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Egyszerő szótöbbség 
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bizottság: 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 
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Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. augusztus 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjérıl szóló 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet 
támogató szolgáltatás és közösségi ellátások állami finanszírozási rendszerbe történı befogadására 
és mőködésének támogatására. A szociális törvény módosítása során 2009. január 1-tıl kikerül az 
önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatai közül a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátás. 

A pályázat célja a Magyarország közigazgatási területén mőködı támogató szolgáltatások és 
közösségi ellátások három évre (2009. január l és 2011. december 31.) történı befogadása az állami 
finanszírozási rendszerbe, továbbá a befogadott intézmények mőködésének fenntartásához évente 
teljesítményarányos pénzügyi források biztosítása. 

A pályázatot a szolgáltató fenntartója nyújthatja be, esetünkben Békés Város Önkormányzata. A 
pályázaton igényelhetı támogatási összeg a pályázó vállalt feladatmutatója alapján jelenik meg. A 
támogatási összeget a miniszter által befogadott nyertes pályázók részére, az Foglalkoztatás és 
Szociális Hivatal által kötött finanszírozási szerzıdés alapján a Magyar Államkincstár regionális 
igazgatósága folyósítja.  

Minden szolgáltatásra külön pályázatot kell benyújtani. Egy fenntartó, egy ellátási területre egy 
szolgálattal pályázhat. 

 Közösségi ellátásnál a vállalható minimális teljesítményhatár éves átlagban 40 ellátott. A pályázó 
– a minimum felett vállaltakat figyelembe véve – teljesítményarányosan kap finanszírozást, 
figyelemmel a területi mutatókra (ellátási kapacitás, ellátási igény, adott területre esı maximum 
költségvetési keret). Jelenleg közösségi pszichiátriai ellátást Békés városra vonatkozóan 40 fıre és 
társulási megállapodás alapján, kistérségi szinten is 40 fıre végezzük. Mivel egy pályázat nyújtható 
be, így a térségi közösségi pszichiátriai ellátásra nyújtjuk be pályázatunkat (mely tartalmazza Békés 
várost is) a 80 fıre. Közösségi ellátások során a teljesítmény támogatás összege éves viszonylatban 
ellátottanként 150.000 Ft/év támogatás. A mőködési alaptámogatás éves viszonylatban: 2.000.000 
Ft. Jelenleg a közösségi ellátásra éves szinten 12 millió forint normatívát kapunk, elızetes 
számítások alapján a pályázat útján elnyerhetı összeg 14 millió forint lesz. 

Támogató szolgáltatásra az a mőködési engedéllyel rendelkezı fenntartó pályázhat, amely vállalja 
a minimális teljesítményhatár – 3000 feladategység – (személyi segítı óra és erre átszámított 
szállítási teljesítmény) ellátását. A pályázó – a minimum felett vállaltakat figyelembe véve – 
teljesítményarányosan kap finanszírozást, figyelemmel az éves finanszírozási forrásokra, a 
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támogatás keretre. Az alaptámogatás, amely a szolgáltatás mőködési-fenntartási költségeihez és 
mőködési kiadásokhoz adott támogatás, így a helyiséghasználathoz, közmőhasználathoz kapcsolódó 
költségek, az információs szolgáltatás, a vezetıi tevékenység költségének részleges fedezetére 
szolgál. Összege egységesen 3 millió forint.  Felhasználásának feltétele, hogy a kötelezıen 
teljesítendı feladatmutató minimális teljesítményhatár – az évi 3000 feladategység – 
megvalósuljon.  A teljesítménytámogatás a vállalt feladategység után járó támogatási összeg. 
Esetünkben egy támogató szolgáltatásra pályázunk, ahol, ha csak a minimumfeltételek teljesítését 
vállaljuk, akkor az összes igényelhetı támogatás 7,5 millió forint. Jelenleg közel 8 millió forint 
normatívát kapunk. Elızetes számítások alapján, de a realitásokon belül maradva, és a minimumnál 
egy kicsit többet vállalva - amit teljesíteni is tudunk -, a jelenleg finanszírozott összeget, (illetve 
valamivel többet, közel 9 millió forintot) meg tudjuk pályázni. 

A pályázatot csak elektronikus úton kell benyújtani csatolva hozzá az elıírt dokumentumokat. A 
pályázat beadási határideje 2008. szeptember 1. Hiánypótlásra egyszer van lehetıség. Az 
eredményhirdetés várható idıpontja: 2008. november 10. 

Összességében úgy látjuk, hogy a megváltozott finanszírozási rendszerben is fenn tudjuk tartani az 
ellátásokat a jelenleg kialakult struktúrával, személyi feltételekkel. 

 

Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a pályázatok benyújtását támogatni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

1./ Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint fenntartó pályázatot nyújt be a 
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által Békés város közigazgatási területén 
mőködtetett támogató szolgáltatás állami finanszírozási rendszerbe történı befogadására és 
mőködésének támogatására.  

 

2./ Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint fenntartó pályázatot nyújt be a 
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ keretében mőködtetett térségi közösségi 
pszichiátriai ellátás állami finanszírozási rendszerbe történı befogadására és mőködésének 
támogatására.  

 

Határid ı:  2008. szeptember 1.  

Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2008. augusztus 19. 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


