
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

a  Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

2020. június 24-i ülésére 

 

 

 

 

Tárgy: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ egyes 

szolgáltatásainak átszervezése 
 

 

Előterjesztést készítette: Juhász György SzSzK intézményvezető 

 

 

Előterjesztő: Fülöp Róbert elnök 

 

 

Bizottsági véleményezésre megkapta: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és Szociális 

Bizottság 

 

 

Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

 

 

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 

 

     

 

              Kollárné Dr. Lengyel Linda  s.k. 

                       Jegyző  

 

  

 

Szakmai és gazdálkodási szempontból áttekintette: 
 

 

 

 

        Csendes Ildikó s.k.  

   

    pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

      

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020. június 15. 

 



 

HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI  
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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

2020. június 24-i ülésére 

 

Tárgy: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ egyes 

szolgáltatásainak átszervezése 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja jelenleg tíz féle 

szociális szolgáltatást nyújt a kistérségben élő rászorulók számára.  

Ezen szolgáltatások között van olyan is, amely nem kötelezően ellátandó feladat. Ilyen 

szolgáltatás többek között a családok átmeneti otthona.  

Vannak viszont olyan szociális szolgáltatások is, amelyeket az 1993. évi III. törvény (szociális 

törvény) előírásai szerint kötelező lenne működtetni, de jelenleg mégsem tudjuk biztosítani. 

Ilyen hiányzó szolgáltatás a hajléktalan személyek ellátását biztosító nappali melegedő. 

 

A hajléktalanok átmeneti ellátását jelenleg a hajléktalanok átmeneti szállásának 

működtetésével oldjuk meg (6400 Kiskunhalas Molnár u. 6.). Ez a szolgáltatási forma sem 

finanszírozásában, sem pedig szakmai tartalmában nem a legmegfelelőbb megoldás a 

Kiskunhalason kialakult hajléktalan helyzet kezelésére. A hajléktalanok éjjeli menedékhelye 

szolgáltatás, az egyébként is kötelezően ellátandó nappali melegedő szolgáltatással kiegészülve 

szakmailag és pénzügyileg is sokkal hatékonyabb megoldás lenne. További probléma, hogy a 

hajléktalanok átmeneti szállásának jelenleg helyt adó épület rendkívül szűkös, az elhelyezési 

körülmények nem megfelelőek. 

 

A családok átmeneti otthona szolgáltatást jelenleg egy 40 és egy 25 fős intézményi egységben 

biztosítjuk (6400 Kiskunhalas Ván Benjámin u. 11/a). A szolgáltatás nem kötelezően ellátandó 

feladatunk. Az intézmény szolgáltatási iránti valós igényeket nehéz meghatározni, de az elmúlt 

években az igénylők köre valamelyest csökkent. Továbbá nehéz azt is megállapítani, hogy 

lenne-e a családok számára más megoldás a lakhatási problémáik megoldására, vagy csak a 

„kényelmesebb” megoldást kihasználva kérnek felvételt az intézménybe.  

Az új típusú korona vírus járvány miatti intézmény elhagyási tilalom bevezetését követően négy 

család hagyta el, szinte néhány nap alatt az intézményt, más megoldást találva lakhatási 

gondjaikra. Később még két család csatlakozott hozzájuk. Így a kisebb családok átmeneti 

otthona ellátotti létszámának megfelelő számú lakó hagyta el önként a két intézményt. Ráadásul 

a kisebb (25 fős) családok átmeneti otthona fenntartása lényegesen költségesebb Kiskunhalas 

város számára, hiszen kevés bevételt tud realizálni a kisebb ellátotti létszám miatt.  

 

A helyi szociális ellátó rendszerből hiányzik egy olyan (viszonylag újnak számító) szolgáltatás, 

amely a családok átmeneti otthonából kilépni szándékozó, de még teljesen önállóan lábra állni 

nem képes, illetőleg anyagi krízis miatt lakhatásban segítségre szoruló, de a családok átmeneti 

otthonában élő családoknál lényegesen jobb szocio-kulturális háttérrel rendelkező családoknak 

tud segítséget nyújtani. Ez a szolgáltatási forma a családok átmeneti otthonához kapcsolódó 

külső férőhely.  



 

Az előbb felsorolt problémákra szeretnénk megoldást a Szociális Szolgáltató Központ 

szolgáltatási struktúrájának átszervezésével. 

Ennek az elemei a következők: 

- A kisebb (25 férőhelyes) Családok Átmeneti Otthona II. megnevezésű intézményi 

egységet meg kell szüntetni. 

- A hajléktalanok átmeneti szállása intézményi egységet meg kell szüntetni. 

- A Családok Átmeneti Otthona II. megnevezésű intézményi egység jelenlegi épületében 

(6400 Kiskunhalas Ván Benjámin u. 11/a) egyrészt hajléktalan személyek részére éjjeli 

menedékhelyet, másrészt hajléktalan személyek részére nappali melegedőt kell 

kialakítani. (felméréseink szerint az épületben elfér a két szolgáltatás típus és egymástól 

elválasztható) 

- A hajléktalanok átmeneti szállása nevű intézményi egység jelenlegi épületében (6400 

Kiskunhalas Molnár u. 6.) a Családok Átmeneti Otthona I. intézményi egységhez 

kapcsolódó külső férőhelyet kell kialakítani 3 család számára. 

 

Ezzel az átszervezéssel csökkenne ugyan a családok átmeneti otthona szolgáltatás férőhely 

száma (ez a szolgáltatás nem kötelező és a Családok Átmeneti Otthona II. intézményi egység 

fenntartása jelentős kiadást jelent Kiskunhalas város számára), viszont lehetőség nyílna 

hajléktalan személyek számára nappali melegedő, valamint éjjeli menedékhely kialakítására. 

Ezáltal a hajléktalan személyek emberibb elhelyezési körülmények közé kerülnének, valamint 

az intézmény jelentős többletfinanszírozáshoz jutna. Az átszervezés kapcsán továbbá lehetőség 

nyílna új típusú szolgáltatás, a külső férőhely létrehozására. 

 

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a Szociális Szolgáltató Központ egyes szolgáltatásainak 

átszervezésére vonatkozó határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat:   

 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa támogatja a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményi 

szolgáltatásainak átszervezését, azzal, hogy a szükséges költségeket Kiskunhalas 

Város Önkormányzata a költségvetésében biztosítja. 

 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a Családok 

Átmeneti Otthona II. intézményi egység megszüntetéséhez. 

Határidő: 2020. szeptember 30-ig 

3. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a 

Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézményi egység megszüntetéséhez. 

Határidő: 2020. szeptember 30-ig 

 

4. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye (6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11/a) 

intézményi egység 30 férőhelyes kapacitással történő létrehozásához a jelen 

döntést követően a lehetséges legrövidebb határidőn belül, azzal, hogy a szükséges 

költségeket Kiskunhalas Város Önkormányzata a költségvetésében biztosítja. 

 

5. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a nappali 

melegedő (6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11/a) intézményi egység  

 



6. létrehozásához 30 férőhelyes kapacitással történő létrehozásához a jelen döntést 

követően a lehetséges legrövidebb határidőn belül, azzal, hogy a szükséges 

költségeket Kiskunhalas Város Önkormányzata a költségvetésében biztosítja. 

 
7. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a Családok 

Átmeneti Otthona I.  intézményi egységhez kapcsolódó külső férőhely (6400 

Kiskunhalas, Molnár u. 6.) 12 férőhelyes kapacitással történő létrehozásához a 

jelen napot követően a lehetséges legrövidebb határidőn belül, azzal, hogy a 

szükséges költségeket Kiskunhalas Város Önkormányzata a költségvetésében 

biztosítja. 

 
8. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Halasi 

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét, 

hogy az átszervezéshez kapcsolódó és ahhoz szükséges minden nyilatkozatot 

megtegye, dokumentumokat aláírja. 

 

9. A Társulási Tanács felhatalmazza a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás elnökét, 

akadályoztatása esetén helyettesét arra, hogy az átszervezéshez kapcsolódó és 

ahhoz szükséges minden nyilatkozatot megtegye, az eljárásokat lefolytassa, 

dokumentumokat aláírja. 

 

 

Határidő: 2020.augusztus 31-ig. 

Felelős : Fülöp Róbert elnök  

Értesül: Juhász György SzSzK intézményvezető 

Csendes Ildikó Pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Túriné Czeglédi Edit Szociálpolitikai csoportvezető 

Tagönkormányzatok 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020. június 15. 

 

 

 Fülöp Róbert s.k. 

       elnök 

 

 

 


