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Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

Tárgy: Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint 
a  drogprobléma  kezelését  célzó  helyi  stratégiák 
megvalósulásának  előmozdítására  vonatkozó  pályázatok 
Támogatási Szerződései

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Készítette: dr. Szabó József Zoltán (Jogi és Pályázati Iroda)

Előzetesen tárgyalja: PEB - 2012. január 25.
HÜB - 2012. január 25.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű X
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

igen X
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
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Tisztelt Képviselőtestület!

A  korábbi  évek  gyakorlatához  hasonlóan,  a  Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros 
Önkormányzata,  a  Nemzeti  Erőforrás  Minisztérium  (továbbiakban:  NEFMI)  által,  a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a 
drogprobléma  kezelését  célzó  helyi  stratégiák  megvalósulásának  előmozdítására,  kiírt 
felhívásra az alábbi három pályázatot nyújtotta be elektronikus úton. 

1.)  KAB-KEF-11-A-3072.  sz.,  „A  Ferencvárosi  KEF  koordinációs  tevékenysége”  című  
pályázat 
A pályázat  célja,  a többek között,  a  drogkérdések  hatékony kezelése,  a helyi  közösségek 
problémamegoldó  készségének  növelése,  a  kábítószer-probléma  visszaszorítása  érdekében 
tevékenykedő, Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének támogatása.

2.)  KAB-KEF-11-B-3530  Prevenció  a  SZABADidőért  (Komplex  foglalkozás-sorozatok: 
kortársképzés, pláza program, egyéni sakkterápia, és filmklub iskolán kívül) c. pályázat
Jelen pályázat célja, a fiatalokkal való olyan egyéni és csoportos foglalkozások megvalósítása, 
melynek révén a személyiségfejlődésükhöz szükséges készségek, társas viselkedési formák, 
problémamegoldó készségük, stb., képzett szakértői csoportok, mentálhigiénés szakemberek, 
pedagógusok bevonásával nagymértékben fejleszthetőek. 

3.)  KAB-KEF-11-C-3529.  sz.,  „Dzsumbuj-program  -  9.  kerületi  utcai  munka”  című  
pályázat
E pályázat a kábítószer-probléma kezelése érdekében megvalósuló két segítő szolgáltatás – 
(1) jogsegélyszolgálat, (2) pszichológiai valamint családi, hozzátartozói konzultáció - további 
fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez járulhat hozzá. 

A  pályázatokat  a  Nemzeti  Család-  és  Szociálpolitikai  Intézet,  mint  Támogató,  az  alábbi 
összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette, amely támogatási összegek felett az 
Önkormányzatnak 10%-os önrészt, mint nem pénzbeli támogatást (kommunikációs költséget) 
szükséges vállalnia a projektek megvalósítása érdekében. 

• A Ferencvárosi KEF koordinációs tevékenysége: 500.000 Ft.
• Prevenció  a  SZABADidőért  (Komplex  foglalkozás-sorozatok:  kortársképzés,  pláza 

program, egyéni sakkterápia, és filmklub iskolán kívül): 500.000 Ft.
• Dzsumbuj-program - 9. kerületi utcai munka: 400.000 Ft. 

A projektek megvalósításának határideje: 2012. május 15.

A Támogató a támogatás összegét a Szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 
30 napon belül,  előfinanszírozás formájában,  egy összegben utalja  át  a Kedvezményezett 
bankszámlaszámára. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  fenti  pályázatokban  foglaltak  megvalósítása  hozzájárulhat  a  IX. 
kerület  kábítószerügyi  problémáinak  hatékonyabb  módon  történő  kezeléséhez, 
megelőzéséhez, ezért kérem, a Tisztelt Képviselőtestületet,  hogy az előterjesztést  tárgyalja 
meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2012. január 19. 

Formanek Gyula s.k.
 alpolgármester 
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Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, 
hogy  a  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórumok  (KEF-ek)  működési  feltételeinek  biztosítása, 
valamint  a  drogprobléma kezelését  célzó  helyi  stratégiák  megvalósulásának  előmozdítása 
tárgyban beadott,  és  a Nemzeti  Család- és Szociálpolitikai  Intézet,  (mint  Támogató)  által 
támogatott  alábbi  pályázatok  megvalósításával  egyetért,  és  felkéri  a  Polgármestert  a 
Támogatási Szerződések aláírására, és a szükséges dokumentumok Támogató részére történő 
benyújtására.

• KAB-KEF-11-A-3072.  sz.,  „A  Ferencvárosi  KEF  koordinációs  tevékenysége”  c. 
pályázat

• KAB-KEF-11-B-3530  sz.  „Prevenció  a  SZABADidőért  (Komplex  foglalkozás-
sorozatok:  kortársképzés,  pláza  program,  egyéni  sakkterápia,  és  filmklub  iskolán 
kívül)” c. pályázat

• KAB-KEF-11-C-3529. sz., „Dzsumbuj-program - 9. kerületi utcai munka” c. pályázat.

Határid ő: 2012. február 10.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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