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Az Ön által feltett „ Eddig mennyien haltak meg kihűlés- miatt a télen? " című írásbeli kérdésre
– Balog Zoltán miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom .
A Kormány hajléktalanokat érintő intézkedései túlmutatnak az alapvető létfeltételek
biztosításán. Fontos, hogy minden hajléktalan ember lehet őséget kapjon a szolgáltatások
igénybevételére, és senki ne kényszerüljön arra, hogy közterületen kelljen éjszakáznia . Ennek
a célnak az elérése érdekében a Kormány komplex intézkedéseket tett az elmúlt id őszakban ,
és további fejlesztéseket is tervez, így téve hatékonyabbá a szolgáltatások m űködését .

A korábbi évekhez hasonlóan a Kormány 2016-ban is – a költségvetés éves normatív
hozzájárulásán felül – pályázati támogatásokkal is finanszírozta a hajléktalan embere k
ellátását: az erre rendelkezésre álló forrás 359 900 000 forint volt .

A kiegészít ő forrás egyik célja, hogy az ellátók felkészüljenek a téli kihívásokra és mindenki t
fogadni tudjanak .

A pályázatok 2016 májusában kerültek kiírásra, és 2016 őszére megszületett a támogatandó
pályázatokról a döntés, és a nyertes pályázók még 2016-ban hozzájutottak a támogatáshoz .
A téli krízisidőszakot érintő programok :
- az étkeztetések támogatása a téli id őszakban ,

az utcai szociális munka kiegészítő támogatása a krízishelyzetek kezelésére és
megelőzésére ,

- kisebb településeken a téli időszakban végzett utcai segítségnyújtás támogatása ,
- megyei krízisautó szolgálatok működésének támogatása ,
- krízisférőhelyek támogatása a téli id őszakban .
A pályázati döntésnek megfelelően – többek között – országosan 3500 hajléktalan ember nap i
egyszeri étkeztetése valósul meg szombaton, vasárnap és a munkaszüneti napokon, több min t
7000 hajléktalan ' ember egészségügyi kiegészít ő ellátása történik, továbbá az utcán él ők
speciális szükségleteire reagáló ún . befogadó férőhelyek, valamint kiegészítő utca i
szolgálatok, illetve megyei szinten krízisautó szolgálatok működnek .



A Kormány további pályázati forrásokkal támogat fontos éves programokat is, amelyek 2016 .
július 1 . és 2017. június 30. között működnek, és kiegészítik a meglév ő segítő eszközöket . Ide
taroznak:
- a hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatásai, amelyek keretében többe k

között gyógyszerek, lábadozók, gyógyászati segédeszközök, oltások, beteg hajléktalan
emberek kórházi felszerelése finanszírozható ,

- hajléktalan szállások, nappali melegedők bútorainak, egyéb eszközeinek cseréje, pótlása a
szállások élhetőségének, használhatóságának javítására ,

- az intézmények korszer űsítésének támogatása : a működést gátló, hátráltató hibák
elhárítására ,

- a lakhatás, a foglalkoztatás, a társadalmi beilleszkedés, mentális fejlesztések támogatása ,
melyek célja a hajléktalan létből kivezető utak szélesítése, továbbá ide taroznak a
hajléktalan emberekkel dolgozó szociális munkásokat támogató szupervíziók is . Idén
több forrás jutott a mentális állapot javítására és a szupervíziókra, köszönhetően annak,
hogy az étkeztetések finanszírozására uniós források is fordíthatók .

- a hajléktalan-ellátás diszpécserszolgálatainak támogatása, melyek els ősorban az utcán
kialakuló krízishelyzetek kezelésében és megel őzésében a napi operatív irányító, a
szolgáltatásokat koordináló munkát végzik .

A hazai kiegészítő forrásból támogatott szervezeteket és pályázati programokat a
Hajléktalanokért Közalapítvány köteles megjeleníteni a honlapján .

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program — Közterületen él ők számára
természetbeni juttatás biztosítása (RSZTOP-2) keretében 4 milliárd forint áll rendelkezésre ,
amely 2016 és 2020 között heti öt napon át, munkanapokon átlagosan 4 000 közterületen él ő ,
éjjeli menedékhelyen éjszakázó, illetve hajléktalanok átmeneti szállásán vagy els őként
lakhatásban élő hajléktalan ember számára biztosít lehet őség szerint egyszeri étkezést . Ennek
megfelelően a hajléktalan emberek megfelelő mennyiségű és minőségű, tápláló és
vitaminokban gazdag élelemhez juthatnak . Az RSZTOP programot a Hajléktalanokér t
Közalapítvány bonyolítja le országosan, jelenleg naponta közel 3000 adag étel kerü l
kiosztásra .

Hajléktalan emberek részére országosan éves szinten folyamatosan több mint 950 0
szálláshely áll rendelkezésre éjjeli menedékhely és hajléktalan személyek átmeneti szállás a
formájában. Ezen kívül a téli időszakban több mint 1500 többlet férőhely áll rendelkezésre
(időszakos kapacitás), ami az ilyenkor várható megnövekedett igénybevétel miatt jelen t
segítséget . Emellett országosan több mint 7 000 fér őhellyel működnek nappali melegedők. Ez
jelentős többlet lehetőséget nyújt a leghidegebb éjszakákon a rászorulók elszállásolására .

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében került kidolgozásra az utcá n
élők részére, a hajléktalanságból kivezető utakat biztosító, tartósabb segítséget nyújtó ún .
Elsőként lakhatás program, mely kiírás már elérhet ő a pályázók számára, összesen 1, 7
milliárd forint támogatási kerettel .

E program elsődleges célja az utcán élők kivezetése krízishelyzetükbő l azzal a céllal, hogy a z
intézményi gondozási idő lényegesen lerövidüljön (vagy egyáltalán ne is kerüljön erre sor) ,
miközben az ellátás költségfelhasználása is hatékonyabbá váljon . Az utcán élők sikeres és
eredményes társadalmi integrációjához széles -kör ű szociális segítés, egészségügyi ellátás ,
képességbeli és mentális fejlesztés, az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközö k
alkalmazása szükséges, de ezek csak akkor alkalmazhatóak sikerrel, ha a biztonságos lakhatá s
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iránti alapvető emberi igényt ki tudjuk elégíteni . E célok eléréséhez fontos a segítő i környezet _
megteremtése, ami biztosítja az utcán élő hajléktalan emberek eredményes integrációjána k
elérését .

A Kormány célja egy igazságos és célzott szociális ellátórendszer m űködtetése, amely épít az
egyéni és helyi felelősség vállalásra . Ezen elvek mentén került sor a pénzbeli szociáli s
ellátások rendszerének 2015 . március 1-jei átalakítására .

A szociális ellátások megerősítésével összefüggésben megkezdett munka 2017. január 1-jétő l
tovább folytatódik. A Magyarország 2017 . évi központi költségvetésérő l szóló törvény szerint
több ellátás összege, így például az ápolási díj, és a megélhetést biztosító jövedelemmel nem
rendelkező időskorú szémélyek részére nyújtott időskorúak járadékának összege emelkedett .
Ezen felül, 2018-tól az id őskorúak járadékának összege a mindenkori nyugdíjemelésse l
azonos mértékben emelkedik. A szociális juttatások döntő többsége a település i
támogatásokba olvadt bele, amire a Kormány 30 milliárd forinttal többet ad, mint amennyit a z
utolsó szocialista kormányzat kínált .

A Kormány 2011-ben indította el a szociálisan rászorulók téli fűtését könnyítő programot .
Ennek lényege, hogy az ötezer lakosnál kisebb települések önkormányzatai támogatás t
kapnak ahhoz, hogy térítésmentesen adhassanak téli tüzel ő t . Az első két évben egymilliárd ,
2013-ban kétmilliárd, 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban pedig már hárommilliárd forint volt a
megpályázható keret . 2016-ban összesen 2289 önkormányzatnak ítélt meg szociáli s
tüzelőanyag-támogatást a Belügyminisztérium .

A döntés értelmében 2107 önkormányzat 151 ezer erdei köbméter tűzifát vásárolhat (összese n
2, 71 milliárd forintért), 182 önkormányzat pedig 82 ezer mázsa barnak őszenet vehet
(összesen 288,6 millió forintért) . Barnakőszénre tavaly lehetett másodszor pályázni, taval y
tovább nőtt az érdeklődő települések száma. A hátrányos helyzetű önkormányzatok
mentesülnek-az önrész megfizetése alól, másoknak pedig ezer forint önrészt kell állniuk .

A Földművelésügyi Minisztérium 2017 . január 5-i tájékoztatása alapján az állam i
erdőgazdaságok 2017 . január 5-ig 86 256 erdei köbméter tűzifát szállítottak ki azon
önkormányzatok részére, akik tőlük rendelték meg a tűzifát, valamint további 51 478 erdei
köbméter tűzifa leszállítására vállaltak kötelezettséget .

A Kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a legrászorultabbak ellátása folyamatosa n
megoldott legyen, egyúttal köszönjük minden ágazatban dolgozónak és ágazaton kívüliekne k
azt a fokozott odafigyelést és törődést, amivel a téli nagy hidegben a szolgáltatók munká '
a rászorulókat segítik .

Budapest, 2017 . január 23 .
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