
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 

a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által benyújtott pályázathoz 

kapcsolódó támogató nyilatkozat meghozatalára 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Alpolgármester 

Előkészítő: Településfejlesztési Osztály 

 

 

Ózd, 2022. május 9. 

  



Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (szh.: 4028 Debrecen, Simonyi u. 14.) (a 

továbbiakban: Misszió) támogatási kérelmet nyújtott be a Helyi egészségügyi és 

szociális infrastruktúra fejlesztése c. felhívására, TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-

00001 sorszámmal Családok Átmeneti Otthonának kialakítására Ózd városában.  

 

A Misszió tevékenységének célja, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok 

megvalósítása érdekében a krízishelyzetbe jutott családok és egyének megfelelő 

ellátásban részesüljenek. A projekt keretében a szociális alapszolgáltatás fejlesztését 

kívánja megvalósítani. A fejlesztés által a családok átmeneti otthonának tervezetten 

helyt adó épület infrastrukturális beruházása valósulna meg. A fejlesztéssel érintett 

intézmény olyan szociális gondoskodást nyújtana, amely célzottabbá teszi a 

szükségletalapú ellátást, javítja a legelesettebbek szolgáltatáshoz jutásának esélyeit, 

segíti az igénybe vevők krízishelyzetből történő kilépését.  

 

A szolgáltatás célcsoportja:  

- Krízishelyzetbe került családok  

- Átmenetileg otthontalanul maradt gyermek és szülője  

- Veszélyeztető környezetből menekülő gyermek és szülője 

-  Családon belüli erőszak áldozatává vált gyermek és szülője  

- A válsághelyzetben lévő várandós anya 

 

A Misszió egy 40 férőhelyes családok átmeneti otthonának kialakítását tervezi, melyhez 

jelenleg nem rendelkezik ingatlannal. Kérelmük támogatása esetén a 3621 Ózd, Susa 

utca 2. szám alatti, jelenleg magántulajdonban lévő ingatlan megvásárlásával kívánják 

biztosítani a fejlesztéshez szükséges területet. A beruházás az ingatlanon jelenleg egy 

műemléki lakóingatlan átalakításával és egy teljesen új épület építésével valósulna meg.  

 

A pályázati útmutató előírja, hogy az érintett település, amennyiben rendelkezik 

hatályos szociális szolgáltatástervezési koncepcióval, azt csatolni kell a pályázati 

dokumentációhoz. Tekintettel arra, hogy a város nem rendelkezik hatályos 

szolgáltatástervezési koncepcióval, ezért a pályázat benyújtásához a Képviselő-testület 

támogató nyilatkozatának meghozatala szükséges, ezért a Magyar Államkincstár 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága hiánypótlás keretében felszólította a 

Missziót, hogy nyújtsa be Ózd Város Önkormányzat Képviselő testületének határozatát 

a fenti projekt támogatásáról. 

 

A fentiek alapján a Misszió azzal a kéréssel kereste meg Ózd Város Önkormányzatát, 

hogy járuljon hozzá a fenti projekt városban történő megvalósításához.  

 

Javaslat: 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslatban foglaltak elfogadására. 
  



Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

....../2022. (V.09.) határozata 

a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által benyújtott pályázathoz kapcsolódó 

támogató nyilatkozat meghozataláról 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta: 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Ózd város nem 

rendelkezik hatályban lévő szociális szolgáltatástervezési koncepcióval, ugyanakkor 

támogatja, hogy a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (szh.: 4028 Debrecen, Simonyi 

u. 14.) a Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című, TOP_PLUSZ-

3.3.2-21-BO1-2022-00001 kódszámú pályázaton, Családok Átmeneti Otthonának 

kialakítására Ózd városában elnevezésű támogatási kérelmet nyújtson be és nyertes 

pályázat esetén a pályázati programot megvalósítsa. 

Felelős:   a nyilatkozat előkészítéséért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője,  

dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

Határidő: döntést követően azonnal 


