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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A hajléktalanság elsősorban szociális kérdés annak ellenére, hogy rendészeti 
kérdésként kezelik  

A hajléktalanság mögött meghúzódó okokként az elemző irodalmak leginkább két, jól 
elkülöníthető okcsoportot jelenítenek meg: 

Megkülönböztetik az olyan makroszociális, strukturális okokat, mint a szegénység, 
az alacsony jövedelemmel való rendelkezés, a jövedelmi olló szétnyílása, 
lakásproblémák megjelenése, a lakásszektor beszűkülése, a lakások fenntartási 
költségeinek emelkedése, alacsony iskolai végzettség, munkanélküliség, a társadalmi 
egyenlőtlenségek növekedése, a jóléti rendszerek megnyirbálása stb. 

Valamint elkülönítik az egyéni életpályát befolyásoló, mikrotársadalmi tényezőket. 
Ezek között szerepelnek a kiscsoportokban megjelenő gondok, mint a házassági, 
családi problémák, érzelmi elszakadás, nélkülözés, fizikai, szexuális bántalmazás, 
alkohol- és drog-fogyasztás, társas kapcsolatok megszűnése, válás, valamint 
pszichiátriai, vagy egyéb viselkedési problémák. 

Azt megállapíthatjuk, hogy a hajléktalanság kialakulásának okai között ma már nem 
elsősorban az önhiba, az egyén által előidézett élethelyzetek jelennek meg, hanem a 
foglalkoztatási helyzet, a lakáspolitika, jövedelempolitika, valamint a különböző 
állami, társadalmi intézményi diszfunkciók. 

A ma tapasztalható válság pénzügyi-gazdasági oldala és a hajléktalanság között tehát 
nyilvánvaló az összefüggés. Az alapvető előidéző ok a nehezedő anyagi körülmények 
között a tartozások felhalmozódása és ez által a hajlék elvesztése.  

Az állam egyre kevesebb segítséget tud biztosítani a bajba jutott emberek számára, a 
társadalmi szolidaritás pedig egyre csökken. 

Egy 2012. februári adatfelvétel az alábbi táblázatban mutatja be a Pásztó környéki 
hajléktalan gondozás, elhelyezés helyzetét. 

település átmeneti szálló  
/fő 

éjjeli 
menedékhely 

/fő 

utcai szolgálat   
/fő 

Salgótarján 30 9 -
Balassagyarmat 20 - 50
Gyöngyös 13 23 8
Hatvan 29 - 7
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A Családsegítő Szolgálat az általa működtetett jelzőrendszer segítségével 
folyamatosan deríti fel, és ajánlja fel az intézményi kapcsolattartást azon személyek 
felé, akik Pásztó közigazgatási területén hajléktalanok, vagy életvezetési problémáik 
és lakáskörülményeik miatt hajléktalan életmódot folytatnak. Az együttműködést nem 
minden érintett fogadja el.  
A hajléktalanok vonatkozásában a családsegítés életvezetési tanácsadásra, hivatalos 
ügyek intézésének segítésére, segítő beszélgetésekre, természetbeni juttatások 
(ruhanemű, alkalmankénti élelmiszer csomag) közvetítésére és információnyújtásra 
terjed ki. Az információnyújtás keretében tájékoztatják a hajléktalanokat az igénybe 
vehető szociális szolgáltatásokról. 
A Katolikus Karitász helyi szervezetével fennálló együttműködésünk keretében 
folyamatosan cserélünk információt az esetleges rászorultakról, és a felmerülő 
igényekről. Kölcsönösen segítjük egymást nem csak az évenkénti 2-4 alkalommal 
adott élelmiszercsomagok elosztásakor, hanem az alkalmankénti (bútor, tüzelő, 
ruházat) adományok továbbjuttatásában is. 
A hajléktalan személyek számára Salgótarjánban és Balassagyarmaton igénybe vehető 
speciális szolgáltatások (hajléktalan szálló, nappali melegedő, népkonyha) 
lehetőségétől az érintettek többsége elzárkózik, illetve az, a megkeresett intézmények 
telítettsége miatt meghiúsul.  
Pásztó városban a szociális szolgáltatások közül az étkeztetést, a családsegítést, az 
idősek klubjában a napközbeni ellátást, ezen belül a mosási és tisztálkodási lehetőséget 
veszik igénybe a hajléktalan személyek. 
2011. telén az idősek klubja mosókonyhájában, illetve az idősek otthonában összesen 
4 fő hajléktalan személy elhelyezésére került sor a kríziselhárítás érdekében. 

Jelenleg 9 fő hajléktalan személyt tartunk nyilván.  

Közülük ténylegesen két fő hajléktalan, a további 7 fő vagy mint befogadott, vagy 
mint bérlő élnek leromlott állagú épületrészekben, vagy lakókocsiban.  

A családsegítő szolgálat mindegyik személlyel kapcsolatban van. Segítenek hivatalos 
ügyeik intézésében, életvezetési tanácsadással, segítő beszélgetésekkel javítják 
helyzetüket. Kötülük 4 fő rendszeres ellátás részesül. Többségük igénybe veszi a 
szociális étkeztetést. Számukra a mosási, tisztálkodási lehetőség biztosított, részükre 
alkalmanként pénzbeli segélyt, ruhaneműt, élelmiszer csomagot juttatunk. 

Javaslatunk szerint a jövőben a hajléktalan személyek ellátásába az idősek átmeneti 
otthona mellett a családok átmeneti otthonát is be kell vonni. A CSAO szabad 
férőhelyeinek esetleges felhasználása sokat enyhítene a hajléktalanság problémáján! 
De erős garanciák kellenek a „nem kívánatos migráció” ellen. Pl.: csak több éves 
pásztói lakcímmel rendelkező lakos vehesse igénybe.  
Sem az idősek otthonába, sem a családok átmeneti otthonába nem vehetők fel azok a 
személyek, akik speciális ellátást igényelnek (pszichiátriai betegek). Meg kell 
szüntetni azon személyek intézményi elhelyezését, akik képtelenek betartani az 
együttélés szabályait, a házirendet és viselkedésükkel zavarják lakótársaikat. 

Mindezek ismeretében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
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Határozati javaslat: 

PásztóVárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a a hajléktalanság 
problémáinak megoldási lehetőségeiről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint 
határoz: 
 
1. Folytatni kell az eddig bevált, hajléktalanok segítésére irányuló jó gyakorlatot, 

azaz: 

1.1. Az Intézményirányítási és Szociális Osztály fordítson kiemelt figyelmet a 
hajléktalan személyek pénzbeli és természetbeni ellátására 

1.2. A családsegítő szolgálat lássa el hajléktalanokat érintően hatáskörébe tartozó 
feladatokat úgy mint:  hivatalos ügyek intézése, 

segítő beszélgetések,  

életvezetési tanácsadás, 

természetbeni juttatások - ruhanemű, alkalmankénti 
élelmiszer csomag juttatásban közreműködés. 

1.3. A Területi Gondozási Központ továbbra is biztosítsa az étkeztetés, a 
tisztálkodás lehetőségét, továbbá azon hajléktalanokat is győzze meg az 
igénybevétel szükségességéről, akik jelenleg nem részesülnek benne. 

2. A bevonható hajléktalan személyeknek elsőbbséget kell adni a közmunka-
programban. 

3. A krízis időszakokban a hajléktalanok elhelyezését elsősorban a környező nagyobb 
városokban igénybe vehető speciális szolgáltatások (hajléktalan szálló, nappali 
melegedő) útján, ideiglenes elhelyezését Pásztón a családok átmeneti otthonában, 
az idősek otthonában, másodsorban, illetve azok esetében, akik az előbbi 
intézményekben nem kaphatnak elhelyezést, az idősek klubjában és a kórházban 
kell megoldani. 

Felelős:  Területi Gondozási Központ vezetője 

  Intézményirányítási és Szociális Osztály vezetője 

Határidő: folyamatosan és szükség szerint 

 

Pásztó, 2012. szeptember 19. 

 

Bartus László 
osztályvezető 

Határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


