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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Tárgy:  Javaslat szolgáltatási szerződés felbontására a Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A városnak – a városi státusz megléte okán – nappali melegedőt kell 

fenntartania. Önkormányzatunk szerződést kötött a Magyar Vöröskereszt Pest 

Megyei Szervezetével, 2010. május 20-án. A szerződést 1. sorszám alatt 

mellékelem. A létesítmény a Szentendrei út 24. számú ingatlanban kapott 

elhelyezést.  

Az elmúlt öt év tapasztalatai az alábbiak: 

1. a hajléktalanszálló egy igen értékes, jó fekvésű, más célra jobban 

hasznosítható terület része. A város sokat költött a kialakítására. 

2. a hajléktalanszállón főként olyan emberek tartózkodnak, akiknek 

semmiféle budakalászi kötődése nem volt addig, míg nem kaptak itt 

elhelyezést, ezt követően ez lett a lakcímük. A szomszédos utcákból 

folyamatosan érkeznek panaszbejelentések, hiszen az alkoholos állapot, 

vagy a közösségben való tartózkodásra jogosító orvosi igazolás nélkül 

nem lehet bemenni, aki ezeknek nem tud megfelelni, sokszor a 

környező lakóterületeken tartózkodik. 

Célszerű tehát, hogy városunk a nappali melegedővel összefüggő feladatairól 

máshogyan és máshol gondoskodjon. 

Személyesen egyeztettünk a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 

Igazgatójával, akit tájékoztattunk arról, hogy a hajléktalanszállóra vonatkozó 

szerződés megszüntetését kezdeményezzük. 
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Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével 2010-ben kötött ellátási 

szerződést – annak 10. pontjában rögzített módon, három hónapos felmondási 

idővel, 2015. június 30. napjával – felmondja. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a döntéssel együtt járó operatív intézkedések 

megtételére, és arra, hogy a nappali melegedő funkció biztosítására keressen 

az ellátásra képes szolgáltatót, amelynek személyéről a polgármester 

javaslatára a Képviselő-testület dönt.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Rogán László 

polgármester 

 

 


