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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/15000-2/2013/XII.
Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 124/2008. (IV.09.) számú
határozatban döntött arról, hogy a bántalmazott, menekült családok 3 lépcsős reintegrációs
modellprogramjával egyetért és a modellprogram bővítése kapcsán 1 db önkormányzati lakás
használati jogának átadásával hozzájárul a Félutas Kiléptető Házak Modellprogram
létrehozásához.
A kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősített Sorsunk és Jövőnk Alapítvánnyal
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2008. augusztustól 5 év
meghatározott időre Együttműködési megállapodást kötött 1 db önkormányzati tulajdonú
komfortos bérlakás használati jogának átadásáról. A megállapodás tárgya a családon belüli
erőszak áldozatainak, a krízisből kikerülő családok/egyedül álló nők lakhatási problémájának
kezelése.
Az Alapítvány Elnöke, kérésünkre 2013. június 11. napján megküldte a szakmai beszámolót,
amiben röviden bemutatta a programot és a program keretében a 3 és fél éve a Budapest IX.
ker. Liliom u. 54. III. em. 28. szám alatti lakásban élő családot. Levelében az Együttműködési
megállapodás ismételt, 5 évre szóló megkötését is kérelmezte.
A beszámolót és a kérelmet jelen előterjesztésemhez mellékelem.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.
Egyúttal kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az együttműködési megállapodás
további megkötésének lehetőségéről.
Mellékletek: 1. számú melléklet Beszámoló
2. számú melléklet Kérelem
3. számú melléklet Együttműködési megállapodás tervezet

Budapest, 2013. július 29.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Határozati javaslatok

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. elfogadja a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány által készített szakmai beszámolót, amiben a
Félutas Kiléptető Lakásprogram alakulását mutatták be a Ferencvárosi lakásra
vonatkozóan.
Határidő: 2013. augusztus 26.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
2. A …/2013. számú előterjesztés 3. számú melléklete szerint Együttműködési megállapodást
köt a Sorsunk és Jövőnk Alapítvánnyal Budapest IX. ker. Liliom u. 54. III. em. 28. szám
alatti önkormányzati lakás használati jogának további 5 évre szóló átadására.

Határidő: 2013. szeptember 15.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
3. Felkéri a Polgármester Urat az Együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. szeptember 15.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

1.számú melléklet

Sorsunk és Jövőnk Kiemelten
Közhasznú Alapítvány
2045 Törökbálint, Pf.: 121
info@sorsunk-jovonk.hu
Honlap: www.sorsunk-jovonk.hu
Fax: 06-23 336-338
BESZÁMOLÓ A FÉLUTAS HÁZAK MODELLPROGRAMRÓL
2013

I. A Félutas Házak Programról röviden
II. A program megvalósítása
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Modellprogramjának célcsoportja a családon belüli erőszakot elszenvedett nők és gyermekek.
A program célja olyan tartós megoldás keresése, amely végérvényesen biztosítja az önálló
életet a programban résztvevő bántalmazott személyeknek/családoknak, valamint esélyt ad
arra, hogy a későbbiek során ne kelljen igénybe venni más szociális és egyéb szolgáltatásokat.
A tervszerűen felépített program egymásra épülő, a programban résztvevőre
fokozatosan egyre nagyobb anyagi terhet rakó lépcsőfokai összesen – maximum – öt év
időtartamot ölelnek fel. A programban való részvétel előfeltétele egy már megkezdett
szociális munka krízisellátásban és gyermekjóléti alapellátásban (családok átmeneti otthona,
anyaotthon). A program egyes lépcsőfokainak időtartama változó lehet, hosszuk több
tényezőtől, de alapvetően a programban résztvevő család problémamegoldó képességétől
függ. Az egymástól jól elkülöníthető szakaszok a következők:
- Első szakasz erős intézményi támogatással szoros családgondozás. Célja a
programban résztvevő család intézményen kívüli életének elősegítése, rövidtávú célok
megvalósítása, hosszú távúak kitűzése. A kliens részéről folyamatos munkaerőpiaci aktivitás,
a rezsiköltségek vállalása, előtakarékosság folytatása.
- Második szakasz a kliens felelősségének erősítése, az előzőnél önállóbb életvitel
kialakítása érdekében csökkenő segítségnyújtás a családgondozó részéről. Távlati tervek
realitásának feltérképezése. Az önállósággal járó növekvő felelősségérzet megerősítése
érdekében emelkedő kiadások (térítési díj/lakbér bevonása).

- Harmadik szakasz célja a család teljes körű egyéni felelősségének elérése „rejtett”
szakmai felügyelettel. A programból kilépés előkészítése, hosszú távú tervek megvalósítása,
kilépés utáni feladatok elindítása.
A programban részt vevő szakemberek: a bántalmazottakat kigondozó családok
átmeneti otthona vezetője felel a szakmai team munkájáért, amiben családgondozó, jogász és
pszichológus dolgozik, munkájukat szupervízió segíti.

II. A program megvalósítása az Erzsébet Családok Átmeneti Otthona keretén belül:
A programban 3,5 éve részt vevő család, J., 38 éves anya és 16 éves fia.
J., az édesanya véglegesen megszabadult bántalmazó férjétől, lezajlott a válás, az
elhelyezési per és a volt férj büntető pere. Az édesanya és a fia másfél éve nem találkozott a
bántalmazóval. Az apa nem teljesítette az elhelyezési perben számára előírt találkozásokat
sem, fiával a kapcsolatot nem tartja, gyermektartást nem fizet. A büntető perének idején még
fizette, de egy éve már nem támogatja a gyermek nevelését. Az édesanya nem akar újabb pert,
örül, hogy befejeződtek a perek és nem kell találkoznia a volt férjével, illetve nem kell
felidéznie az átélt traumákat. A szakmai team támogatása mellett sem tudta felvállalni az
újabb pert a gyermektartás fizetéséért. J. szeretné az asszonynevét megváltoztatni, hogy ne is
emlékeztesse semmi a bántalmazó férjére. Ez anyagi okokból jelenleg nem valósítható meg,
így a hosszú távú céloknál határoztuk meg.
kk.R., a középiskolai tanulmányait megkezdte, az iskolában jól teljesít megnyugodott,
sportol és új barátokat szerzett, úgy tűnik sikeresen feldolgozta az átélt traumákat.

2013-ban a szakmai stáb és az édesanya a magyar állampolgárság megszerzését
határozta meg, mivel az anya 20 éve él Magyarországon, fia már itt született. Állampolgárság
nélkül, ez a családnak nagy anyagi terhet jelentett, de szükséges volt ahhoz, hogy további
hosszú távú céljaikat elérjék.
Az édesanya a lakással kapcsolatos közüzemi számláit mindig időben teljesítette,
elmaradása nem keletkezett. Az előtakarékosságot folyamatosan nem tudta megvalósítani, de
így is 350.000 Ft-ot sikerült összegyűjtenie. Ehhez hozzájárult az is, hogy J., egy éve stabil
munkahelyen dolgozik.

A családgondozásban mindenekelőtt az önálló élet megvalósítására fókuszáltunk.
A programba illesztve az utolsó szakasznál tartunk, a család teljes körű felelősségének
stabilizálása a cél. Az esetmunka, annak szakmai kontrollja, valamint a pszichológiai és jogi
segítség is mindenek előtt ezt támogatta. Alapítványunk második éve egy UNIÓ-s pályázati
keretből plusz segítséget tud nyújtani a hátrányban élő, köztük a bántalmazott családoknak. A
lehetőség nagyon sokrétű – elsősorban mentális segítséget – jelent, amelybe a családot is
bevontuk.

A szerződés időtartamának meghatározásakor figyelembe kellett vennünk, hogy a
kiléptető lakás használati joga ebben az évben lejár. Jelenleg legfontosabb feladatunk, hogy a
család megfelelő albérletet találjon. Sajnos a programban eltöltött idő alatt a családnak nem
sikerült szociális lakáspályázaton eredményt elérni, így az albérlet maradt számukra a
megoldás, amelyet biztonsággal fenn tudnak tartani.

A család programban való részvételét, és a velük végzett közös munkát mindenképpen
pozitív egyenleggel zárjuk. A bántalmazó férjjel a kapcsolat lezárult, a bírósági perek
befejeződtek, az édesanya megteremtette a család anyagi biztonságát. Az édesanya és fia lelki
állapota az utolsó évtől kezdve stabil, és kiegyensúlyozott. A közös szakmai munkánk
eredménye, hogy a család minden területen megerősödött, bíznak a jobb jövőben, és abban,
hogy a céljaikat meg tudják valósítani. Kiköltözésük után is támogató segítséget nyújtunk és
figyelemmel kisérjük a család életének alakulását.

Urbán Erika s.k.
elnök

Tóth Éva s.k.
intézményvezető

2. számú melléklet

Sorsunk és Jövőnk Kiemelten
Közhasznú Alapítvány
2045 Törökbálint, Pf.: 121
info@sorsunk-jovonk.hu
Honlap: www.sorsunk-jovonk.hu
Fax: 06-23 336-338

Ügyiratszám:Kp/15000/2013/XII

Tárgy: Kiléptető lakás

Ügyintéző: Tamás Beáta

Dr.Hosszú Károly
irodavezető
Humánszolgáltatási Iroda

Tisztelt Irodavezető úr!

A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata 2008. október 22. napján kötött együttműködési megállapodás szerint 1db.
önkormányzati lakást működtetünk családon belüli erőszakot elszenvedett családok részére.
A megállapodás 2013. augusztus hónapban hatályát veszti.
A Félutas Kiléptető Házak program nagy jelentősséggel bír az áldozatok megsegítésében,
ezért együttműködésünket szeretnénk meghosszabbítani, a következő öt évre, amennyiben
Ferencváros Önkormányzata erre lehetőséget ad.
Mellékelten küldöm a beszámolónkat.

Diósd, 2013.06.07.

Tisztelettel:
Urbán Erika s.k.
elnök

3. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(tervezet)
mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
(1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, képviselő: dr. Bácskai János
polgármester), mint használatba adó
(a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről Sorsunk és Jövőnk Alapítvány (2045 Törökbálint, Köztársaság tér 7., adószám:
18692172-1-13, bíróság bejegyzés száma: 12.Pk60.166/2001/7., képviseli: Urbán Erika
elnök,), mint használatba vevő
(a továbbiakban: Alapítvány)
a továbbiakban együtt Szerződő Felek között, a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. A megállapodás tárgya:
1.1. a családon belüli erőszak áldozatainak, krízisből kikerülő családok/egyedül álló
nők lakhatási problémájának kezelésére,
1.2. a „Félutas” Kiléptető Házak program keretében az Önkormányzat …/2013.
(IX.05.) határozatában foglaltak alapján 1 db önkormányzati tulajdonú, 1094
Budapest, IX. kerület Liliom u. 54. III. emelet 28. számú lakás ingyenes
használatba adása az Alapítvány részére.
1.3. Az ingatlan adatai: hrsz: 37509/A/29, szobaszám: 1 szoba, alapterület: 36,49 m2,
komfortfokozat: komfortos
2. A szolgáltatással érintett személyek köre:
2.1. a Magyarország területéről az 1.1. pontban érintettek
3. A szolgáltatás biztosításával érintettek köre:
3.1. a „Félutas” Kiléptető Házak programhoz kapcsolódó önkormányzatok,
Magyarország területén a programhoz kapcsolódó régiók.
4. Az Önkormányzat kötelezettségei:
4.1. Az Önkormányzat az 1.2. szám alatt meghatározott című önkormányzati lakás
használatáért a szerződés időtartama alatt az Alapítványtól bérleti díjat nem kér.
4.2. Az Önkormányzat gondoskodik az önkormányzati épületet érintő javítási,
karbantartási munkák elvégzéséről.
5. Az Alapítvány kötelezettségei:
5.1. Az Alapítvány az erőszakot elszenvedő az 1.2. szám alatt megjelölt lakásba
költöző szülővel/személlyel 5 év időtartamra megállapodást köt a lakás
rendeltetésszerű használatáról, átvételéről és átadásáról, a rezsiköltségek és a lakás
bérleti díjának megfizetéséről.
5.2. Az Alapítvány vállalja az 5.1. alatt meghatározott szülő/személy szakmai
felügyeletét, gondozását, kiköltözése esetén a lakás lakható állapotban való
hagyását.
5.3. Az Alapítvány gondoskodik a lakóval kötött megállapodás keretében az 1.2
szám alatti lakást érintő napi javítási, karbantartási munkákról, valamint a rezsi
költségek (villany, gáz, víz – csatornadíj, stb) határidőn belüli megfizetéséről.
5.4. Az Alapítvány az 1.2 szám alatti lakásra lakásbiztosítást köt.
5.5. Az Alapítvány a lakásban lakókra szóló felelősségbiztosítást köt.

6. Az Alapítvány a lakás használatáért használati díjat nem fizet.
7. Az 1.2. pont szerinti lakás átadás –átvétele.
Az Önkormányzat és az Alapítvány között 2008. október 22. napján kötött
Együttműködési megállapodás 7. pontja szerint a lakást átadás–átvételi eljárása során
jegyzőkönyv felvételével – rögzítésre és átadásra került a víz, villany- és gázórák
állása – valamint az Alapítvány részére átadásra került a lakáshoz tartozó 5 db kulcs.
8. A megállapodás időtartama:
A Szerződő Felek e megállapodásukat az aláírását követő 5 éves határozott időre
kötik meg.
9. A megállapodás módosítása:
Jelen megállapodást a Szerződő Felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják kivéve a díjmentes használatra vonatkozó rendelkezést - azonban a megállapodás
módosítása nem eredményezheti az 1.2. pontban meghatározott lakásban lakó
jogainak a csorbítását.
10. A megállapodás felmondása:
10.1. A határozott idejű megállapodást rendes felmondással nem lehet megszüntetni.
10.2. Rendkívüli felmondásnak akkor van helye, ha valamelyik fél súlyosan felróható
magatartása jogszabálysértésben nyilvánul meg, vagy ha nem teljesítik a felek az e
megállapodásban meghatározott kötelezettségeiket.
10.3.A rendkívüli felmondás azonnali hatályú.
11. A Jogviták rendezése:
A Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a vitás kérdések tárgyalásos úton történő
rendezésére törekednek. Megegyezés hiányában követeléseiket bírósági úton
érvényesítik.
A jelen megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megfelelő
rendelkezési az irányadóak.
Jelen megállapodás öt, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült,
amelyet szerződő felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták
alá.

Budapest, 2013. szeptember …..
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata nevében:

…………………………………………..
dr. Bácskai János
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:
……………………………………….
Nyeste – Szabó Marianna
irodavezető

Sorsunk és Jövőnk Alapítvány
nevében:

……………………………………
Urbán Erika
kuratóriumi elnök

