
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 

támogatási kérelem benyújtására a TOP-4.2.1-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások 

infrastrukturális bővítése, fejlesztése” című felhívásra a Család- és Gyermekjóléti Központ 

Ózd, Petőfi úti telephelyének fejlesztése céljából 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Előterjesztő: Polgármester 

       Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály 

 

Ózd, 2016. április 28. 

 



Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a TOP-4.2.1-15 kódszámú, „Szociális 

alapszolgáltatások infrastrukturális bővítése, fejlesztése” című pályázatra vonatkozóan a nappali 

szociális ellátások és a gyermekjóléti szolgálat infrastrukturális, minőségi fejlesztésének      

támogatása céljából. 

 

Ózd városában a Család- és Gyermekjóléti Központ látja el a család- és gyermekjóléti szolgálat 

feladatait. A Család- és Gyermekjóléti Központ az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekjóléti Integrált Intézmény szakmai egységeként működik. A jogszabályok által 

meghatározott szolgáltatásokat két helyszínen – Ózd, Lehel vezér út 1. szám alatt, illetve Ózd, 

Petőfi út 10. szám alatt – biztosítja az intézmény.  

A Petőfi út 10. szám alatti épület - ami jelenleg a Család-és Gyermekjóléti Központ Család és 

Gyermekjóléti Szolgálatának ad helyet - valamint a Petőfi út 12. szám alatti épület felújításának, 

egyben átalakításának célja egy komplex szakmai munkaterület kialakítása, mely kliensközpontú és 

alkalmas a jogszabály által előírt szakmai munka elvégzéséhez. 

Az intézmény a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait nemcsak Ózdon, hanem a 

kistérségi megállapodás szerint további 14 környező társult településen látja el.  

Az intézmény a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára segítséget nyújt az ilyen helyzethez vezető 

okok megelőzésében, a krízishelyzet megszűntetésében, valamint az életvezetési képesség 

megőrzésében. Biztosítja a gyermek jogainak érvényesülését, védelmét , a szociális vagy 

mentálhigiénés problémák miatt segítségre szoruló személyek problémáinak megoldását, 

illetve lehetőség szerint azok megelőzését. 

 

A pályázat elnyerése esetén Ózd Város Önkormányzatának lehetősége nyílna a Család- és 

Gyermekjóléti Központ Petőfi úti épületeinek felújítására, bővítésére, valamint az étkeztetés 

körülményeinek javításához egy szállítójármű beszerzésére is, melyek a Család- és Gyermekjóléti 

Központ és az étkeztetési szolgáltatás munkáját segítenék elő, könnyítenék meg. 

 

A TOP-4.2.1-15 pályázati kiírás alapján támogatható tevékenységek a következők:  

 

Támogatható tevékenységek:  

- étkeztetés, 

- közösségi ellátások, 

- házi segítségnyújtás,  

- támogató szolgáltatás, 

- utcai szociális munka, 

- nappali ellátás,  

- család- és gyermekjóléti szolgálat/központ.  

A támogatási kérelemben minimum két tevékenységet kell megvalósítani. 

Önállóan támogatható tevékenység a szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, ezen belül tá-

mogatható bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet is), telekhatáron belüli kül-

ső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása, eszközbeszerzés, ezen belül szál-

lító jármű beszerzése is. 

 

Önállóan nem támogatható, de választható tevékenységek   

 

a) A megvalósuló tevékenységek részeként családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása (pl.: ját-

szósarok), 

b) Előírt számú parkoló-férőhely, akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, 

c) Megújuló energiaforrás alkalmazása. 



Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek a nyilvánosság, az 

akadálymentesítés, az azbeszt-mentesítés és az energiahatékonysági intézkedések. 

 

A pályázati keretfeltételekről 
 

 A TOP-4.2.1-15 felhívás B.-A.-Z. Megyei Területspecifikus Melléklete alapján a teljes 

rendelkezésre álló keretösszeg 1.125 millió Ft. Az igényelhető, vissza nem térítendő 

támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 150 millió Ft.  

 

 A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. Támogatási 

kérelem benyújtása 2016. április 29-ig lehetséges. 

 

 A támogatási kérelemhez az alábbi dokumentumok szükségesek: 

- Alapító vagy létesítő okirat 

- Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum   

- Átláthatósági nyilatkozat  

- Megalapozó dokumentum 

- Helyszínrajz, vázlatrajz 

- Nyilatkozatok 

 

 A TOP-4.2.1-15 pályázat sikeressége esetén támogatási szerződés aláírására kerül sor. 

 

A kiválasztott akcióterületen, a Család- és Gyermekjóléti Központ területén tervezett 

fejlesztések, korszerűsítések: 

 

- A projekt megkezdése során első ütemben meg kell valósítani a telekingatlan összevonását. 

Az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiség a Petőfi út 10. szám alatti épületben 

(ügyfélfogadó épület), a szomszédos Petőfi út 12. szám alatti (irodaépület) épületben pedig 

irodák kerülnek kialakításra. 

- A ügyfélfogadó épület átalakítása során közösségi foglalkozások tartására alkalmas 

helyiségcsoport kerül kialakításra. Az ügyfélváró és két, az ügyfelek fogadására alkalmas 

iroda egy központi közlekedő helyiségből válik elérhetővé. A felújítás során kialakításra kerül 

egy nagyméretű csoportszoba játszósarokkal, mely paravánfallal két részre is osztható lesz. 

- Az irodaépületben a szolgálat dolgozói nyugodt körülmények között végezhetik munkájukat, 

s ezen felül megvalósul az épület költséghatékonyabb üzemeltetése az épületgépészeti, 

épületvillamossági rendszerek korszerűsítésével.  

- Az energiahatékonyság feltételének megfelelően sor kerül mindkét épület nyílászáróinak 

cseréjére, külső falak és födémek hőszigetelésére, valamint a megújuló energiatermelés 

megvalósítása érdekében napelemek telepítésére. 

- A külső tér fejlesztése magában foglalja az alábbiakat: 

- az ingatlanokat körbevevő térburkolat növekedése, 

- csapadékvíz elvezetése, 

- parkoló kialakítása, 

- 2 db kerti felépítmény elhelyezése, a szolgálati autók tárolásának elősegítése 

érdekében, 

- utcafronti kerítés felújítása. 

- A hatályos jogszabályoknak és a pályázati előírásoknak megfelelően az ügyfélfogadásra 

alkalmas épületet teljes körűen akadálymentesíteni kell.  

 

 

 



- Eszközbeszerzés során az étkeztetés körülményeinek javításához egy szállítójármű 

beszerzésére kerül sor, amellyel további segítséget nyújtunk azoknak, akik önmaguk, illetve 

családtagjaik számára nem tudják biztosítani a napi egyszeri meleg ételt. 

 

Javaslat: 

Ózd Város Önkormányzata a helyi szintű komplex programok megvalósítása érdekében nyújtsa be 

támogatási kérelmét legfeljebb 95 millió Ft támogatási igénnyel a TOP-4.2.1-15 „Szociális 

alapszolgáltatások infrastrukturális bővítése, fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján, a TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázati 

felhívásra beadandó támogatási kérelemmel kapcsolatban hozzon döntést. 



 

 

Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (IV.28.) határozata 

támogatási kérelem benyújtásáról  

a TOP-4.2.1-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális bővítése, fejlesztése” 

című felhívásra a Család- és Gyermekjóléti Központ Ózd, Petőfi úti telephelyének fejlesztése 

céljából 

 

 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozta: 

 

 

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Ózd Város Önkormányzata 

támogatási kérelmet nyújtson be legfeljebb 95 millió Ft támogatási igénnyel a TOP-4.2.1-15 

kódszámú, a „Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális bővítése, fejlesztése” című felhívásra. 

 

 

2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 

kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására és nyertes pályázat 

esetén a támogatási szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: 

a támogatási kérelem összeállításáért és benyújtásáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

 

Határidő: 2016. április 29. 

 

 


