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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véIeméĺyezi x
Humánszolgáltatási BÍzottság véleményezi x

Hatźlr ozati jav as|at a bizottság szźtmźr a:

A Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testtilętnek az ęlőteri es ńés meúźrsya|źLsát.

Tĺsztelt Képviselő.testület!

Előanény

A Budapest Főváros Kormány Hivata|a lgazságigyi Szolgálat (Áldozatsegitő osztáIy)
megkereséssel fordult az önkormányzathoz, amelyben pźiyázatonva|ő résnĺételre kéľtę fe| az
ö nkormrĺny zatot, konzorciumi paľtnerként.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Tiĺľsadalmi Megújulás operatív Progľamja keretében
pá|yźnati felhívást tett kozzé ,,Az á|dozattá vźiás megelĺĺzése, źidozatsegítés'' címmel. A
páIy źzat kődszáma ľÁvop -5 .6.I -CĄ | l t .

Jogszabúlyi hóttér

A biztosítékok kiirét nyertes páIyazat esetén a 2007-2013 pľogramozási iđőszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, azElxőpai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
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származő támogatások felhaszná|ásarnk rendjéről 4l20I1. (II.28.) Korm. rendelet hatźnozza
meg.

A Józsefváľosi Onkormányzat Képviselő.testülete á.Jrtal- meghatározott páůyázat
benyújtási feltétel

A 2011. évi költségvetésről és végľehajtási szabźiyairól szóló 9l20I1. (II. 21.) sz. ok.
rendelete 5. $ (9) bekezdésének éľtelmében a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal
pá|yázatotV'lzátőLag csak szakmai feladatellátźsra nyújthatnak be, mely több éves, vagy taľtós
k<jtelezettséggel nem j árhat, és nem igényel pá|yázati ĺinrészt. Amennyibeĺ apá|yázat örľészt,
vagy költségvetési többlettámogatást igényel a következő évekre, akkoľ kízarőIag a képviselő-
testiilet jóváhagyásával nffitható be páIyázat. Az elnyeľt pá|ytuati támogatás kizfuő|ag a
p á|y azatí célra fordítható.

Adatok, informócilÍk

A TÁMOP -5.6.1-C-tttt páiyázat célja: Az állampolgaľok źidozattá váIástnak
megelőzését, és a máľ bűncselekmény áIdozatźxá vźtlt személyek séľelmeinek kezelését cé|ző
ellátórendszer hatékonyabbá tétele aZ állami és nem źĹĺiami szeľvezetek heiyi
egyĹittműködésének kialakításával, az áI|ami és nem állami szewezętęk áIta| nyújtott
szo|gáLtatások fej l e szté sén é s ĺi s szekap c s o l ás án keľe sztül.

A projekteknek a potenciális źiďozatok felkészítését és az tĺLdozattá vált személyeknek
biztosított szolgźitatást is magában kell foglalnia. A páiyázati kiírás - a komplex és

eľedményes beavatkozás &dekében - nemcsak az á|đozatokĺa, hanem kĺirnyezettikĺe és a
velfü kapcsolatba kerülő szakmai szewezetehe is reflektál.

A konstrukció további céIja a településen felmerülő konfliktusok erőszakmentes megoldási
módszeľęinek fejlesztése és elterjesztése á|ta| a bińonságérzet novelése, az á|dozattá vź,Jás

megelőzése, a bűncselekmények kovetkezményeinek enyhítése.

Részcélok:

- az źilarlpolgárok önvédelmi képességének javítása, aminek következtében jelentősebb

szeľepet vállalnak a bűncselękmények megelőzésében, áIđozattá válásuk esélye
csökkentésében;

- a felkészített állampolgárok szźlmtnak n<jvekedése, ezáIta| a bűncselekmények szétmźnak

csökkentése, különös tekintettel a vagyon elleni bűncselekményekĺe, amelyek megelőzésében
az áL|amp ol garo knak j el entĺĺ s szerepük lehet ;

- az áIlampolgĺíľokat a kľiminális cselekmények miatt éľő negatív hatás csĺjkkentése azért,

hogy önbecsülésfü, anyagihelyzettik, taĺsadalmi-munkahelyi teljesítményfü ne romoljon;

- az áIdozattá vźit személyeknek nyújthatő szo|gá|tatások szélesítése, így anyagi helyzetĹik
mellett mentálhigiénéjük megfelelő módon és időben rendeződhet, teljesítőképességtik
visszaľendezódhet;

- az isméte|t áIdozattá váIás valószíniĺségének csökkentése, amelynek kĺjvetkezébęn az
źidozatok taľsadalmi visszailleszkedésének hatékonysága javul, a visszailleszkedés ideje
csökken;

- az áIdozatokkal kapcsolatba kerülő iĺtézmények, szakemberek érzékenységének, tudásanak
növelése, empatikusabb munkavé gzésre ö sztönzés.

- A nők elleni erőszak á|dozataíĺakmegsegítése, az áIdozattává|ás megelőzése

- A prostitucio á|dozatainak megsegítése, az źĺ|dozat1ává|ás megelőzése.

Apáilyázat benyújtásának határidejez 2011. októbeľ 10.



Pálvázható iisszeg: 60.000.000 Ft - 150.000.000 ,. Ft, a keret a|apjéln kb. 5 benyújtott

pá|y ázat ľészesülhet támogatásban.

A konzoľciumi pályazatra javasolt cél: kb. 110.000.000,- Ft, melybőt a Józsefvárosi

onkoľmány zat pźiy źnata max. 3 0. 000. 000,- Ft összegÍi.

Finanszíľozás típusa: utófinanszírozás, igényelhető előleg,a megítélt támogatasi összeg

nlaxilrrunr 25o/o-a.A nycľtcs pil|yazatroo yJos tĺmogatást biztosít, öńľészt nem igényel.

A pá|yźnatkonzoľciumban kerül beadásra, főpźr|yaző a Budapest Főváros Kormányhivatala

|gazságijgyi Szolgálat, konzorciu-i tagoili nuáup",t Fővďos VIII. kerĹilet Józsefrárosi

önkormáńyzat, Budapesti Rendőr-főkapitanyság.

Konzorciumban benýjt ott pőiyáfzatesetén a tźlmogatétsi összeg . P?|y*?:.uĽJľu 
szerint

megoszlik a konzorciumi paľtnerekkőzłji, ezért kĹilšn költségvetesek készítése szĺikseges.

Jelen páůyáľzatban 70.000.000'- Ft-ľa a Íőpiüyźtzćl, 30-30.000.000,- Ft-ľa a két

konzorciumi partner páůy ázik-

Nyeľtes páiyźuat esetén a konzorciumi tagokkal kiiliin.kiilön történik a szeľződések

megkötése, a megvalósítás nyomon követése éJa pénzĹigyi elszamolás is.

A, pálry ánat megvalósításának ĺd ej e :

Időtaľtama: f4 hőnap, befejezése: 20| 4. év

Fenntartási ktitelezettség: A pő|yéaónakvállalnia kell, hogy a támo+atottľl"J."kÍ keretébęn

megvalósuló eredményeket a pľojekt nziua;befejezésétr.tio.éío"" legalĺnt J.ooĺg azallźbbiak

szeľint fenntartja és azokról a Támogató felé a ńnntaľtási ktltelezettségnek eleget téve évente

beszámol:

-a projekt keretében kialakított és miĺködtetett szakmai háiőzat és egytittműköđések

fenntaľtásáľól,

-biztosítja a projekt keretében elkésztilt tź$ékoztató anyagok, film ingyenes, online

eléľhetőségét.

A vállatni szÍikséges monitoring-mutatók (indikátoľok).1köyetkezők, amelyek eľedményéről

a szakmai beszámolóban illetvň zéróbęszćtmolóban kell számot adni:

-Felkészítésen részt vett szakembeľek szĺáma

-Szolgáltatást igénybe vevők szźtma

-Felvilágosítő,tőjékoztatőrendezvényenľésztvettszemélyekszétma

-A lakosság tźĄékozottsálgl szintjénet elégedettségénet biztoĺsilgérzetének növekędése

-Biĺnmegelőzésipľogramokkalelért14-35évesszemélyekaŕnya

A táłmogatźlsi szeľződésben a pľojekt befejezésétől 9n"ľ" fenntaľtasi jelentés benyújtasa

íľható elő. A KSZ a fenntaľtási idoszakĺa vállalt ĺnaiúto'or. teljesĺiléset a fenntaľtási

időszakban ellenőľzi.

A támogato ttberuházźlssal létľeho zott vagyon a léyôp]oj."ľ 
fenntaľĺísi jelentés elfogadásáig

csak az Iľányító Hatóság előzetes jóv äh:;;;á;;*l e. 
".ĺ"éulkoztatasi, 

illěwe a szolgáltatasi és

egyéb kötelezettsé gek átvá||alásával, łiuhĺuasaval iděgeníthetö el, adható bérbe, illetve

teľhelhető meg.



P énziigy i, kö lts é gvetés i h atds o k

A pźlIytuat megvalósítása utófinanszírozással t<jrténik, igényelhető előleg a megité|t

támogatási összeg maximum 25oÁ-a.A nyeľtes ptiyázat 100 7o-os tźmogatástbiztosít' önľészt

nem ĺgényel.
Az tinkormány zatnak előzetes kötelezettséget szĹĺkséges váIIaIrua a päIyźnat

megvďósíta sźfrloz a tźmogatási összeg megelőlegézésére, u paĺy*vt utófinanszíľozása miatt,

amelynek költségvetési fedezetét az átměnetileg szabađ pérueszkezak előiľanyzat tęrhére

tudja biztosítani, továbbá előzetes kĺjtelezettseget t<ell válialnia a pźiyázat fenntaľthatósági

k<ĺtelezetts égére a pá|yázat |ezańsźt követo : ovig, 20I5-fO|7 évekľe, évcrrte 1.000.000' Ft

erejéig.

Szakmai javaslat

A Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzat az eLozőekben bemutatott

kódszámú páIyázaton, mint ĺinálióan miĺködő költségvetési szerv

vegyen részt, az a\źhbi szakmai inđokokĺa hivatkozva:
- a Budap".t ;;;"f'.ĺ.o.i o'l.ormtnyzat illetékességi tertiteten magas a búnelkovetők

illetve u, áLdozaltáváůők szźtma (az\gazságügyi Siolgtiat ĺłIdozatsegítő osńtiyźnak

adatai alapjánaz ügyfeleiknek 12-13 oÁ-aYIII, keľületi illetőségű'

- a kerületi szociális, gyermekj őIétiíntézmények ügyfélkĺire , az áIta|tnos iskolák tanulói

ä;.-^ p"a."gog''"ĺ körében folyamatosan 1ďószeru az áIdozaÍvéđelemmel,

búnmegelőzéssel való fo glalkozás,
- az elmúlt években *tobb keľületi program megvalósult az źidozatyédelem,

biinmege|őzés problémakorben (Magdo1na-,,"gy"d Program . 
Bíínmegelőzésí

alprogramjai 2008-2010, iskolai ĺ.ĺ''*.g"t6'e'i progľamok 2008-207I.,

dro gpievenci ó s ki állítás 2 0 1 0., keľĹileti bĹĺnme gel ő zési k'láILítás 20 0 6 -20 07 .),

- a konzorciumi paľbrerség biztosítja az 
-á|dozaffiédelemme1, búnmegelőzéssel

foglďkozó fővaľosi igazságtigyi és rendvédelmi szervekkel való rendszeres

egyiittműködés kereteinek fejles'ztését, a szakmai ismeľetek elmélyítését a kerĺ.iletben

dolgozó és az érintett ügyfelekk el (źĺIđozatokkal) foglalkozó szakemberek körében.

Nyeľtes páIyazatesetén a helyi egyĹittműkodések révén az źilalrryotgaľok jól hasznosítható,

kdnnyen eléľhető információkat,-módszereket, képességeket szerezhet1ek arrőI' hogyan

e!őzfleto meg az) hogy kľiminális ","ĺ"k-e,,y"ř 
(bűncselekmények, kĺiminális

szabályséľtések) sértettjeivé váljanak, megeľősíihetik önvédelmiiket, fokozhatjak

védekezőkepességiiket.

A mar kľiminális cselekmény źůdozatźxá vált személyek gyoľsabban juthaürak segítő

szolgáItatáshoz, séľelmeik nem maľadnak ellátatlan;l, á- 
^"gfelelő 

mentálhigiéné

visszanyer éséhez]elérésébez sziĺkséges támogat,rísi foľmiĺk kerĹileten beliil, helyben

rendelkezésre állhatnak.

A projekt megvďósítasávď a búncselekméný és szabálysértést elszenvedők nem csak

általános jellegű, hanem személyľe szabottl rugalmasabĹan igénybe vehętő segítséget

kaphatnak a helyi együttmfüödésben részťvevő szervezete[<tőĹ. A sérelmet szenvedők

megeľősítése révén körmyebben elkeľiilhető ismételt áIďozattá válásuk.

FentiekaIapjaĺkéremazalźhbibatźrozatijavaslatelfogadását.

TAMOP -5.6.T-C-TIII,
konzorciumi partnerként



HATÁno ZATI JAVASLAT

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. ttlmogatja az önkormtnyzat konzoľciumi paľtnerként való Észvételét a Társadalmi
Megújulás operatív Pľogľam Közép-magyarországi Régió teriiletéľe kiírt - önĺészt

''"* 
ĺgenylő - ,,Az źidozattáválás megelólzése, áIdaza3égítés'' címiĺ, ľa.ľĺop -5.6.1-

C-11/1. kódszámú pźiyźĺzaton 30.000,000,-Ft páIyázati összeg erejéig, azza|' hogy a
támogatási szęrzodés megkötésére csak abban az esetben keriilhet sor, ha a támogatás

méľtéke a pľojekt elszámolható cjsszes költségének l00%o-a,
2. kotelezettséget váIIa| a páIyázat megvalósítása során a tánogatási ĺisszeg

megelőlegezéséte, a pä|yźnat utófinanszírozása miatt, az átmenetileg szabad
péĺueszkozök terhére,

3. előzetes kĺitelezettséget vállal a páIyźzat fenntartási időszakźlra a pá|yźnat |ezfuását

kövętő 3 évig, fai5-2aĺ7 évekľe, évente 1.000.000,-Ft eľejéig,
4. a pźiy ázat megvalósít ásź.ŕ- a Polgármesteri Hivatal bonyolítj a,

5. fe\hata|mazza a polgármestert, hogy a határozat l. pontjában meghatźrozott
páIyázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot aláírja, valamint a tęrvezetként
mellékelt konzorciumi szerződést megkösse,

6, felkéri a polgármesteľt, hogy ahatátozat 2-3. pontjában foglaltakat az oĺ.lkormányzat
201I, évi ktiltségvetésének soron következő módosításakoľ, a pźiyźzat
megvalósításának iđószaka, valamint a feĺlrfiartási kötelezettség időszaka a|att az
ö nkormany zat év enkénti ko ltsé gvetés éb ęn ve gye f,r gye lemb e.

Felelős: polgármester

Határidő: 1-5. pont:20I|. szeptember 15.

6. pont: a kĺiltségvetés soľon következő módosítása, a20|2. évi
kö lts é gveté s tervezé se, ezt köv ető eĺ a p áIy źnat lezár ását követő 3 év ig'
f0I5-20|7 évekľe.

A döntés végľehajtásátvégző szewezeti egység: Humónszolgáltatási Uglosztály, Pénziigyi
Üglosztóly 

--- l ,f
Budapest, 2011. szeptember ó. ..; ,í-" / UJ-)-*-d*ĺ -{l

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

Tĺjrvénve s s é si gl]lenőr zés :

t/,,, Mu-a.-€- ?- Dr. Mészaľ Erika
j e gy zőt he lyette sítő alj e gy ző



KoNZoRCIUMI EGYÜTTMuxooÉsI ľĺncÁr,ĺ,a.pooÁs
Pá.ilyázat benyújtásáľa

1.) Jelen konzorciumi együttmfüĺjdési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás)
aláírásáva| a 2.) pontban meghattltozott szętzodő felek konzoľciumot hoznak létre abból a
célból, hogy a Tarsađalmi Męújulás opeľatív Progľam keretében, az 5.6.I.C-LlrlI| páIyázati
kiírásľa, azESZA Nonprofit Kft., közľeműkĺjdő szervezethęz pźt|yźnatot nyújtsanak be, és a
páIyázat tĺímogatása esetén az abban foglalt pá|yazatí célt ktjzös együttműködéssel
megvalósítsák.

Apá,Iyázat címe: ,,Az á|dozattá válás megelőzése, áldozatsegítés'' (a továbbiakban
PáIyazat).

2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intéznények, szeľvezetek
és személyek, akik az 1.) pontban megjelĺĺlt páIyánatban meghatźrozott cél(ok)
megvalósításában a PáIyázatban foglalt cselekvési és pénzügyi iitemtervnek, valamint
költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapođás keretei között részt vállalnak:

Budapest F'őváľos Koľmányhivatala

Postacím: 1 364 Budap est, Pf. 234,

Székhely: 1056 Budapest, Váci utca62-64.

Azono sító szám (tor zs- szfun/ céĄegy zékszźm) : 7 8923 5

Ađószám: I57 89233 -2-4|

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Pesti Imre

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefu áro si Onko rmányzat

Postacím: 1431 Budapest' Pf.: 160

Székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

Azono sító szárrl (tor zs - szánl cé g e gy zékszám) : 1 57 3 5 7 I 5

Adószám: I 5 508009 -2-42

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Kocsis Máté

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Postacím: 1557 Budapest, Pf. l.

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca4.6.

Azono s ító szám (töĺzs . szám/ c é g e gy zékszźlm) :03 425 0

Adószám: 15720388-2-5I

Aláírásľa jogosult képviselóje: Dr. Tóth Tamás

1 Pályázati kĺírás megnevezése
2 Annak a kozreműködő szervezetnek a neve, akihez a pá|yázatot be ke|| nyújtani



A Konzorcium vęzetőjének a jelen Megállapodts aláirásával a Tagok Budapest Fővaľos
Kormanyhivata|át(atovábbiakbaĺYezeto)vźl|asĄák.

3. A jelen Megállapodás aláításával a Tagok a Magyaľ Konźttsaság Polgari
T<irvénykcinyvéről szőLő 1959. évi ľV. törvény 219. $-a és 22f . $-a alapjan meghatalmazzák a
Yezetőt, hogy helyettiik és nevfüben a PáIyázatot aláfuja, a kozremuködő szervezęthez
benffitsa és aPźĺ|yázat elbírálása során a kĺizľemfüödő szervezettel szemben a konzoľciumot
képviselje.

A Tagok kijelentik, hogy a Pá|yazatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukľa
nézve kötelezőnek ismerik el.

4. A jelen Megállapodás aláirásáva| a Tagok ktjtelezettségek vállalnak arra, hogy a Pá|yazat
tttmogatása esetén a projektet a Pá|yźtzatban foglaltak szerint megvalósítjak, és ennek
érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a páIyázati kiírás részét képezo ,,Konzorciumi együttműködési
megállapodás támogatásban ľészesített projekt megvalósításálrď, címtĺ dokumentumot ismerik,
és a Pá|yźlzat tźmogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a Pźiyázatban és a
PáIyázaffő| döntés hoző szerv döntésében foglalt taľtalomma| szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapod ás a P źt|y ázat mellékle tét kép ezi.

7. Jelen Megállapodás megszrĺnik, ha a Pźiyázat nem részesül támogatásban, illetve ha a
Tagok a pľojekt megvalósításáĺakonzoľciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és kĺjzös értę|mezés után' mint akaratukkal és

elhangzottnyíIatkozataikkalmindenbenegyezótaláírttlk.

8. A Tagok egyéb megállapodásai: .

Konzorcium vezetoje konzoľciumi tag konzorciumi tas

Dr. Pesti Imľe Dr.Kocsis Máté Dr. Tóth Tamás

kormánymegbízott polgármester Budapest
Rendőľfokapítánya

Budapest Főváros Budapest Főváros VIII.
Koľmanyhivata|a kerĹilet Józsefuárosi Budapesti Rendőľ-

onkoľmányzat fokapitanyság

P.H.

Aláírás dátuma:

P.H.

AIáírź"s dátuma:

P.H.

A|áirás dátuma:




