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ELŐTERJESZTÉS 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
2022. május 16. napján tartandó ülésére 

Tárgy: Pályázat benyújtása a HTKT Szociális Szolgáltató Központ kiskunhalasi 
Családok Átmeneti Otthona részére külső férőhelyek kialakításához 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 
Intézet pályázatot hirdetett „A családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek 
kialakításához nyújtandó támogatás 2022” (CSÁO2022) címmel.  
A hirdetés dátuma: 2022. 05. 03. 
A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a családok átmeneti otthonai, és fenntartói 
részére annak érdekében, hogy külső férőhelyet tudjanak kialakítani, vásárolni, felújítani, ezzel 
segítve a szolgáltatás hatékony működtetését, a családok integrálását, a családok kilépését az 
ellátásból, hozzájárulva az emberkereskedelem áldozatai számára a szolgáltatáshoz történő 
hozzáféréshez. 
Pályázatot nyújthatnak be a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett családok átmeneti otthonát 
fenntartó szervezetek így a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás is. 
 
A támogatott tevékenység megvalósulásának időszaka: 2022. június 1. – 2023. december 31. 
(önkormányzati fenntartású intézmény esetében 2023. június 30.) 
Benyújtási határidő: 2022. június 30. 
 
Pályázati feltétel a CSÁO 2022 pályázati keretből kialakított külső férőhelyek a pályázati 
célnak megfelelő működtetése legalább 10 éven keresztül.  
 
A rendelkezésre álló keretösszeg: 250 000 000 Ft.  
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.  
Támogatás intenzitása: 100,00%  
Saját forrást nem szükséges biztosítani.  
Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 1 000 000 Ft  
Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg 60 000 000 Ft  
A pályázatban elszámolható költségek: Felhalmozási célú kiadások tekintetében:  
- ingatlan vásárlás, felújítás, berendezés  
- ingatlan építtetése és berendezése  
- ingatlan bővítése és berendezése  
- előre fizetős mérőórák, egyedi mérőórák bekötése (pl. társasházaknál). 



 
A HTKT SzSzK Családok Átmeneti Otthona működéséhez kapcsolódóan már terveztük külső 
férőhely kialakítását. Ez egy olyan szolgáltatás, amely a családok átmeneti otthonából kilépni 
szándékozó, de még teljesen önállóan lábra állni nem képes, illetőleg anyagi krízis miatt 
lakhatásban segítségre szoruló, de a családok átmeneti otthonában élő családoknál lényegesen 
jobb szocio-kulturális háttérrel rendelkező családoknak tud segítséget nyújtani.  
Azok számára, akiknek nem, illetve már nem indokolt a szoros, mindennapi gondozási folyamat 
és a folyamatos munkarendben biztosított szakmai segítségnyújtás, a külső férőhely lakhatási 
szolgáltatása önállóbb életvitelre ad lehetőséget. Az önálló életvezetés az intézményes keretek 
között nehezen megvalósítható.  
A családok átmeneti otthonából jelenleg kikerülő ellátottak, élethelyzetükből és szociális 
körülményeikből adódóan sok esetben nem tudnak megfelelően funkcionálni. A gyermekek 
szempontjából szükséges lehet egy hosszabb távú, szabadabb, önmegvalósítóbb ellátási forma 
biztosítása. 
A külső férőhely tehát, egy szakmailag segített lakhatási forma, amelyet olyan szociálisan 
hátrányos helyzetű családok vehetnek igénybe, akiknek lakhatásuk nem megoldott, családok 
átmeneti otthona ellátásba kerülnek, de idővel a reintegráció szempontjából más, kötetlenebb 
támogatási formát igényelnek. Az ellátás ideje alatt szociális munkával biztosított segítséget 
vesznek igénybe annak érdekében, hogy a gondozási folyamat végére a társadalmi 
reintegrációjuk sikeres legyen. 
 
Ezért kérem a Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatnak megfelelően támogassa 
pályázat benyújtását a HTKT Szociális Szolgáltató Központ kiskunhalasi Családok Átmeneti 
Otthona részére külső férőhelyek kialakításához. 
 
Határozati javaslat: 
 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa támogatja pályázat 
benyújtását a „családok átmeneti otthonai részére külső férőhelyek kialakításához 
nyújtandó támogatás 2022” című pályázati kiírásra, a HTKT Szociális Szolgáltató 
Központ kiskunhalasi Családok Átmeneti Otthona részére külső férőhelyek 
kialakításához maximum 60 000 000 Ft támogatási összeg igénylésével.  

2. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás 
Elnökét, akadályoztatása esetén, alelnökét a pályázat benyújtására, a szükséges 
dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és a nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal  
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Juhász György Szszk intézményvezető 
Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
Kiskunhalas, 2022.05.05. 
 

Fülöp Róbert s.k. 


