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A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
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nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 
 

 
 

 

Javaslat Krízisotthon kialakítására, valamint arra, hogy a Zöld Kakas Líceum és Szakközépiskola 

tanulói is térítésmentesen használhassák a kerület fenntartásában működő uszodát és jégpályát. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Zöld Kakas Líceumot olyan diákok számára hozták létre 19 évvel ezelőtt a Bp. IX. Hurok u. 11.-ben, 

akik más középiskolákban nem találták a helyüket, holott megvan bennük a lehetőség, hogy 

érettségit tegyenek vagy akár továbbtanuljanak.  

Olyan gyerekek járnak ide, akiknek korábbi sikertelenségét idejében fel nem ismert részképesség-

zavar, súlyos családi problémák, egyenetlen személyiségfejlődés, tanulás- és/vagy magatartás-zavar,  

addikció, különös érzékenységek meg nem értése, különös tehetségek mögött rejlő nagyon erős, 

csapongó hajtóerők vagy a kamaszkor útvesztői okozzák. Ezek bonyolult mintázatainak a 

következménye a marginalizálódás, majd az iskolából való kiesés és az ezzel járó sok negatív élmény 

és visszahúzó erő is. 

Ha egy 14 évnél idősebb diáknak problémái adódnak az iskolájában vagy otthon, és ő vagy a családja 

úgy érzi, kezd kicsúszni alóla a talaj, a Zöld Kakas Líceum Ifjúsági Tanácsadó Szolgálata segít 

megtalálni az összesűrűsödő baj lehetséges okait, és a lehetséges kiutat - melynek egyike maga a Zöld 

Kakas Program. A megoldás egyik kulcseleme a személyes figyelem biztosítása. Az itt tanuló fiatalok 

mindegyike számára biztosított a személyes mentor. A mentor egy felnőtt segítő - a Zöld Kakas 

munkatársa -, aki rendszeres találkozók alkalmával segít, hogy a tanuló a lehető legjobb döntéseket 

hozza az iskolában és az életében. A mentor segít az egyéni tanulási utak összeállításában. Hogy a 

sokféle egyéni megoldás lehetővé váljon, a Zöld Kakas ma már nagyon differenciált tanítási/tanulási 

kínálattal áll diákjai rendelkezéseire. 

Jelenleg 270 tanuló jár a Zöld Kakasba, közülük évente legalább 10-15 gyerek kerül olyan 

krízishelyzetbe, hogy átmenetileg nincs hol laknia, nincs mit ennie, nincs ellátása. Sokan közülük 

emiatt iskolába sem tudnak járni, így végképp elveszítik minden esélyüket egy normális életre. 

Bár az iskola minden rendelkezésére álló eszközzel, minden lehetséges módon segíti és óvja ezeket a 

fiatalokat, a lakhatásukat nem tudja megoldani, még akkor sem, ha erre csak a család 

krízishelyzetének rendeződéséig lenne szükség. 

Javaslom, hogy a kerület tulajdonában álló üres lakások közül egyet adjunk át használatra a Zöld 

Kakas Líceumnak, hogy meg tudják oldani az ilyen helyzetbe önhibájukon kívül került fiatalok 

elhelyezését. 



 
 

Javaslom továbbá, hogy heti két-két órában az ide járó diákok is használhassák a közeli Weöres 

Sándor Általános Iskola uszodáját és korcsolyapályáját térítésmentesen, hasonlóan a kerület többi 

iskolájához. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa az alábbi határozati javaslatokat! 

 

 

Határozati Javaslat 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zöld 

Kakas Líceum és Szakközépiskolába járó, krízishelyzetbe került fiatalok átmeneti elhelyezése 

céljára egy lakást biztosítson a kerület.  Ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(III.10.) 

rendeletének módosításáról. 

Határidő: 2016. február 15 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

amennyiben a KLIK részére biztosított használati időkeret lehetővé teszi, úgy a KLIK a 

kerületben működő más oktatási, nevelési intézmények részére is biztosíthassa - így a Zöld 

Kakas Líceum és Szakközépiskola diákjai részére is, heti 2 órában - a kerület fenntartásában 

működő uszodák és jégpálya használatát. 

Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

Budapest, 2015. november 5. 

 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

képviselő 


