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Egyszerő többség
Tisztelt Közgyőlés!

A Nemzeti Erıforrás Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának
rendjérıl szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján
általános pályázatot hirdet a támogató szolgáltatást, a közösségi ellátásokat, alacsonyküszöbő
szolgáltatást, utcai szociális munkát és krízisközpontot mőködtetı szolgáltatók befogadására és
állami támogatására.
A pályázat célja Magyarország közigazgatási területén mőködı támogató szolgáltatások, közösségi
ellátások és alacsonyküszöbő szolgáltatások, utcai szociális munka, krízisközpontok három évre
történı befogadása az ellátó rendszerbe, továbbá a befogadott intézmények mőködésének
fenntartásához évente teljesítményarányos, illetve a komplex alacsonyküszöbő szolgáltatások és
utcai szociális munka esetében alapmőködést biztosító pénzügyi források biztosítása.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 6.482.667.750 Ft.
Pályázatot nyújthatnak be azok a mőködési engedéllyel rendelkezı, vagy a mőködési engedélyt
módosító, ismételten kérelmezı, vagy új mőködési engedélyt kérelmezı fenntartók, akik a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal internetes pályázatkezelı felületén megfelelnek a pályázati
kiírásban foglalt feltételeknek. Szekszárd Megyei Jogú Város SZMJVÖ Humánszolgáltató Központ
vonatkozásában utcai szociális munka szolgálat kapcsán jogosult a pályázat benyújtására.
A pályázat célja az utcán élı, tartózkodó hajléktalan emberek ellátásához szükséges szakmai és
szervezési feladatainak biztonságos ellátásához nyújtott hozzájárulás, az utcai szociális munka
szolgálatok mőködési költségeinek támogatása, a biztonságos mőködéshez szükséges pénzügyi
feltételek megteremtése.
A mőködési támogatás összege szolgálatonként 5 500 000 – 7 150 000,- Ft/év. A pályázathoz önerı
biztosítása nem szükséges. A pályázat beadási határideje 2011. szeptember 23.

Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

Szekszárd, 2011. szeptember 8.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése támogatja, hogy az utcai
szociális munka szolgálat mőködésének támogatására Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be.
2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, a jegyzıt
pedig annak ellenjegyzésére.

Határidı:

2011. szeptember 23.
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Horváth István polgármester, Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

