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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. december 15-i ülésére 

 

Tárgy:            Javaslat a Belügyminisztérium által a bűnmegelőzési projektek  

  megvalósítására kiírt pályázat benyújtására   

Előterjesztő:   Tóth József polgármester 

Készítette:      Léka Gyuláné pénzügyi előadó 

Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ikt. szám:        8881/2016.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Belügyminisztérium a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács együttműködésével pályázatot írt 

ki a bűnmegelőzési projektek megvalósítására. A kiírás célja, hogy a társadalom azon 

szintre emelkedjen, ahol az azonos elveket vallók nem fordítják el fejüket, amikor 

bűncselekményre utaló körülménnyel találkoznak, ha azt tapasztalják, hogy embertársuk 

áldozattá válik, segítségre szorul, akkor figyelnek egymás biztonságára és óvják egymás 

életét, valamit értékeiket. 

 

A pályázati kiírás alapján a települési önkormányzatok az alábbi komponensekre 

nyújthatnak be támogatási kérelmet:  

 településbiztonságra,  

 gyermek- és ifjúságvédelemre,  

 a bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése témákban.  

 

A pályázati felhívás két kategóriában indul: makro és mikro. A makro kategóriában a 

támogatás összege minimum 6 és maximum 10 millió forint, valamint a támogatás 

intenzitása 95 %, azaz a projektek összköltségének 5 %-a saját forrásból kerül 

megvalósításra. A mikro kategóriában a támogatás összege minimum 1 és maximum 5 

millió forint, és 100 %-os intenzitású, saját erőt nem igényel.  

 

A makro kategóriában legalább 2 eltérő komponensből legalább 2-2 tevékenységet kell 

megvalósítani és legalább 3 együttműködő partnernek kell lennie.  

 

A tervezett megvalósítandó tevékenységek az alábbiak: 

- vagyonvédelmi fórum kialakítása on-line felületen, 

- településbiztonsági stratégia kidolgozása polgárőrséggel együttműködve, 

- programok kidolgozása a környezetben előforduló veszélyhelyzetek kezelésére, 

- bűnmegelőzési szóróanyag szétosztása kampányjellegű programok szervezésével, 

- bűnmegelőzési táborok szervezése fiatalok részére, 

- időskorúak bevonása a gyermekek és fiatalok számára szervezett hasznos 

szabadidő-eltöltési programokba, 

- Legyen a sport a szenvedélyed! szabadidő hasznos eltöltése, képzések 

szervezésével. 

 

A pályázati felhívást a Projekt Előkészítő Munkacsoport áttanulmányozta, javasolja, hogy 

a pályázatot makro kategóriában kerüljön benyújtásra, a maximális támogatási összeg   

megpályázásával.  Az 5 % önerőt a 2017. évi költségvetésben szükséges betervezni.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Polgár, 2016. december 8. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Tóth József 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

………./2016. (……) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Belügyminisztérium 

által a bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt 

be a Belügyminisztérium által a bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt 

pályázati felhívásra.  

 

2) Polgár Város Önkormányzata az 5 %-os önerőt a 2017. évi költségvetésben 

betervezi.  

 

3) Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős : Tóth József polgármester 


