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Tárgy: A Békés Városi Szociális Szolgáltató 

Központ által benyújtandó TÁMOP 5.3.3-

12/1 pályázat jóváhagyása 

Sorszám: 4. 

Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna intézményvezető 

BVSZSZK 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

Bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. február 14-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a mellékelt megkereséssel élt a fenntartó 

önkormányzat felé, melyben jelzik, hogy a TÁMOP 5.3.3-12/1 kódjelű pályázati kiírásra pályázatot 

kívánnak benyújtani. A mellékelt megkeresés tartalmazza a pályázat valamennyi lényeges paraméterét. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogatni, valamint az utófinanszírozás 

miatt a megvalósítási időtartam alatt felmerülő esetlegesen szükséges likviditási forrást (ha netalán a 

lehívható 25 %-os előlegből nem jönne ki) az intézmény rendelkezésére bocsátani szíveskedjenek. A 

pályázat megvalósítására a 2013. évben kerülne sor. 

Kérem a T. Képviselő testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadását.  

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP 5.3.3-12/1 „Az utcán élő 

hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, 

sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” c. pályázat Békés Városi Szociális 

Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Intézmény) általi benyújtását támogatja. A támogatás 

intenzitása 100 %, ezért önerőt nem kell biztosítani. A pályázat utófinanszírozású, előlegként 25 

% hívható le. A Képviselő-testület a megpályázott összegnek a pályázat keretében igényelhető 

előlegen felüli részét – amennyiben szükségessé válik – előlegként 2013. évi költségvetésében 

biztosítja úgy, hogy az intézmény által benyújtott, számlákkal és szerződésekkel alátámasztott 

kifizetések teljesítésére a felmerülés mértékének arányában forrást biztosít, azzal, hogy az 

Intézmény az Önkormányzat által esetlegesen megelőlegezett összegek elszámolásakor köteles 

az Önkormányzat részére a likviditás biztosítása kapcsán felmerülő esetleges kamatkiadásait 

(likvid-hitel) is megtéríteni, és köteles a pályázat megvalósítása során teljesítésre kerülő 

számlákat a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályvezetőjével pénzügyileg ellenjegyeztetni.  

2. Az Intézmény köteles az önkormányzat által megelőlegezett összeget az általa elnyert támogatás 

bankszámlájára történő megérkezését követő öt munkanapon belül az Önkormányzat 

bankszámlájára visszautalni. Az Önkormányzat és az Intézmény – amennyiben előleg 

biztosítása szükségessé válik – az 1. pont szerinti finanszírozás biztosítására és a 

részletszabályok rögzítése érdekében megállapodást köt. A megállapodás megkötésre 

felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert. 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős:                   Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2013. február 12.                          Izsó Gábor 

                         polgármester 

 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 



 2 

 

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 

5630 Békés, Jantyik u. 1. 

      Tel/fax: 66/414-840 

e-mail: bvszszk@gmail.com 

 

Békés Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete 

Békés, Petőfi u. 2. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatásainak mennyiségi és minőségi fejlesztése kapcsán 

figyelemmel követi a pályázati kiírásokat. Jelenleg az intézmény pályázatot kíván benyújtani „Az utcán élő 

hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres 

munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” című, TÁMOP 5.3.3-12/1 jelű pályázati felhívásra. A 

BVSZSZK 2010-2011. között már megvalósította ugyanilyen jelű pályázatát, melyben 16 fő hajléktalan 

személy lakhatását, képzését és foglalkoztatását segítette.  

Pályázati felhívás címe: „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, 

foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása” 

Pályázat kód: TÁMOP 5.3.3-12/1  

Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

A támogatás intenzitása: 100 % vissza nem térítendő támogatás. 

Támogatás formája: utófinanszírozott, de 25 % előleg igényelhető 

Igényelhető támogatás összege: 8-140 Millió Forint 

Pályázni kívánt összeg: 25-30 Millió Forint (költségvetés készítése folyamatban) 

Projekt elképzelés rövid bemutatása: Jelen pályázat célja az után élők intézményi befogadásának 

elősegítése a hajléktalan ellátó intézmények fejlesztésével, az utcán élők bekerülését, befogadását elősegítő 

feltételek kialakításával. További cél az utcán élők intézményi férőhelyek felszabadítása a hajléktalan ellátó 

intézményekben élők önálló lakhatásának támogatásával, foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, munkaerő-

piaci helyzetük javításával, valamint innovatív intézményi szolgáltatások kialakításával.  

Projekt várható eredménye: a BVSZSZK látókörében lévő utcán, hajléktalan szállón vagy nem lakás céljára 

szolgáló épületekben élő 20 fő hajléktalan személy 20 hónapon át történő támogatását tűzi ki eredményül. A 

projektbe bevont személyek részére lakbértámogatás nyújtható, mely nagymértékben segíti a helyi hajléktalan 

ellátó intézményből való reintegrációt. A projekt nem csupán a lakhatási problémákra kíván segítséget 

nyújtani, a támogatható tevékenységek között szerepel a hajléktalan személyek részére szervezett egyéni és 

csoportos terápiák, programok, melyek a rossz mentális állapotban lévő egyének képességeit hivatott 

normalizálni. A pályázat során a bevont személyeknek a támogatásból piacképes OKJ-s és más felnőttképzési 

lehetőségek is finanszírozhatóak, illetve a bevont személyek képessé tevését segítő tanácsadás, alkalmassági 

vizsgálat stb. is támogathatók. A 2010-11 között megvalósított pályázat megvalósítása a nem csupán a 

hajléktalan ellátottak részére jelentett segítséget, hanem a régióban működő hajléktalan ellátó szervezetek 

együttműködését erősítette. A kialakult szakmai kapcsolatok a projekt befejezését követően is működnek. Az 

intézmény szakmai elismertségét a megvalósított pályázatok jelentősen növelik.    

A pályázat előkészítését és megírását a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ szakemberei  vállalják.  

 

Kérem a Képviselő-testületet a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjen! 

 

Békés, 2013. február 10. 

                                                          Kádasné Öreg Julianna 

                                                          igazgató 

mailto:bvszszk@gmail.com

