
Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 
6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. 
 
C-3131/2012. 
Témafelelős:  Lencséné Szalontai Mária 
                       Tedás Zoltán 
                          
                                                                    Tárgy:  Hajléktalan Segítő Központtal kapcsolatos 
                                                                                  pályázathoz támogatás kérése  
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
S z é k h e l y é n 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 149/2011. (VI.24.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a 2012. évi 
költségvetési koncepció készítéséig fel kell mérni a nappali melegedő, valamint az éjjeli 
menedékhely felújításához, akadálymentesítéséhez szükséges költségeket. A Képviselő-
testület felkérte az intézmény vezetőjét, hogy használjon ki minden pályázati lehetőséget, 
amellyel a feltárt hiányosságok megszüntetésre kerülhetnek. 
 
A Hajléktalan Közalapítvánnyal folytatott egyeztetések eredményeként 2011. december 16-án 
kelt levelében a Közalapítvány nyilatkozott, hogy a részükre megküldött okiratok alapján 
megállapították, hogy a Szentesi Hajléktalan Segítő Központ önálló jogi személy, így a 
pályázatokból való kizárás csak az intézményre vonatkozik, Szentes Város Önkormányzata 
indulhat a hajléktalan ellátást érintő pályázatokban. 
 
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében jelent meg a TIOP 3.4.2-11/1 
„Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények 
korszerűsítése”című pályázati felhívás. 
 
A pályázat legfontosabb jellemzői 
 
A pályázat célja a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítése a nyújtott 
szolgáltatások minőségének javítása az igénybe vevők méltó életkörülményeinek 
megteremtése érdekében. A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett 
intézmények célcsoportjához tartozó speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi 
csoportok társadalmi aktivitása, életminősége javuljon, és a helyi közösségben való aktív 
részvétele növekedjen. 
A korszerűsítés jelen pályázati felhívás értelmezésében az intézményi ellátást jelenleg is 
szolgáló épületek felújítása, átalakítása, bővítése. 
 
A  pályázat benyújtásának határideje:  2012. február 13. 
Támogatás formája:    Vissza nem térítendő támogatás 
A pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 10 mFt, maximum 180 
mFt. 
A projekt teljes költségvetése 100 %-ban támogatott, saját forrást nem kell biztosítani. 
 
Az intézmény elsődleges célkitűzése a pályázati forrás biztosításával az Éjjeli menedékhely 
felújítása-, akadálymentesítése- és a fűtéskorszerűsítése, az Éjjeli menedékhely férőhelyeinek 
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bővítése 20-ról, 26 férőhelyre, valamint a 26 férőhelyen belül 1 db 4 férőhelyes női szoba 
kialakítása. 
 
Az Éjjeli menedékhelyen az 1996-os kialakítása óta jelentősebb átalakítási-, fejlesztési- és 
rekonstrukciós munkálatok nem történtek. Mindeközben az épület állaga, állapota leromlott, 
elhasználódott, fűtése műszaki- és energiatakarékossági szempontból is korszerűtlen, az 
akadálymentesítés sem a lakótérben (korlátok, küszöbök, jelzések), sem pedig a 
vizesblokkban nincs megoldva. A falak elhasználódtak, a vakolat elöregedett, a burkolat 
töredezett, rosszul takarítható, elavult. 
 
A fent említett hiányosságok miatt az ellátási forma 2012. december 31-ig rendelkezik 
határozott idejű működési engedéllyel. 
 
A tárgyi feltételek biztosítása érdekében a jelenlegi épületrész – Éjjeli menedékhely – 
energetikai felújítását tervezik nyílászáró cserével, homlokzat és födém hőszigeteléssel, 
önálló fűtési rendszer kialakításával, ezen kívül egyéb építészeti (burkolatok, festés-mázolás, 
stb), épületgépészeti- és épületvillamossági felújítás is történik. A jelenlegi épületrész – Éjjeli 
menedékhely – felújítása- és átalakítása mellett, épület- és férőhely bővítésre is sor kerülhet. 
 
Kialakításra kerülhet: 

 1 Női (4 személyes)- és 3 Férfi (8-8-6 személyes) szálláshely/szoba 
 1 Ügyeleti szoba (2 személy részére) 
 1 „Raktár” vagy Csomag-megörző szoba/helyiség 
 1 Teakonyha 
 1 Vizesblokk 

- Férfiak  részére: 2-2 WC-vel-, pissoárral-, mosdóval és 4 tusolóval 
- Nők részére: WC-vel-, tusolóval ami egyben a mozgáskorlátozottak 

vizesblokkjais  
 1 Gépészeti helyiség (ami egyben kazán- és takarítószer tároló) 
 1 Összekötö folyosó: az új Éjjeli menedékhely folyosó építésével kerül összekötésre a 

Nappali melegedővel. A folyosón kialakításra kerül egy – közös – akadálymentesített 
bejárat, mint Főbejárat. 

Eszköz-beszerzési igény: 
 Ágy  

- Női szoba:     2 db emeletes ágy (1 db ágy/2 fő) betét nélkül, Férfi szobák: 11 
db emeletes ágy, betét nélkül. Mindösszesen: 13 db emeletes ágy; 

- Ügyeletes szoba: 2 db egyszemélyes (ágyneműtartós) heverő. 
 Ágybetét 

- az Éjjeli menedékhely valamennyi szobájába, ágyanként 1-1 db (ö.: 26 db), 
mosható/fertőtleníthető ágybetét. 

 Szék 
- az Éjjeli menedékhely valamennyi szobájába, személyenként 1-1 (ö.: 26 db) 

db, mosható szék; 
- az Ügyeleti szobába 2 db kényelmes-, háttámlás szék; 
- a Teakonyhába 4 db (mosható/fertőtleníthető) háttámlás szék. 

 Asztal 
- az Ügyeletes szobába 1 db „Ügyeletes”-íróasztal; 
- a Teakonyhába 1 db (mosható) konyhaasztal. 

 Konyhabútor 
- a Teakonyhába 1 db „Mini-konyhabútor”. 

 Polc 
- az Ügyeletes szobába 1 db polc/szekrény. 
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 Szekrény 
- az Ügyeletes szobába 1 db Előszoba (kabát-akasztós) szekrény; 
- a „Raktár” (Csomag-megőrző) szobába/helyiségbe, két oldalt a falra beépített 

szekrénysor, fakkos/tárolós rendszerben kiépítve (megfelelően méretezve), 
min. 26 főre. 

 Pad 
- A „Raktár” (Csomag-megőrző) szobába/helyiségbe – középre – padsor. 

A beszerzéseknél figyelembe kell venni a törvényi előírásokat, mely szerint: 
- a berendezési tárgyak könnyen tisztíthatóak-, illetve fertőtleníthetők legyenek; 
- 15 ellátottra legalább 1 zuhanyzó- és nemenkénti illemhely kell/jusson; 
- egy lakószobában legfeljebb 20 személy helyezhető el; 
- nem szükséges az ágynemű biztosítása. 

Az előzetes számítások alapján a projekt becsült költsége bruttó 98,5 mFt, 100 %-os 
támogatás mellett. 
 
Fentiek alapján kérem a következő határozati javaslat elfogadását: 
 
…………/2012…. 
Tárgy: Hajléktalan Segítő Központtal kapcsolatos pályázathoz támogatás kérése 
 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program keretében megjelent  TIOP 3.4.2-11/1 „Önkormányzati, állami, egyházi, 
nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati felhívással 
kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint határoz: 
 

1. A Képviselő-testület egyetért a pályázat célkitűzéseivel és támogatja annak 
benyújtását. 

2. Felkéri a Hajléktalan Segítő Központ Vezetőjét a pályázat határidőre történő 
benyújtására. 

 
           Felelős: Tedás Zoltán intézményvezető 
           Határidő: a pályázat beadásának határideje 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
 

1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Jegyzője 
3. Hajléktalan Segítő Központ Vezetője 
4. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya Számviteli és Tervezési Iroda 
5. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály  
6. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 

 
Szentes, 2012. január 10. 
                                                                                          Dr. Sztantics Csaba 
                                                                                       jegyző felhatalmazásával 
 
 
                                                                                      Lencséné Szalontai Mária 
                                                                                                 osztályvezető 
                                                                                         Szociálpolitikai Osztály 


