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javaslat:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt években a drasztikusan megemelkedett az igény az alacsonyabb jövedelmű, utcára

került, megélhetési gondokkal küzdő családok körében az önkormányzati bérlakásokra.

Ezen kerületi családok közül sokan küzdenek beilleszkedési, elhelyezkedési, életviteli, családi
problémákkal, melyek meghatározzák anyagi körülményeiket és lehetőségeiket.
Gyakran láthatjuk szociális lak.áspályázatok nyerteseinél, hogy hiába oldódott meg a lak.hatása
a családnak, egyéb gondjaik évek alatt sem szűnnek meg, melyek következtében a lak.ás
rendben tartása, karban tartás és fenntartása is veszélybe kerül.
Ezen családok számára a kezdeti szociális segítségnyújtás, valamint a munkahelyi és életviteli
felzárkóztatás szakmai támogatással elengedhetetlen lenne.

Rászoruló, nehéz szociális helyzettel

küzdő

családok részére a kerületben

működő

Szociális

és Rehabilitációs Alapítvány évek óta nyújt segítséget az Aporháza utcai átmeneti otthonban.
A segítségnyújtás jogszabályi
engedélyeznek,

melyek

lehetőségei

utógondozásban

kötöttek, s csak maximálisan 1 és fél évet
kiléptető

lakásokban

plusz

egy

évvel

meghosszabbíthatóak.. Ezen két és fél év alatt a SZÉRA segítő szakmai támogatásával a
családok munkába állnak, több százezres megtakarítást képeznek,
tesznek, kikerülve a
lakhatásukat.

kiléptető

jelentős előrelépéseket

lakásokból képesek sok esetben már önállóan is megoldani
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Sajnos a SZÉRA jelenleg csak 8 darab önkormányzat által ingyenesen, közös költség fizetési
kötelezettség fejében használatba adott önkormányzati tulajdonban álló, valamint 2 darab
saját maga által bérelt kiléptető lakással rendelkezik. Ez a mindössze 10 darab

kiléptető

lakás

kevés ahhoz, hogy biztosítsa a hatékony felzárkóztatási munkát és a családok motiváltságát,
hiszen az Alapítvány csak korlátozott számban tudja biztosítani otthonába a családok
felvételét és onnan kikerülésük:et védett környezetbe.

A fentiekben megfogalmazottak alapján javaslom, hogy a

Képviselő-testület

a 3. számú

melléklet Ingyenesen bérbeadott ingatlanaira vonatkozó táblázatának tartalmát módosítsa a
SZÉRA részére 5 darab üres, jó állapotban lévő, részben felújított önkormányzati bérlakás
ingyenes használatba adásával, mely érinti a rendelettervezet 3. §. e.) és f.) szakaszát!

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy

1.) hogy a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány részére közös költség fizetési
kötelezettség fejében ingyenesen használatba adja a Szilas park 3. 2. em. 9., a Pestújhelyi
út 50. fsz. 8., a Páskom park 21. fsz. 1., a Kert köz 18. fsz. 3., valamint a Rákos út 185.
fsz. 7. szám alatti önkormányzati bérlakásokat, hogy azokat az Alapítvány XV. kerületi
otthonából

kikerülő

kiléptetőlakás

Felelős:

XV. kerületi

illetőségű

hátrányos

helyzetű

családok részére

céljára biztosítsa.

Polgármester

Határidő:

2019. március 11.

Határidő szerződéskötésre:

2019. április 30.

Budapest, 2019. március 11.

Victorné dr& ovács ,f

önkonnán~ti képvi~élö
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