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Budap est Józsefvárosi onko rmźnyzĺt

Tisztelt Képviselő-testiilet !

1. Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynciks ég közzétette a Taľsadalmi Megújulás operatív Program A
bűnmegelĺízés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és Íiatalkoruak segítése cim.(i pá|yźuatot (kódszám:
ľÁvop-s .6.1.B-|2ll).

A pályźzati konstrukció közvetlen célja a bűnelkĺjvetés, źiđozattá' vźiźs szempontjából
kięmelten veszé|yeztetett gyermekek és fiatalkorúak segítése, a rendőrségi háló és a
fogadóintézmény egyiittműködésének erősítése á|ta|. A pá|yázat kiemelt cé|ja ezen
veszé|yeńeteÍt koľosaály á|đozattá és bűnelkĺjvetővé válásának megelőzése, a
normaszegéssel járő társadalmi hźttrtnyok csökkentése, valamint integľációs esélyeik
növelése.
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi X
Ilumánszolgáltatásí Bizottság véleményezi X
Határ o zati j av as|at a bizottság' szźlrÍIź!Í a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|őterjesztés
meg!árgyalźsźń.

A Humánszolgáltatási Bizottság iavasolia a Képviselő-testiiletnek az e|őterlesztés mestársva|ásźú.



A ptůyázat célja, hogy az iskolán belüli és kívüli programok segítségével csökkentse a

bűnelkövetővé, áIdozattá vá|ás esélyét. Ezen felül a kamaszok a program keretein belül,
interaktív, kľeatív és játékos foglalkozások, valamíĺt az edzések keretébęn a kĺĺzösségi
élményen túl cinismeretre, önfegyelemľe is szert tehetnek, amelyek birtokában könnyebben

biľkóznak meg a mindennapok nehézségeivel. Ismerjék meg a helyreállító (resztoratív)

módszerek széles skáIáját, és tanulják meg ezek akalmazását a mindennapi élettik során. A
gyermek- és fiatalkoruakkal foglalkozó szakemberek jól hasmosítható, könnyen elérhető

információkat, módszereket, képességeket szerezzenęk anőI, hogyan oldhatóak fel a

konfliktusok erőszakmentes eszköz<lkkel.

A konstrukció ösztönozí az állami és civil szervezetek, valamint a kisközösségek paĺtneri
együttműködéseinek kialakítását.

PáLyázatot - egyéb szervezetek mellett - helý cĺnkormanyzatok nyújthatnak be, a támogatás

formája vissza nem téľítendő támogatás' amelynek mértéke a pľojekt összes elszámolható

k<iltségének legfeljebb 100oÁ-a. ApáIyázat keretében igényelhető támogatás összege legalább

15 millió forint, de legfeljebb 40 millió forint lehet'

A p źĺ|y źuat benýj tásanak határidej e 20 12. máj us 1 8.

2. Apźůyźlzatkeľetébentámogathatótevékenységek

A páIy azat keretében kcjtelezően megvalósítandó szakmai tevékenységek az a|ábbiak:

1. Ismeretterjesńő, bĺĺnmegelőzési célú tájékoztatő programok szervezése az iskolában a

tanítási időben és azon kívĺil.

1.1 Ismeretterjesńő, bűnmegelőzési céIű, valamint az źt|dozattáváIás mege|ózését szo|gá|ő

ismereteket konetítő interaktív tájékoztatő progĺamok szervezése az iskolában,

biinme gelő zé si, j őv átéte|r ę ér zékenyítő fo glalkozás ok szew ezé se.

1.2 Bűnmege|őzésí célú, valamint az źiđozattá válás mege|őzését szo|gźt|ő ismereteket

ko zv etitő fej l e sztő táb oro k szerv ezé se, leb onyo l ítása felnőtt kísérővel.

1.3 A rendőľség ifiúságvédelmi, bűnmegelőzési osztá|yaival kcjzös progľamok szęrvezése:

1.3.1 ,,Egy isko|a _ egy rendőr'' program továbbfejlesztése, megvalósítása a helý
ađottságok fiiggvényéb en,

l.3.2 rendőrök aktív tész:łéteLének biztosítása az iskolai biĺnmegelőzési programokban.

1.3.3 közcis nýlt napok szervezése iskola-ręndőrség.

2. A célcsopoĺt fejlesztésétvégző és egyéb szakemberek felkészítése, képzése:

2'1 A célcsopoľt fejlesztését végző szakemberek kĺjzös felkészítése szeminárium és tréning

keretében, rendszeres esetmegbeszé|ési lehetóségek és sn,lpervíziő biztosítása a
szakemberek részére.

2.2 Peđagógusok, a gyermekvédelmi ľenđszerben dolgozók és egyéb, gyermek- és

fiatalkoruakkal foglalkoző szakemberek képzése a konfliktushelyzetek erőszakmentes

feloldási módjaira, valamint a közcĺsségfejlesztés módszereire. Prevenciós' konfliktuskezelő
technikák megismertetése a pedagógusokkal, gyermekvédelmi szakemberekkel és más, a

gyermek- és fiatalkoruakkal foglalkozó szakembeľekkel a szźtmu|<ra szükséges módszerek



integrálása mindennapi munkájukba - korszeríi pedagógiai módszerek' személyes

kapcsolaton alapuló mentálhigiénés segítség, stb.

2.3 a gyermekvédelmi szakemberek, peđagógusok, rendőľök, egyéb gyeľmek- és

Íiatalkoruakkal foglalkozó szakemberek kĺlzös képzése az iskolai erőszakĺól, errnek

éľtékelése, elemzése; a kockźlzati tényezők éľtékelése; a pedagógusok és szakembeľek

érzékenýtése az iskolai eľőszakhoz, bűnelktjvetéshez vezető okok felismerése, megértése

és kezelése érdekében.

A nem kötelező elemek között a pá|yazati kiírás az a|źtbbi szakmai tevékenységeket teszi
lehetővé a megvalósítás időszakában:

3. Erőszakmentes konfliktuskezelő készségek fejlesztése: KonÍliktuskezelés az isko|źlban, az

i skolai és az i skolaköľnyéki et ószak me gelőzése.

4. Kortaľssegítő csoportok és progľamok működtetése.

5. Iskolan kívüli búnmegelőzési célú szabadiđős, oktatási, kulturális és sporttevékenységek,

készségfej lesztő pro gramok szervezése.

6. A szegregá|t övezetekben, településeken élő gyermek- és fiatalkoruak társadalmi

integľációjanak elősegítése, áIdozattá és biĺnelkövetővé válásuk megelozése.

7. A bevásárlóközpontok közösen haszĺá|t - fizlkai és szociális _ tereinek k1hasznźiäsa, a

szo|gáItatások továbbfejlesztési bĺĺnmegelőzési és az áIdozaÍtá' vá|ás megelőzését szo|gáIő

ismeľetek nffitásával.

8. Közĺisségi tér kialakítása a közteľiileteken: fokozottan frekventált, elhanyagoltnak,

kockázatosnak tartott területek bevonása a közös haszná|atba. bűnmegelőzési és az áIđozattá

válás megelőzését cé|ző programok szęrvęzése a kialakított teriileteken.

9. Az aktív életmódot magában hordozó, szabadiđős és sporťtevékenység szervezése, külĺjnös

tekintettel a đélutáni, az esti és éjszakai rendezvényekľe, amely időszakokban a leginkább
felmerül a biínelkövetés veszélye.

10. Kĺizösségi élmény erősítése céljából szervezett előadások, ismeretteľjesztő pľogramok

összeállítása (természetjáĺás, kĺirnyezetvédelęmmel kapcsolatos tevékenységek, közösség- és

személyiségfejlesztés) a búnmegelőzés és az á|dozattává|ás megelőzése érdekében.

1 1. olyan iskolan kívüli programok ĺisszeállítása, amelyek elősegítik a célcsoport norma és

szabálykövetésének kialakulását.

12. Az iskolából kikerült fiatalok bevonása, toborzása, kiválasztása (állapotfelmérés, szociális

he|yzet felmérése, tanulási képesség mérése kulcsképesség-vizsgáLat a|apjtn).

3. Apáůyźlzatkeľetébenmegvalósítandó, tervezettprojektek

A páIyázati kiírás szerint a bűnmegelőzési pľogram megvďósításźtra rendelkezésre álló idő
legalább 72, de legfeljebb 18 hónap. Ennek megfelelően a progľam keretein be|ul2013.01.0]
és 2013.12.3 ] kozott az a|źhbi pľojektek megvalósításźú. tewęzzĺJk:

3.1 A szenvedélybetegségek, elsősorban a kttbítőszeďogyasńás megelőzése érdekében a
kerületi általános iskolfü 7-8. osztá|yosai részérę a pécsi INDIT Ktizalapitvtny FÜGE
Drogprevenciós csoportja á|ta| kidolgozott Iskolai dľogprevenciós tevékenység
megvalósítása. A projektet neves hazai szakemberek dolgoztak ki, s a célcsoportok,



elsősoľban 3000 általanos iskolás, valamint szüleik és pedagógusaik körében a gyakorlatban
is sikeręsen vizsgázott. A projekt kidolgozói a beszélgetéssorozat megfartásával kapcsolatos
ismereteket szakemberképzés keretében átadják a helý szakembereknek. Igy a józsefuarosi
diákokkal már akerületi szakemberek foglalkozhatnak és a projektben megkezdett prevenciós
munkát a pźtly tzat befej ezését kcivetően is folýathatj ak.

3.2 A 2013. évi kerĹileti nyári napközis táborban tobb, az elkövetővé, áIđozattä váIás

megelőzését cé|ző program kerül lebonyolításra, például kalandpaľki foglalkozások, brazil

foci és hangszeres táncos foglalkozás, búnmegelőzési témájű szíĺtházi előadás és a szexuális

abúzust megelőző pľevenci ó s fo glalkozások gyerekeknek.

3.3 A BRFK VIII. kertileti Rendőrkapitĺínyság munkatarsai az a:ľa jelentkező iskolákkal

megvalósítjtlk az,,Egy iskola - egy rendőr'' programot, valamint az éľdeklődő iskolaknak

nyílt napokat szeweznek a rendőrség épületében' A bűnmegelőzéssel foglalkozó rendőľĺjk

iskolai tevékenységének szélesítése és színesítése érdekében a keľtileti kapitanyság rendőrei

és a helý - nem rendőrségi _ szakemberek is megtanulják és kĺjzösen a|kalmazzák az iskolai

pľevencióban a KIABA.L Kispesti Brin- és ÁldozattáváIási Megelőzési Programot. A rendőri,

gyermek- és ifiúságvédelmi pľevenciós munkában fe|hasznáIásra kerül az cinkormźnyzat á7ta|

a Magdolna Negyed Program II. keretében miír megvásiĺľolt Bűnmege|ozési médiatar kisfilm

sorozat is.

3.4 A kerületben é|őhátrányos helyzetú gyerekek és fiatalok egy csoportja lehetőséget kap

atra, hogy részt vehessen jobb agyféltekés rajzo|äs tanfolyamon. A tanfolyam a

konfliktuskezelés közvetett, múvészetterápiás módszeľeinek egyik innovatív és hatékony

eszköze lehet, a rajzolás kapcsán szerzett sikeréiményeken kereszttii.

3.5 A bűnmegelőzési program a civil kurlŁsi, azaz a polgĺáľi beavatkozźlsi hajlandóság

fiatalokban történő fejlesztését támogatja azza|, hogy elősegíti a Magdolna Negyedi

Szomszédsági Tanács (Maneszota) áIta| kezdeményezett' iskolak közötti szemétellenes

vetélkedőjének megľendezését. A vetélkedő lebonyolítását civil szęrvezetek' lakossági

érdekképviseletek és az iskolrák végzlk. A bűnmegelőzési pá|yazat a megvalósítást csupán

eszközĺjkkel (pl. szerszámok, zsákok, kesztyűk, stb., maľketing költségek), valamint egyéni és

iskolai szinĺĺ díjal'kal támogatja. A Ktlrnyezettudatos Ifiak Józsefvarosért elnevezéstĺ

tervezett vetélkedő célkitűzései és megvalósítása a Maneszota honlapjan olvasható

(.http:llmarrcszota.gportal.hu/gtndex.php?pg=34971421).

3.6 A program szeminárium és tľéning keretében nffit lehetőséget a célcsoporľtal foglalkozó

szakemberek kiizös felkészítésére, esetmegbeszélésekľe, szupewiziőra, valamint a

konfliktuskezelés módszeľeinek megismeľésére, azok napi munkába toľténő integrálásaľa és

az i skol ai eľő szakkal kapcsol atos közö s szakemberk épzés lebonyolítására.

A projekt keretén beltĺl beszeruett eszközök esetében a pá|yäzőnak 5 éves fenntaľtást kell

vállalni, a szakmai egyÍittműködést pedig a projekt befejezését kövętő 1 évig kell fenntartani.

A dokumentumokra 2020. dec. 3l.ig tartó megőľzési kcitelezettségáll fenn.



A fenntaľtási kötelezettség költsége függ az elnyert támogatás összegétől, a támogatott

projektelemektől, amely nem feltétlenül azonos a pá|yźnatban benyújtott összeggel és

projektekkel. Méĺtéke előľe |áthatőIag bruttó 3 000 000 Ft-ra, azaz hźrommillió forintra

becsülhető akote|ező egyéves fenntartási időszakbaĺr) azaz 20]4 évben.

A sikeres pá|yźnati dokumentáció összeállítása és projektek eredményes lebonyolítása

érdekében egyĹittmĺĺköđési megállapođást szĹikséges kötni a Budapesti Rendőr-

főkapitánysĺźggal. Az egytittműködési megállapodás tervezett szövegét aZ előteľjesztés

mel l ékl ete tarta|mazza.

Hivatkozva az 1990. évi LXV. törvény a helý önkormanyzatokról 2. s 2.bekezdésében

megfogalmazott, önkormányzati đöntés meghozata|ćĺvaI kapcsolatos fe|hata|mazásra,

valamint a 8. $ 1. bekezdésére, amely a telepiilésí tinkoľmányzatok feladataíkozé sorolja a

kcjzbiztonság helý feladatairól való gondoskodást, kérem a tiszte|t Képviselő-testtiletet a

j avas l at me glźtr gy a|ásfu a.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Együttműködési megállapodás a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
(tervezet)

Ké re m az a|álbbi határ ozati j avasl at e lfo g ad ás át.

H,łľÁnoz.łTI JAvASLAT

A Képviselő-testÍilet úgy diint' hogy

1. részt vesz a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség á|ta| kozzétett TÁMOP-5.6.1 'B-I2l1
kódszámú, búnmegelőzési célú pľoj ektek megvalósít ását cé\ző pá|yázaton.

a ptůyázatban foglalt tevékenységek megvalósítása érdękében a határozat mellékletét

képező egytittműködési megállapođást koti a Budapesti Ręndőr-főkapitánysággal és

felkéri a po l g árme steft az e gytittmúkö d é s i me g állap o dás alźlir źsár a.

felkéri a polgármestert a pá|yázatí dokumentáciő a|áitźsäta és a pźůyázat ESZA
Társadalmi Szo|gá|tatő Nonprofit K-ft., mint Közremfüödő Szervezethez torténő

benyújtásaľa.

vá|La|ja a projekt keretében kialakított együttműködés fenntaľtását és működtetését a

támogatási időszakot követő legalĺíbb egy éven keresztül. Biztosítja a fenntartáshoz

szĹikséges bruttó 3 000 000 Ft-ot, azaz hźrommillió forintot a 20|4. évi ktiltségvetés

saját bevételeinek teľhére előzetes kötelezettségvállalással.

2.

4.



5. felkéri a polgármestert, hogy a határozatbarĺ foglaltakat a 2014. évi kĺiltségvetés

tervezésénél vegye f,rgyelembe.

Felelős: Polgármester

Határiđó 1 . pont: azonnaI

2-4. pont: 2012. május 1 8.

5. pont: az önkormányzat2014. évi k<iltségvetésének tervezése

A döntés végrehajtását végző szewezeti egység: Stratégiai Tanácsadó Iroda, Pénzĺigyĺ
Ügyosztály, Humánszolgáttatási Ügyosztály Gyermekvédelmĺ Iľoda

Budapest, 2012. május 1 5.

Sántha Péterné

alpolgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából
t -1,/ f ^

/ Ĺ/,, t ,4 .I .1

/ĺ,r.UyJt?fur
Dr. Mészár Erika /

a|1egyzo 
20il MÁJ 1 6.



1. sz. melléklet
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1.) Je|en EgyÜttműködési Megál|apodás a|áírásával az együttműködő tagok
megá|lapodnak, hogy a TársadaImi Megúju|ás operatív Program keretében ,,A
bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűneIkövetés
szempđntjábó| veszé|yeztétett gyermek- és fiata|korúak segítése,, (kódszám: rÁľĺoP-
5.6'1.B-12l1) pá|yázati kiírásra az ESZA Társadalmi Szo|gáltató Nonprofĺt Kft'
közreműködő szervezethez benyújtott, ,,IskoIai és iskolán kívüli bűnmege|őzési
programok józsefuárosi gyerekeknek és fiata|oknak,, című pá|yázatban meghatározott
pá|yázati cé|t (a projektet) együttműködésse| valósítják meg. Az EgyÜttműkodési
Megá||apodás aláírása kifejezi az együttműködő tagok azon szándékát, hogy a projekt
lezárását követően a projektben meghatározott cé| (cé|ok) megva|ósítása érdekében a
jövőben is egyÜttműködnek, és az e|ért eredmények további fenntartását
Iehetőségeikhez képest biztosítják.

2.) Az egyÜttműködés tagjai az L.) pontban megje|ö|t pá|yázatban meghatározott cé|
(cé|ok) megvalósításában a jeIen megá|lapodás keretei közott részt válIaInak. Az
egyuttműködés tagjai:

Szervezet neve Képviselő neve
1. tőpá|yáző: Budapest Főváros VIII. kerÜlet Dr. Kocsis Máté polgármester

Józsefuárosi onkorm ányzat
(székhe|ye: H-10B2 Budapest,
Baross u. 63-67., törzskönyvi
azonosító száma: 7357L5,
adószáma: Ĺ5735715-2-42, KsH
statisztikai számjele: I57357L5-
B4II-3ZI-1L, bankszámIaszám:
14 1 00309- rO2L3949 -0 1 000006)

2. egyÜttműködő Budapesti Rendőr-főkapĺtányság dr. Tóth Tamás r.
tag: székhe|y: 1139 Budapest, Teve dandártábornok, rendőrségi

utca 4-6., adószám: I57203BB-2- tanácsos, rendőrfőkapitány
51 statisztikai szám: 157203BB-
B424-3'I2-)I, bankszám|aszám:
1023002-01451430

3.) A projekt megvalósítása érdekében az egyÜttműködés tagjai az a|ábbi fe|adatok
megva|ósítását vállal1ák, a pá|yázatban fog|a|t megva|ósítási ütemtervve| összhangban:

Szervezet neve Feladatokl
1. főpá|yáző: Budapest Főváros VIII' kerü|et A rÁuop-s.o '1.B-t2/L

Józsefuárosi onkorm ányzat pá|yázati kiírásra benyújtott,
az ,,Isko|ai és isko|án kívĺjli
bűnmege|őzésĺ programok
józsefvárosi gyerekeknek és
fiata|oknak,, cím,ű pá|yázat
megva|ósítása

' A feladatokat apźl|yźuatban szereplő feladatokra utalĺíssal tĺim<iren célszerű r<igzítení.

A prcjektek az Európai Unió támogatásával, az EUrópai
Szociátis Atap társf inanszírozásávaL valósulnak meg.
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f. együttműkodő Budapesti Rendőr-főkapitánysá9
tag l

Dr' Kocsĺs Máté, po|gármester
(főpá|yáző)

Budapest Főváros VIII. kertl|et Józsefuárosi
onkormányzat

P.H.

Az együttműködő tag(ok) pá|yázati támogatásban nem részesü|nek.

4.) Jelen EgyÜttműködési Megá|lapodást csak rendkívü|i feImondássaI jogosu|t az
egytittműködő tag egyo|da|úan megszüntetni, a főpá|yázó erre nem jogosu|t. Rendkívü|ĺ
fe|mondásra csak a másik tag súlyos szerződésszegése vagy o|yan ok alapján van
|ehetőség, ame|y a szerződésszerű te|jesítést |ehetetlenné teszi. Ez utóbbi esetben az
érintett egyÜttműködő tag a felmondását megelőzően köte|es egyeztetést
kezdeményezni egyÜttesen va|amennyi egyÜttműkodő tagga| - ide értve a főpá|yázőt is _
a projekt cé|jának e|érése érdekében. Az egyÜttműködésbő| kivá|ó tag köteles a
főpá|yázőnak a kĺvá|ás időpontjától számított 10 napon be|Ü| az á|ta|a végzett szakmai
munkáról beszámo|ni.

5') Jelen Együttműködési Megá||apodás a pá|yázat és a támogatási szerződés
eIvá|aszthatat|an részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek érteImében a
támogatási szerződésnek a |ejárta e|őtti megszűnése jelen Együttműködési Megá|lapodás
megszűnését vonja maga után. Az EgyÜttműködési Megá||apodás csak írásban
módosítható.

Az együttműködő tagok je|en okiratot áto|vasás és egymás felé ĺgazolt egységes
érte|mezést követően, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, 3 olda|on
osszesen 10 pé|dányban, he|ybenhagyó|ag írják a|á.

Kelt, Budapest, 2012.
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A rendőrség ifjúságvéde|mi,
bű n megelőzésĺ osztá |yaiva I

közös prog ramok szervezése :
L. ,,Egy isko|a - egy rendőr,,
pro9 ra m tová bbfej lesztése,
megvalósítása a he|yi
adottságok füg gvényében,
2. rendőrök aktív
részvételének biztosítása az
iskolaĺ bűnmegelőzési
programokban,
3. közös nyílt napok
szervezése iskoIa - rendőrség.

dr. Tóth Tamás r. dandártábornok,
rendőrség ĺ ta nácsos, rendőrfőka pĺtá ny

(együttműködő tag)
Buda pesti Rendőr-főka pitá nyság

P.H.

A pĄektek az Európaĺ Unió támogatásáva[' az Európai
5zociátis Atap társf ĺnanszírozásávaI valósulnak meg.



Jogi szempontbó| e|lenjegyzem :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika
a|jegyző

Fedezet: .'. dátum: Budapest, 2oI2.
PénzÜgyileg ellenjegyzem :

Páris Gyu|áné
pénzü gyĺ ügyosztá |yvezető

SZECI.IENYI TERV

A projektek a2 Európai Unió támogatásáva[, az Európai
Szociátis Alap társíĺnanszÍrozásávaI va[ósulnak meg.
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