvételre.

Információnyújtás, továbbirányítás :

A LÉLEK-Pont a megelőzésben is szerepet vállal. A Józsefuáros c. helyi lapban informálja a

hajléktalanság veszélyzőnájában élő kerĹileti lakosokat arról, hogy információs szolgálatot mű-

kĺjdtet. A jelentkezőkől nyilvźntartástkészit, személyesentźtjékońatja a keriileti szociális háló

nyújtotta lehetőségekrol, elősegíti a kerületi intézményekkel és a kiilső paľtneľekkel történő kap-

csolatfelvételt. Illetékesség hiányában tájékoztatást nyújt az elérhetó ellátási foľmákľól, akut kľí.
zishe|yzet esetén közľeműködik azok rendezésében, a szükséges egészségiigyi, szociális e||átá-

s okho z, szo| gźitatáso kh o z v a|ó hozzájutás m e gszervezé séb en.

A Programba bevonásľa kerülő személyek kiválasztása:
Illetékesség megźi|apíttlsa esetén a bekeľülési feltételek a következők:

- magyarállampolgárság,
- aktív kor, illetve munkaképesség,
- foglalkoztathatőság - egészségügyi, mentális állapota, munkaképessége a|apján alkal-

masság az elsődleges munkaerő-piacra való belépésre.

A kiválasztás folyamán az AA alkohol-tesztjének felvételére is sor keriil, az esetleges alkohol-
fü g gé s, i l l etvę anna!<- m éľtékének me gá||ap itźls a érd ekéb en.

A bekerülésről a LELEK-Pľogľamban dolgozó szakmai munkacsoport dönt.

Szakmai munkacsopoľt taqiai :

- Intézményvezetó
- Szakmai vęzető
- rÉrBr-pont szakmai munkatáľs
- rÉlpr-łr áz szakmai munkatárs
- CsKSz szakmai munkatáľs
- Módszertani munkatárs.



Allapotfelméľés:
A LELEK-Pont munkatźtrsai az illetékesség megállapítását követően feltárják a Programban való
részvételre jelentkező személy hajléktalanná vźiźsának okait és kĺjrĹilményeit. Feltérképezik a
hajléktalan személy egészségügyi, szociális he|yzetét, munka-karrierjét, kapcsolati rendszeľét,
meglévő eľőfoľľásait, valamint cé|jait, motivációit és személyes szükségleteit annak érdękében,
hogy láthatóvá váljék, milyen mértékbęn motivált, il|etőleg képes részt venni helyzetének megol-
dásában, megállapítj źlktovábbá, hogy milyen egyéb ellátásokľa, segítő szo|gźitatásokra van szük-
ség a célok elérésę éľdekében.

Komplex, egyénre szabott rehabilitációs progľam kidolgozása, esetkezelés:
Az állapotfelmérés megá||apítźlsai alapján a Programban résztvevő hajléktalan embeľrel ktjztjsen
készül e| az egyéni gondozási-rehabilitációs terv - rövid, közép és hosszú távú célok meghatáro-
zásáva| - amely szerves tésze a Programban résztvevő és a szolgáltató között létrejĺivő megálla-
podásnak és kijelĺili a segítség és az együttműkodés irányait, a személy szálmáta biĺosítandó
szo|gá|tatźsokat. A terv része a személy természetes forrásrendszętének fe|térképezése, azok új-
bóli működtetésének elősesítése.

Előgondozás:
Az előgondozás az állapotfelmérést követően, az ellátásra jogosult hajléktalan emberek felkészĹ
tése rendszeres kapcso|attartás keretében a Progľamban való részvételre: segítségnyújtás iratpót-
lásban' szociális ügyintézésben, megoldat|an szźi|áshelyzet esetén - a LELEK-Házba való felvé-
telig - lakhatási lehetőség felkutatásában, a fogla|koztathatőság javításában, a munkába állást
tartósan nem akadályoző egészségügyi problémák esetén megfelelő orvosi ellátás megszervezése,
addikciós problémák esetén szenvedélybetegeket segítő szo|géitatźsok szewęzése, nyújtása, illet-
ve ellátásba juttatás. Az előgondozáskerctében, a felvételre várakoző személyek csopoľtos fog-
lalkozáson vesznek ľészt.

Védett és egyéb fog|a|końatás biztosítása, mely történhet:
- az onkormźnyzat saját tulajdonú közszo|gá|tatő rendszerében, jelenleg a Jőzsefvárosi Vá-

rosüzemeltetési Szolgálat keretében,
- szociális szövetkezetek, szociális vá|lalkozások keretében, melyeket az onkormányzat a

helyi szükségletek illewe a kcizösségi szükségletek kielégítés éve| bíz meg,
- gazdasági v á||a|kozások bevon źsćwa|,
- védett foglalkoztatźs a megvá|tozotÍ munkaképességÍĺek és a kompetenciahiánnyal küzdők

számár a speciáli s munkakörülményekkel és feltételekkel.

Fontos szempont, hogy a munkavégzés hosszútávon ne közfoglalkoztatás formájában töľténjen,
hiszen a végső cé| az önálló lakhatás és életvitel biztosítása.
A foglalkoztatás szervezője az onkormányzatta|, illetve Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjý-
léti Központtal kötött együttműködési megállapodás keretében biztosítja a foglalkoztatást. A LE-
LEK-Pont és a foglalko ztatő kozott folyamatos a kapcsolatt artás a fog|a|koztatott munkav égzésé-
vel kapcsolatos rendszeres informáciőáram|ás biztosítása érdekében. A LELEK_Pont feladata a
munkaadók felkutatása és bevonása is, ennek érdekében az onkormányzatta| együttműktidve,
elsősorban józsefuárosi cégek' illetve vállalkozók körében törekszik a LELEK-Pľogramban
résztvevők munkáb a á|Iításár a.

b.) lakhatás biztosítdsa: a ĺpĺur-ndz és a csalódos közösségi saźllós

A LÉLEK-Program kétintézményben, és több lépcsőben biĺosítja a lakhatást.



CSERE 5ľ C
A Képviselő-testtilet 2OI3. május 08-i ülésének meghívó szeľinti 5.6. Javaslat a LELEK.
Progiammal kapcsolatos diintések meghozata|ára c. napirendi pont I. sz. melléklet 8.

oldalának csereoldala. Avá|tozás vastag, dőlt betíível ěs aldhúzva jelezve

A/1. A lakhatás biztosításának első |épcsője, ĺn. ĺ,Ér-ĺx -házbantöľténik (VIII. Koszoľú u. 4.)' A
kis féľőhelyszámu, a személyességet biztositő szolgźůati szállás ahagyomátĺyos hajléktalan ellátási

intézĺnényi formákba fogalmilag be nem illeszthetó védett, közösségi szá||źs, a munkásszálló és a
rehabilitációs célú átmeneti szállásformák egyfajtaötllozete, szigorú háziľenddel.
A LÉLEK-Ház munkatársai elsĺ5sol.lran a kozösségi együttélés szabályainak betaľtását, az ehhez

szükséges készségek fejlesztését segítik, valamint felkészítenek az önálló életvitelre.

A lakhatási progľam a foglalkoztattĺsra épül. A felvételnél előný élveznek azok, akik mtr
munkaviszonnyal rendelkeznek. További beköltözési feltétel a házirend elfogadása, a rendszeres

vagy botráný okozó és mások fenyegetésével társuló folyamatos ittasság - amely szoĺdázássa|

ellenőrizhető -, a lakhatást veszélyeztető, i||etre kizárő ok. A beköltözőkkel megállapodás születik

az e|otakarékosságról, mely a jövőbe irányuló önálló élewitel megteľemtésének alapját képezĺ. A
JCSGYK éľdekképviseleti fórumot szervez és működtet számukra heti ľendszerességgel. A LELEK-
IJázb an val ó e lhe lye zés maximźtl is i dőtartam a 1 év .

N2. A családos ktiztisségi szálláson (vI[. Szeľdahelyi u. 5.) ttiľténő elhelyezés alapvetóen a

Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ és az onkormányzat jelzése a|apján, a

jogosultság és az a|kalmasság megál|apitástlt követően történik.

A Szeľdahelyi utcai ingatlan funkciójának meghatttrozásakor figyelembe kellett venni azt a fontos

körülméný is, hogy a lÉlBr-pľogľam a családok szźtmtra eddig nem kínált megoldást' Erre

tekintettel azingat|ancsaládok számźra, egyfajtaközösségi szállásként kerülhasznosításľa. A Pľogram

a Szerdahelyi utcai ingatlanban egy új és hiánypótló ellátási formát valósít meg, ennek megfelelően

ezen acsaládi közösségi szálláson alapvetően teljes és gyermekes családok e|helyezése történik, akik
gazdasźryi értelemben képesek a család fenntartására, élewitelük is megfelelő, azonban valamilyen

ółbol luthutási kľízishe|yzetbe kertiltek Józsefuáľosban' Ez a megoldás egyrészt preventív jellegű

lehet, mege|őzendo a családok haj|éktalannává|ását és szétesését, a gyeľmekek átmeneti nevelésbe

kerülését.
Másrészt azonban megvalósítható olyan családok beköltöztetése is, amelyek esetében egyfajta

családegyesítés történik. Ez a koľábban, a Józsefvárosban hajléktalanná vźit azon családokat érinti,

akik a lakhatás biztosításával visszakaphatnák a hajléktalanná vtůás miatt állami nevelésbe kerülő

gyeľmekeiket (ęz a megoldás sajnos példa nélkül á|| és teljességgel hiányzik a hazai
lnténnényrendszeľbőlés jogiszabá|yozásbő|)
Az ingatian 3, akár többgyermekes család elhelyezését is lehetővé teszi, minimális átalakítássa| (az

ingatlanban 2 ľomos lakľész ta|á'|hatő, amelyek felúj ításával 1 további család helyezhető e| a 36 nm.es

lakásban , valamint egy l8 rrm-es közösségi helység kerül kialakításra)

A csaláđok elhelyezése legfeljebb l éves időszakra lehetséges, melv sziikség esetén maxímum Í
hónapnal meghosszabbítható. Az önkoľmźnyzati bérlakásba töľténő továbbhelyezésük legkevesebb

fél év után lehetséges.

A bekeľĺilőkľő|
A Szerdahelyi utcai családos kozösségi szállás esetében apozitív családi minta biztositására alkalmas

életvitel is feltétel kell, hogy legyen, hiszen a beköltöző családok gyermeke(ke)t is nevelnek' Szakmai

", 
szempontból indokolt, hogy a kisgyermekes, 3 éven aluli gyermeke(ke)t nevelő családok legyenek

." előnýen részesífue, részben az eredményesebb szocia|izáciő, hatékonyabb működés érdekében,

részben pedig mege|őzve a nagyobb gyerekek magatartásából fakadó esetleges _ a Progľam kereteit

szétfeszitő - pľoblémákat. A Progľamban ľésztvevő személyek és családok havonta legalább l0:90o
forintot kel|, hogy felretegyenek, felkészĺil endo az önálló lakáshasználatra. A családok a LELEK-
Program és a JCSGYK minden szo|gźitatását igénybe vehetik.
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A gyermekek védęlméről és a gyámügyi igazgaÍásről szóló 1997 ' évi III. törvény (GyVt) 94. $ (3)
bekezdés c) pontja éľtelmében az önkormányzatköte|ezo fe|adatęllátása a családok átmeneti ott-
honának működtetése' A családok átmęneti otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása so-
tán..

- befogadja az é|etvezetési problémák vagy más szociális és családi kľízis miatt otthontalanná
vált, továbbá védelmet kereső szülőt és gyermekét'

- befogadja a vá|säghe|yzetben lévő bántalmazott vagy vźlrandós anyát, illetve a szülészetľől ki-
kerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya é|ettársát vagy férjét,

- biztosítja az ęI|átást igénylő gyeľmek átmeneti gondoztsźtt és befogadja otthontalanná váIt
szĹileit,

- segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szeľinti e||átásához, gondozásához, neveléséhez,
- biztosítja a szülő szétmára a gyeľmekével való egyiittes lakhatást és a szükség szerinti ellátást,
- a szülőknek az e||átéts mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt,
- kĺjzremĹĺködik - a gyermekjóléti szo|gźiatta| együttmiĺkĺiđvę - az átmeneti gondozást szüksé-

gessé tevő okok megsztintetésében, a család helyzetének rendezésében, otthonta|anságának
megszüntetésében.

Az onkormźnyzat a jogszabélvban meghatátozott feladat ellátása érdekében kozbęszerzési éľték-
batfut el nęm érő beszeruési eljárás folytatott le, melynek eredményeként hatźtrozott időtartamú
ellátási szeruodést kötött az S.o.S. Kľízis Alapítvánnya| (1042 Budapest, Perényi Zsigmond). Az
ellátási szerződésben foglaltak a|apjáĺ az S.o.S. Krízis Alapíwány a Gyvt. 51. $-ában, valamint a
törvényhez kapcsolódó 15/1998. (IV.30) NM rendeletben (végrehajtási rendeletben) meghatáro-
zottak szeľinti - személyes gondoskodás keretébe tartoző gyermekjóléti a|ape||átás, gyermekek
átmeneti gondozása _ azon belül családok átmeneti otthona - e||átźst nýjt lekĺitött 4 férőhelyen,
Budapest VIII. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező család (gyeľmek(ek) és otthonta|annává|t
szülője(i)' illetve szociális vá|sághe|yzętbe került váľandós anya) részére.

A Gyvt-ben és az NM rendeletben meghatélrozott szakmai feladatok és működési feltételek alap-
ján megállapithatő, hogy a családok átmeneti otthona mind funkcionálisan, mind struktÚrćĄában
eltérő feladatellátást biztosít, mint a családos köz<isségi szálláson töľténő elhelyezés.

B.i S.zolgálati béľIakás'biztosítása:
Az onkoľmányzat a LELEK-házban rehabilitálódott szemé|yek számára minimum l év időtar-
tamra szo|gźůati béľlakást biĺosít. A beköltözok a szo|gálati lakás teljes rezsiktiltségének ( víz-
csatornadíj, źtramdíj, gázdíj ) ' 

villanyfiĺtéses lakás esetén minimum 30yo -źIt, gé.zfütés lakás ese-
tén minimum 50 oÁ -át ťlzetik, A megállapított oń-os mérték nem csupán a ftĺtésre, hanem a la-
káshasznä|at összes költségére vonatkozik. A mérték eltérését a villanyfűtés ľendkívül magas
kĺiltségei indokolják.

C./ Szociális béľlakás biztosítása:
A Program a szo|gá|ati bérlakásban eltoltott idő után, a Pľogramban résztvevők száměrahatáro-
zott időľe, bekĺjltözhető állapotú szociális béľlakást biĺosít, a helyi lakásrendeletben fogla|t sza-
bályok szerint. A bérlakásbavallő kciltĺjzésre a Programban való részvétel közös értékelését köve-
tően kertilhet soľ, az éľtékelés a szakmai munkacsoport és a je|entkező részvétęlével töľténik. A
bérlakásban élők a ľezsi teljes ĺisszegét kell' hogy fizessék. A családok közösségi szállásáról kcjl-
tóző csa|ädokľa - a |étszám kivételéve| _ ugy anezen szabályok vonatkoznak.



D/ Utánkiivetés
A LÉLEK-Pont (a szo|gźtlati lakásból való kiköltözés után), 1 évig ahatározottidejiĺ bérleti szer-

zódés|ejárttigutankcivětést végez a rehabilitálódott személlyel, illetve családdal, melynek formá.

ja é|etvézet.ési tanácsadás, korlzu|táciő, célja pedig a lakásvesztés megelőzése és az integráciő

iovábbi segítése, valamint a teljes integľźlciő megvalósulása' Az utánkövetést kĺjvetően a lakhatás

megtartásinak segítése éľdekében a kikölttjzőnek sziiksége van további szociális típusú segítség-

,",-un, a Jőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ keretein beltil láduk indokoltnak

biztosítani, hasonlóan báľmely keriileti lakoshoz.

A rehabílitdciót segítő tovóbbi, lehetőség szeľinti, a LÉ,ĺEK.Program munkatdrsai dltal biaosí.

tott illetve szervezett szolgtźltatóso k :

Kv źtzi teľápiás csoportok, tľéningek

Céljuk az önértékelés helyľeál|ítása, a hajléktalanságból való kilépéshez sziikséges motiváció

eľőšítése, a táľsas kapcsolatok kialakulásátljavitásatsegítő készségek fejlesztése, a visszajelzések

szemé l yi s é gfej l e s ztő hatásár a való ép ítke zés. Eszko zei l ehetnek :

- on'.!ĺto ž.őpo,t-so.stáľs csoport: az azonos élethelyzetben élők minden külső befolyásnál ha-

tékořyabban képesek egymásnak segítséget nyújtani, jó megolđásaikkal egymásnak mintát,

példái adni. A .u;et emenyű segítő múnkatárs hitelessége további eľőforrása a csopoľtnak.

- šzocioterápiás cśoportok: a heýzetgyakoľlatok a különböző élethelyzeti pľoblémák megoldásá-

hoz, interperszonáiis kapcsolati neňézségek feloldásához nyiĄtanak segítséget, a kľeatív tevé-

kenységek az a|kotés és az esztétikai élmény terápiás hatásźLt a|názzttkki.
-,tgres'žiokeze|ó tľéning: az egyutté|ést, társas beilleszkedést segítő gyakoľlatok a ftusztráciő-

és stressz tűrés erősítését és a hatékony indulatkezelés elsajátíttsát cé|ozzák,

Az egyes csoportok munkájába lehetőség szerint bevonásľa kerülnek a Progľamból már sikeresen

kikerĹilt személyek.

Klubszeľű progľamok

- Filmklub: a benyomások, élmények megbeszélése segít végiggondolni a párhuzamot a saját

élettĺjrténettel, a film által bemutatott megoldások elemzése szélesíti a problémamegoldó reper-

toárt.
- A szabadidő stľukturált elttiltését segítő egyéb kĺizösségi programok szervezése, ezek során a

képességek és az érdeklődés szerint az önszervezóđés támogatésa.

A fo glal ko ztathatćnálg j avítását segítő szolgáltatások

A fejlesztés és a szo|gá|tatás megfervezése mindazon tevékenységek számbavételét jelenti, ame-

lyekét a Program ,o,ín u,ügyfél előrehaladása érdekében kíván az onkormányzatmegszervezni,

nyu.;tani1,ugy."guásárolni. A fejlesztés során mindazokat a tevékenységeket el kell végezni,

a-ělyel. az-ěgyén- foglalkoztath atőságtnak javításźt szo|gá|jtk, illetve meg kell teremteni a fog-

h|koźtathatosag javĺtásához szükséges feltételeket. Ilyen szolgáltatások lehetnek kiilönösen:

- oktatási-képzési típusú p|.: fe|zźrkőztatźs, hiányző ismeretek pótlása' koľrepetálás, kulcs-

képesség ľájlesĺeś, tanulási technikák kialakításďfelfrissítése, a|apvégzettség megszerzé-

sére felkészítő képzés, szakmatanulás,
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- személyiség fejlesztésére irányuló pl.: önismeret-fejlesztés, személyes hatékonyság fej.
lesztés, pszichológia tanácsadás,

- a munkaeropiacra való bejutást támogató pl.: munkatanácsadás' pá|yatanźrcsadás, pá|yaori-
entáció, munkaerő-piaci információs szolgáltatások, rehabilitációs tanácsadás,
munkaľeleváns viselkedés kialakítása, szakmafelújító, szakmaorientáló foglalkoztatás,
munkatapasú.a|at-szerzés, oKJ-s képzés, betanító képzés, tanfolyami képzés,

- kapcsolatihźiő újraépítésére, fejlesztésére irányuló pl.: kapcsolatépito tréningek, társas vi-
selkedést támogató tréningek, kommunikációs tréningek, konfliktuskezelő tľéningek, de-
mokráciagyakorlatok, családi kapcsolatok felélesztése,

- élewitelt támogató p|.: háztartási tevékenységek, háztartás-gazdéikodźs, ügyek intézésére
való felkészités, kozszolgáltatások igénybevételének elsajátítása, gazdźikodási ismeretek,
problémakezelés, gyereknevelés,

- egészség, lelki egészség megóvásáľa, helyreállítźsárairányuló tevékenységek, pl.: mentál-
higiénés gondozás, pszichológiai tanźrcsadás, egészségnevelési' tanácsadás, rehabilitációs
pľogramok, szutővizsgálatok, gyógýorna, külĺlnböző terápiás kezelések, segédeszktizĺlk,
pľotézisek biztosítása, életmódjavító programok,

- szociális problémára reagéůő, pl.: lakhatás biztosítása, kózgyőgyellátás, lakásfenntaľtási
támogatźs, pénzbeli és természetbeni támogatás igény|éséhez segítségnyújtás,

- éľdekképviselet típusli, pl.: képviselet a hatóságok előĺ, kíséľés, ügyintézéshez segítség-
nyújtás, j ogi tanácsadás, iigyvédi közľeműködés,

- ügyintézés típusú, pl.: okmányok pótlása' bevallásokhoz segítségnyujtás.

Pľevenciós tevékenységek:

A helyi önkormányzat fe|adata a lÉlpr-pont és a lÉlpr-Héz stb. műkĺjdtetésén túl, a helyi
lakosok lakhatása megőrzésének segítése, a hajlékta|annávéiás széleskĺjrű megelőzése és a helyi
lakosok lakhatásának, lakhatáshoz és munkalehetőséghez jutásának innovatív és hatékony szer-
vezése, illetve biztosítása, ennek érdekében a Program keretében a JCSGYK önkoľmányzati pre-
venciós tervet készít. A prevenciós teľv keretében tervezni kell a magántulajdonú, üľesen álló
lakások béľbeadásának ösztcjnzését és aZ effe vonatkozó tevékenységeket' szo|gźitatásokat is.

Képzési és módszeľtani tevékenységek:

A JCSGYK a lÉlpr-program keretében - évente maximum 4 alkalommal - nyilvános szakmai
fórumokat és ľendezvényeket szervez, ezek egyrészt a program népszerűsítését, megismeľtetését
cé|ozzźtk, hosszabb távon pedig egy szakmai műhely |étrehoztsa a cé|.
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A munkatáľsaktól és az tinkéntesektől elvárt kompetenciák:

- a sza|<rnai team-mel és a közösséggel való együttmiĺkcĺdési készség,

- a hatáľok megfartása,
- a bizalmcln és az autonĺimián alapuló segítő kapcsolat kialakításának képessége,

- képesség az é|ethe|yzetek mego|dźsźthoz mozgósítható erőforľások felkutatásának és hasz-

nosításának elősegítésére,
- ĺjnszabályozási és stressz-tűrő készség,
- konfliktuskezelő ésproblémamegoldó készség,

- képesség az a|apvető etikai szabtllyok betaľtására.

A Progľam mĺĺktidtetésének egyéb szakmai fe|tételei:

- esetmegbeszélés és szupeľvíziő rendszeres biĺosítása a munkatársak részére,

- a szo|gćtltatás éves éľtékelése,
- belső mÍĺködési szabá|yzat,
- rendszeres munkaértekezletek,
- szo|gá|tatáson belüli kommunikációs csatornák kiépítése (például ügyeleti napló),

- szakmai továbbképzés biztosítása munkatársak ľészéľe,

- egészséges munkaköľiilmények biztosítása a tevékenységi körök igényeinek megfelelően

Jelen szakmai program a képviselő-testület 491lf}l1. (XII. l5.) számú hattrozatával elfogadott,

tglz11z. (I. 19.)'_sz. határőzatban foglaltak szerint módosított szakmai proglam helyébe lép

2013.július 01. napjától.

Budapest,2013.

dr. Kocsis Máté
polgármester
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Bp. VtrĺI. keľiilet Szeľdahelyi u.5. Iélek ház további bővítése

Előzmények: A 20Í3. április I9.-én statikus mémök bevonásával megtaftott helyszíni
bejáľóson mcgvizsgáltuk az udvar végén lévo alacsorry szÍnvonalú,.helyiségekbol'' 2 db lakó's
k í a] akításanak miĺszaki lehető sé gét, és a felúj ítás köitségvo ľľ;atáłt'

Az udvari trakttrs baloldali hátsó végén található .,helyiség csoport.' ľenđkívül avult miĺszaki
állapotťr, a hatáľoló fófalak 30 cnr vastag hagyornanyos falazott téglából készjiltek' A belső
ťelĺileteken a vako}at teljesen hirínyzík. A fő és vá}aszÍhlakon ľégi, kotésnélkiilí utólagos
kifalazások is láthatóak. A borított gerendás fafijdém alsó deszkaborítása szintén hiányos, a

baloldalon lévo helyiségben egy fiidémgerenda aládúcolt. A Íödém án helyenként hianyzik a
stukatúľ vakolat, a jobb oldalon Iévő ablak nélküii helyiség kb. 6 m2-es ręszén a ťođém
kibontásra keľiilt.
Gépészeti és r,illamossági ĺendszeľ a helýségekben nincs.
A tenileti adottságokat ťĺgyelembe véve egy 36mf-es lakás ćs egy 18 m2 alapteľületú
kĺízĺisségi tér alakítható kí. A közösségi térből nyílik egy 15 m2-es teľmészetes szeIlőzéssel és
megr'ilágítással nem ľendelkező helyiség, amely táro|ts céIjára alkalmas.
A fiítést, meleg víz vételi lehetőséget - engeđélyezett gćaterv szĺikséges _ javasoljuk a

helyiségek e|ótt, az udvaľi homiokzaton futó, rrreglévő gćlzvezeték felhasználásával egyetlen
gtnméľőtő|egy ciľkó készĺilékkel megoldani' egyetlen szerelt kémény kialakítással.
Az lakásokhoz ktilon-kiilön igény szeľint elektromos ľnérő szerelhető.

An]zag + MLrnkadíi
1. Uj borĺtotĺ faftjdém kialakítása, ásványgyapot hőszigeteléssel,

alsó Íblületen gípszkaĺton boľítással. Tętőszeľkezet nregeľősítése
fa gerendázat ľészleges cseréjével' I.Iatárolĺi ńbfalak utólagos víz
szigetelés Lemezzel. Falazatok javítása tönröľ téglával. Udvaľj
homlokzat utólagos hőszigetelése 10 cm EPS lemezzel.

2, Új padozat ľétegr end kialakítás, kavicságy-beton a|jzat-technológiai
szigetelés-úszJató rtg. (hőszi getelés)- alj zatb eton- kí e gyenlítő ĺtg.
(padlopon)- bw.koIat (mázas keľámiďlaminált parketta)

3. Régi válaszfalak bontása, uj elhelyezése Ytong (10 cm-es)
WC, fiiľdő építész kialakítás, bul*oiás
Vakolat belső feliileten 1,5 cm vastagságban
Fel Ĺil etek gl ette lés e m űanyagkötésrĺ sim ítóanyagg al +

műanyag diszpeľziós Íälfestés
6. Belső ajtók elhelyezése, tele ajtó đękoľ fóliás, fa tokkal és

ajtólappď
Bejárati ajtó tömtir fenyő, biztonsági zárral
Központi ftítésbeľęndezése, DK.600 mm-es acéllem ez
lapľadiátoľokkal, szeľelvényekkel, vöľĺjs réz futési csővezetékkel
felszer.el ve, kozponti kombi kazźnĺa)

9. Villanyszeľelés 2 db szabványos méľőhely kíalakítással, belsó védocső
vezetékezéssel, szerelvényekkel EV jegyzőkönyvkészítéssel

I0. Gáz, szeręlés meglévo hźůőzat bovítésével, tetvezéssel
MEo en gedéll yel. G azmĹl nrunkávai, itj gázőr aszeľeléssel.

4.
5.

7.
8.

1.600.000.-

r.250.000.-

1.100.000.-
s80.000.-

380.000.-

420.000.-
120.000.-

1.100,000.-

7s0.000.-

650.000.-



1 1. A meglévő kémény bontása, szeľelt kém.ény szeľelése,
kéményméľetezés, kéménysepro szakvélemény.
Kérrrénysep ń j árda, fel ső tis zĺítási l ehetősé g bizto sítása.

12. Fiirdő és konyha vizęs blokk kíalakítása' vezetékezéssel
szeľel vén yekke} (zllh an y, m osĺJ ĺi, WC' kompl,etten, csaptelepek
konyhai m'osogató'villanytűzhely)

13. Y iz-ęsatorna alapvezeték szerę7és, fiilđmunkával
14. Epítésí tormelék, sitt elszállítása leľakóhe|yre, alerakóhelyi

díj megľrzetésével.

apĺzl u
osszęsęn:

500.000,-

6s0.000.-
250.000.-

., i 50.000.-
9.s00.000.-
2.s65.000.-

12.0ó5.B00..
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LÉLEK HÁz, LÉLEK PRoGRAM ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

JozsEFVÁRos| VÁRosÜzEMELTETÉS| szoLGÁLAT
EZER FORINTBAN

JlzsEFVÁRosl csALÁDsEGĺĺő És cyenugx..lllÉĺ xozpoľĺ

e|óterjesztés 3. sz. melléklete
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