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Tárgy:  Pályázat benyújtása Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési 
feltételeinek biztosításra (KAB-KEF-12 )  

Sorszám: IV/11 

Előkészítette: Szűcs Judit elnök 
Tüzes Kata társelnök  
Mentálhigiénés Egyesület 
dr. Uhrin Anna jogász 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerű többség 

Véleményező 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság,  
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. augusztus 30-i ülésére 
 

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 célja: a KEF -ek, a helyi közösségi színtereken zajló, a drogfogyasztás 
jelenségkörére reagáló tevékenységek elősegítése érdekében, a területén működő intézmények 
és a helyi közösség bevonásával legyenek képesek és alkalmasak:  

 
- a térségben adódó egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódó (drogprevenciós, 

egészségfejlesztési, kezelési, ellátási, és kínálatcsökkentési) szükségleteket felmérni és 
megoldási javaslatokat kidolgozni,  

- az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódó programok lebonyolítását kezdeményezni 
és megvalósítását összehangolni,  

- az egyes szolgáltatási területeken belül prioritásokat felállítani,  
- a szolgáltatási területekhez kapcsolódó helyi tevékenységek, programok, fejlesztések 

megvalósulását koordinálni,  
- helyi stratégia, éves cselekvési terv elkészítésére, végrehajtására, az egyes 

tevékenységek, programok koordinálására valamint az éves tevékenység értékelésére, 
- helyzetfelmérés készítésére, mely alapján a KEF akciótervet munkál ki a 

szenvedélyproblémák megelőzésére és kezelésére,  
- a térségben adódó szükségletekre való reagálásra,  
- a szükséges cselekvési lépések meghatározására, azok összehangolására,  
- helyi stratégia és az ahhoz kapcsolódó éves cselekvési terv elkészítésére, 
-  az aktuális éves cselekvési tervben szereplő tevékenységek, programok, fejlesztések 

megvalósulásának koordinálására,  
-  képzés és szervezetfejlesztés lebonyolítására.  
 
A rendelkezésre álló keretösszeg: 25.000.000,- Ft  
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A pályázaton igényelhető támogatás összege legfeljebb 500.000,- Ft, a kötelezően 

biztosítandó önrész mértéke 10%.  

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.  
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. A Lebonyolító 
a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 30 
napon belül utalja át.  
 
Támogatási időszak:     2012. augusztus 1. és 2013. május 15.  
Pályázatok benyújtásának határideje:  2012. augusztus 31.  
Az eredményhirdetés várható időpontja:  2012. október 31.  
 
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.  
 
Projekt elképzelés rövid bemutatása:  
A Mentálhigiénés Egyesület 2009 óta működteti a Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumot (KEF), azóta minden évben nyert pályázatot annak működtetésére, programjainak 
megvalósulására. Jelen pályázat a tavalyi év folytatása, melyben 5 alkalmas szakmai 
továbbképzés és 3 alkalmas szakmai műhely valósult meg. A program célja volt, hogy a KEF 
tagszervezetek szakemberei lehetőséget kapjanak olyan szakmai kompetenciák 
megszerzésére, a drog és más addiktológiai problémával küzdő, deviáns magatartású fiatalok 
továbbirányításával, problémakezeléssel, megoldással kapcsolatban, melyek segítik 
mindennapi munkájukat az ifjúság körében. Jelen pályázati programunk célja, hogy a városi 
KEF tagszervezetek megismerjék az addikotlógiai problémával élő fiatalok szélesebb körű 
kezelési lehetőségeit (Intézménylátogatás: Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum-
Szeged) és a szegedi KEF működését, ahová az elmúlt évben meghívást kapott. A 
pályázatkezelővel egyeztetés alatt van egy közösségi prevenciós program megvalósítása Dr. 
Zacher Gábor toxikológus meghívásával. Továbbképzéseinket folytatni szeretnénk drog és 
más szenvedélybetegségek témában a KEF tagszervezetek számára. 
A projekt célja, hogy tagszervezeteink szakemberei magabiztosabban kezeljék a fiatalok 
körében megfigyelt drog és más addiktológiai problémákat. Ismerjék meg a probléma 
kialakulásának pszichológiai alapjait. Ismerjék meg a továbbirányítás- nem csak helyi- 
lehetőségeit, legyenek képesek a továbbirányításra, esetkonferenciák összehívására a 
probléma észlelésekor. A KEF tagszervezetek képessé váljanak hálózatban való 
együttműködésre. 
 
Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.   

Határozati javaslatok: 

1.) Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a „Pályázat benyújtása 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosításra” - 
KAB-KEF-12 kódszámú - pályázati kiírásra.  

2.) A pályázathoz szükséges 2.200 Ft pályázati díj befizetését és az 5 % saját erőt, 25.000 
Ft-ot Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése terhére biztosítja. 
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3.) 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. 

 

Határid ő: Pályázat beadása 2012. augusztus 31. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2012. augusztus 23. 

 
         Izsó Gábor 
        polgármester 
Jogi ellenjegyző 
 
Pénzügyi ellenjegyző 
 


