A hatarozati javaslat elfogadasiihoz
egyszerii sz6tobbstg sziikstges.

ELOTERJESZTES
TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE
T B r w Bp. VI. ker. R6zsa u. 42. fszt. 5. szam alatti
lakas btrbeadasa Sj
K
r t sztre .
TISZTELT BIZOTTSAG!
A Budapest, VI. ker. Bajza u. 64. 11. lh. I. 16. szam alatti 1,5 szoba komfortos 32 m2
alapteriiletu lakas btrloi 1997. szeptember 22-to1 B ' 'I A
6s S
.K
Nevezettek tletthrsi kapcsolatban tltek, amikor a resziikre btrbeadott lakasba
btrlotarsakktnt bekoltoztek
korhbbi hhzassagab61 szuletett kiskoni
gyermektvel,
. 1998. 08. 14-611 szuletett a masodik gyermek,
..

-

-

2003. mkcius 5-611 kelt leveltben
jelezte ~nkorman~zatunk
feld, hogy
elettksa, I
- mint koriibban mar tobbszor is - ismttelten bortonbe keriilt, a
lakasba tlettiirsa beleegyeztsevel bekoltozott any6sa a csaladjaval egyiitt. ~letviteliikkel,
t s ktt kiskoni gyermektnek ottlakhsat lehetetlennt tetttk,
fenyegetettstgben Cltek, a lakisb61 mindharmuknak el kellett menekulni. Eloszor albtrletbe
koltoztek, majd
idos tdesanyjaniil talaltak menedtket, aki a Bp. XIV. ker.
szam alatti 1 szobas 25 m2-es lakasban lakik.
Nevezett birtokvedelmet ktrt a Hat6sagi Foosztaly Igazgatasi OsztiilyiinAl, majd keresetet
nyiijtott be a Pesti Kozponti Keriileti Bir6saghoz is. A birtokvtdelmi iigyben sziineteltetts miatt - ittlet mtg nem szuletett.
mind a mai napig a btrlemtnyebe visszakoltozni nem tudott. On tovabbra
is a meg mindig bortonben ltvo tlettarsa csalhdja tartbzkodik.
Idokozben uj tletthrsi kapcsolatot letesitett, melybol 2003. szeptember 1 8 - h megszuletett
~j tlettkrsa folyamatos zaklatksa, bhtalmazlsa miatt
harmadik gyermeke,
ismktelten ismerosokhoz, illetve edesanyjiihoz kellett menekulnie.
Bajza utcai
Ekozben a Tertzvhrosi Vagyonkezelo Rt
lakbra fen11616 btrleti jogviszonyat dijtartozas miatt 2003. majus 3 1. napjhra felmondta,
majd 2003. okt6ber 15-611 lakaskiiirittsi pert kezdemtnyezett. A per folyaman keletkezett
eljhrhsi hibak miatt az ugyben ittlet mdg nem szuletett.
elkoltoztstt kovetoen keletkezett, nem
Tekintettel arra, hogy a dijhatraltk
volt 6s nem is lehetett tudomasa a felmondhsr61, illetve a per meginditasiir61.

1067 Budapest, E6tvos u. 3. * Tel.: 35 17969

A h6napok 6ta hhz6d6 tragddia sorozat, a lakhatasi bizonytalansaga - mikozben harom
gyermekdhez rendkivul ragaszkodik - oly mtrtdkben megviselte Simon Krisztina
idegrendszerdt, egdszsdgi allapotat, hogy 2003. augusztusaban krizishelyzetben kereste fel
a Budapest Fovaros Terdzvaros ~ n k o r m a n ~ z aTerdzvarosi
ta
Gyermekj61dti Szolgalatat.
Az ddesanya kilatastalan helyzetdbol fakad6 depresszibja, valamint mentalis allapota miatt
a k6t nagyobbik gyermek 2003. szeptemberdtol atmeneti gondozasba keriilt, mig kk,
helyettes szuloi elhelyezdsben rdszesult .
ez idoben a XIV. keriileti Ideggondoz6 pszichiatere gondozta, ennek
ellenkre 2004. j h i u s 9-611 ongyilkossagi kisdrlete miatt k6rhazba keriilt.
Gybgykezeldse jelen pillanatban a Huvosvolgyi Orsziigos Pszichiatriai Intdzetben folyik, a
kezeldsek kovetkeztdben Bllapota folyamatosan javul, maximalisan egyiittmiikodo az ot
segito szakemberekkel. Mindent megtesz annak drdekdben, hogy gyermekeivel ismdtelten
egyiitt lehessen.
Ekozben a legkisebb gyermek,
gondozdsat az anyai nagymama vhllalta, a
kisgyermek ellittbsaban mar nagy mdrttkben besegit az kdesanya is.
Intenziven latogatja kdt nagyobbik gyermekdt,
akik 2004. julius 13t61 a Bp. XXI. ker. Templom u. 13. szam alatti Lakasotthonban kaptak elhelyeztst az
kdesanya feldpuldsdig.
A Terdzvhrosi Gyermekjbldti Szolghlat, a Budapest Fovaros ~nkormhn~zatanak
~tmeneti
Gyermekotthona, valamint a Terdzvhrosi ~ n k o r m a n ~ z aHum~nszolgaltatlsi
t
Foosztiily
Gykmhivatala egyhanguan tamogatjak
6s kdrik az ~ n k o r m a n ~ z a t
segitskgdt, hogy lakhatasi lehetosdget biztositson nevezett 6s harom kiskoni gyermeke
rdszdre. Egybehangz6 allaspontjuk szerint Simon Krisztina teljes feldpuldsdt nagy
mdrtekben segitend, ha gyermekeit maga mellett tudhatna 6s o gondoskodhatna roluk.
Jelen allapotaban segitsdggel, feldpuldse utan segitseg ndlkul kdpes a gyermekei neveldskre
6s onid16 dletvitelre. Mindez csak egy onall6 otthonban val6sithat6 meg.
ds gyermekei
at
bdrbe adna
Amennyiben az ~ n k o r m a n ~ zmdlt~yoss~gb61
rdszdre egy lakbt, az ddesanyja ks a szocialis intdzmtnyek segitstgdvel sajat koltsdgen
lakhat6va tennd .
A Bp. VI. ker. R6zsa u. 42. fszt. 5. s z h alatti 1 szobas 39 m2 alapteriiletu lakas bdrbe
adasa a csalad lakhatasi gondjat megoldana, ~nkormhn~zatunk
pedig nem veszitene lakast,
mivel a Bajza u. 64. 11. lh. I. 16. s z h alatti 1,5 szobh bdrlemdny a per befejezdsdvel
visszakeriil a lakas~llom~nyunkba.
A bdrlo halalava1 megiiresedett R6zsa utcai lakas felujitasra szorul, muszaki allapota,
illetve adottsagai miatt (foldszinti, sotdt) egykb cklu hasznosithsa nehezsdget okozna.
A Bp. VI. ker. R6zsa u. 42. fszt. 5. szam alatti lakas btrbeadasaval egyidejuleg Simon
Krisztina Bajza utcai lakasra fennil16 btrlothrsi, illetve hasznalati joga megsziinik.
~nkormanyzatitulajdoni hanyad az dpuletben: 15,97 %
Osztatlan kozos tulajdonb61 a lakasra eso tulajdoni hanyad: 330110000

A Budapest Fovaros Tertzvaros Onkormiinyzat KBpviselo-testiilettnek az onkormanyzat
tulajdonaban a116 lakasok t s nem lakas ctljara szolgal6 helyistgek bdrbeadashnak
feltBteleiro1 sz616 3112000. (XI. 24.) rendelete 4. 5 (2) bekezdese alapjan a meguresedo
lakhok hasznositasanak modjar61 a Tulajdonosi Bizottsag jogosult donteni, a (3) bekezdCs
trtelmtben a Bizottsag donthet a berbeadis jogcimtt illetoen is. Ez esetben a btrleti dij
fizettstrol is a Bizottsag dont.

A hivatkozott rendelet 2. 5 (3) bekezdBs b) pontja szerint a btrlo szemtlytnek
meghatarozhshval kapcsolatos btrbead6i jogokat a Tulajdonosi Bizottsag latja el, ha a lakas
bekoltozheto forgalmi trttke 2 milli6 6s 15 milli6 forint kozott van.

HATAROZATI JAVASLAT:
A Budapest Fovhros Terdzvhros ~ n k o r m h n ~ z Kdpviselo-testuletdnek
at
Tulajdonosi
Bizottshga a 3112000. (XI. 24.) onkormhnyzati rendelet 4. 8 (2) ds (3) bekezddse
alapjhn ugy dont, hogy a Budapest, VI. ker. R6zsa u. 42. fszt. 5. szhm alatti 1 szoba
komfortos 39 m2 alapteriiletu lakhst mdlthnyosshgb61 hathrozatlan idore bdrbe adja
Ss
K
rdszdre a mindenkori szocihlis alapu lakbdr megfuetdse mellett azzal
a feltetellel, hogy ezzel egyidejuleg a Bp. VI. ker. Bajza u. 64. 11. lh. I. 16. szhm alatti
lakhsra fennail16 bdrlothrsi, illetve hasznhlati joga megszunik.

Felelos: Polghrmester
Hatarido: 30 nap
Budapest, 2005. mhrcius 18.
Furst Gyorgy

Melldkletek:
K - - kBrelme
I S
2.1 Khrolyi Zoltannt (nagymarna) ktrelme
3.1 ~ t m e n e tGyermekotthon
i
szocialis tanacsadbjanak levele
4.1 Terkzvarosi Gyermekj61Bti Szolgalat levele
5.I Humanszolghltatbi Foosztaly Gyamhivatalhnak atirata
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Eloterieszttst ktszitette: Tulajdonosi Fooszthly Lakhs- 6s Helyisdggazdhlkodhsi
Osztrilya

Y a t m e n e t i ~~ermekotthdna
BUDAPEST
Ic

Dr Varga TarnHs

aljegyz6 rCszire
1067 BP.o b a s U.
Fax.: 351-7971

EMtefes telefbnon valb konzultiici6nk kapcsb, kerksere az sliibhiakrol

tajikoztatorn:
(cim: G-ker. Baiza u. 64. 11. l e p ~ s o h I~.ern.]
.
6 . ) keriiletiik
lakoja a tenti lakhst kiiztjsen, b ~ & k s i jogviszonyban
i kavta
meg.
jelen pi llanatban biirtonben tart6zkodik.
hiirom kiskorii gyermck edesanyjat anyosa 2003. nyaran onkGnyesen, j ogcim
ndkiil, er6szakosan megakaddlyozta, hoyy a 11evCn szcrcplo ingatlant
haszn6.lhassa.
Gyakorlatjlag utcka tette az Cdesanyd hBrom kiskoni gycrmek6vel.
edesanyjinal talalt menedCket, aki maga is 28 m2-es Iakasban
lakik. Az (igyben rendorsegi feljelentes i s sziileten, valamint jrlz& a
polghnesteri hivatal sziimira, hogy jogaiban eriiszakosm korlkozzak a
csaladot .
A csatolt levelekbiil nyomon kovethetti mindazon visszajelzts, rnelyet a7. o n
hivatala az eltelt egy 6vben az asszony megkeresksire valaszolt. ~ r d e m i
intezkedis azonban semmilyen formiban nem torttnt.

A hivatali mulasztisok &-6 momentumakcint, - mint az a csatolt levelbol is
kideriil, a hivatal j e ~ z P j eazzal utasitja el a jogos panaszt, hogy ,.Sajnos ez y.
bllapot tiibb mint egy eve fenniill". Az nem zavarja meg . a level fogalmaz6ji1,
hogy ez y. egy ev, amig az 4desanya gyermekeivel nem lakhatott lakhaban,
eppen pont a hivatal mulasztashak a k(lvetkezm6nyekCnt teit le.

Idokijzbcn az idesanyat.
kildtbtalnn
helyzetebol fakad6m-depresszijr miatt volt
kfn clcn----hirom
-----honap~gmegvdni gyermekeitol (mint az Onok g y h u y y i
lrodajanak hatdrozntn nlnpjhn tudhatb, mely helyettes sziil8khi5z rendelte a
gyerekeket). Jelen pillanatban egy ~Cgelathatatlanbirosagi jogorvoslkban van,
mely lehet, hogy visszahelyezi 6t jogaiban, csak d d i g a hkom kiskonj
gyerrueknck is az idesanyhak nincs hol laknia.
Tovhbb terbcli a hivatal felel6ss6gdt, hogy n e m tudni, milyen jogcimen
engedClyezi a tulajdonliban lev6 onkom~by
zati lakiisban az onkintcs
lakbfoglalo any6st. Nem tudni tovhbbA, hogy a lakh utim va10 fizetesi
kiitelezettsegeket teljesiti-e valaki, ha igen milyrn jogcimen; ha nem - kit fog
cz a j6voben terhelni?!
Kkem h t , amermyiben IehetWge nyilik r6, seitsen, hogy a rncggyotiin
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legyen kenytelen oket remenytelen helyzetbberl ailami gondozisba adni.

Budapest, 2004. mijus 5.

-

Budapest, 1068. Kirhly u. 82.

tel./fax:344-60-60,344-60-64
e-mail: gyej0szeenternet.h~

Budapest Foviuos Ter6zviuosi Onkorminyzat
P o l g h e s t e r i Hivatala
Tulajdonosi FoosaAy
Lakb- Cs helyiseg- gazdalkodhi Osztaly
1067 Budapest, Eotvos u. 3.

Korompay ZoltannC osztalyvezetii reszCre

Tgrev:

Tisztelt Korompay ZoltannC!

augusztusaban
_ _ - - - - ---Mzishelyzetben kereste meg Szolgalatunkat.
- -Az altala jelzett problema az
___
~volt,hogy kisl;d;u gyermekeivel nem tudja hasznalni a Bp. VI. ker. Bajza utca 64. 2-lph. I.
em. 16. szam alatti onkormanyzati tulajdonu berlakkt, mivel allitasa szerint jogcim nelkul,
onkenyesen lakok koltoaek a lakasba 2003 nyaran.
--A

A lakhatki problema, valamint az anya mentalis allapota miatt a ket nagyobbik
gyermek 2003. szeptembertol atmeneti gondozasba keriilt (a Brezno kozi es a Tapolcsanyi uti
Gyermekek ~ t m e n e t iOtthonaba). I
pedig a Feher Kereszt Gyermekvedo
Alapitvany altal biztositott helyettes szuloi elhelyezesben reszesult 2004. januar 26. es
marcius 30. kozott. 2004. mirciusara stabilizalodott az anya allapota, igy a helyettes szuloi
elhelyezts megszuntetesere kerult. A lakhatast ismerosoknel, illetve az anyai nagymama
segitsegevel oldottak meg, aki
akkor a hirom gyermek ellatasat 6s gondozasat is vallalta, azonban hosszutavon ez nem
jelentett megoldht a lakas merete miatt.

Az anyat abban az idoben a XIV. keruleti Ideggondozo
pszichiatere
gondozta. 2004.
--anyat a cegledi
junius 9-en a nagysziilo a rendorseg altal ertesult arrol, hogy
Pszichiatriai Osztalyra szallitottiik be, mert ongyilkossagot kiserelt meg. A fent emlitettek
s o r b tett Szolgalatunk j avaslatot a gyermekek ideiglenes hatalyii elhelyezesere.
gyermek gondozasat vallalta fel, kk

pedig 2003. jclius 13.-t61 a Templom utcai Gyennekotthon 1

Bp. aJ.
keriilet'%Plom utca 13. sz.; I.akBsot~honibaniHp. XXI. Ker. SzCchenyi u. 67. sz./
lett elhelyez~e atmeneti nevelebe vetel kereteben.

anya gyogykezelese mindekozben Budapesten a HiivijsviSlgyi Gti
Orszigos Pszichiatriai IntCzetben folyik. a kezcldsck kiivetkezteben hilapota javult. r i an!a
~
maximalisan egyiittmiikgdb az iit segitii szakemberekkel. motivilt probltimai rendezPs6ba-i. s
mindent megtesz annak erdekeben. hogy gyermekeivel ismet csaladkknt miikiirijenek. .I
rehabiliticitk szabadsagokon IAnyait Iatogatia a 1;lkAsotthonban. .a nagysziili;nck besegit
ramis gondozishban, c.mellett&tivan munkat k m s .
itmeneti nevelksbe vCtelCnek megsziinPsehez sziikseges a csalad
lakhatkhak rendeztse, az anya mentalis Bllapothak javulasa, ez utobbi osszefiigg a
lakasproblCm6kkal. Az anya kCpes arra, hogy jelenlegi helyzetebol felemelkedjen, on6116
eletvitelt kialakitson, es gyermekeit felnevelje.

A gyerrnekek csaladban torteno nevelkedksenek elosegitkse erdekeben, kkrem, timogassa
kerelmkt lakisproblCmajanak meltbnyos Cs kedvezo rendezCse erdekeben.

Budapest, 2004. augusztus 10.
Tisztelettel:
-
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DCvai Ference
IntezmCnyvezet6
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Budr pest Fdvaros 'i'eremarosd n k ~ r m a n ~ z a t h a k

(;yam hivatal

Eload6:Agoston Ildiko
Telefon:3-420-9092 162.-es mellek.

Tulajdonosi Foosztaly
I..aksis-6s helyisiggazdil kodrisi Osztaly
- helybenSzemethy Antalne
lakasgazdalkodasi iigyintCz6
Tisztelt Szemethy Antalne !
szuletett:Budapest X. keriiletben
lah6helye:Budapest VI.keriilet Bajza utca 6 4 . s ~). 6s
-( sziiletett:Budapest IX.keruletben
1akohelye:Budapest Vl.kerulet Bajza utca 6J.sz. ) vonatkozisaban tiijCkoztatasul kozlom az
alabbiakat:
Gyamhivatal neveben
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A kiskoruak ideiglenes hatalyu elhelyezCset a Budapest Fovaros TerCzviiros
~nkorman~zatanak Jegyzoje ,mint elsofoku Gyamhat6s;ig rcndeltr: el a
398Y6i2OO4.sz.2004.juni us 16.napj an kelt hatarozathban.
Az ideiglenes hatalyu elhelyezest a Terkzvarosi GyermekjoICti Szolgiilat javasolta az
alabbiak alapjan :

anya 2003.augusztusaban krizishelyzetben kereste me& a
szolgalatot.Elmondta7hogyallando lakasat hasznalni nem tudja,mert oda joycim nelkiili lakok
koltoztek be.A kozel egy eve huzodo lakbub~ben a szulo mindent megtett annak
erdekeben,hogy hazaterhessen gyermekeive1,de ez idaig nem jart eredmennye1.A~anya egy
: fia sziiletett- lakott Zugloban gyermekeivel .Ez a helyzet
ideig uj elettiirsanal -akitol
azonban tarthatatlanna valt,tekintettel arra,hogy az elettars az anyat bantalmazta,igy o
ismerosoknel,rokonoknal keresett menedeket.Ilyen koriilmenyek kozott az anya leromlott
mentalis allapota miatt nem tudta a gyermekek gondozasat,neveleset,ellatasat vallalni.1gy a
gyermekek 2003.szeptembereben hetes intezmenybe keriiltek el helyezesre a

.
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iiti,illetve a Brezsb. ,k8zj..fletes
Gyermekotthon ba.Kiskoru
p d i g a Feh&
,, " .
Kereszt ~ ~ e r m e k v e Ahpitwiny
do
altal meghatirozott he!!.et:cs ,zdiihOz Lc;ii!r ?0!)4 ;muat28.napjan.h~anya egeszskgi allapota 1001.mircius vegere stabiliz91Mon.ez6n ki'ne :I
!:el>-ettcs szulBi sirolgziltatss messziintetti-skt.l.;ik'naradsat::;merijs~lindl,illct\s &kw~>,;i:
.;egitsCgevel oldotta meg.aki a harorn gyermek gondozasahan-neveldsiben nagy segitsegct
~~~ujtoti.
:I gyerrneliek 6rdskCben intenzit csaladgondo~isfbiyt,az an!a a Zuglbi ldegondoztiban
psdchiatriai jsllegii scgitsiget is kapott,mindtzek ellentire amnban ja\ u13 allapot5t riem t d t a
tartani,kiimyezetCvel konti ktusba keriiit
nagyszulii clrnondasa szennt
2i~rj4.junius09 napjan a ren3iirseg 3ltal irtesult arro1,hwy
a Cegikdi
i'szichiatriai Osztalyra szallitottik,mert ijngyilkossrigot kiserelt mcg.
-4 nagysziilo rokkantnyugdijas.egy 25 m2 napsigu garzonlakrissal rcndelkezik.Egkszsegl
rnegromlott,h$rom
bermekrdl nem tudott gondoskodni,csak a
dlapota az utobbi id6ben
csecsemokoru kk.
gondozasat-neveleskt vallalta.
A ket hetes intezmenyben megkezdiidott a nyari sziinet,igy ok sem tudtak tartani a
gyermekeket.A csaladban nem volt olyan szemkly,aki Dzseriifer Ps Bettino gondozasatneveleset vallalta volna.
%.'"#<

Fentiek alapjan kerult sor a kiskoruak ideiglenes hatalyu elhelyezesere a Budapest Fovaros
'I'erCzviros bkormsinyzat6nak Polgairmesteri Hivatala Atmeneti Otthonaba,majd
atmeneti nevelksbe vkteliikre Ciyamhivatalunk 1833111012004.szamu,2004.julius I3.napjrin
kc11 hatarozathban.
A gyermekek reszere gondozasi helykent a Templom utcai Gyermekotthon ( Budapest
XXl.kerulet Templom utca 13. ) Lakhotthona ( Budapest XXl.kerulet Szkchenyi u.67.s~.)
lett meghatarozvagyamkent az intezmeny Igazgatoniije LYbertnk Ne'meth .'Cldrin lett
kirendelve.

anya az atmeneti nevelesbe vetel idopontjaban meg gyogykezeles alatt allt
az Orsziigos Pszichihtriai 6s Neuroldgiai IntCzetben ,igy az ugyben szukseges nyilatkozat
megtetelere itt keriilt sor.Az anyaval,a nagyszuliivel,es az ubyben erintett szakemberekkel
tonknt beszklgetesek alapjan egyertelmuen megallapitast nyert,hogy az anya gyerrnckeit
eletenek legnagyobb
nagyon szereti,hozzajuk nabyon ragaszkodik
probltmaja megoldatlan lakashelyzete,aminek megoldasa utan kepesnek erzi magat arra,hogy
gyermekeit sajat hiztartasaban gondozza-nevelje,es reszukre minden olyan dolgot
I

Az anya a korh&at m& elhagyta,de jelenleg-is meg kezelts alait a11,gyogyulasa erdekeben
mindent
megtesz,kezel~orvos8val
ejgiittmiikodik.
--gyermekeivel rendszeres kapcsolatot tart,a korhbbol valo tavozasa utan
--anmrrat feivette a kapcsolatot a 1.eremarosi Gyermekjol6ti Szolghlattal ( Budapest
VI.keriilet Kiraly u.82. ) es Gy6mhivatalunkkal.
*
minden szempontbol szamithat,de ertheto
Cmodon a betegeskedd ,rokkantnyugdijas nagyszulo ,es lanyanak egyiittlakasa a Budapest
XIV.keriilet Gyarmat utca 93.sz.alatti 25 m2 nagysagu lakasban-ah01 kornyezettanulmanyt
vegeztem- meglehetdsen embertprobalo,idegdlo ,korantsem idealis allapot.
-
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A
kCt
sokat
megelt,rendkiviil
nehez
sorsu
ember
megerdemelne,hogy
szeretetben,osszeta~ban,deegymastol kuldn,ona11oan elhessen,es a gyermekek erdeket is az
szolgalna,ha minnel eldbb visszakeriilhetnenek edesanyjuk hriztartasaba..
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f'entiek alapjan

n y f a IakhskCrelmCt Gyimhivatal unk is tarnogatla.

