Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
a Hajdúsámsoni Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok
működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására
szóló pályázat benyújtása tárgyában (Pályázat kódja: KAB-KEF-18-A/B)
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Lebonyolító) az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján nyílt pályázatot hirdet a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a
kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására.
A pályázat általános célja, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (a továbbiakban: KEF) a helyi igényekre
reagáló szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő vagy új/újjá alakuló KEF-ek folyamatos
működésének támogatása, a koordinációs feladatok biztosítása, valamint a helyi drogpolitikai
célkitűzésekhez kapcsolódó programok támogatása.
A fenti célok megvalósítását két kategória szolgálja:
„A” kategória:
A pályázat lehetőséget biztosít a már eddig is működő KEF-eknek - amelyek megfelelnek a KEF
működés alapkritériumainak - hogy a támogatási időszak alatt a már elkészült és a Képviselő-testület
által elfogadott helyi drogellenes stratégiában és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervben meghatározott
célok alapján, az egyes szolgáltatási területekhez kapcsolódóan programok kezdeményezését,
kidolgozását, összehangolását és lebonyolításuk koordinálását megvalósítsák. A kategória keretében
lehetőség nyílik a KEF-eknek helyi felmérések lefolytatására, szakmai tanulmányútra,
tapasztalatcserére, tanácsadásra, illetve jó gyakorlatokat bemutató megbeszélésekre, konferenciákra.
A kategória célja, hogy a KEF-ek koordinálásával, helyi igényekre épülő programok – szakmai
egyeztetések, közösségi programok, speciális csoportfoglalkozások, rendszeres klubok – valósuljanak
meg.
„B” kategória:
A kategória keretében lehetőség nyílik Budapesten, Budapest kerületeiben, valamint a magyarországi
régiókban új vagy újjá alakuló Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok létrehozására.
A pályázat megvalósításának időszaka a Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2018. július 1. és 2019.
június 30. közé eső időszak.
A pályázat elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázatok amelyek, a KEF-ek hatékony működését
elősegítő innovációs törekvések, párbeszédek támogatását előmozdító interdiszciplináris
együttműködések és modellprogramok megvalósítására, amelyek a kábítószer probléma kezelése
szempontjából előre mutatóak és jól reagálnak a helyi igényekre, sajátosságokra.
Előnyben részesülnek továbbá a szélesebb társadalom felé szemléletformáló jelleggel bíró, több KEF
együttműködésben megvalósuló szakmai programok.
Az igényelhető támogatási összeg „A” kategóriában legalább 1 000 000 Ft és legfeljebb 1 500 000 Ft,
a „B” kategóriában legalább 300 000 Ft és legfeljebb 500 000 Ft. A Pályázó által kötelezően biztosítandó
önrész mértéke 10%.
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 rész fedezhető nem készpénzes önerőből, amely dologi feltétel vagy szolgáltatás
biztosításának forintosított értéke.

Hajdúsámson Város Önkormányzata az „A” kategóriában pályázatot nyújt be a KEF további
működésének, programok szervezésének érdekében az alábbiak szerint:
A pályázat elszámolható összköltsége: 1 665 000 Ft.
A támogatás összege: 1 498 500 Ft.
A biztosítandó önrész: 166 500 Ft, ebből 83 250 Ft készpénz, 83 250 Ft nem készpénzes önerő, a
dologi feltételek biztosítására.
Tekintettel arra, hogy a Hajdúsámsoni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum önálló jogi személyiséggel nem
rendelkező, önkéntes szakmai szervezet, mely gazdálkodó tevékenységet nem folytathat, ezért kérem
a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatot benyújtani, valamint a pályázathoz szükséges bruttó
83 250 forint, azaz bruttó nyolcvanháromezer-kettőszázötven forint készpénzes önerőt az
önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítani szíveskedjen.
A pályázat benyújtásáról a Hajdúsámsoni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a 2018. április 25. napján
megtartott ülésén döntött.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján – elhatározza, hogy az Emberi
Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiírt „A
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és programjainak
támogatására” elnevezésű pályázatot (KAB-KEF-18-A/B „A” kategória) benyújtja.
A pályázathoz szükséges bruttó 83 250 forint, azaz bruttó nyolcvanháromezer-kettőszázötven forint
készpénzes önerőhöz fedezetet biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az általános
tartalék terhére előirányzat átcsoportosítással a dologi kiadások közzé.
A pályázat forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja:
A pályázat elszámolható összköltsége: 1 665 000 Ft.
A támogatás összege: 1 498 500 Ft.
A biztosítandó önrész: 166 500 Ft, ebből 83 250 Ft készpénz, 83 250 Ft nem készpénzes önerő, a
dologi feltételek biztosítására.
Az előirányzat átcsoportosítása a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerüljön
átvezetésre.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúsámsoni Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum szakmai elnökét értesítse és a pályázat benyújtásához és annak sikere esetén a támogatási
szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: pályázat benyújtására 2018. április 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Hajdúsámson, 2018. április 25.

Antal Szabolcs
polgármester
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***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.***
Molnárné Putz Éva
költségvetési és pénzügyi ügyintéző
Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető
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