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ELŐTERJESZTÉS 
az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 

2022. március 9.-i ülésére 
 

Tárgy:     Javaslat a TámogatLAK program támogatására 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina, polgármester  
 

Készítette:    Szilágyi Imre, Humánszolgáltatási Iroda 
      

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

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 Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság! 
 

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes úr tájékoztatott arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a 

Budapest Esély Nonprofit Kft. 2019. óta éves ciklusokban valósítja meg a TámogatLAK programot. A 

program célja, a roma származású, részben állami gondozásból kikerülő, részben egyéb szociális 

hátrányaiknál fogva hajléktalansággal veszélyeztetett fiatalok számára olyan komplex, személyre 

szabott támogatás biztosítása, amelynek segítségével javul foglalkoztathatóságuk, stabilizálódik 

lakhatásuk, nő társadalmi integrációra való esélyük. 

 

2021. évben a program 65 fővárosi roma fiatalt segített jobb és stabilabb életkörülményekhez. 

 

A program megvalósítása mentorok közreműködésével történik. A mentorok feladata, hogy a 

résztvevővel közösen kijelölt egyéni célok megvalósításához folyamatos komplex, szakmai támogatást 

nyújtsanak. Az egyéni mentorálás mellett csoportos foglalkozások is segítik a támogatottakat céljaik 

elérésében. A program továbbá negyvenötezer forint havi rendszeres megélhetési (jövedelem 

kiegészítés) támogatásban részesíti azokat a résztvevőket, akik folyamatosan dolgoznak egyéni céljaik 

megvalósításán. 

 

A 2022. évi projektben az alábbi feltételekkel vehettek részt a pályázók: 

- akik a program indulásakor a 18. életévüket betöltötték és a 35. életévüket még nem, 

- mállampolgár, 

- budapesti lakcímmel rendelkezik, 

- roma identitás, 

- rossz szociális helyzet és/vagy bizonytalan a lakhatási körülmény 

A pályázatot Ferencváros Önkormányzata is közzétette saját kommunikációs csatornáin. A 

pályázatokkal kapcsolatban felvettem a kapcsolatot Czinke Sára projektvezetővel (Budapest Esély 

Nonprofit Kft.), aki arról tájékoztatott, hogy a 2022. évi pályázati fordulók lezajlottak és 2 fő 

ferencvárosi illetékességű pályázót a programba kiválasztottak. A kiválasztás során a pályázók egy 

egyéni interjún vettek részt. 

 

A programban való részvétel összességében 750.000 Ft/fő költséggel számolható. Az összeg tartalmazza 

a sikeresen pályázó résztvevő részére havonta fizetendő megélhetési támogatást, a programban dolgozó 

mentorok bérét, a trénerek díjait, a terembérleteket, illetve minden olyan egyéb kiadást, ami a sikeres 

program megvalósításához elengedhetetlen. 

Főpolgármester-helyettes úr tájékoztatott arról is, hogy a Fővárosi Önkormányzat anyagi lehetőségei 

korlátozottak, de kiemelten fontosnak tartja, hogy 2022-ben is megvalósuljon a TámogatLAK program, 

erre tekintettel kérte, hogy támogassuk és csatlakozzunk a programhoz. 

 

A fentiek alapján javaslom a TámogatLAK program támogatását, kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy 

hozzák meg döntésüket. 

 

Budapest, 2022. március 02.  

Baranyi Krisztina h. 

polgármester 

 

Reiner Roland s.k. 

alpolgármester 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, 

Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 

(II.22.) önkormányzati rendeletében szereplő 3202. számú „Helyi esélyegyenlőségi program 

végrehajtásával összefüggő feladatok” költségvetési előirányzat terhére a Budapest Esély 

Nonprofit Kft. részére 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt a 

TámogatLak program megvalósítására, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés megkötéséről. 

  

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


