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Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 529/2016.(XI.08.) határozatával arról döntött, hogy a Hivatal „folytasson
tárgyalásokat a Grassalkovich út 294. szám alatt működő hajléktalanok átmeneti szálláshelyeit
üzemeltető szervezetekkel, valamint az ingatlan tulajdonosával az ott üzemelő intézmények
férőhelyeinek, valamint a ténylegesen ott tartózkodó személyek létszámának végleges
csökkentése érdekében.”
A megbeszélésre 2016. december 1-én 14.00 órai kezdettel került sor.
A megbeszélésen részt vettek:
Tüskés Józsefné képviselő
Mizák Zoltán képviselő
Weinmann Antal alpolgármester
dr. Laza Margit jegyző
Tóth Tiborné intézményvezető és Tarcsa Lajos intézményvezető-helyettes a Kéznyújtás a
Rászorultakért Közhasznú Alapítvány képviseletében
Laorencz Károly intézményvezető a Baptista Szeretetszolgálat képviseletében
Szegény Ákos osztályvezető

A megbeszélés felvezetéseként a képviselők részéről elmondásra került, hogy a megbeszélést
azért szorgalmazták, mert az ingatlan előtt és a tömegközlekedési járműveken a
hajléktalanellátó intézmények szolgáltatásit igénybe vevők miatt kialakult egyre romló
állapotokat szükséges lenne orvosolni, mert lakossági panaszok érkeztek a környezet higiénés
állapotával, valamint a tömegközlekedési eszközökön utazó hajléktalanokkal kapcsolatban. A
lehetőségekhez képest szükséges lenne a Fenntartóknak az ellátotti létszámot csökkenteni.
Lehet, hogy a probléma régi, de most tetőzött olyan mértékben, ami a lakosság részére már
elviselhetetlen.
A hajléktalanszállók képviselői elmondták, hogy a Kéznyújtás a Rászorultakért Alapítvány
engedélyezett férőhelyszáma 50 fő, emellett nappali melegedő üzemel náluk, ami 17.00 óráig
tart nyitva. A Baptista Szeretetszolgálat által működtetett szállókon lakók is igénybe veszik
náluk a nappali melegedő szolgáltatásait.
Sok esetben az alkohol-problémákkal küzdő ellátottak jelentik a problémát, akik nem
feltétlenül a szállók lakói, hiszen ott a házirend alapján szigorúan veszik az alkoholfogyasztás
kérdését. A probléma okát abban látják, hogy sokan vannak, akik „ingáznak” Budapest más
részeiről a nappali melegedő ellátásainak igénybevétele miatt.
A Baptista Segélyszervezet által működtetett szállók engedélyezett férőhelyszáma kétszer 150
fő és 45 időszakos férőhelyük van. Jelenleg 437 regisztrált ellátott van a szállón.
Mindkét Intézmény esetében az átmeneti szállón tartózkodók térítési díjat fizetnek.

Az ellátottakra vonatkozó házirend betartatása csak azokkal az ellátottakkal szemben
lehetséges, akik az átmeneti szállót veszik igénybe, a nappali melegedő szolgáltatásait
igénybe vevő hajléktalanokra vonatkoztatva a házirendet csak abban az időszakban lehet
rákényszeríteni, betartatni, amíg a melegedő szolgáltatásait veszik igénybe. A nappali
melegedő koraesti zárását követően ezekre az emberekre az intézményeknek már nincs
ráhatása. Vannak olyan hajléktalanok, akik inkább az utcán élnek és nem akarnak átmeneti
szállóra költözni. Ők azok, akik a problémát jelenthetik, mert a melegedő zárása után nagy
részük megindul a belváros felé, esetleg útba ejtve a területen működő italboltokat, majd a
napközbeni ellátásért reggel a belvárosból újra visszajönnek a nappali melegedőbe, vagy a
Baptista Szeretetszolgálat által működtetett népkonyhára.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a problémát úgy lehetne orvosolni, ha az utcai
szociális munka szolgáltatást ellátó Alfa Karitatív Szervezet probléma esetén gyakrabban
látogatná a területet, illetve a Nappali Melegedő nyitásakor és zárásakor a Rendészeti Osztály
munkatársai rendszeresen járőröznének a területen. Mivel az intézmények alacsonyküszöbű
ellátást biztosítanak és a szolgáltatások igénybevétele önkéntes alapon történik, sajnos a
jelenlegihez képest erősebb szabályozást kialakítani nem lehet.
Laorenz Károly felajánlotta, hogy segíti az együttműködés kialakítását a Jászberényi úton
működő hajléktalanszállóval, ahová a nagyon problémás hajléktalanokat lehetne elhelyezni az
utcai szociális munkát végző szervezet közreműködésével. Sajnos azonban az igénybevétel
önkéntessége miatt nincs garancia arra, hogy az időszakosan ott elhelyezett emberek ne
kerülnének vissza az utcára és ne jelennének meg újra a kerületben.

A két órás megbeszélés összegzéseként a résztvevők megállapodtak abban, hogy a Hivatal a
Humán-közszolgáltatási Osztályon keresztül koordináló szerepet vállal a Szállók és az Alfa
Karitatív Segélyszervezet között a probléma kezelésében, illetve a Rendészeti Osztály
gyakoribb jelenlétével igyekszik biztosítani a környék rendezettségének fenntartását.

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, tájékoztatókét tárgyalja.

Budapest, 2017. január 4.
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osztályvezető
előterjesztés készítő

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

