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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Lebonyolító) az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdetett a Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma 

kezelését célzó helyi stratégiák megvalósításának előmozdítására. 

 

A pályázat általános célja, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok egységes szakmai 

tevékenységének előmozdítása, a már működő városi/budapesti kerületi 

/kistérségi/megyei/regionális KEF-ek folytatólagos működésének támogatása, a koordinációs 

feladatok ellátásának elősegítése: 

 Helyi stratégia (munkaanyaga van) felülvizsgálata, aktualizálása; 

 Helyi stratégiához kapcsolódó cselekvési terv aktualizálása; 

 KEF éves munkatervének elkészítése; 

 KEF ülések szervezése legalább négy alkalommal; 

 továbbképzés a KEF tagok számára; 

 szakmai tanulmányút a KEF tagság számára (más KEF látogatása és/vagy 

szakintézmény látogatás); 

  KEF működtetésével kapcsolatos tevékenységek (pl. adminisztratív és pályázati 

elszámolási háttér biztosítása, élelmiszer); 

 szakanyagok elkészítése (az illegális drogfogyasztás ismertető jelei és beavatkozási 

teendőkről, a beavatkozási felelősségről szóló ismeretterjesztő szórólap elkészítése, 4 féle 

korosztálynak: 14 év alattiak, 14-18 évesek, 18-24 évesek, felnőttek-szülők felé. 

 

Kiemelt cél, hogy a KEF-ek multidiszciplináris teamként, a területén működő 

intézmények és közösségek bevonásával képesek legyenek a térségben adódó, egyes 

szolgáltatási területekhez (drogprevenció/egészségfejlesztés, kezelés/ellátás, 

kínálatcsökkentés) kapcsolódó szükségletet felmérni, prioritásokkal rendelkező helyi 

stratégiát és cselekvési tervet előkészíteni, megvalósítani.  

 



Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. október 30. 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 20.000.000,- Ft  

Igényelt pályázati támogatás: 200.000-300.000,- Ft (tervezett) 

Önerő igény: 10 %, melyen belül a 2014. évben felmerülő készpénz igény 5 %, azaz 10.000-

15.000,- Ft. 

 

Támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható 

összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a 

bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának 

készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes) 

munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével.  

Saját forrás: saját forrás a pályázó által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli önrész. Nem 

tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás, kivéve a 

támogatást igénylő költségvetési szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott 

célra előirányzott összeget, továbbá az EU Önerő Alapból és a Kbt. alapján ajánlatkérőnek 

minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek 

megvalósításához nyújtott önerő támogatást (Ávr. 76. § (2) bekezdés). 

 

     Támogatási összeg folyósítása: A támogatás a Pályázó által megjelölt támogatási 

időszakban, 2013. szeptember 1. és 2014. június 30. között megvalósult gazdasági esemény 

felmerült költségeihez nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása 

egy részletben, előfinanszírozás formájában történik. Az Ávr. 78. § (2) bekezdése értelmében 

előfinanszírozás esetén az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor. 

 

Támogatási időszak:    2013. szeptember 1. és 2014. június 30. 

Az eredményhirdetés várható időpontja:  2013. december 31.  

(A pályázat beadási határidejétől számított 60 nap.) 

A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap 

(ami nem lehet későbbi, mint 2014. július 30.). 

 

Az Önkormányzat a Mentálhigiénés Egyesületet (5630 Békés, Borosgyán utca 1/1, képviseli: 

Szűcs Judit elnök) bízná meg a pályázatban foglaltak és a pályázati célok szakmai 

megvalósítására. 

 

2013. szeptember 1. és 2014. június 30. működtetési elképzelés rövid bemutatása: 

2009 óta működteti a Mentálhigiénés Egyesület a Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórumot (KEF), azóta minden évben nyert pályázatot annak működtetésére, programjainak 

megvalósulására. Jelen pályázat keretében az országos drogstratégiához szeretnénk 

csatlakoztatni a helyi, jelenleg munkaanyag szinten álló drogstratégiát és cselekvési tervet, 

hogy végre a Képviselő-testület felé benyújható szintű anyaggá váljon. Ennek érdekében 

helybe hívott szakmai előadók meghívását és rövid szakmai továbbképzést tervezzük, esetleg 

szakmai tanulmányút beiktatását. Mivel a KEFünk már elkezdte a cselekvési terv szerű 

működését, ezért a helyi szükségletre reagálva az illegális drogfogyasztás ismertető jeleiről és 

beavatkozási teendőkről, a beavatkozási felelősségről szóló ismeretterjesztő 4 féle szórólap 

elkészítését tervezzük, 4 féle korosztálynak: 14 év alattiak, 14-18 évesek, 18-24 évesek, 

felnőttek-szülők felé. Szándékunk, hogy hatékonyabbá váljon az illegális szerfogyasztás 

felismerése és a kezelésbe irányítása, a szülők illetve családi támogató rendszer fejlesztése. 

 

 

 



2013. szeptember 1. és 2014. június 30. várható eredménye: 
Tagszervezeteink szakemberei magabiztosabban állnak a fiatalok körében megfigyelt drog és 

más addiktológiai probléma észlelésekor. Ismerjék meg a probléma kialakulásának 

pszichológiai alapjait. Ismerjék meg a továbbirányítás- nem csak helyi- lehetőségeit, legyenek 

képesek a továbbirányításra, esetkonferenciák összehívására probléma észlelésekor. A KEF 

tagszervezetek képessé válnak hálózatban való együttműködésre. 

 

 

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.   

 

Határozati javaslatok: 

I. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a „Pályázat benyújtása 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosításra” - 

KAB-KEF-13 kódszámú - pályázati kiírásra.  

 

II. A pályázathoz szükséges 2.200,- Ft pályázati díj befizetését és az 5 % saját erőt, 

10.000-15.000,- Ft-ot Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

 

III. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 

Mentálhigiénés Egyesülettel (5630 Békés, Borosgyán utca 1/1, képviseli: Szűcs Judit 

elnök) a pályázatban foglalt célok megvalósítása érdekében megbízási szerződést kössön, 

valamint felhatalmazza valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére és aláírására. 

 

Határidő: Pályázat benyújtása 2013. október 30. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

 

Békés, 2013. október 22. 

 

         Izsó Gábor 

        polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 


