
Átvenné az ellátást a Vöröskereszt  

Szentes - Vöröskereszt szívesen átvenné a hajléktalanokat segítı központot, a 
szentesi képviselık egy része ellenzi az ötletet. Az intézmény nem elıször szít 
vitát, a döntésbe a kistérség településeinek is van beleszólásuk. 

Átvenné a megyei Vöröskereszt a Hajléktalan Segítı 
Központ feladatait, hangzott el a hétfıi szentesi 
testületi ülésen. A képviselıket megosztotta az ügy, 
többen fel is tették a kérdést: származik-e ebbıl a 
városnak valamilyen elınye. Például az, hogy a világ 
minden táján jelen lévı szervezetnek több forrás áll 
a rendelkezésére, mutatott rá Szirbik Imre 
polgármester. A hajléktalanellátás nem egyszerő 
ellátási forma, fogadjuk el a segítı kezet, érvelt 
Szabó Zoltán Ferenc. Móra József azt hangoztatta: ne 
fogadják el a Vöröskereszt felajánlását, nem érdemes 
kockáztatni az ellátás színvonalát. 
 
A központot a város hozta létre, de kistérségi feladatot lát el, így a döntést annak 
ellenére sem hozhatja meg egyedül Szentes önkormányzata, hogy a városatyák végül 
elfogadták az elıterjesztést. A karitatív szervezet abban az esetben dolgozhat az 
intézményben, ha a kistérség mind a 8 települése igennel szavaz. A testületi ülésen 
elhangzott: a kérdés egyelıre csak Nagytıkén került napirendre. A község nemet 
mondott azzal a kitétellel, hogy amennyiben rajtuk kívül minden település rábólint az 
átvételre, ık is újratárgyalják. 
 
A központ körül utoljára az év elején alakult ki hasonló vita, akkor a testület 
pénzügyi anomáliák miatt a központ vezetıjének megbízását azonnali hatállyal 
visszavonta. Feljelentést tettek a Szentesi Rendırkapitányságon, amely elfogultságot 
jelentett be, ezért a megyei kapitány Hódmezıvásárhelyt jelölte ki az eljárás 
lefolytatására. A vezetıi feladatokat azóta – megbízottként – Kocsyné Takács Ildikó 
látja el. Idıközben – bár a város nem írt ki ilyen tárgyú pályázatot civilszervezetek 
számára – a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete azzal kereste meg az 
önkormányzatot: átvállalná a Hajléktalan Segítı Központ feladatait. Az önkormányzat 
a vezetıi poszt betöltésére eddig nem hirdetett meg pályázatot, a folytatással 
kapcsolatban egyelıre a kistérség döntésére vár. 
 
Még nyomoznak a korábbi vezetı ellen 
 
Szenti Szabolcs, a rendırség sajtószóvivıje arról tájékoztatott: a korábbi vezetıt 
gyanúsítottként hallgatták ki sikkasztás bőntett és magánokirat-hamisítás vétség 
megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben a Hódmezıvásárhelyi Rendırkapitányság 
Bőnügyi Osztálya folytat nyomozást. A tényállás szerint a gyanúsított által vezetett 
intézmény 2008-ban sikeresen pályázott egy lakhatási program mőködtetésére, a 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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pályázati pénzzel azonban nem számolt el, annak egy részével sajátjaként 
rendelkezett.  
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