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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság! 

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. 

§ (1) bekezdés i. pontja alapján az utcai szociális munka, a  szociális alapszolgáltatások körébe tartozó 

ellátási forma, aminek keretében az Szt. 65/E. § (1) bekezdés szerint biztosítani kell az utcán 

tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség 

esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátáshoz kapcsolódó intézkedés megtételét.  

  

A Menhely Alapítvány az utcai szociális munka szociális alapszolgáltatás ellátására Budapest IX. 

kerület Ferencváros közigazgatási területére működési engedéllyel rendelkezik. 

 

2008. július 01. napjától Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 240/2008. (VI.25.) határozattal ellátási szerződést kötött a Menhely Alapítvánnyal az utcán 

tartózkodó személyek utcai szociális munka szociális alapszolgáltatás ellátására.  Az ellátási szerződés 

módosítására a 392/2008. (XII.03. ) számú és a 151/2009. (V.06.) számú határozattal került sor, 

melynek értelmében az ellátási szerződés határozatlan időtartamra szólóvá módosult.  

 

Az Alapítvány által ellátott területet a FESZGYI-vel kötött külön megállapodás tartalmazza, mely a 

Vámház krt. – Üllői u. – Vágóhíd u. – Soroksári út – Boráros tér – Közraktár u. által határolt 

városrészen kívül eső területet öleli fel.  

 

Önkormányzatunk által az Alapítvány részére fizetett szolgáltatás ellenértéke 2015. évben 1.026.808,-

Ft. 

 

Az ellátási szerződés 5.4. pontja szerint a Szolgáltató az adott ellátási évet követő év első negyedév 

végéig szakmai beszámolót készít a szakbizottság számára az elvégzett szolgáltatásról.  

 

Az Alapítvány Utcai Gondozó szolgálatának a célja az ellátási területünkön életvitelszerűen 

tartózkodó hajléktalan emberek felkutatása, a felmerülő krízishelyzetek megoldása, a rászorulók 

intézményes ellátáshoz jutásának a segítése, továbbá a szálláskeresés, az információnyújtás az igénybe 

vehető szolgáltatásokról.  

A munkájuk során mindig elsőbbséget élvez a közvetlen életveszély elhárítása.  

A kizárólag utcai szociális munka céljára használható gépkocsi segítségével lehetővé válik a 

rendszeres és intenzív kapcsolattartás az utcán élő emberekkel, illetve a veszélyhelyzetekben lévők 

számára gyors és hatékony segítségnyújtás.  

 

Az előző évben ellátást igénybevevők számához, 182 főhöz képest 69%-al nőtt a 2015. évben ellátott 

hajlék nélküliek száma.  264 utcán élő emberrel (83 fő nő és 181 fő férfi), 1.527 alkalommal kerültek 

kapcsolatba, ami átlagosan 7 fő napi forgalmat jelent. Szorosabb kapcsolatban (12-nél több találkozás) 

35 emberrel voltak. A hajléktalan személyek túlnyomó többsége nem rendelkezik semmilyen 

rendszeres jövedelemmel. Összesen 1.933 alkalommal kaptak a hajléktalan személyek valamilyen 

tárgyi eszközt (takarót, hálózsákot, élelmiszert, ruhát és gyógyszert).  

Az elmúlt évben 25 embert helyeztek el hajléktalanellátó intézményekbe: éjjeli menedékhelyekre, 

átmeneti szállókra, egészségügyi centrumokba, lábadozókba.  

 



Az Alapítvány a szolgáltatás ellátására vonatkozóan szoros kapcsolatban áll az önkormányzattal és a 

FESZGYI-vel.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az Igazgató Úr által az alapítvány utcai szociális munka  

szolgáltatás 2015. évi tapasztalatairól készített beszámolóját jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.  

 

 

 

 

Budapest, 2016. május 6. 

 

 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

  



Melléklet

 



 



 



 



 


