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Tisztelt Képviselő-testület!
Mint köztudott, október folyamán módosult az Alaptörvény és ahhoz kapcsolódóan a
szabálysértési törvény, így október 15-e óta tilos az életvitelszerű közterületen
tartózkodás, aki pedig ezt megszegi, az szabálysértést követ el, és akár szabálysértési
elzárással is büntethető. Ezzel párhuzamosan változtak a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletnek a nappali melegedő szolgáltatásra vonatkozó
rendelkezései, miszerint hosszabb ideig kell nyitva lenniük, illetve magasabb lett az
előírt szakmai létszám is.
A hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok
ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról
szóló 1498/2018. (X. 12.) Korm. határozat 6. pontja alapján Dombóvár Város
Önkormányzata a nappali melegedő meghosszabbított nyitvatartási ideje miatt a
hajléktalanok nappali ellátására többlettámogatási igényt nyújthat be a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása terhére.
Ebben a pályázatban más tartozás nem szerepeltethető, mert ezen pályázat felvétele
nem számít bele az évi két pályázati lehetőségbe a rendkívüli támogatás iránt.
A nappali melegedők a hét minden napján (hétfőtől vasárnapig) napi 10 órában
kötelesek nyitva tartani, reggel 8 órától este 18 óráig. A meghosszabbított nyitvatartás
miatt a feladatot ellátó intézménynek több munkatársat kell alkalmaznia, ehhez a 2018.
évre 1.780.000,- Ft támogatást lehet igényelni.
A támogatási igényhez mellékelni kell a pályázat benyújtásáról szóló képviselőtestületi határozatot.
A pályázat benyújtása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi
határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat
rendkívüli támogatási igény benyújtásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok
ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról
szóló 1498/2018. (X. 12.) Korm. határozat 6. pontja alapján Dombóvár Város
Önkormányzata a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Nappali
Melegedő és Népkonyhájának meghosszabbított nyitvatartási ideje miatt a
hajléktalanok nappali ellátására többlettámogatási igényt nyújt be a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása terhére.

Határidő:
2018. november 30. – a támogatási kérelem benyújtására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester

