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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
S z é k h e l y é n 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes Város Önkormányzat a Képviselő-testülete 27/2011. (I.21.) Kt határozatával a 
Hajléktalan Segítő Központ vezetőjének megbízását azonnal hatállyal visszavonta. Az 
intézményvezetői feladatokat azóta Kocsyné Takács Ildikó mb. intézményvezető látja el.                        
A Képviselő-testület fenti számú határozatával felkérte a polgármestert, hogy az új 
intézményvezető megbízása céljából pályázat kiírásáról gondoskodjon. 
 
Időközben megérkezett a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete ajánlattétele a 
Hajléktalan Segítő Központ feladatainak átvállalására. 
 
Az ajánlat értelmében a Magyar Vöröskereszt ellátási szerződés keretében átvállalná az 
intézmény működtetését oly módon, hogy a szerződő felek az ingatlan térítésmentes  
használatba adásáról állapodnának meg, a tulajdonjog a szerződés megkötésével nem 
változna. Ugyancsak külön szerződés keretében kerülne meghatározásra a finanszírozás, az 
önkormányzati támogatás összege, valamint a felhasználásról szóló elszámolás. Az 
esetlegesen létrejövő szerződés szerint 2011. évben a normatív támogatás 
igénylése/felhasználása szintén külön rendelkezés alapján kerülne elszámolásra, 2012-től a 
normatívával kapcsolatos igénylésről/elszámolásról a Magyar Vöröskereszt gondoskodna. A 
szakmai munkával, fejlesztésekkel kapcsolatos elgondolásokat az ajánlás tartalmazza. 
 
Olyan szakmai programot garantálnak, amely biztosítja a rászorulók megfelelő ellátását. Több 
fejlesztési irány is van a programban, a Vöröskereszt nem csak a fizikai ellátást, hanem a 
mentális segítségnyújtás kérdését is kiemelten kezeli.  
 
A prevenciós programok és egyéb szakmai fejlesztések kapcsán a Vöröskeresztnek az élet- és 
egészség védelme törvényben meghatározott feladata. Nagyon sok prevenciós témájú 
előadást, képzést tartanak, és készítenek fel fiataloktól az idősebbekig. A hajléktalanok 
prevenciós foglalkozása magába foglalja az általános egészségmegőrzést, az alkohol elleni 
küzdelmet, a szociális érzékenység fejlesztését, a társadalmi beilleszkedés fejlesztését. 
Az idei évben azokat a kötelező ellátásokat tudják biztosítani, ami jelenleg is a hajléktalan 
szállón működik. A cél a 24 órás egészségügyi centrum, amit szeretnének megvalósítani, 
hogy támogassa a beteg hajléktalanokat, hogy legyen egy olyan bázis, ahova a gondozásra 
szoruló hajléktalanokat be lehet szállítani, és ellátni. 
A centrum működtetését a kórházzal együttműködve lehetne a legpraktikusabban megoldani. 



 
A Magyar Vöröskereszt, mint az ellátási szerződés szerinti fenntartó jogosult pályázni, nincs 
kizárva semmilyen  pályázati forrásból. 
A nyílászárók cseréjét is ilyen formában szeretnék megvalósítani, a hosszú távú célok közé 
sorolják a fűtéskorszerűsítést, mellyel ugyancsak megtakarítást lehet elérni. 
 
A munkavállalókra vonatkozóan is úgy nyilatkozott az ajánlattevő, hogy a feladatellátási 
szerződés megkötése után egy munkavállalót sem érhet hátrány, a kötelező juttatásokat is 
biztosítják. 
 
A Szociális Bizottság 49/2011. (III.22.) Szoc. számú határozatával a Magyar Vöröskereszt 
Csongrád Megyei Szervezetével történő együttműködést javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy 
a szerződés 3 év próbaidővel kerüljön megkötésre, valamint a Vöröskereszt garantálja, hogy 
az intézményben jelenleg dolgozó munkatársakat a továbbiakban is alkalmazza. 
 
A Hajléktalan Segítő Központ a Szentes Kistérség Többcélú Társulása személyes 
gondoskodást nyújtó intézményi társulása keretében működik, ezért az intézményfenntartó 
társulás működéséről és a vonatkozó dokumentumok módosításáról a társult önkormányzatok 
képviselő-testületei hivatottak dönteni. A feladatellátás megváltoztatásához valamennyi 
érintett képviselő-testület egybehangzó döntése szükséges. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ajánlattétellel kapcsolatos 
előterjesztést vitassa meg, és hozzon határozatot az intézmény további működtetésére 
vonatkozóan. 
 
…../2011.(IV.29.) 
Tárgy: Hajléktalan Segítő Központ feladatátadása 
 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T 
A/ változat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Vöröskereszt 
Csongrád Megyei Szervezetének a Hajléktalan Segítő Központ feladatainak átvállalására 
vonatkozó ajánlattételéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület  támogatja, hogy a tulajdonjog megtartása mellett a Hajléktalan 
Segítő Központ keretében ellátott szociális feladatokat (népkonyha, nappali melegedő, 
átmeneti szálló, éjjeli menedékhely) ellátási szerződés keretében a továbbiakban a 
Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete lássa el. 

2. A Képviselő-testület a Hajléktalan Segítő Központ Szentes, Rákóczi F. u. 183. sz. 
alatti ingatlant térítésmentesen a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete 
részére a tulajdonjog megtartásával használatba adja, és felhatalmazza Szentes Város 
Polgármesterét - a társult önkormányzatok egyetértő határozatai esetén - az ellátási 
szerződés megkötésére. 

3. Az önkormányzat által biztosítandó önkormányzati támogatás összegéről minden 
évben külön szerződés keretében kell megállapodni oly módon, hogy a költségek 
tekintetében az ellátási szerződés megkötésekor meglévő szolgáltatásokat valamint 
személyi feltételeket kell figyelembe venni. Az önkormányzati támogatás összege a 
normatív támogatás, valamint a saját bevételek inflációval növelt összegének a 
különbözete lehet, úgy, hogy a költségek vonatkozásában az intézmény működtetője 



és az önkormányzat közösen, egyenlő arányban viseli az egyeztetett költségeket. 2011. 
évben 2.929 eFt  időarányos részét kell költségviselés szempontjából figyelembe 
venni.  

 
Felelős személy: Szentes Város Polgármestere 
Határidő: 2011. július 30. 

 
B/változat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Vöröskereszt 
Csongrád Megyei Szervezetének a Hajléktalan Segítő Központ feladatainak átvállalására 
vonatkozó ajánlattételéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület nem támogatja, hogy az önkormányzat a Hajléktalan Segítő    
Központ keretében ellátott feladatokra ellátási szerződést kössön a Magyar 
Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetével. Felkéri a Polgármestert, hogy a 
Képviselő-testület korábbi döntése értelmében az  intézményvezetői pályázatot írja ki. 

 
A határozatról értesítést kapnak: 
 

1. Szentes Város Polgármestere 
2. Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete 
3. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya 
4. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 

 
 
Szentes, 2011. április 8. 
 
 
                                                                                       Szirbik Imre 
                                                                         polgármester felhatalmazásával 
 
 
                                                                           Lencséné Szalontai Mária 
                                                                                    osztályvezető 
                                                                              Szociálpolitikai Osztály 
 
 
 


