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Egyszerű többség!
Tisztelt Közgyűlés!
I.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) azzal a kérelemmel fordult a
Tisztelt Közgyűléshez, hogy egy fő fél műszakos szervező foglalkoztatásához és dologi
kiadásaik finanszírozásához szíveskedjen támogatást biztosítani.
Az Alapítvány Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén két évtizede segíti a várost
a szegénygondozási feladatok ellátásában. A Polgármesteri Hivatal szociális feladatokkal
foglalkozó szerveivel szorosan együttműködik, továbbá három középiskolával (Garay János
Gimnázium, Kolping Katolikus Szakképző Iskola és a Bezerédj István Szakképző Iskola) is kötött
együttműködési megállapodást a fiatalok közösségi munkavégzésére, valamint készen áll
további intézményekből érkező fiatalok befogadására is.
Az Alapítvány a feladatait, továbbá a programjukban leírtakat csak a Tisztelt Közgyűlés anyagi
hozzájárulásával tudja teljesíteni, mely hozzájárulás – 2.000.000 forint lenne. Az Alapítvány
önerőként felajánlja a meglévő infrastruktúráit és önkéntes tevékenységét.
A kérelem és az elvégzendően felvállalt feladatok jelen előterjesztés mellékletét képezik. (1.
számú melléklet) Az Alapítvány megküldte a közhiteles közhasznúsági jelentését is, mely a
Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályán megtekinthető.
II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 254/2014. (XII. 18.)
határozatában döntött arról, hogy a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal határozatlan
időtartamra szóló ellátási szerződést kötött a szenvedélybetegek és hozzátartozóik nappali és
közösségi ellátásának biztosítására, valamint alacsony küszöbű és ártalomcsökkentő
szolgáltatások indítására és biztosítására szakemberek és önkéntes segítők bevonásával.
Az ellátási szerződés 10. pontjában rögzítésre került, hogy az Alapítvány minden év január 31.
napjáig az Önkormányzat illetékes szerve elé terjeszti a tárgyévi támogatásra vonatkozó
igényét, amely tartalmazza a működés várható költségeit költségnemenként lebontva.
Ezen kötelezettségének eleget téve az Alapítvány Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatának (a
továbbiakban: Szolgálat) vezetője benyújtotta a 2018. évi költségvetési tervét. (2. számú
melléklet) A költségvetési terv benyújtásával egyidejűleg azzal a kérelemmel fordult a
Szolgálat a Tisztelt Közgyűléshez, hogy épület felújításra szíveskedjen támogatást biztosítani,
tekintettel arra, hogy bizonyos ellátások nem férnek el az épületben. Az épület felújításának
várható költsége 10.000.000 forint.
A Szolgálat az eddigi évektől eltérően 6.000.000,- Ft összegű támogatást szeretne, 3.000.000
forintot működési, 3.000.000 forintot felújítási költségekre.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének
tervezetében 3.000.000,- Ft összegű működési támogatás került elkülönítésre a Szolgálat
részére. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az idei évben a „Kulturális és közösségi
fejlesztések Szekszárdon” pályázat keretében pályázati lehetőség nyílik meg a civil szervezetek
számára, így a Szolgálat által kért 3.000.000 forint összegű felújítási támogatás elbírálására a
pályázat elbírálásáig nem teszek javaslatot.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján
a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átvételéről és
átadásáról szóló döntés meghozatala.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és határozati javaslatok
elfogadására.
Szekszárd, 2018. február 16.
Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2018. (II.22.) határozata
a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány részére egy fő fél műszakos szervező
foglalkoztatásához és a dologi kiadások finanszírozásához 2.000.000 forint támogatást
biztosít a 2018. évi költségvetési rendelet „Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre” kerete terhére;
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

2018. március 2.
dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. március 9.
Ács Rezső polgármester
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Határozati javaslat II.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…./2018. (II.22.) határozata
a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat részére 3.000.000 forint támogatást
biztosít az Alapítvánnyal kötött ellátási szerződésben vállalt feladatok 2018. évi
ellátására a 2018. évi költségvetési rendelet „Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre” kerete terhére;
Határidő:
Felelős:

2018. február 22.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a támogatási megállapodás elkészítésére;
Határidő:
Felelős:

2018. március 2.
dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. március 9.
Ács Rezső polgármester
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