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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján „Milyen
feladatokat látnak szükségesnek a hajléktalanság kezelése érdekében?” címme l
benyújtott, K/12179 . számú és az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott, de a
Belügyminisztérium által megválaszolásra átvett K/12180. számú írásbeli kérdésére
válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

A hajléktalanság kezelése érdekében szükséges egyes feladatokról szóló 1206/2013 . (IV. 15 . )
Korm. határozat alapján a Belügyminisztérium által összeállított és a 2013, május 15- i
kormányülésen tárgyalt kormány-anyag a Belügyminisztérium által megkeresett megyei
önkormányzatok és civil szervezetek adatszolgáltatásán alapul .

A Belügyminisztérium megkeresésére választ küldő megyeszékhely megyei jogú városo k
önkormányzatai közül 6 (Tatabánya, Kaposvár, Kecskemét, Szolnok, Miskolc é s
Zalaegerszeg) jelezte, hogy illetékességi területükön a hajléktalan-ellátásban kapacitáshián y
nem tapasztalható, ezért 2013 . év végéig nem tervezik a férőhelyek számának bővítését vag y
új intézmény létrehozását . Az önkormányzatok közül 2 (Debrecen és Nyíregyháza) jelezte ,
hogy a férőhelyek számát növelni szeretnék . A szükséges bővítés egy részével kapcsolatban
az egyeztetések lefolytatása, a működési engedélyek beszerzése folyamatban van . További 9
önkormányzat (Szombathely, Győr, Budapest, Szekszárd, Pécs, Eger, Békéscsaba, Szeged é s
Salgótarján) illetékességi területén kapacitásbővítésre lenne szükség.

Debrecen : 179 bentlakásos . és 66 nappali ellátást biztosító férőhely áll rendelkezésre . Számuk
nem elegendő , jelenleg 180 férőhely hiányzik .
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Ebben az évben lehetővé vált, hogy az önkormányzat megfelelő ingatlant biztosítson egy
újabb, 30 férőhelyes éjjeli menedékhely létesítéséhez .

Nyíregyháza : nappali melegedő 100 fő , éjjeli menedékhely 100 fő , átmeneti szállás 18 fő ,
hajléktalanok otthona 50 fő, szenvedélybetegek nappali ellátása 30 fő részére megoldott, így
összesen 298 férőhely áll rendelkezésre . A város bővítené az átmeneti szállás férőhelyeinek
számát 18-ról 35 főre, a szenvedélybetegek ellátását 30-ról 50 főre, ami összesen 3 7
férőhelyes bővítést jelent, továbbá 50 fős nappali melegedő . Mindezzel párhuzamosan egy
egészségügyi centrum kialakítását tervezik, amihez a feladatellátás megszervezése, a
működési engedélyek beszerzése folyamatban van .

Pécs : az éjjeli menedékhely 90 állandó és 96 id őszakos férőhellyel rendelkezik, valamint 8 8
férőhely biztosított az átmeneti szálláson, ez összesen 274 férőhelyet jelent. A városban
hozzávető leg 760 fő hajléktalan él, az önkormányzat 80 férőhely hiányátjelezte .
Kertvárosi környezetben a jelenleg is hajléktalanok gondozásával foglalkozó egyház i
intézmény 80 fő ellátására vállalkozik . A meglévő ingatlanállomány b ővítését tervezik, a
meglévő ingatlanban 40 fő , a kibővített ingatlanban szintén 40 fő kerülhet elhelyezésre .

Győr: 150 férőhelyes átmeneti szálló, 30 férőhelyes éjjeli menedékhely, 50 férőhelyes
rehabilitációs otthon és 40 férőhelyes hajléktalanok otthona működik. Az önkormányzat
tájékoztatása szerint 100 férőhely kapacitás hiány van a városban .

Eger: a hajléktalanok ápoló-gondozó otthonában 26 fő , átmeneti szálláson 10 fő , éjjel i
menedékhelyen 34 fő , összesen 70 fő elhelyezése megoldott . Az önkormányzat tájékoztatása
szerint az éjjeli menedékhelyen és átmeneti szálláson szükség lenne közösségi helyiségre ,
főzési, ételmelegítési lehetőség (konyha) kialakítására, nappali melegedő és szakszemélyzettel
működő egészségügyi-szociális részleg (lábadozó) kialakítására . Ezen felül a 25 fő részére
tervezett nappali melegedő kialakítását tartják szükségesnek a jelenleg működő intézmény
udvarán .

Szekszárd : a hajléktalanok számára megfelel ő számú férőhely . biztosított . Éjjel i
menedékhelyeken a férfi ellátottak számára 5-10 fős kapacitásbővítés, női ellátottak számára
5-10 fős intézményrészleg kialakítása szerepel a tervek között.

Budapest : átmeneti szálláson 3352 férőhely, éjjeli menedékhelyen 2433 férőhely, nappali
melegedőben 3990 férőhely, hajléktalanok otthonában 60 férőhely, hajléktalanok
rehabilitációs intézményében 29 férőhely áll rendelkezésre .

Szombathely : a nappali melegedő 40 férőhellyel, az éjjeli menedékhely 25 állandó és 2 0
ideiglenes férőhellyel, az átmeneti szállás 78 férőhellyel, a hajléktalanok otthona 26
férőhellyel működik . A városban 20 férőhelyes kapacitásbővítésre lenne szükség .

Békéscsaba : a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője Békéscsab a
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló leromlott m űszaki állapotú épületben
működik. A szálló a téli id őszakban maximális kihasználtsággal működik. A téli időszakban
megoldásként évek óta megnyitják a nappali melegedő t éjszakára is .

Szeged : 4 hajléktalan személyek számára ellátást biztosító szociális intézmény működik,
amelyek együttesen 103 fő részére éjjeli menedékhelyet, 60 fő részére átmeneti szállást, 16 fő
részére egészségügyi intézményben való elhelyezést és 80 fő részére nappali melegedő t



biztosítanak. A két fenntartó intézmény közül a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás a
Egyesített Szociális Intézmény b ővítené 5Q fő részére, Ezen a területen új hiánypótl ó
szólgáltatás kialakítására is sor kerülne . A másik intézményfenntartó, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat nappali meleged őt tart fenn 30 fő részére, ennek 30 -40 fővel való bővítése
indokolt .

Salgótarján : 42 férőhelyes férfi és 20 férőhelyes, nők részére fenntartott átmeneti szállás ,
valamint 15 férőhelyen nappali menedékhely működik. Az átmeneti szállók esetében nem
mutatkozik kapacitáshiány, a nappali meleged ő és az éjjeli menedékhely kihasználtsága
rendkívül magas, így azok b ővítése indokolt.

Tájékoztatom Képviselő Asszonyt, hogy a hajléktalan-ellátás a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX . tv és a szociális igazgatásról és a szociáli s
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében az önkormányzatok feladata, azonban a
Kormány kiemelt ügyként kezeli ezt a kérdést .
A „Fíftött utca” program keretében a Belügyminisztérium a F ővárosi Önkormányzattal együt t
2010 és 2013 között Budapesten összesen 555 állandó és 86 időszakos, a téli id őszakban
működtetett éjjeli menedékhely férőhelyet, és 296 nappali meleged ő férőhelyet alakított ki .
Ilyen mértékű egyidejű fejlesztésre a Fővárosban még nem volt példa .

Ezt egészíti ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított pályázati forrás, am i
2012-ben 379 M Ft, 2013-ban 372,9 millió Ft . Ez biztosította a téli időszakban működő
programok forrását (pl, . étkeztetés éjjeli menedékhelyen, gyógyszer, kötszer, vitamin stb .
biztosítása, krízisautó működtetése, stb .), valamint egyéb, az ellátást kiegészítő programok
(pl. intézményi eszközök javítása, jogsegélyszolgálat, stb.) támogatását . Az új Széchenyi
Terv keretében ezen túl, a hajléktalan emberek foglalkoztatását, lakhatását támogató
programra 917 M Ft állt rendelkezésre . A 917 millió forintos keretösszegből a fedél nélkül i
emberek ellátásával foglalkozó intézmények igényelhetnek forrásokat . Ez a pályázati forrás
kifejezetten a vidéki nehéz helyzetbe került embereknek segített, Budapest és Pest megye 5 8
millió, míg a többi megye összesen 859 millió forintra pályázhatott .
A hajléktalanok ellátására összesen a Kormány idén 8,2 milliárd forint normatív támogatás t
biztosít továbbá - más programok mellett csaknem 360 millió forint pályázati forrást nyúj t
több tucat karitatív, civil, egyházi szervezet és önkormányzat segít ő tevékenységéhez.

A fenti támogatáson túl a Kormány adósságkonszolidáció keretében eddig 2700 településne k
összesen 697 .001 .808.923,- forintót fizetett ki . Ezen források hajléktalan-ellátásban jelentkező
esetleges kapacitáshiányok megszüntetésére . történő részleges felhasználásának nincs

• akadálya.

Budapest, 2013 . szeptember ,, 9.5 . "
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