
 

 

 
IKTATÓSZÁM: 07-7/2-26/2019. TÁRGY: AZ ESZTERGÁR LAJOS CSALÁD- 

ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
ÉS KÖZPONT ERZSÉBET-TÁBOR 
MEGSZERVEZÉSÉRE BENYÚJTOTT 
PÁLYÁZATÁNAK UTÓLAGOS JÓ-
VÁHAGYÁSA 

 MELLÉKLET: - 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

PÉCSI TÖBBCÉLÚ AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS 

2019. május 22.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE 

 
 
ELŐTERJESZTŐ: PFEFFER JÓZSEF 
 
ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: BURJÁNNÉ BORBÁS HAJNALKA VEZETŐ-FŐTANÁCSOS 
 
ELŐADÓ: PFEFFER JÓZSEF ELNÖK 
 
HIVATALI KOORDINÁTOR: - 
 
 
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 
-                               -                               
-                              -                               
-                               -                               
-                               -                               
 
 
 
BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:   SZÁMA: 
-                            -           
-                            -           
-                            -           
 
 
ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ ALPOLGÁRMESTER 



2 
 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 
Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (ECSGYK) intézmé-
nye utólagos jóváhagyást kér a Tisztelt Társulási Tanácstól a Napközi Erzsébet-tábor 
pályázatának benyújtásához. 
A pályázat márciusban jelent meg, a benyújtási határideje 2019. április 25. volt, az intéz-
mény pályázatát 2019. április 25-én benyújtotta. 
 
A pályázat kiírója: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. 
Az Erzsébet -program keretében a gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő gyermekek 
részére minimum 20 fős gyermekcsoporttal nyári napközi táboroztatásban lehet részt 
venni. A csoport tagjai 1-8. osztályos tanulók lehetnek, akik a pályázat benyújtásakor még 
nem töltötték be a 16. életévüket. A táboroztatás feltétele, hogy a gyermekek, vagy csa-
ládjaik alapellátás, vagy védelembe vétel keretében gondozásban részesülnek. A tábor 
helyszínét a Pályázó biztosítja. A Napközi Erzsébet-tábor teljes körű ellátást biztosít. A 
turnus 5 nap. A Pályázó 3 fő kísérőt biztosíthat. 
A tábor önrészének költségét (részvételi biztosíték), mely 500 Ft/fő/turnus a táborozó vi-
seli.  
A Pályázót költség nem terheli, a szervezésben és a lebonyolításban vesz részt.  
A Támogató 70 % előleget biztosít, a fennmaradó 30%-os összeget a Pályázónak az 
elszámolásig (előreláthatólag 2019.10.31-ig) meg kell előlegezni. 
 
Az intézmény tervezése szerint összesen 20 gyermek és 3 kísérő lenne a nyári napközi 
részese, ahol különböző programok szervezésével (állatkert, kirándulás, strand, sport 
programok) tennék színessé a gyermekek táborozási napjait, teljes ellátással. 
Az ECSGYK már kétszer szervezett Napközi Erzsébet-tábort, melyet sikeresen és ered-
ményesen bonyolított le.  
 
A tábor teljes összköltségvetése:  360.000.-Ft, 
                       Ebből támogatás:   360.000.-Ft 
A résztvevők részvételi biztosítéka:  10.000.-Ft. 
 
A támogatás 30%-át a Támogató a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfoga-
dását követően fogja utalni, így az ECSGYK-nak intézményi költségvetésből ezt az ösz-
szeget - 108 000.-Ft-ot - meg kell előlegeznie költségvetéséből. A megtérülés a 2019-es 
költségvetési évben biztosított. 
 
Fentiek alapján az ECSGYK intézménye a Napközi Erzsébet-tábor pályázatának benyúj-
tásához, valamint a támogatás 30%-ának intézményi költségvetésből történő megelőle-
gezése iránt kér utólagos jóváhagyást a Társulási Tanácstól. 
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az intézmény kérelme alapján a határozati 
javaslatot szíveskedjék elfogadni 
 
Pécs, 2019. május 9. 
 
 
Pfeffer József 
elnök 


