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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma:

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  Képviselő-testületének  hozzájárulása  a  Nemzeti 
Szociális és  Rehabilitációs Hivatalhoz történő pályázatok benyújtására.



BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET  FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Erőforrás Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozá-
sának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet  alapján általános pályázatot hir-
det a támogató szolgáltatást, a közösségi ellátásokat, alacsonyküszöbű szolgáltatást, utcai szo-
ciális munkát és krízisközpontot működteti szolgáltatók befogadására és állami támogatására.
A Nemzeti Erőforrás Miniszter a pályázat teljes lebonyolításával, lefolytatásával a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (továbbiakban NRSZH) bízta meg.

Ferencvárosban a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat a pszichiátriai beteg közösségi ellátását, a 
Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei az utcai szociális munka szoci-
ális alapszolgáltatást látja el. 
A pályázat elnyerésével a teljesítményarányos, illetve alapműködést biztosító pénzügyi forrá-
sok lehetővé teszik az elkövetkező 3 évre  - 2012. január 01. napjától 2014. december 31. nap-
jáig - a szolgáltatások biztosítását Ferencvárosban.  

A pályázatokat a fenntartónak szolgáltatásokként külön – külön elektronikus úton kell benyúj-
tani a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. szeptember 23. napja. 
Önrész biztosítását a kiírás nem tartalmazza.  

Kérem Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását - pszichiátriai betegek közösségi ellátása és 
utcai szociális munka szolgáltatásokra – a pályázatok benyújtásához.  

Budapest, 2011. augusztus 30.

                                                                                                   Formanek Gyula s.k.
                                                                                                     alpolgármester

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatalhoz pályázatot nyújt be 
pszichiátriai betegek közösségi ellátása és utcai szociális munka szolgáltatásokra. A 
pályázati kiírás önrész biztosítását nem írja elő.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2011. szeptember 23. 
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