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Tisztelt Közgyűlés!
2017. április 1. napjától a szociális foglalkoztatás helyébe a fejlesztő foglalkoztatás lépett,
melynek szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 99/B. § - 99/D. §-ai tartalmazzák. A fejlesztő foglalkoztatásra vonatkozó
részletszabályok a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben (a továbbiakban: SZCSM
rendelet) találhatóak.
Múlt év végén az Emberi Erőforrások Minisztere - a támogató szolgáltatás és a közösségi
ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Tkr.) alapján - általános pályázatot hirdetett fejlesztő foglalkoztatást végző
szolgáltató befogadására és állami támogatására.
A pályáztatással kapcsolatos feladatokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a
továbbiakban: SZGYF) látta el.
A pályázat nyerteseivel az SZGYF támogatási szerződést kötött a 2017. április. 1. – 2017.
december 31. közötti időszakra.
Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat (a továbbiakban: VSzSz) 2017.
március 31. napjáig két telephelyén biztosította a fogyatékos személyek nappali
intézményeiben ellátottak szociális foglalkoztatását, majd 2017. április 1. napjától ugyanezen
telephelyein fejlesztő foglalkoztatást biztosít. Az Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos
Személyek Mester Utcai Nappali Intézményében 5 fő, az Újkerti Gondozó Szolgálat
Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézményében 26 fő foglalkoztatása valósul
meg.
A tavaly közzétett felhívásra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott
be, melynek keretében a VSzSz két telephelyén megvalósítandó fejlesztő foglalkoztatáshoz a
fenti finanszírozási időszakra 9.998.045. - Ft támogatásban részesült.
Tekintettel arra, hogy a hatályos támogatási szerződés szerint a támogatási időszak 2017.
december 31. napján lejár, az Emberi Erőforrások Minisztere a Tkr. 4. § (2) bekezdés a)
pontja alapján ismét pályázatot hirdetett a fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató
befogadására és állami támogatására a 2018. január 1. és 2020. december 31. közötti
időszakra vonatkozóan. A befogadás és az állami támogatás 3 évre vonatkozik, azonban a
pályázati űrlapon az igényelt feladatmutatót a 2018-as évre kell meghatározni. A feladatmutató
igény jóváhagyására a későbbiekben évente kerül majd sor.
A kiírás szerint a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására a jelenleg támogatási szerződéssel
rendelkező fenntartóknak is szükséges pályázatot benyújtaniuk.
A felhívás célja:
Magyarország közigazgatási területén működő fejlesztő foglalkoztatás 2018. január 1. és 2020.
december 31. közötti időszakra történő befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott
szolgáltatók működésének fenntartásához pénzügyi forrás biztosítása.
A megvalósítás helyszíne: VSzSz (székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9.)
– Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye
(4027 Debrecen, Ifjúság u. 2.) és
– Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Mester Utcai Nappali Intézménye
(4026 Debrecen, Mester u. 22.).

A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk:
A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az a fenntartó, aki rendelkezik Magyarország területén fejlesztő
foglalkoztatásra vonatkozó engedéllyel, vagy benyújtott szolgáltatói nyilvántartásba vételi
kérelemmel. A pályázat benyújtásának nem feltétele, hogy a fenntartó a kiírásban szereplő
ellátási területre vonatkozóan fejlesztő foglalkoztatás ellátására jogerős bejegyzéssel
rendelkezzen.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot a szolgáltató fenntartójának elektronikus úton kell benyújtania a pályázati eljárás
lefolytatására jogosult szervhez.
A pályázat benyújtásának határideje:
Pályázatok benyújtására szolgáló időszak kezdete: 2017. augusztus 1. (00:01 perc)
Pályázatok benyújtására szolgáló időszak vége: 2017. szeptember 11. (16:00 óra).
A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2.310.400.000 Ft, mely
Magyarország 2018. évi központi költségvetése terhére kerül biztosításra. A Tkr. 1. § (1)
bekezdése alapján a központi költségvetés vissza nem térítendő támogatást nyújt a
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók fenntartóinak.
Működési támogatás folyósítása:
A működési támogatás a finanszírozási időszak kezdetétől (2018. január 1., illetve a szolgáltatói
nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés napjától) illeti meg a pályázót.
Finanszírozási időszak:
Az Szt. 131/A. § (1) bekezdés alapján a fejlesztő foglalkoztatás működtetését az állam jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott - fenntartókkal kötött
finanszírozási szerződések útján támogatja. A támogatási összeg a befogadott feladatmutatók
szorzata alapján kerül megállapításra. A jelen pályázatot érintően a Tkr. 1. § (2) bekezdés k)
pontja alapján a finanszírozási időszak 2018. január 1-től, illetve a fenntartó szolgáltatóként
történő jogerős bejegyzése napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszak.
Támogatott tevékenységek:
A pályázat célcsoportja: a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig
- fogyatékos személyek,
- pszichiátriai betegek,
- szenvedélybetegek,
- hajléktalanok,
akik az alábbi szociális szolgáltatásokat már igénybe veszik (jogviszonnyal rendelkeznek):
- közösségi alapellátás,
- támogató szolgáltatás,
- nappali ellátás,
- átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás,
- ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás,
- rehabilitációs intézményi ellátás,
- lakóotthoni ellátás, vagy
- támogatott lakhatás.

A pályázó feladategységre pályázik: fejlesztő foglalkoztatás esetén az egy foglalkoztatott által
ledolgozott egy munkaóra. A finanszírozási szerződés megkötése feladatmutatóra történik:
fejlesztő foglalkoztatás esetén a vállalt, illetve teljesített feladategységek száma.
A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása a feladatmutató és az egy feladategységre jutó
támogatás szorzata. Az egy feladategységre jutó támogatás minden szolgáltató esetében
megegyezik. A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a
kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség.
Egy feladategységre jutó támogatás összege: 895 Ft/óra.
A feladatmutató finanszírozás és tervezett bevétel az alapja a teljes szolgáltatásnyújtásnak.
A támogatás összege fejlesztési foglalkoztatási díjakra, bérjellegű kifizetésekre, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadásokra, valamint tárgyieszközbeszerzésekre, beruházásra és munkahelyteremtésre fordítható.
A pályázat keretében megvalósítandó program:
A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak
szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő
fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló
munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.
A fejlesztő foglalkoztatás tekintetében a VSzSz a két érintett telephelyre vonatkozóan jogerős,
határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkezik a szolgáltatói nyilvántartásban.
Az Ifjúság utcai telephelyen 35 fő, a Mester utcai telephelyen 5 fő, összesen 40 fő a
foglalkoztatható személyek száma.
Jelenleg az ellátottak közül fejlesztő foglalkoztatásban 28 fő vesz részt (az Ifjúság utcai
telephelyen 23 fő és a Mester utcai telephelyen 5 fő).
A fejlesztő foglalkoztatás a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) szerinti határozott idejű munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban
történhet.
A 40 férőhely jogviszony szerinti megbontását a továbbiakban is oly módon tervezzük, hogy
az Szt. szerinti jogviszonyban 35 fő, az Mt. szerinti jogviszonyban 5 fő foglalkoztatására
kerülhetne sor.
A 2017. április. 1. – 2017. december 31. közötti időszakban a fejlesztő foglalkoztatás
biztosítására jóváhagyott 11171 feladatmutató alapján utalt támogatási összeg 9.998.045.- Ft.
Az intézmény tapasztalatai szerint az ellátottak foglalkoztatására továbbra is havi 15 napon
kerülne sor, napi 4 órában.
A pályázati űrlapon az igényelt feladategységet a 2018. január 1. – 2018. december 31. közötti
időtartamra vonatkozóan szükséges megadni. Ezen időszakban 31 fő foglalkoztatását
tervezzük. A 31 fő foglalkoztatásához benyújtandó feladatmutató igény 22320
feladategység, amely 19.976.400.- Ft igényelt támogatást jelent (22320 feladategység x 895.Ft). Emellett az előállított termékek értékesítéséből származó bevétel a korábbi évek adatai
alapján 150.000.- Ft-ra tervezhető.
A pályázat benyújtásához az Önkormányzatnak önerőt nem kell biztosítania.
Az SzCsM rendelet 2 fő segítő foglalkoztatását írja elő 50 fő foglalkoztatottra vetítve, ezért a
meglévő mellé továbbra is plusz 1 fő szakképzett, segítő munkakörű közalkalmazott
foglalkoztatása indokolt. Ennek érdekében az intézmény szakmai tevékenységhez
kapcsolódó létszámát 2017. március 1. napjával már 1 fővel megemelte a Közgyűlés.

A segítő munkakörű közalkalmazott bérének és járulékainak költségét továbbra is az
igényelt támogatás fedezné.
Amennyiben az igényelt támogatást az Önkormányzat megkapja, ebből történne többek között
az 1 fő közalkalmazott bérének és járulékainak, a foglalkoztatottak számára fizetendő
fejlesztési foglalkoztatási díjaknak és munkabéreknek a finanszírozása, a szükséges anyagok és
eszközök megvásárlása. A termékek értékesítéséből származó bevételt is vissza kívánja
forgatni az intézmény.
A fejlesztő foglalkoztatás biztosításához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a
foglalkoztatás helyszínei nem változnak.
Az intézmény továbbra is a jelenleg végzett tevékenységi formákat biztosítaná a fejlesztő
foglalkoztatásban résztvevők számára.
Az Ifjúság utcai telephelyen a következő tevékenységek végzésére kerülne sor: egyéb papír-,
kartontermék gyártása; szőnyeggyártás; egyéb kerámiatermék gyártása; műszaki, egyéb
üvegtermék gyártása; divatékszer gyártása; egyéb, máshová nem sorolt feldolgozóipari
tevékenység; egyéb textiláru gyártása, máshová nem sorolt tevékenység; egyéb fa-,
parafatermék, fonottáru gyártása, egyéb vendéglátás; általános épülettakarítás; zöldterületkezelés; máshová nem sorolt személyi szolgáltatás.
A Mester utcai telephelyen irodai papíráru gyártása; egyéb papír-, kartontermék gyártása; egyéb
vendéglátás; általános épülettakarítás tevékenységeket végeznének az ellátottak a fejlesztő
foglalkoztatás keretében.
A pályázathoz a fenntartónak be kell nyújtania a szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzésről kiállított határozat, vagy a szolgáltatói nyilvántartásba vételi kérelem másolatát. A
szolgáltatás bejegyzésére az elmúlt évben már sor került.
Az intézmény hatályos, az SzCsM rendelet 110/K. § (2) bekezdésének megfelelő
foglalkoztatási szakmai programmal rendelkezik.
Tekintettel arra, hogy a fejlesztő foglalkoztatást az intézmény a pályázattal érintett időszakban
is a jelenlegi feltételekkel kívánja biztosítani, a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok,
valamint a foglalkoztatási szakmai program módosítása nem indokolt.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontja és 107. §-a, az 1993. évi III. törvény 99/B. § - 99/D. §-a alapján,
figyelemmel az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltakra
1./ pályázatot nyújt be a „Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami
támogatására” tárgyú pályázati felhívásra.
2./ Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában
- a projekt címe: „Fejlesztő foglalkoztatás biztosítása Debrecen Megyei Jogú Város Városi
Szociális Szolgálat szociális intézményen keresztül”,
- a projekt megvalósítási helyszínei: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat

Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézménye (4027
Debrecen, Ifjúság u. 2.) és az Újkerti Gondozó Szolgálat Fogyatékos Személyek Mester Utcai
Nappali Intézménye (4026 Debrecen, Mester u. 22.),
- a projekt megvalósítási helyszíneinek helyrajzi számai: debreceni 20317 hrsz.-ú és a debreceni
8101 hrsz.-ú ingatlan,
- az igényelt feladatmutató 2018. évre: 22320 feladategység.
3./ Sikeres pályázat esetén 2018. január 1. és 2020. december 31. között fejlesztő foglalkoztatás
szolgáltatást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Újkerti Gondozó
Szolgálat Fogyatékos Személyek Ifjúság Utcai Nappali Intézményében és az Újkerti Gondozó
Szolgálat Fogyatékos Személyek Mester Utcai Nappali Intézményében.
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét a pályázat előkészítésében történő
közreműködésre, valamint sikeres pályázat esetén a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

a pályázat előkészítésében történő közreműködésre: 2017. szeptember 11.
a szükséges intézkedések megtételére: folyamatos
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

5./ Felkéri az érintett költségvetési szerv intézményvezetőjét a pályázat, és a támogatás
elnyerése esetén az elszámolás határidőben történő előkészítésére, valamint a pályázatban
foglaltak megvalósítására, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét a pályázat, és a támogatás
elnyerése esetén az elszámolás határidőben történő benyújtására, továbbá felhatalmazza a
polgármestert a pályázat, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok
aláírására.
Határidő:
Felelős:

a pályázat előkészítésére és benyújtására: 2017. szeptember 11.
a pályázat megvalósítására: 2020. december 31.
az elszámolás benyújtására: évente a tárgyévet követő év február 28.
a pályázat és az elszámolás határidőben történő előkészítéséért, valamint a
pályázatban foglaltak megvalósításáért: az érintett költségvetési szerv
intézményvezetője,
a pályázat és az elszámolás határidőben történő benyújtásáért: az
Intézményfelügyeleti Osztály vezetője,
az aláírásért: a polgármester

6./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a határozatban foglalt döntésekről
az érintett költségvetési szerv vezetőjét értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. augusztus 16.
Dr. Bene Edit
főosztályvezető

