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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Nemzeti Erőforrás Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet, valamint a szociális 
foglalkoztatás engedélyezéséről és szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006 (V.12) 
Kormányrendelet alapján fejlesztési pályázatot hirdetett támogató szolgáltatást, 
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást, és jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére. A 
Nemzeti Erőforrás Miniszter a pályázat teljes lebonyolításával a Foglalkoztatási és Szociális 
Hivatalt bízta meg. A pályázat beadási határideje: 2010. november 09. 
 
A fejlesztési pályázat keretében a nyertes pályázók egyösszegű vissza nem térítendő 
támogatásban részesülnek, amelynek összege 100.000 Ft-tól 400.000 Ft-ig terjedhet.  
 
Az esetlegesen elnyert támogatás összegéből a Csepeli Szociális Szolgálat által működtetett  
szolgáltatások tekintetében az alábbi fejlesztések megvalósítása támogatható: 
 

- Támogató szolgáltatásnál:  a munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszközök, 
valamint informatikai eszközök beszerzése 

 
A fejlesztési pályázaton való részvétel Önkormányzatunk részéről önrészt nem igényel, 
azonban hozzájárulhat a Csepeli Szociális Szolgálat szolgáltatásának magasabb 
színvonalához, ezért javasoljuk az azon való részvételt. 
 
Fentiek figyelembevételével döntés szükséges arról, hogy Önkormányzatunk a támogató 
szolgáltatás tárgyi eszköz fejlesztésének tárgyában kíván-e pályázatot benyújtani a 
Foglakoztatási és Szociális Hivatalhoz. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására.  
 
 
Budapest, 2010. október 22.     
        Morovik Attila 
         alpolgármester 
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Határozati javaslat 
 
 
1) Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt 
vesz a Nemzeti Erőforrás Miniszter által meghirdetett fejlesztési pályázaton és egyben  
felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos dokumentumokat, 
szerződéseket írja alá. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 

       végrehajtásra:   azonnal 
 

Felelős:   Németh Szilárd 
     Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Lombos Antal ágazatvezető 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többségű támogató szavazat szükséges. 
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