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Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal között USZ-045/0-2011. számon finanszírozási szerződés jött létre utcai szociális
munka finanszírozása tárgyában. 2018. január 16-án a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről
szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) alapján, a pályázati úton
finanszírozott, utcai szociális munka 2018. január 01. – 2018. december 31. közötti
finanszírozási időszakra vonatkozó finanszírozási szerződést aláírásra megküldte. A jelen
szerződéssel a Szerződő felek egységes szerkezetbe foglalják a finanszírozási szerződést, a
finanszírozási szerződés esetleges módosítását/módosításait, a jogszabályváltozások
szerződést érintő rendelkezéseit, rögzítik a 2018. évre megállapított működési támogatást,
valamint a működési támogatás alapjául szolgáló ellátási területet.
A finanszírozási szerződés tárgya: költségvetési támogatás biztosítása a SZOC-11-ALT-USZ-10042. pályázati azonosító számon nyilvántartásba vett, Fenntartó által nyújtott utcai szociális
munka (ÁHT-azonosító: 281334, kormányzati funkciók rendje szerinti besorolás: 107016)
működési, fenntartási költségeihez, valamint a finanszírozási szerződésben külön
meghatározott felhalmozási kiadásokhoz.
A működési támogatás összege: 6 500 000 Ft, azaz hatmillió-ötszázezer forint
A működési támogatás a szolgáltatás működési és fenntartási költségeihez – különösen az
alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez
kapcsolódó közterhekhez, valamint a finanszírozási szerződésben külön meghatározott
felhalmozási kiadásokhoz – nyújtott állami támogatás.
A működési támogatás folyósítása a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében
meghatározott időpontig (2018. január 31.) abban az esetben biztosítható, ha a
finanszírozási szerződést soron kívül megküldjük a Főigazgatóság részére.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.
Szekszárd, 2018. január 22.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (…)
határozata az Utcai szociális munka finanszírozási szerződés aláírására

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. jóváhagyja a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal között létrejövő USZ-045/7-2011 számú szociális
munka finanszírozása tárgyában 2018. január 01. – 2018. december 31. közötti
finanszírozási időszakra vonatkozó finanszírozási szerződést.
Határidő:
Felelős:

2018. január 25.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a polgármestert a finanszírozási szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak
ellenjegyzésére.

Határidő:
Felelős:

2018. január 26.
Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző
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