
1 

 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 

Szám: 5/2014 

 
K I V O N A T 

 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. február 27-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült 
jegyzőkönyvből 

 
Tárgy: Javaslat a 2014 januárban áttekintett pályázati lehetőségekről 
szóló polgármesteri hivatali tájékoztató elfogadására  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt 
vesz a „KAB-ME-14/A/B/C” kódnevű, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt 
prevenciós pályázaton, és a kiírás „B” kategóriája szerinti pályázatot nyújt 
be. Budakalász Város Önkormányzata a pályázat szakmai tartalmát a 
Szentendrei Rendőrkapitányság vezetőjének megismert szakmai javaslata 
alapján hagyja jóvá, a pályázat megvalósítása során vele együttműködik. 

 
A pályázat szakmai tartalma: Pályázott összeg: 2.000.000 HUF Teljesítési 
időszak: 2014. 04. 01. – 2015. 03. 31.  
 

- Iskolai el adások drog prevenciós témákban, 7. és 8. osztályos diákoknak, 
korosztályuknak megfelelően a szerhasználat problémáiról, veszélyeiről: 
ennek keretén belül 100 alkalommal /egy alkalom 45 perc (egy tanítási óra),/ 
óra előadói díj ellenében. Az előadásokat az iskola rendőrök, bűnügyi, 
bűnmegelőzési szakemberek tartják meg. A koordinációt, az előadások 
előkészítését a Rendőrkapitányság vállalja. A teljesítés külön szerződés 
alapján történik.  
Összesen: bruttó 400000 HUF 

 
- Szül k Akadémiája. Az előadásokon addiktológus, pszichológus tájékoztatja 

a szülőket a megfelelő szülői magatartásról, probléma megközelítésről. A 
teljesítés külön szerződés alapján történik. 2 alkalommal kétszer körülbelül 
egy órában, az előadásokat profi előadók tartják. 
Összesen: bruttó 203000 HUF 

- Pedagógusok Akadémiája. Az előadásokon addiktológus vagy pszichológus 
tájékoztatja a pedagógusokat a szerhasználat egyértelmű jeleiről. Jogi 
szakember (ügyész/bíró/rendőr) tájékoztatást ad a szerfogyasztás jogi 
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aspektusairól, a pedagógusok által követendő eljárásról. A teljesítés külön 
szerződés alapján történik. 2 alkalommal kétszer egy órában. 
Összesen: bruttó 203000 HUF 

- Iskolai kirándulás az érintett gyerekekkel egy olyan intézményben, ahol 
lehetőségük nyílik olyan szerfogyasztókkal beszélgetni, akik átélve és 
azonosítva a kábítószer függőség negatívumait a leszokás mellett döntöttek. 
Az érintett vagy bevonandó létszámtól függően egy vagy több alkalommal. 
Összesen: bruttó 600000 HUF (logisztikai költségek, kísérők, étkezés) 

- Kiadvány készítése a megszerzett tapasztalatokról a gyerekek bevonásával. 
Összesen: bruttó 100000 HUF 

- „Miért Ne!” - kollázs kiállítás: A programban bevont gyerekek, a 
kurzusokon, kiránduláson megszerzett információik, benyomásaik, érzéseikre 
támaszkodva nyílt forráskódú program felhasználásával, saját készítésű és 
Internetről gyűjtött képek, saját gondolatok, üzenetek megfogalmazásával 
fotó-kollázsokat készítenének, melyet nyomtatva (papírra/vászonra) 
keretezve egy kiállítás keretében mutatnánk be a program végén. A tárlat, 
később vándorkiállításként körbejárhatná azokat az intézményeket (iskolák, 
egészségügyi intézmények) akik nem volta kedvezményezettjei a 
pályázatnak. 
Összesen: bruttó 500000 HUF  

 
Budakalász Város Önkormányzata a pályázaton való induláshoz szükséges 
önerőt, kettőszáz-háromezer forint összeget az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 
11. sor Pályázati önrészek terhére biztosítja. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a benyújtandó pályázat aláírására, valamint az 
ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok, dokumentumok aláírására. 

 
Határid : azonnal 
Felel s: polgármester  
 

 
k.m.f. 

 
 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
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