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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a mellékelt megkereséssel élt a fenntartó 
önkormányzat felé, melyben jelzik, hogy a TÁMOP 5.6.1.B-12/2 kódjelű pályázati kiírásra 
pályázatot kívánnak benyújtani. A mellékelt megkeresés tartalmazza a pályázat valamennyi 
lényeges paraméterét. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogatni, a 
projekt magas bekerülési költsége, valamint az utófinanszírozás miatt a megvalósítási időtartam 
alatt felmerülő esetlegesen szükséges likviditási forrást (ha netalán a lehívható 25 %-os előlegből 
nem jönne ki) az intézmény rendelkezésére bocsátani szíveskedjenek. A pályázat megvalósítására a 
2013. évben kerülne sor. 

Kérem a T. Képviselő testületet az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP 5.6.1.B-12/2. „A 
bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés 
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” c. pályázat Békés Városi 
Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Intézmény) általi benyújtását támogatja. 
A támogatás intenzitása 100 %, önerő biztosítása nem szükséges. A pályázat 
utófinanszírozású, előlegként 25 % hívható le. A Képviselő-testület a megpályázott 
összegnek a pályázat keretében igényelhető előlegen felüli részét – amennyiben 
szükségessé válik – előlegként 2013. évi költségvetésében biztosítja úgy, hogy az intézmény 
által benyújtott, számlákkal és szerződésekkel alátámasztott kifizetések teljesítésére a 
felmerülés mértékének arányában forrást biztosít, azzal, hogy az Intézmény az 
Önkormányzat által esetlegesen megelőlegezett összegek elszámolásakor köteles az 
Önkormányzat részére a likviditás biztosítása kapcsán felmerülő esetleges kamatkiadásait 
(likvid-hitel) is megtéríteni, és köteles a pályázat megvalósítása során teljesítésre kerülő 
számlákat a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályvezetőjével pénzügyileg 
ellenjegyeztetni.  

2. Az Intézmény köteles az önkormányzat által megelőlegezett összeget az általa elnyert 
támogatás bankszámlájára történő megérkezését követő öt munkanapon belül az 
Önkormányzat bankszámlájára visszautalni. Az Önkormányzat és az Intézmény – 
amennyiben előleg biztosítása szükségessé válik – az 1. pont szerinti finanszírozás 
biztosítására és a részletszabályok rögzítése érdekében megállapodást köt. A megállapodás 
megkötésre felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert. 

Határid ő: intézkedésre azonnal 
Felelős:                   Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2012. április 17.                          Izsó Gábor 
                         polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 
5630 Békés, Jantyik u. 1. 
      Tel/fax: 66/414-840 

e-mail: bvszszk@gmail.com 
 
Békés Város Önkormányzatának                                                         Ikt.sz: 
Képviselő-testülete 
Békés, Petőfi u. 2. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
   A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ szolgáltatásainak mennyiségi és minőségi 
fejlesztése kapcsán figyelemmel követi a pályázati kiírásokat. Békés Város Szolgáltatás tervezési 
koncepció tervezete már tartalmazza az intézményben megvalósítandó fejlesztéseket. Jelenleg 
intézményünk egy a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten  veszélyeztetett 
gyermekek és fiatalkorúak segítése, a rendőrségi háló és a fogadó intézmény együttműködésének 
erősítése prioritású projekt kíván benyújtani. A pályázat kiemelt célja a 14 és 18 év közötti 
veszélyeztetett korosztály áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése, a normaszegéssel járó 
társadalmi hátrányok csökkentése, valamint integrációs esélyeik növelése. 
 
A pályázati kiírásban szereplő támogatható tevékenységek köre és az intézményi célok között 
jelentős egyezőség van.  
 
Pályázati felhívás címe: A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy 
bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése. 
 
Pályázat kód: TÁMOP-5.6.1.B-12/2 

Kiíró:  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Igényelhető támogatásösszege: 15-40 millió Forint 

Támogatás formája:utófinanszírozott, de 25 % előleg igényelhető 

A támogatás intenzitása: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a. Pályázni 

kívánt összeg: 30 millió Forint  

Projekt elképzelés rövid bemutatása: A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata nagy hangsúlyt helyez a hatékony jelzőrendszer 
működtetésére, mely egy részben paradigmaváltást követel; másrészben olyan módszerek, 
technikák, képzések és szabadidős foglalkozások kidolgozását, biztosítását igényli, amelyre saját 
finanszírozásból valamint időbeli és helyszínbeli kapacitáslimit miatt csak pályázati forrásból 
biztosítható.  
A Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat 15 éves múltra tekint vissza, ezen időszak alatt 
megközelítőleg 900 kiskorú ügyében intézkedtek a szakemberek.  
A Békési Rendőrkapitányság Békés városra vonatkozóan Bűnmegelőzési programot alkotott, 
amelynek prioritásai átfedést mutatnak jelen pályázattal, azon vonatkozásában, hogy a segítő 
szakemberek a rizikófaktort képviselő korosztály számára az iskolán belüli és kívüli programok 
segítségével csökkentse a bűnelkövetővé, áldozattá válás esélyét. Ezen felül a gyermekek a program 
keretein belül, interaktív, kreatív és játékos foglalkozások, valamint a szabadidős 
spottevékenységek keretében a közösségi élményen túl önismeretre, önfegyelemre is szert tehetnek, 
amelyek birtokában könnyebben birkóznak meg a mindennapok nehézségeivel. Megismerik a 
helyreállító (resztoratív) módszerek széles skáláját, és  megtanulják ezek alkalmazását a mindennapi 
életük során. Mindezek mellett a gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek jól 
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hasznosítható, könnyen elérhető információkat, módszereket, képességeket szereznek arról, hogyan 
oldhatóak fel a konfliktusok erőszakmentes eszközökkel. 
 
 
Projekt várható eredménye: Békés Város Önkormányzatának, mint fenntartónak jelen pályázat 
lehetőséget biztosít arra, hogy a projektbe bevonásra kerülő célcsoportként megjelenő 80 fiatalkorú, 
illetve 40 gyermekvédelmi jelzőrendszeri szakember olyan korszerű bűnmegelőzési ismeretet 
kapjon, mely a Békési Bűnmegelőzési Programot támogathatja, elősegíti a Gyermekvédelmi 
Stratégia hatékonyságát illetve előkészíti, megalapozza egy komplex, átfogó Békés Városi Ifjúsági 
Koncepciót.  
A pályázat lehetőséget biztosít a rizikócsoporthoz tartozó fiatalok számára a hasznos szabadidő 
eltöltésben, a bűncselekmény áldozattá válásának prevenciójában, a városi tudat kognicionálásában, 
olyan értékteremtő programokkal, amelyet a projektfenntartási időszakban sors és 
kortársközösségben kamatoztatni lesznek képesek.  
 
A preventív típusú programok általában hosszú távon érik el a céljukat, nehezen mérhetőek 
az eredmények, és nem olyan látványosak, mint például egy építési projekt. Hozzáértő, kitartó 
és lelkes szakemberekkel azonban részt vehetünk, és részt kell vennünk a társadalmi 
megújulás folyamatában, mert mint Intézmény van módunk, lehetőségünk és – az Európai 
Unió által – támogatásunk is e nehéz, de értékes munka ellátására. 

Kérem Önöket, hogy a fent részletezett pályázat benyújtását támogatni szíveskedjenek.  

 

Békés, 2012. április 19. 

 

           Tisztelettel:  

                                                                          Kádasné Öreg Julianna sk. 

                                                                             Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ                                                              

                                                                           Igazgató 

 

 
 
 


