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Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest  Józsefvárosi  Önkormányzattól  2011.  december  9-én  tájékoztatás  érkezett  arra 
vonatkozóan, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) céltámogatás 
keretében támogatást kíván nyújtani a VIII., a IX. és a X. kerületi önkormányzatok részére a 
hajléktalanok komplex rehabilitációja tárgykörben.

Budapest  Józsefváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  október  6-i  ülésén 
elfogadta a „Józsefvárosi Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési 
Közösségi  Program”-ot  (a  továbbiakban:  LÉLEK-PROGRAM).  A  LÉLEK-PROGRAM 
modellértékű  kísérlet  a  hajléktalanok  komplex  rehabilitációja  vonatkozásában,  amelynek 
lényege az alábbiakban összegezhető.

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata a  jövőben  kiemelten  kell 
foglalkozzon  a  Ferencvárosban  hajléktalanná  vált  emberekkel,  azokkal,  akik  saját  sorsuk 
jobbítása  érdekében  erőfeszítéseket  hajlandóak  tenni  és  együttműködnek  a  program 
megvalósításában részt vevő szervezetekkel.
A jelen  előterjesztésben  javasolt  program célja  az  Európai  Parlament  utcai  hajléktalanság 
megszüntetésére  kiadott  WD111/2007.  számú  nyilatkozatával  összhangban  elsősorban  az, 
hogy felszámolja Ferencvárosban a közterületi hajléktalanságot.

A program elfogadásával és végrehajtásával az Önkormányzat Ferencvárosban megteremti a 
hajléktalan  emberek  társadalmi  és  munkaerő-piaci  integrációjának  esélyét,  valamint 
megfelelő,  fenntartható  és  hosszú  távú  lakhatási  megoldást  dolgoz  ki  a  ferencvárosi 
hajléktalanság jelenlegi problémáinak megoldására.

A program alapvető célja: 
• a hajléktalanságból kivezető út megteremtése, 
• lakhatási lehetőség fokozatos biztosítása, 
• a hajléktalanok számára visszailleszkedés a munka világába.

A  Hajléktalanellátó  Szervezetek  Európai  Szövetsége  kidolgozta  a  hajléktalanság  és  a 
lakhatásból való kirekesztettség európai tipológiáját, mely szerint az ,,otthon” fogalmát három 
dimenzió alkotja. Ezek hiánya jelentheti azt, hogy valaki otthontalan: 

• „az  otthon  egyrészt  egy  –  az  egyén  és  családja  által  kizárólagosan  birtokolt  – 
megfelelő (helyként) lakóhelyként értelmezhető (fizikai dimenzió); 

• másrészt  egy  olyan  hely,  ahol  az  ember  kialakíthatja  privát  terét  és  fenntarthatja 
emberi kapcsolatait (szociális dimenzió), illetve

• ahol az ember megfelelő jogcímmel rendelkezik az ott tartózkodásra (jogi dimenzió)''.

Az európai  tipológia  alapján  azt  tekinti  a javasolt  program „Ferencvárosban hajléktalanná 
váló” embernek, aki Ferencvárosban birtokol mindhárom dimenziónak megfelelő otthont. A 
program olyan hajléktalan (fedél nélküli: közterületen vagy krízisszállón élő, továbbá lakással 
nem rendelkező: hajléktalanszállón,  anyaotthonban élő) személyeknek kerül meghirdetésre, 
akik hajléktalanná válásukat megelőzően legalább 5 évig igazolhatóan IX. kerületi  állandó 
otthonnal  (lakcímmel)  rendelkeztek.  Ezen  definíció  alapján  fel  kell  mérni  a  kerületi 
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hajléktalanjaink számát, pontosan fogalmazva azokat az embereket, akikről a fenti feltételek 
a|apján megállapítható, hogy kerületünkben váltak hajléktalanná.

Tájékoztatom a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy a fenti  célok  végrehajtása  érdekében  a 
kerületi  civil  szervezetek  (Új  Út  Szociális  Egyesület),  a  Ferencvárosi  Szociális  és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI), a Ferencvárosi Közterület-Felügyelet, 
a gazdasági társaságok (FESZOFE Nonprofit Kft.) és a Hivatal (Humánszolgáltatási Iroda) 
munkatársainak bevonásával 2011. december 9-én munkacsoport lett létrehozva, feladatuk a 
Program részleteinek és költségvetési  hatásainak kidolgozása,  a program megvalósításának 
ütemezése.

A Józsefvárosi LÉLEK-PROGRAM a helyi viszonyok figyelembevételével jól adaptálható a 
Ferencvárosi Önkormányzat vonatkozásában is, amely megoldást jelenthet a hajléktalanság 
problémájának  érdemi  kezelésére  a  Ferencvárosi  Önkormányzat  illetékességi  területén.  A 
Program megvalósításába  két szempontból  is  indokolt  belekezdeni.  Egyrészt  a NEFMI 60 
millió  Ft  céltámogatást  biztosít  a  Ferencvárosi  Önkormányzat  részére  2012.  május  31-i 
elszámolási  határidővel  a  hajléktalanság  komplex  kezelésének  megvalósítására,  másrészt 
előzetes információk alapján 2013. január 1-től kötelező önkormányzati feladat lesz a teljes 
körű hajléktalanellátás, valamint  a hajléktalanná válás megelőzése.

A NEFMI a  céltámogatást  támogatási  szerződés  alapján  nyújtja,  amely  aláírásának  végső 
határideje 2011. december 31. A támogatási szerződés kötelező melléklete egy olyan szakmai 
program  a  hajléktalanság  komplex  kezelésére,  amely  az  adott  támogatás  fejében  elvárt 
tevékenységeket, eredményeket tartalmazza részletes költségtervvel. A támogatási szerződést 
a NEFMI készíti elő.
2012.  május  31-ét  követően az  Önkormányzatnak  kell  biztosítania  a  LÉLEK-PROGRAM 
működtetésének költségeit 2012. december 31-ig. 2013. január 1-től a Program költségeit – 
tekintettel  annak  kötelező  önkormányzati  feladattá  válásával  –  állami  normatíva  fogja 
biztosítani.   A  támogatásból  felújított  ingatlanokban  pedig  8  évig  biztosítani  kell  a 
feladatellátást.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2011. december 19. 

     Dr. Bácskai János h.
Polgármester
Formanek Gyula s.k.

Melléklet:
LÉLEK-program
Támogatási szerződés
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HATÁROZATI JAVASLAT:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 

1. elfogadja a ,,Ferencvárosi Lakhatási,  Életviteli,  Lelki-segítségnyújtási,  Egzisztencia-
teremtési Közösségi Program”-ot.

2. önkent  vállalt  feladatként,  alaptevékenység  keretében  a  ,,Ferencvárosi  Lakhatási, 
Életviteli,  Lelki-segítségnyújtási,  Egzisztencia-teremtési  Közösségi  Program”'-ban 
foglalt feladatok végrehajtását vállalja.

3. Budapest  Főváros  IX.  kerület  Ferencváros  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  „Ferencvárosi  Lakhatási,  Életviteli,  Lelki-
segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Program” megvalósítása érdekében 
a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal kötendő támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

4. Felkéri a  polgármestert,  hogy  gondoskodjon  a  Ferencvárosi  LÉLEK  Programban 
együttműködő  és  közreműködő  szervezetekkel  együttműködési  megállapodás 
megkötéséről. 

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

5. Felkéri  a polgármestert,  hogy a Program megvalósításához szükséges költségeket  a 
2012. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

4


