
 -  - 1 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Polgármestere  

8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

Ügyiratszám: 5157-2/2012 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
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Napirend: TÁMOP-5.6.1.B-12/2 számú pályázat beadása 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség TÁMOP-5.6.1.B-12/2 kódszámú, „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten 

fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak 

segítése” című pályázati felhívásra. 

 

A pályázat támogatása vissza nem térítendő, 100%-os támogatás, legalább 15 millió, de 

legfeljebb 40 millió Ft összegben. 

 

A pályázatot legkésőbb 2012. június 4-ig lehet benyújtani. 

 

A pályázat bírálata előre meghatározott bírálati szempontok alapján történik. A bírálatnál 

előnyt jelentő szempont: 

 A pályázatba a rendőrség konzorciumi vagy együttműködő partnerként bevonásra 

kerül. 

 A Pályázó a projektjét hátrányos helyzetű kistérségben lévő településeken valósítja 

meg. 

Pályázati célok: 

 A konstrukció közvetlen célja a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából 

kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalkorúak segítése, a rendőrségi háló és a 

fogadó intézmény együttműködésének erősítése által. A pályázat kiemelt célja ezen 

veszélyeztetett korosztály áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése, a 

normaszegéssel járó társadalmi hátrányok csökkentése, valamint integrációs 

esélyeik növelése.  

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

a bűnelkövetővé, áldozattá válás esélyét. Ezen felül a kamaszok a program keretein 

belül, interaktív, kreatív és játékos foglalkozások, valamint az edzések keretében a 

közösségi élményen túl önismeretre, önfegyelemre is szert tehetnek, amelyek 

birtokában könnyebben birkóznak meg a mindennapok nehézségeivel. Ismerjék meg a 

helyreállító (resztoratív) módszerek széles skáláját, és tanulják meg ezek 

alkalmazását a mindennapi életük során. A gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó 

szakemberek jól hasznosítható, könnyen elérhető információkat, módszereket, 



 -  - 2 

képességeket szerezzenek arról, hogyan oldhatóak fel a konfliktusok 

erőszakmentes eszközökkel.  

 A konstrukció ösztönözi az állami és civil szervezetek, valamint a kisközösségek 

partneri együttműködéseinek kialakítását.  

A Pályázati Útmutató C.1 pontban felsorolt támogatható tevékenységek közül az 

alábbiak megvalósítása kötelező: 

2. Ismeretterjesztő, bűnmegelőzési célú tájékoztató programok szervezése az iskolában a 

tanítási időben és azon kívül. 

2.1. Ismeretterjesztő, bűnmegelőzési célú, valamint az áldozattá válás megelőzését 

szolgáló ismereteket közvetítő interaktív tájékoztató programok szervezése az 

iskolában, bűnmegelőzési, jóvátételre érzékenyítő foglalkozások szervezése. 

2.2. Bűnmegelőzési célú, valamint az áldozattá válás megelőzését szolgáló ismereteket 

közvetítő fejlesztő táborok szervezése, lebonyolítása felnőtt kísérővel. 

2.3. A rendőrség ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési osztályaival közös programok 

szervezése: 

2.3.1 „Egy iskola – egy rendőr” program továbbfejlesztése, megvalósítása a 

helyi adottságok függvényében, 

2.3.2 rendőrök aktív részvételének biztosítása az iskolai bűnmegelőzési 

programokban. 

2.3.3 közös nyílt napok szervezése iskola-rendőrség. 

A táboroztatás során 6 fő táborozóra 1 fő felnőtt kísérő biztosítása kötelező. 

 

13. A célcsoport fejlesztését végző és egyéb szakemberek felkészítése, képzése: 

13.1 A célcsoport fejlesztését végző szakemberek közös felkészítése szeminárium és 

tréning keretében, rendszeres eset-megbeszélési lehetőségek és szupervízió biztosítása 

a szakemberek részére. 

13.2 Pedagógusok, a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók és egyéb, gyermek- és 

fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek képzése a konfliktushelyzetek erőszakmentes 

feloldási módjaira, valamint a közösségfejlesztés módszereire. Prevenciós, 

konfliktuskezelő technikák megismertetése a pedagógusokkal, gyermekvédelmi 

szakemberekkel és más, a gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberekkel a 

számukra szükséges módszerek integrálása mindennapi munkájukba – korszerű 

pedagógiai módszerek, személyes kapcsolaton alapuló mentálhigiénés segítség, stb. 

13.3 a gyermekvédelmi szakemberek, pedagógusok, rendőrök, egyéb gyermek- és 

fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek közös képzése az iskolai erőszakról, ennek 

értékelése, elemzése; a kockázati tényezők értékelése; a pedagógusok és szakemberek 

érzékenyítése az iskolai erőszakhoz, bűnelkövetéshez vezető okok felismerése, 

megértése és kezelése érdekében 

14. Kötelező tájékoztatási kötelezettség megvalósítása 

16. A horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntartható fejlődés) érvényesítése 

érdekében a pályázó által vállaltak megvalósítása 

17. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment, szakmai megvalósítás és 

adminisztrációs tevékenység 

 

A pályázatba együttműködő partnerként bevonásra kerülnek az alábbi intézmények: 
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 Fonyódi Rendőrkapitányság Lengyeltóti Rendőrőrs 

 Fodor András Általános Iskola és Óvoda székhelyintézménye, valamint a Csalogány 

Alapfokú Művészetoktatási Intézménye és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálata 

 Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 

 Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 

 

Az együttműködő partnerekkel együttműködési megállapodást kell kötni. Az együttműködő 

partnerek közvetlen támogatásban nem részesülnek és a támogatási szerződést nem írják alá. 

 

A pályázat költségvetése 29.726.400 Ft. A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai 

vezető a Lengyeltóti Polgármesteri Hivatal, ill. a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és 

Könyvtár alkalmazásában álló személyek lesznek. A szakmai megvalósítókat az 

együttműködő intézményekben dolgozó személyek képviselik. 

 

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

TÁMOP-5.6.1.B-12/2 kódszámú, „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten 

fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és 

fiatalkorúak segítése” című pályázati felhívásra. Az Önkormányzat a pályázatot a 

Fonyódi Rendőrkapitányság Lengyeltóti Rendőrőrsével, a Fodor András 

Általános Iskola és Óvoda Lengyeltótiban működő egységeivel (Fodor András 

Általános Iskola, Csalogány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat), a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központtal és a 

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtárral, mint együttműködő 

partnerekkel kívánja megvalósítani. 

 

A pályázat 100%-os támogatottságú. A megpályázni kívánt vissza nem térítendő 

támogatási összeg 29.726.400 Ft. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására és a 

pályázati dokumentációk aláírására. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lengyeltóti, 2012. május 22. 

 

Zsombok Lajos 

polgármester 

 

 

Az előterjesztést készítette: Jóváhagyta: 

 

 

Szücs Gábor Dr. Szatmári Ibolya 

referens jegyző 


