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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 iga-

zoló okirata alapján benyújtotta pályázatát a kiírásban megjelölt célok megvalósítására, 

képviselve egy olyan konzorciumot, mely speciális, a szakmatámogatáshoz szükséges 

szakértelemmel és tudással rendelkezik. A pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyá-

sát a társulási tanács augusztus 30-i ülésén hozta meg. 

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 pályázati keret lehetővé teszi használt személygépkocsi vásárlását a vállalt feladatok 

ellátására.  

A jármű beszerzése az intézmény igazgatója által bekért előzetes árajánlatok és tájékoz-

tatások szerint hozzávetőleg bruttó Kétmillió Forint, mely összeg tartalmazza a kötelező 

felelősségbiztosítást és a tulajdonszerzéshez szükséges egyéb költségeket. A gépkocsi 

beszerzéséhez szükséges fedezetet a pályázati támogatási összeg teljes egészében biz-

tosítja. A beszerzés értékét figyelembe véve a gépjármű beszerzési eljárásának megin-

dításához szükséges a fenntartó hozzájárulása. 

 
Kérem, a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést szíveskedjen támogatni. 
 
Pécs, 2022. január 20. 
 
 
Pfeffer József  
a Társulás elnöke 


