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Tárgy: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ hajléktalan 

személyeket ellátó szolgáltatásainak átszervezése 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács!  

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 14/2020. HTKT határozatával döntött 

a Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11/a. szám alatti Családok Átmeneti Otthona II. intézményi 

egység megszűntetéséről. Fenti határozattal arról is döntött a Tanács, hogy hozzájárul 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye, illetőleg nappali melegedő létrehozásához a megüresedett 

Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11/a szám alatti épületben. 

Az épület felújítása és kisebb átalakítása megtörtént, azonban az elmúlt időszakban több olyan 

folyamat indult el, amely befolyásolhatja az intézménnyel kapcsolatos döntéseket és amelyek 

miatt az intézményvezető javasolta az intézmény átszervezésének újbóli megtárgyalását. 

 

Kiskunhalason az elmúlt évekhez képest felére csökkent a látókörünkben lévő hajléktalanok 

száma. A 30 férőhellyel működő szállón jelenleg 21 fő tartózkodik. A városból további 3 fő 

várható a téli hónapokra. Helyi, illetve kistérségen belüli lakóhellyel jelentkezők száma 

lecsökkent. Amíg 5 évvel ezelőtt 40-45 fő is megfordult a szállón, az utóbbi 1-2 évben a 

létszámot nem sikerül huzamosabb ideig 25 fő fölé emelni. Ez több okra vezethető vissza. A 

hajléktalanok jelentős része a rendszerváltás után került ebbe az élethelyzetbe. Az 

átlagéletkoruk folyamatosan nő, egészségi állapotuk rohamosan romlik. Egyre többen 

szorulnak ápolásra, amit nem tudunk számukra biztosítani, ezért más intézményi elhelyezésre 

szorulnak. Az ellátotti létszám csökkenését a halálozások és a más intézménybe kerülők 

távozása adja.  

 

A kórház nagy felvevőterülete következtében visszautasítások zömével kell élnünk. Kecel, 

Kalocsa, Kiskőrös nem rendelkezik hajléktalan ellátással, Jánoshalmáról, Kiskunmajsáról és 

környékéről érkező betegek közül pedig azokat próbálja a kórházi szociális munkás hozzánk 

helyezni, akik lakóhelyük ellátásának problémás esetet jelentenek, ezért ott nem fogadják őket. 

A börtön szintén hasonlóan jár el, ott még távolabbi lakcímmel rendelkező kliensek esetén is 

jelentkezik a pártfogó, aki hozzánk szeretné helyezni a távozásra készülő rabot. A visszautasítás 

részünkről a téli hónapokban nem megalapozott, ezért be kellene fogadnunk ezeket az 

embereket. Amennyiben hozzánk bekerülnek, úgy halasi lakcímmel fognak rendelkezni és el 

kell, hogy lássa a halasi ellátórendszer, (pl. ha ápolásra-gondozásra szorulnak, az idősek 

otthona). A városba való kijárásukat korlátozni nem tudjuk. Egyes városokban (pl. Szeged, 

Kecskemét) a hajléktalan ellátás újabb kihívása a gyermekvédelemből kikerültek - nem ritkán 



szenvedélybetegséggel kiegészülve- befogadása, mely problémának kezelését is a kisebb 

településekre háríthatják. 

 

A diszpécserszolgálat működtetése a Máltai Szeretetszolgálat feladatkörébe tartozik, akik a 

nagyvárosokban a hajléktalan ellátórendszert működtetik. Heti, télen akár napi 

rendszerességgel érdeklődnek az ellátottak létszáma felől, mert ebből következtetik, hogy a 

krízis időszakban hány embert lehet Kiskunhalasra helyezni jelzés esetén. A korábbi években 

ezért mindig telt házat „tartottunk”, ami most nem megvalósítható a kiskunhalasi és kistérségi 

hajléktalanok számának csökkenése következtében. Más városból azokat a problémás eseteket 

továbbítja a diszpécser központ, akiket a helyi ellátórendszer különböző okok miatt nem kíván 

ellátni (agresszió, pszichiátriai betegség, utcán a járókelők zaklatása, stb.).  

 

Jelenleg 4-5 olyan ellátottunk van, akinek egészségi állapota rohamosan romlik, javulás nem 

látható. Ők várhatóan rövid időn belül az idősek otthonában kerülnek majd gondozásra. Ezzel 

is nő a szállón a vidékről érkezők számára biztosítandó férőhelyszám. 

 

Mindezek alapján az intézményvezető javasolja, hogy az engedélyezendő éjjeli 

menedékhelynek és a nappali melegedőnek egyaránt 22-22 főben határozza meg a fenntartó az 

ellátotti létszámát. Ilyen formán elláthatóak a kistérségben élő hajléktalan személyek úgy, hogy 

nem kötelezhetik az intézményt más települések hajléktalanjainak befogadására. 

 

Ezzel egyidejűleg a hajléktalan szálló eredeti problémája, a nagyfokú zsúfoltság megszűnik. A 

22 fő számára a jelenlegi körülmények között megfelelő ellátást tudunk biztosítani. Ezért nem 

látszik indokoltnak a szálló ellátottjainak kiköltöztetése. Ezáltal az üresen maradó felújított 

épületet más szolgáltatás céljára lehetne hasznosítani. 

 

A fent leírt átszervezéshez szükséges a HTKT Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratát, 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Hajléktalanok éjjeli menedékhelye szakmai programját 

és házirendjét, valamint a Nappali melegedő szakmai programját és házirendjét módosítani 

2022. január 1. napi hatályba lépéssel.  

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az alábbi határozati javaslatok megtárgyalására és 

elfogadására. 

 

 

Határozati javaslat I.:  

 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt arról, hogy 

14/2020. (06.24.) Htkt. határozatot annak 2. pontja kivételével, valamint a 7/2021. 

(VI.4.) elnöki határozatot, amely a 14/2020. (06.24.) Htkt. határozat módosításáról 

rendelkezik, hatályon kívül helyezi.  

 

Határozati javaslat II.: 

 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a 

Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézményi egység megszüntetéséhez 2021. 

december 31. napi hatállyal. 

 

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul a 

hajléktalanok éjjeli menedékhelye (6400 Kiskunhalas, Molnár u. 6.) intézményi 



egység 22 férőhelyes kapacitással történő létrehozásához a jelen döntést követően 

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

Kiskunhalas Város Önkormányzata a költségvetésében biztosítja. Az intézmény 

ellátási területe: a kistérség közigazgatási területe. 

 

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

melegedő (6400 Kiskunhalas, Molnár u. 6.) intézményi egység 22 férőhelyes 

kapacitással történő létrehozásához a jelen döntést követően a lehetséges 

legrövidebb határidőn belül, azzal, hogy a szükséges költségeket Kiskunhalas 

Város Önkormányzata a költségvetésében biztosítja. Az intézmény ellátási 

területe: a kistérség közigazgatási területe. 

 

4. 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. 

 

5. 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 és azok esetleges módosításait aláírja. 

 

6. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 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 és azok esetleges 

módosításait aláírja. 

 

7. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Szociális 

Szolgáltató Központ hajléktalan személyeket ellátó szolgáltatásainak átszervezése 

érdekében szükséges módosításokkal ellátott, a HTKT Szociális Szolgáltató 

Központ Alapító okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Hajléktalanok 

éjjeli menedékhelye szakmai programját és házirendjét, valamint a Nappali 

melegedő szakmai programját és házirendjét. 

 

 

Határidő: 2022.január 1. 

Felelős : Fülöp Róbert elnök 

Értesül: Juhász György HTKT SzSzK intézményvezető 

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tagönkormányzatok 

 

 

 

Kiskunhalas, 2021. november 12. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 


