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      Iktató szám: 33/2020. 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. január 30.-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által 

okozott krízishelyzetek megoldása érdekében 
 
Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette: Szilágyi Imre, Humánszolgáltatási Iroda 
                            
Előzetesen tárgyalja: 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság– 2020. január 29. 
Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság – 2020. január 29. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kiemelten fontos társadalmi ügyben kérem támogatásukat. Mint az Önök előtt is ismert az 

EU Alapjogi Ügynökségének 2014-ben nyilvánosságra hozott reprezentatív kutatási adatai 

szerint Magyarországon egymillió nő szenvedett már el testi vagy szexuális erőszakot 

partnere részéről. Nagyjából minden ötödik nő bántalmazott, ahogy áldozatok a velük élő 

gyermekek is.  

 

A párkapcsolati erőszakot sajnos általában elhallgatják az érintettek, az illetékes hatóságok, 

a bűnüldöző szervek és az intézményi hálózat felkészületlenek arra, hogy a párkapcsolati 

erőszakot megelőzzék és kezeljék. Magyarország kormánya lassan hat éve halogatja a már 

aláírt, a családon belüli erőszakkal szembeni fellépést célzó isztambuli egyezmény 

ratifikációját. 

 

Mivel az áldozatok gyakran lakhatási nehézségek miatt nem tudnak elmenekülni 

bántalmazóik elől, ezért azt javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a kerületben 

biztosítsunk legalább két ingatlant. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a kijelölt két lakás 

„cím nélkül” kerüljön kijelölésre, mert így valóban védett lakásként szolgálhatják a családon 

belüli erőszak áldozatainak védelmét. Ez az ellátási forma krízishelyzetben nyújtana 

hangsúlyozottan átmeneti jelleggel megoldást. 

 

Kezdeményezésemmel megkerestem a szabad városok polgármestereit, akiket arra kértem, 

hogy erre a kiemelten fontos közcélra ugyancsak ajánljanak fel egy-egy üresen álló 

önkormányzati tulajdonú lakást vagy házat. Az így létrejövő hálózat biztosíthatná, hogy az 

áldozatok a bántalmazótól és a bántalmazás helyszínétől biztonságos távolságra kerüljenek. 

 

Javaslom továbbá, hogy az érintett áldozatokat a szociális ellátórendszeren keresztül 

biztosított mentorálással, utánkövetéssel és ha szükséges, akkor pénzsegéllyel is 

támogassuk. 

 

A fentiek mellett szeretném kezdeményezni az áldozatokat megcélzó felvilágosító kampány 

megszervezését. Ezzel segíthetnénk elő a családon belüli erőszakból kivezető út, az 

áldozatok rendelkezésére álló jogi és intézményes keretek és lehetőségek tudatosítását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslatok elfogadására. 

 

Budapest, 2020. január 20. 
 

 Baranyi Krisztina s.k. 

 polgármester 
 



Határozati javaslat: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy  

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló két 

lakást biztosít a családon belüli erőszak áldozatainak védelmére, a krízishelyzetben 

lévők átmeneti lakhatásának megoldására. 

 

Határidő: 2020. február 28. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.) az 1. pont szerinti lakások kijelölését és felhasználásukról szóló eseti döntés jogát a 

szakmai protokollok betartása érdekében (a helyszín illetve az áldozatok 

személyazonosságának titkosítása) a polgármesterre kívánja átruházni. 

 

Határidő: 2020. február 28. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson további egyeztetéseket más 

települések polgármestereivel egy önkormányzati hálózat felállítása érdekében. 

 

Határidő: 2020. január 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

4.) felkéri a polgármestert, hogy dolgozza ki a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények Igazgatóságának bevonásával a szakmai protokollokat, valamint 

határozza meg a feladat ellátásához kapcsolódó költségeket.  

 

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

5.) felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket egy az 

áldozatokat megcélzó felvilágosító kampány kidolgozására valamint határozza meg a 

feladat ellátásához kapcsolódó költségeket.  

 

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

6.) felkéri a polgármestert, hogy a kidolgozott szakmai protokollokról tájékoztassa a 

Képviselő-testületet. 
 

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

7.) felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak kapcsán tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a rendeleti szintű szabályozás kidolgozása érdekében. 

 

Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 


