
Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. november 16.

Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására
kiírt KAB-KEF-17-A/B/C pályázaton való indulás jóváhagyására

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála osztályvezető
Szabó Ádám ügyintéző

Meghívott: Orgovány Zoltán DBKEF elnök

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11. 14.
közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 2017. 11. 14.
pénzügyi bizottság 2017. 11. 14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 11. 14.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Az  EMMI  Szociális  és  Gyermekvédelmi  Főigazgatósága  a  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórumok
(KEF-ek)  működési  feltételeinek  biztosítására,  és  programjaik  támogatására  pályázatot  írt  ki,
minimum 500 ezer maximum 1 millió forint erejéig. Legfeljebb két kategóriában történhet indulás. A
pályázatok  során  10  %-os  önerőt  kell  biztosítani.  A pályázat  benyújtásának  határideje:  2017.
november 12. 23:59 (elektronikus pályázati felületen). 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 27565-3/2017
Ügyintéző neve: Szabó Ádám Ügyintéző telefonszáma: 25/544-167
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: minősített

A tárgyalás módja: nyílt

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására kiírt 
KAB-KEF-17-A/B/C pályázaton való indulás jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

Az  EMMI  Szociális  és  Gyermekvédelmi  Főigazgatósága  a  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórumok
(KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjaik támogatására pályázatot írt ki három
kategóriában, csoportonként minimum 500 ezer maximum 1 millió forint erejéig (1. sz. melléklet). A
kiírt három pályázati kategóriából Önkormányzatunk kettő esetében („B” és „C”) felel meg a kiírási
feltételeknek. 

A  pályázati  kiírást  a  Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum
Kábítószerügyi Csoportja is véleményezte 2017. október 26-i csoportülésén. A KEF elsősorban azt
javasolja  Önkormányzatunknak,  hogy  a  „B”  kategórián  belül  történjen  pályázat  benyújtása
Városunk drogstratégiájának elkészítésére.  A jelenleg hatályos  drogstratégia 2003-ban készült,
felülvizsgálata  és  aktualizálása  minden  tekintetben  elengedhetetlen.  Ezzel  a  dokumentummal
alapozhatók  meg  a  város  kábítószer  elleni  rövid,  valamint  középtávú  törekvései,  illetve
programtervezése. Emellett a megújított drogstratégia alapjaiban határozza meg a továbbiakban a
Fórum működését. 

A csoporttagok másodsorban a „C” kategórián belüli pályázat benyújtását támogatták. Ebben arra
tettek  javaslatot,  hogy  a  DBKEF-et  bemutató  tájékoztató  kiadvány  elkészítésére,  a  DBKEF
honlapjának  fejlesztésére,  szakmai  előadó  meghívására,  valamint  a  felmerülő  adminisztrációs
költségekre pályázzon az Önkormányzat. 

A KEF javaslatát figyelembe véve a „B” kategórián belül a város drogstratégiájának előkészítési
munkálataira (igényfelmérés, kutatási terv, online kérdőíves felmérés az iskolák és a város érintett
intézményeinek vezetői körében, telefonos szakértői interjúk, helyzetelemzés elkészítése, szakmai
nap,  előkészítő  háttéranyag),  és  az  elkészített  szakmai  anyagból  történő  stratégiaalkotás
megbízási díjaira tervezünk, ezzel a maximális 1 millió forintra pályázva.
A  „C”  kategórián  belül  a  DBKEF-et  bemutató  tájékoztató  kiadvány  elkészítésére,  a  DBKEF
honlapjának elkészítésére, a honlap naprakész kezelésével megbízott személy díjazására, illetve
reklám és adminisztratív költségekre tervezünk, összesen szintén 1 millió forintig. 

A pályázat részeként kategóriánként 10 %-os önrész biztosítása kötelező. Jelen esetben a két
kategóriára  számolva  az  önrész  200.000  forintban  maximalizálódik,  melyre  a  fedezetet
Önkormányzatunk 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 5.b mellékletének 25. Felhalmozási
tartalékok  25.7  Pályázati  tevékenység,  felkészítés,  önrész  (szabadon  felhasználható  keret  és
közbeszerzési fedezet) című előirányzati sora biztosíthatja.

A pályázatok benyújtási határideje 2017. november 12. 23:59 óra, melyet a Főigazgatóság által
üzemeltetett pályázati rendszeren belül kell rögzíteni. Tekintettel arra, hogy ezen időpont megelőzi
a közgyűlés rendes ülését, ezért a pályázaton való indulás jóváhagyásáról, valamint az önrész
rendelkezésre állásáról a Tisztelt Közgyűlés utólagosan tud dönteni. A kiírás és útmutató alapján a
benyújtott pályázatok akármikor visszavonhatók.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól  szóló  6/2017.  (III.  17.)  önkormányzati  rendelet  6.  §  (1)  bekezdése  alapján:  „Az
általános tartalék és a céltartalékok összegéről, valamint felhasználásáról a Közgyűlés dönt.” 

Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és
Működési Szabályzatairól szóló 39/2013. (XII. 20.) rendelete (a továbbiakban: SzMSz)  42. § (2)
10. pontja szerint a Pénzügyi Bizottság: „véleményezi – közösen a Gazdasági és Területfejlesztési
Bizottsággal – a közgyűlési bizottságok költségvetést érintő előterjesztéseit, javaslatait.”



Az SzMSz 44. § (2) 18. pontja alapján az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság: „véleményezi az
önkormányzat által kötendő szerződések, megállapodások, pályázatok tervezeteit...”.

A Bizottság véleménye:
A szakbizottságok  a  közgyűlés  hetében  tárgyalják  az  előterjesztést.  A bizottságok döntéseit  a
bizottságok elnökei a képviselő-testület ülésén szóban ismertetik. 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…  .../2017. (XI. 16.) határozata
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására kiírt 

KAB-KEF-17-A/B/C pályázaton való indulás jóváhagyásáról

1.  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése úgy határoz,  hogy az
EMMI  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága által a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjaik támogatására ki
írt  felhívásra  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  által  a  „B”  és  a  „C”
kategóriában benyújtott pályázatokat jóváhagyja.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  jelen  határozat  1.
pontjában  jóváhagyott  pályázatok  tekintetében  azok  pozitív  elbírálása  esetén
kategóriánként  10  %-os  önrészt  biztosít  a  2017.  évi  költségvetésről  szóló
önkormányzati  rendelet  5.b  melléklet  25.  Felhalmozási  tartalékok  25.7  Pályázati
tevékenység,  felkészítés,  önrész  (szabadon  felhasználható  keret  és  közbeszerzési
fedezet) című előirányzati soráról.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző

 - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: - a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
    időpontja

Dunaújváros, 2017. november 16.

    Hingyi László s. k.                Lőrinczi Konrád s. k.
 Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság   Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok

       elnöke          Bizottsága 
                      elnöke

  Pintér Attila s. k.       Tóth Kálmán s. k.
Pénzügyi Bizottság       Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
        elnöke  elnöke


	Tisztelt Közgyűlés!

