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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
A Belügyminisztérium az államháztartásról szóló 201. évi CXCV. törvény, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 17/2016. (V.13.) BM rendelet
alapján nyílt pályázatot hirdet „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” tárgyában.
A pályázat forrása Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (a továbbiakban: NBS)
feladatrendszerének támogatása előirányzatból (ÁHT azonosító: 342695) 155.000.000 Ft,
azaz egyszáz-ötvenötmillió forint.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A megpályázható komponensek összhangban vannak a NBS négy fő prioritásával:
1.
Településbiztonság
2.
Gyermek- ifjúságvédelem
3.
A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése
4.
Bűnismétlés megelőzése
A pályázati komponensek és támogatható tevékenységek részletes tartalmát a
http://www.bunmegelozes.info/sites/default/files/Palyazati%20kiiras%20%C3%A9s%20utm
utato_161025.pdf linken elérhető Pályázati kiírás és útmutató tartalmazza.
Az 1-3. komponensek keretében helyi, települési önkormányzat is jogosult a pályázat
benyújtására, míg a 4. komponens kapcsán pályázóként pályázatot csak büntetésvégrehajtási intézet és intézmény, javítóintézet nyújthat be.
Két kategóriában adható be pályázat: makro és mikro
Makro kategóriába benyújtott pályázat feltételei:
Makro pályázat akkor adható be, ha a támogatható tevékenységek közül minimum 4
tevékenység kiválasztásra kerül. A tevékenységek kiválasztásánál ügyelni kell arra, hogy a
tevékenységek nem korlátozódhatnak csak egy komponensre, azaz legalább 2 eltérő
komponensből kell tevékenységet választani és egy komponensből legalább 2
tevékenységet. A pályázóval szakmailag együttműködő partnerek száma legalább 3 és
kötelező a pályázat beadása előtt együttműködési megállapodást kötni, amelyet aláírva a
pályázati dokumentációhoz csatolni kell. Az együttműködési megállapodások tekintetében
hiánypótlásra lehetőség nincs!
Egy pályázó csak egy makro pályázatot nyújthat be kivéve, ha a pályázó fenntartása alá több,
nem önálló költségvetésű intézmény (pl. nevelési-oktatási intézmény; rendőrkapitányság)
tartozik, ebben az esetben a főpályázó, mint fenntartó, szakmai megvalósítónként egy-egy
pályázatot nyújthat be!
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Egy pályázatra fordítható támogatás összege: minimum 6 millió forint – maximum 10 millió
forint.
A pályázati támogatás 95%-os intenzitású, azaz a projekt összköltségvetésének 5%-a saját
forrásból kerül megvalósításra.
Mikro kategóriába benyújtott pályázat feltételei:
Mikro pályázat akkor adható be, ha a támogatható tevékenységek közül egy komponensből
minimum 3 tevékenység kerül kiválasztásra.
Egy pályázó csak egy mikro pályázatot nyújthat be kivéve, ha a pályázó fenntartása alá több,
nem önálló költségvetésű intézmény (pl. nevelési-oktatási intézmény; rendőrkapitányság)
tartozik, ebben az esetben a főpályázó, mint fenntartó, szakmai megvalósítónként egy-egy
pályázatot nyújthat be!
Egy pályázatra fordítható támogatás összege: minimum 1 millió forint – maximum 5 millió
forint.
A pályázati támogatás 100%-os intenzitású, azaz a projekthez saját forrást nem kell
biztosítani.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata makro kategóriában kíván pályázatot
benyújtani, az alábbi komponensek vonatkozásában:
2. komponens: Gyermek és ifjúságvédelem
o b) pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek számára bűnmegelőzési,
kommunikációs, szociális kompetenciafejlesztő tréningek szervezése és lebonyolítása
Az óvodákkal és iskolákkal együttműködve olyan képzések szervezése, amelyek a
tanárok, gyermekvédelmi szakemberek bűnmegelőzési célú továbbképzésére irányul.
o o) korszerű informatikai megoldások fejlesztése, alkalmazása
XXI. század az on-line forradalom időszaka. A Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és
Rendészeti Osztályának külön honlap kialakításának tervezése.
3. komponens: A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése
o c) azt áldozattá válás megelőzését célzó programok, fórumok, képzések és
továbbképzések szervezése és lebonyolítása
A Tolna Megyei Rendőrfőkapitánysággal együttműködve az áldozattá válás megelőzés
módszereit magába foglaló képzések, továbbképzések szervezését és lebonyolítását
tervezi, illetve olyan fórumok szervezését, ahol interaktív formában tájékoztatja a
pályázó a helyi lakosokat a veszélyhelyzetekről és megoldásokról.
o g) helyi önkéntes áldozatsegítő tevékenység kialakítása, az áldozatsegítő szolgálat
együttműködésének erősítése az önkéntes állománnyal rendelkező civil szervezetekkel
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Önkéntesek toborzását, képzését, koordinálását szolgáló programok kidolgozása és
megvalósítása a Szekszárdi Humánszolgáltató Központtal és a Tolna Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályával együttműködve.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a programba bevonni kívánt szakmai
együttműködő partnerei:
1. Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság Szekszárd
2. Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten
3. Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi
4. Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
5. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája
6. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerület
7. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja
8. Szekszárdi Polgárőr Egyesület
9. Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület
10. Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Az együttműködési megállapodás az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
Az egy pályázatra fordítható támogatás összege minimum 6.000.000 és maximum
10.000.000 forint lehet. A támogatás 95%-os intenzitású, azaz a projekt
összköltségvetésének 5%-a önerő.
Tekintettel arra, hogy a pályázat költségvetése még tervezés alatt van, a maximális
támogatás figyelembevételével határoztuk meg az önrész mértékét, ami ennek megfelelően
maximum 500 000 Ft.
A pályázat beadása előtt 20.000 forint pályázati díj megfizetése szükséges.
Beadási határidő: 2016. december 19. hétfő 12:00 óra
A támogatási időszak kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint 2016. december 1., befejező
időpontja legkésőbb 2017. augusztus 31.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.
Szekszárd, 2016. december 8.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be
Bűnmegelőzési projektek megvalósítása témában kiírt, BM-16 pályázati kategóriájú
felhívásra a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkárságához.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a pályázaton való
részvétel 20.000 Ft-os nevezési díjának megfizetésére a 2016. évi költségvetés
Általános Tartalék terhére.
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Program megvalósításához maximum 500
000 Ft önrészt biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a BM-16 pályázati kategóriájú
felhívás alapján a pályázat elválaszthatatlan mellékletét képező együttműködési
megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő tárgyalások
lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára, a pályázat benyújtására.
6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő:

1. pont tekintetében 2016. december 19.
2. pont tekintetében azonnal
3. pont tekintetében pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követően
azonnal
4. pont tekintetében 2016. december 19.
5. pont tekintetében folyamatos
6. pont tekintetében pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követően
azonnal

Felelős:

Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

5
368elot

