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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (to-
vábbiakban NSZI) pályázatot hirdetett a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alap-
ellátás vonatkozásában területi szakmatámogatási rendszer létrehozására. 
 
Az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (továbbiakban 
ECSGYK), mint gesztorszervezet a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás elnökének 
egyetértést igazoló okirata alapján benyújtotta pályázatát a kiírásban megjelölt célok 
megvalósítására, képviselve egy olyan konzorciumot, mely speciális, a szakmatámoga-
táshoz szükséges szakértelemmel és tudással rendelkezik. A pályázat benyújtásának 
utólagos jóváhagyását a társulási tanács augusztus 30-i ülésén hozta meg. 
 
A létrejött konzorciumot hét további tag alkotja a gesztorszervezet mellett. A konzorcium 
lefedi a család-és gyermekjóléti szolgáltatást, az 1993. évi III. tv. 57. (1) szerinti alapszol-
gáltatások közül az étkeztetést és a házi segítségnyújtást, a nappali ellátások közül a 
fogyatékos és az idős személyek nappali ellátását, továbbá a fennmaradó nappali ellátá-
sok közül további egy szabadon választott nappali ellátást, valamint az 1993. évi III. tv. 
57.§. (1) bekezdés a), f), g), h), és i) pontjaiban foglalt alapszolgáltatások közül legalább 
négyet. A szociális szakosított ellátások közül a konzorciumnak le kell fedni minden cél-
csoportot tartós vagy átmeneti bentlakásos ellátási formával, valamint a támogatott lak-
hatást. Biztosítani kell a gyermekek átmeneti gondozásának képviseletét és szakmatá-
mogatást. 
 
A megbízatás időtartamán belül az NSZI Pályázati Igazgatósága évente támogatói okira-
tot bocsájt ki a gesztorszervezet számára. A program 2021. szeptember 1-től, 2024. jú-
nius 30-ig tart. 
 
Az ECSGYK benyújtott pályázata támogatást nyert az alábbiak szerint: 
 
Megvalósítási időszakok a megbízatás időtartama alatt: 
 
- 2021. szeptember 1-től, 2022. június 30-ig 
- 2022. július 1-től, 2023. június 30-ig 
- 2023. július 1-től 2024. június 30-ig. 
 
Az első támogatási időszak támogatási összege: 22.656.000 forint.  
 
A megvalósításhoz szükséges a fenntartó jóváhagyása a pályázatot érintő éven túli kö-
telezettségvállalások tekintetében, az engedélyezett álláshelyek számának emelésében 
egy fő módszertani munkatárs foglalkoztatására 2021.november 1-jétől. Az álláshely költ-
ségei a pályázatból fedezhetők. 
Szükséges továbbá a pályázat pénzforgalmi ügyeinek lebonyolításához új intézményi al-
számla nyitása, melynek utólagos jóváhagyását kéri az intézményvezető. 
 
Pécs, 2021. november 15. 
 
Pfeffer József  
a Társulás elnöke 


