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II.
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium a Magyar
Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. Tv. 1. sz.
mellékletében meghatározott 9/10/11. gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi
szakellátás fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyilvános pályázatot hirdetett a
szociálisan hátrányos helyzetben lévő, a gyermekvédelem rendszerében felnőtt
fiatalok életkörülményeinek javítására, lakáshoz jutásuk támogatására, 60 mFt
pénzkeret elosztása formájában.
A pályázat célja az 1991. január 1-je és 1997. október 31-e közötti időszakban
nagykorúvá vált, volt intézeti elhelyezett, intézeti és állami nevelt fiatalok önálló
életkezdési támogatását biztosító megyei önkormányzat feladatellátásának támogatása.
A központi támogatás lehetőséget kíván biztosítani a gyermeki jogokkal összhangban
arra, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
tv. hatályba lépését megelőzően nagykorúvá vált fiataloknak – az állami
gondoskodásban részesült intézeti elhelyezett, intézeti és állami nevelt fiatalok önálló
életkezdési támogatásáról szóló 21/1989. (VII.25.) SZEM rendelet figyelembe vételével,
a gyermekvédelmi törvény 160. §-ának (2) bekezdése alapján – elősegítse tartós
lakhatásuk megoldását.
A pályázaton azok a megyei önkormányzatok vehetnek részt, amelyek az állami
gondoskodás alatt állt fiatalok lakáshoz jutását saját forrásukból is támogatják. Az
önkormányzat saját forrásának mértéke a központi pályázati támogatási
keretösszeg minimum 35 %-ka.
A rendelkezésre álló költségvetési előirányzat nagyságrendje miatt megyei
keretösszegek megállapítására került sor. Baranya megye keretösszege a pályázati
kiírás szerint 2,6 mFt. Ehhez a megyei önkormányzatnak 1,4 mFt pályázati önrészt
szükséges biztosítani.
A pályázati kérelmeket a Megyei Gyermekvédelmi Központhoz kell benyújtani, és
javasolt sorrenddel, valamint indoklással a megyei önkormányzatnak megküldeni. A
megyei önkormányzat bíráló bizottságot hoz létre, amely a beterjesztett dokumentációk
alapján a végső támogatási sorrendet megállapítja.
III.
Határozati javaslat
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az állami gondoskodásból nagykorúvá
válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására 1.400 eFt pályázati
önrészt biztosít a megyei önkormányzat 2005. évi költségvetésében biztosított
önkormányzati pályázati alapból.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. április 7.
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