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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselõ-testülete 
 
S z é k h e l y é n 
 
 
Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
 
A települési önkormányzatoknak a szociális igazgatástól és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény értelmében ellátási kötelezettsége van, amely kiterjed a törvényben 
meghatározott gondoskodási formákra, köztük a hajléktalanok segítésére is. 
 
A tél közeledtével még fokozottabban jelentkezik azoknak a rászorulóknak a gondja és 
problémája, akik az utcán, hajlék nélkül élnek.  
Szentes Város 10 évvel ezelõtt döntött a Hajléktalan Segítõ Központ létrehozásáról, amely 
azóta bebizonyította létjogosultságát. 
 
A szakmai kollektíva mindent meg tesz annak érdekében, hogy a rászoruló embereknek 
megfelelõ körülményeket teremtsen. A szállón nem csak szentesi, hanem a kistérségben élõ 
hajléktalanok ellátása is folyik. 
Nagy segítséget jelente az intézmény fenntartásához,  hogyha a városi normatíva mellett a 
kistérségi szinten mûködtetett normatívát is le lehetne hívni, mert ezzel még magasabb szintû 
munkát tudnának végezni az ellátottak érdekében. 
 
Az elõzetes tárgyalások alkalmával többen jelezték, hogy nincs akadálya annak, hogy 
kistérségi szintre emeljük a Hajléktalan Segítõ Központ mûködését, hiszen ezzel minden 
települési önkormányzat eleget tehet ellátási kötelezettségének is. 
 
Ahhoz, hogy az intézmény kistérségi szinten mûködhessen, szükséges a mûködési 
engedélyének, valamint alapító okiratának  módosítása annak érdekében, hogy a normatíva 
már 2007. évben igényelhetõ legyen. 
 
A kistérségi feladatellátás bõvülése miatt szükségessé válik a Szentes Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodásának (a továbbiakban: Megállapodás) a módosítása is. 
 
 



Ennek megfelelõen a Megállapodás az alábbiak szerint módosulna: 
 
"A feladat- és hatáskör ellátás, az együttmûködés lehetséges területei" címû III. fejezet, 3. 

pontja kiegészül a következõvel: 
 
3.10. Szociális intézményi feladatok ellátása 
 
Ugyanennek a fejezetnek ”A feladatellátás módja” szövegezésû 4. pontjának 4.9. alpontja a 
következõképpen módosul: 
 
4.9. A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása 
– házi segítségnyújtás  
– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás  
– közösségi ellátások 
– nappali ellátás 
Szentes város által fenntartott Gondozási Központján, valamint Hajléktalan Segítõ 
Központján keresztül, Szentes Város Önkormányzata és a Szentes Kistérség Többcélú 
Társulása közötti megállapodás alapján. 

 
 
"A feladat- és hatáskör ellátás, az együttmûködés lehetséges területei" címû III. fejezet, ”A 

feladatellátás módja” szövegezésû 4. pontja kiegészül a következõvel: 
 
4.10. A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján szociális intézményi feladatok ellátása 
 
       - hajléktalanok átmeneti szállása 
 

Szentes város által fenntartott Hajléktalan Segítõ Központján keresztül, Szentes Város 
Önkormányzata és a Szentes Kistérség Többcélú Társulása közötti megál lapodás alapján. 

 
 
Fentiek alapján kérem a Képviselõ-testületet a következõ határozati javaslat elfogadására: 
 

 
 
………/2006.(XI.24.)Kt. 
Tárgy:  A hajléktalan ellátás kistérségi szinten történõ ellátása, a Hajléktalan Segítõ Központ  
             Alapító Okiratának módosítása 
 
 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta a hajléktalan ellátás 
társult formában történõ mûködtetésérõl szóló elõterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
1. A Képviselõ-testület egyetért azzal, hogy 2007. január 1-jétõl a hajléktalan ellátást 

Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében kívánja mûködteti. 



2. A Képviselõ-testület ennek megfelelõen módosítja a Hajléktalan Segítõ Központ 
Alapító Okiratát oly módon, hogy abban az intézmény mûködési területeként Szentes 
Kistérség Többcélú Társulását jelöli meg. 

3. Egyetért azzal, hogy a feladatellátás bõvítése miatt a Szentes Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodása a következõképpen módosul: 

 
"A feladat- és hatáskör ellátás, az együttmûködés lehetséges területei" címû III. 
fejezet, 3. pontja kiegészül a következõvel: 
 
3.10. Szociális intézményi feladatok ellátása 
Ugyanennek a fejezetnek ”A feladatellátás módja” szövegezésû 4. pontjának 4.9. 
alpontja a következõképpen módosul: 
4.9. A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján szociális alapszolgáltatási feladatok 
ellátása 

• házi segítségnyújtás  
• jelzõrendszeres házi segítségnyújtás  
• közösségi ellátások 
• nappali ellátás  

Szentes város által fenntartott Gondozási Központján, valamint Hajléktalan Segítõ 
Központján keresztül, Szentes Város Önkormányzata és a Szentes Kistérség 
Többcélú Társulása közötti megállapodás alapján. 

 
"A feladat- és hatáskör ellátás, az együttmûködés lehetséges területei" címû III. 
fejezet, ”A feladatellátás módja” szövegezésû 4. pontja kiegészül a következõvel: 
4.10. A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján szociális intézményi feladatok ellátása 

• hajléktalanok átmeneti szállása 
Szentes város által fenntartott Hajléktalan Segítõ Központján keresztül, Szentes 
Város Önkormányzata és a Szentes Kistérség Többcélú Társulása közötti 
megállapodás alapján. 

 
A határozatról értesítést kapnak: 

 
1. Szentes Város Jegyzõje 
2. Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Iroda Vezetõje 
3. Hajléktalan Segítõ Központ Vezetõje 
4. Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetõk 
 

 
 
 
Szentes, 2006. november 6. 
 
 
 
 

Szirbik Imre 
 



Alapító okirat 
 

Hajléktalan Segítõ Központ  
 
Szentes Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Hajléktalan Segítõ 
Központ  alapító okiratát  a következõk szerint határozza meg:  
 
Költségvetési szerv neve : Szentes Város Hajléktalan Segítõ Központja 
 
Székhelye: 6600 Szentes, Rákóczi F. u. 183. 
 
Mûködési területe: Szentes Kistérség Többcélú Társulása 
 
Alapító neve és éve : Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2005. 
 
Alaptevékenysége: 
 
TEÁOR ’03 85.32  szociális ellátás elhelyezés nélkül (szakágazati szám: 853200) 
- nappali ellátás (hajléktalan személyek)  
- hajléktalan  személyek átmeneti szállása  30 fõ 
- éjjeli menedékhely 20 fõ 
- étkeztetés (hajléktalan személyek) 20 fõ 
  
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
Gazdálkodási jogkör: Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
Pénzügyi, gazdasági feladatait a Városi Intézmények Gazdasági Irodája látja el. 
 
Rendelkezési jog: Az intézmény használatában lévõ vagyonnal való rendelkezés szabályait 
az Önkormányzat rendelete határozza meg. 
 
Felügyeleti szerve : Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete. A közvetlen irányítási 
feladatokat a polgármester látja el. 
 
A Hajléktalan Segítõ Központ vezetõjének  kinevezési rendje: 
A Hajléktalan Segítõ Központ vezetõjét az önkormányzat képviselõ-testülete bízza meg 
határozatlan idõre az intézmény vezetésével. Az intézményvezetõi állásra pályázatot kell 
kiírni. A pályázati eljárás lefolytatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet elõírásai az 
irányadók. 
 
Az Alapító Okiratot Szentes Város Önkormányzata  Képviselõ-testülete ……../2006……. Kt 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Az Alapító Okirat ………………………… napjától hatályos. 
 
 

Dr. Sztantics Csaba 
  jegyzõ  



HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS 
 
Kik a hajléktalanok? 
 
Sokaknak erre a kérdésre egy kép „ugrik be”: mosdatlan, ápolatlan személy, aki épp kukázik. 
Lehet õ is hajléktalan, de ki lehet még? Ki gondol arra az utcán munkából jövõ emberek 
közül, vajon van-e mindegyiknek haza mennie, vagy az albérletben lakók, akik munka 
reményében beköltöznek a városba, munkát még nem találtak, de pénzük már nincs az 
albérlet tovább bérléséhez, finanszírozásához, vagy azok a fiatal felnõttek, akik nem mernek 
hazamenni, mert félnek attól, ami ott várja õket (bántalmazás, erõszak, stb.) és adódnak az 
életben váratlan élethelyzetek, mikor a meglévõ otthon egy idõre lakhatatlanná válik (tûz, 
árvíz, stb.) és a helyreállításáig valahol lakni kell. Ahány fedélnélküli, lakástalan, otthontalan 
ember, annyi sors, annyi körülmény és különbözõ élethelyzet. A hajléktalan embereket nem 
lehet általánosítani. 
 
Ma Magyarországon négy nagy csoportra oszthatjuk azokat az embereket, akiket 
hajléktalannak lehet tekinteni. 
  

1.) Fedél nélküliek (õk azok, akik éjszakáikat az utcán töltik)  

2.) Bérlakásban élõk (albérlet, barátoknál, vagy alkalmi ismerõsöknél szívességi 
lakáshasználók)  

3.) Bentlakásos intézményben élõk (több példa is volt már intézményünkben, hogy 
szociális otthoni elhelyezésbõl hajléktalan szállóra költöztek)  

4.) A nem megfelelõ lakásban élõk (szükséglakások, egyéb – pl. bádogkunyhó) 

 
Sokan úgy gondolják, hogy a hajléktalanságba való bekerülésért az egyén életvitele miatt 
felelõs. Ez is lehet az egyik ok, de vannak egyéb okok is, amelyek a hajléktalansághoz 
vezetnek, vezethetnek. 
 
1. Lakáspiac  

Nagyon nehéz ma önerõbõl lakást, lakhatás biztosítani. Az önkormányzati lakások nagy részét 
kiárusították. Bérlõként így nem sok esély van. Lakásvásárláshoz a legtöbb embernek hitelt 
kellene felvennie, de nem biztos, hogy hitelképes. Hiányzik a tõke = tulajdon. Új lakásokat 
építenek az önkormányzatok, de itt elsõdlegesen és érthetõen elsõbbséget a nagycsaládosok 
élveznek. 
 

2. Munkaerõpiac 

Lakáshitel felvételéhez biztos jövedelemforrás szükséges. A jövedelemforrás alapja a 
megbízható munkahely. A munkahelyteremtõ programok ellenére még mindig magas a 
munkanélküliek száma, nehéz elhelyezkedni. 
 

 

3. Szociálpolitika 

Nagy segítséget jelentettek egykor a vállalati lakások, kölcsönök. Ezek mára megszûntek, 
munkásszállók bezártak. Hiányoznak a támogató rendszerek. 



 
A személyes gondoskodás intézményei alapellátásokat és szakellátásokat nyújtanak. 
Valamennyi településen a helyi önkormányzat feladata megszervezni a szociális 
alapellátásokat. A szociális törvény meghatározza azokat az alapellátásnak minõsülõ 
feladatokat, amelyeket a helyi önkormányzatnak kell biztosítania. Felmerülhet az a kérdés, 
tud-e minden település megfelelõ forrást és szakértelmet biztosítani az ellátások 
mûködtetéséhez. 
 
Szentes Város Önkormányzat kiépített hajléktalan ellátó rendszerrel rendelkezik. 
Alapellátás keretében: 

- Étkeztetést à népkonyha 
- Nappali ellátást à nappali melegedõt üzemeltet 

 
Szakellátás keretében: 

- Átmeneti ellátást biztosít à éjjeli menedéken és átmeneti szállón 
 
Az elmúlt években (2002-tõl) intézményünk különbözõ településekrõl összesen 176 embert 
láttunk el (ebben a szentesiek nem szerepelnek). Szegvárról 7 fõt, Derekegyházról 2 fõt, 
Nagymágocsról 2 fõt, Nagytõkérõl 2 fõt, Fábiánsebestyénrõl pedig 3 fõt. 
 
(Megjegyzés: 1996-ban, amikor a Szentesi Képviselõ Testület arról döntött, hogy a város 
kiépíti a hajléktalan ellátó rendszerét, a városban összesen 3 fõ hajléktalan volt. Jelenleg 50 
férõhelyünkön 49-en „laknak”.) 
 
Amennyiben a kistérségi társulás körébe beillesztenék a hajléktalan ellátást, akkor 
biztosítanák a településükön hajléktalanná váló emberek elsõbbségét az elhelyezésben a más 
településekrõl érkezõkkel szemben. Ezzel biztosítanák még azt is, hogy a hajléktalanná vált 
személy ne kerüljön távol elõzõ lakhelyétõl csak azért, mert nem tudunk részére helyet 
biztosítani, ezáltal egy távolabbi város ellátását kell igénybe vennie, így elszakadván régi 
lakhelyétõl, családjától, esetleg barátaitól, munkahelyétõl, mely által olyan támogatási 
rendszert veszítene, ami sorsának rendezését megsegítené. 
 
Intézményünk a személyes gondoskodás keretében a következõ ellátási formák mûködését 
biztosítja:  
 

1.) Éjjeli menedék (20 fõ férfi férõhellyel) 
- Éjszakai szállás nyújtása 
- Ágynemû biztosítása 
- Személyes tisztálkodás lehetõsége 
- Személyes használati tárgyak biztonságos megõrzése 
- Postacím biztosítása 



2.) Átmeneti szálló (22 fõ férfi, 8 nõi férõhely)  
- szállás biztosítása 
- személyi tisztálkodási lehetõség 
- beteg elkülönítésre, közösségi együttlétre lehetõség 
- személyes tárgyak biztonságos megõrzése 
- orvosi ellátás  
- szociális és mentális gondozás  
- egyénre szabott bánásmód 
- intézményen belüli élet szervezése 
- családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése 
- hivatalos ügyek intézése 
- látogatás biztosítása 
- tisztálkodáshoz szükséges textíliák biztosítása 
- ágynemû biztosítása 
- személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételek biztosítása 
- postacím biztosítása 

 
3.) Nappali melegedõ (30 fõ férõhely)  

- közösségi együttlét  
- pihenés  
- személyi tisztálkodás  
- személyes ruházat tisztítása 
- étel melegítése, tálalása és elfogyasztása 

 
4.) Népkonyha (20 fõ) 

- egyszeri meleg étel biztosítása 
- a feltálaláshoz szükséges edénye k, tálcák biztosítása 

 
5.) Orvosi ellátás: a lakók részére hetente egy alkalommal háziorvosi rendelés 

biztosítása 
 
A leírtakon túl egyéb szolgáltatásokat is nyújt az intézmény: 

- kenyérosztás 
- szakrendelésre betegek beszállítása, elkísérése 
- gyógyszerszedõk gyógyszereinek biztonságos tárolása és rendeltetésszerû 

kiadása 
- vércukorszint- és vérnyomásmérés  
- hajnyírás 
- kapcsolattartás bv. intézetbe került lakóinkkal 
- elsõsegélynyújtás  
- hûtõszekrény használata 
- iratpótlás segítése, hivatali ügyek segítése 
- szabadidõ hasznos eltöltése, sportolási lehetõség 
- házi könyvtár (adomány könyvekbõl) 
- tömegkommunikációs eszközök (tv, rádió, újság) használata 

Téli krízis idõszaka alatt (nov. 1-tõl márc. 31-ig) az étkeztetést kibõvítjük reggeli és vacsora 
biztosításával az erre rászorultaknak. Utcai szociális munkát is végzünk ebben az idõszakban, 
e munkánkat a lakosság is segíti, közterületen tartózkodó személyért bejelentésre kimegyünk, 
és felajánljuk részére az ellátást. 
 



Élemiszerbank 
Az élelmiszerbank által támogatottak sorába felvették intézményünket. A tõlük kapott 
adományokat az intézményen kívül élõ rászorultaknak is szeretnénk eljuttatni. 
Az Élelmiszerbank célja a gazdaságban keletkezõ, még fogyasztható élelmiszerfeleslegek 
szétosztása a rászorulók között. Alapelvei: ingyenesség, függetlenség. Mûködése: az 
élelmiszerbankok elutasítják a pénz „elsõbbségét”, tevékenységük alapja az aktív és 
felelõsségteljes szolidaritás megvalósítása és hirdetése. Azon munkálkodnak, hogy 
tanúskodjanak a szegénység létérõl, az éhezés, mint függõség elfogadtatásán keresztül. 
 
Ennek fényében a mûködésüket 

- természetbeni adományok, 
- mûködési költségek támogatók általi átvállalása, 
- karitatív szervezetek részvétele, 
- egyéb támogatások, adományok 

biztosítják. 
 
Intézményünkben rehabilitációs munkát is folytatunk. Szem elõtt tartjuk, hogy a hajléktalan 
ember nem egy akarat nélküli személy, ebben a munkában Õ a meghatározó erõ, a változást, 
a lehetõségeket nem lehet erõltetni, „sikerre” csak akkor számíthatunk, ha Õ is akarja 
a változást. 
 
Fizikai rehabilitáció 
A fizikai rehabilitáció során az egészség helyreállítására, az alapvetõ szokások, a személyi, 
környezeti higiénés mûködés újraépítésére törekszünk. Az egészség helyreállítása és a kiesett 
funkciók pótlása érdekében eljuttatjuk a felhasználót a rehabilitációt végzõ szervezetekhez.  
 
Pszichés rehabilitáció 
 

- A pszichés rehabilitáció célja a lelki, érzelmi folyamatok átmeneti zavarainak 
következtében kialakult állapot megszûntetése, a normális mûködés helyreállítása. 

- A depriváció a nélkülözés következtében kialakult mentális leépülés megállítása, 
korrekciója. 

- Az önbizalom, önbecsülés elvesztésének, a biztonságvesztés állapotának oldása. 
- A személyes sors feletti döntés képességének és a kapcsolati hálónak az újraépítése. 

 
Szociális rehabilitáció 
A szociális rehabilitációs munkánk célja a felhasználó önfenntartó, önérvényesítõ 
képességének visszaállítása, a munkaerõpiacra való visszavezetése. 
 
Az intézményben folytatott szociális és mentális gondozás: 
Az átmeneti szálláson végzendõ szociális munka során szociális és mentális gondozást 
végzünk egyéni esetkezeléssel. A felhasználók részére szociális csoportmunka, közösségi 
szociális munka, az átmeneti szállóról történõ továbblépéshez nyújtott személyre szabott 
segítséget biztosítunk. Az intézményen belüli közösségi élet szervezése, szocioterápia, családi 
és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése, igény szerint hivatalos ügyek intézésének 
segítése.  
 
Bízunk benne, hogy az intézmény által biztosított lehetõségekkel élnek, ezzel 
a településükön esetlegesen hajléktalanná váló emberek részére lehetõséget nyújtanak a 
szakszerû szociális megsegítésre. 


