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I.

ÁLTALÁNOS ADATOK

A Belügyminisztérium (a továbbiakban: „Támogató”) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: „Áht.”), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Ávr.”), valamint a fejezeti és központi kezelésű
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 19/2015. (V. 29.) BM rendelet alapján nyílt
pályázatot hirdet „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” tárgyban.
Jogszabályváltozás eseten a pályázati kiírásban és útmutatóban foglaltak módosulhatnak!
A pályázat forrása Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a
továbbiakban: „Kvtv.”) 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása
előirányzatból (ÁHT azonosító: 342695) 100.000.000 Ft, azaz egyszázmillió forint.
II.

A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA

Az 1. komponens esetében:
A település és vonzáskörzete együttműködésének ösztönözése a helyi közbiztonság javítása
érdekében. A helyi közösség biztonságérzetét jelentős mértékben hátrányosan befolyásoló tényezők
jelzésének fogadása és a biztonságérzetet negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas
módszerek kialakítása, programok, képzések megvalósítása, a településen élők önvédelmi
képességeinek növelése, bevonásuk a település közbiztonságát növelő intézkedések kialakításába és
megvalósításába.
A 2. komponens esetében:
A gyermekek és fiatalok áldozattá és elkövetővé válásának megelőzésére komplex modellprogram
kialakítása és megvalósítása, a bűnmegelőzési szakemberek, a nevelési, oktatási intézmény és
fenntartója, valamint civil szervezetek együttműködésének fokozása, szakemberek képzése és
továbbképzés e témakörben.
A 3. komponens esetében:
Az elítéltek, javítóintézeti neveltek, pártfogoltak személyiségfejlesztését, munkaerőpiaci esélyeinek
növelését, a bűncselekménnyel okozott kár kompenzálása érdekében az alternatív szankciók és
helyreállító módszerek alkalmazásának erősítését, a fogvatartottak és javítóintézeti neveltekkel
foglalkozó szakemberek képzését, továbbképzésére és érzékenyítését célzó programok
megvalósítása.
A 4. komponens esetében:
A külterületeken, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítása
érdekében tanyaprogram kidolgozása és megvalósítása, korábbi sikeres program folytatása és
fenntartása, az itt élők sérelmére elkövetett jogsértések értékelő-elemzése alapján visszaszorításukra
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gyors, hatékony védekezési mechanizmusok kidolgozása és alkalmazása, az érintettek
biztonságérzetének növelése, gyors, 24 órás információáramlás formájának kialakítása és
működtetése, hálózatépítés, szakemberek képzése és továbbképzése.
Makro, mikro pályázat beadása lehetséges.
1. Makro pályázatok esetén:
Makro pályázat akkor adható be, ha a támogatható tevékenységek közül minimum 5 tevékenység
kiválasztásra kerül. A tevékenységek kiválasztásánál ügyelni kell arra, hogy a tevékenységek nem
korlátozódhatnak csak egy komponensre, azaz legalább 2 eltérő komponensből kell tevékenységet
választani és egy komponensből legalább 2 tevékenységet. A pályázóval együttműködő partnerek
száma legalább 3 és kötelező a pályázat beadása előtt együttműködési megállapodást kötni, amelyet
aláírva a dokumentációhoz csatolni kell.
Egy pályázó csak egy makro pályázatot nyújthat be! A Főpályázó több makró pályázatot is
benyújthat, ha pályázataiban a szakmai megvalósítók nem azonosak.
Egy pályázatra fordítható támogatás összege: minimum 5 millió – maximum 15 millió forint.
A pályázati támogatás 95%-os intenzitású, azaz a projekt összköltségvetésének 5%-a saját
forrásból kerül megvalósításra.
2. Mikro pályázatok esetén:
Mikro pályázat akkor adható be, ha a támogatható tevékenységek közül egy komponensből
minimum 3 tevékenység kerül kiválasztásra.
Egy pályázó csak egy mikro pályázatot nyújthat be! A Főpályázó több mikró pályázatot is
benyújthat, ha pályázataiban a szakmai megvalósítók nem azonosak.
Egy pályázatra fordítható támogatás összege: minimum 1 millió – maximum 3 millió forint.
A pályázati támogatás 100%-os intenzitású, azaz a projekthez saját forrást nem kell biztosítani.
A pályázatok célja összességében, hogy a bűnmegelőzésben elért eredményeket az állami és
civil szervezetek partneri együttműködéseket kialakítva, azokat felhasználva terjesszék,
bevezessék a gyakorlatba.

III.

A PÁLYÁZATI KOMPONENSEK

A pályázati program célja:
A célok megvalósítása érdekében az alábbi projektekre lehet pályázatot benyújtani:
1. komponens – Településbiztonság
Egy település közbiztonsági helyzete a helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért kezelése
és a jogsértések megelőzése elsősorban helyi összefogással valósulhat meg hatékonyan. A
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jogsértések visszaszorítása össztársadalmi igény és feladat, amelyben az állami és civil szerveknek,
szervezeteknek az összefogására van szükség.
Az együttműködők gondolkodásának, cselekvésének középpontjában bűnmegelőzési szemléletnek
kell érvényesülnie annak érdekében, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete emelkedjen, az
objektív biztonság kívánatos foka megteremtődjön, ami a település közbiztonságának stabilitásában
realizálódik.
A településeken elkövetett jogsértések okai és feltételei között meg kell említeni a tágabb
környezetbe tartozó szociális ellátottságot, az egészségügyi és közigazgatási fejlettséget, a
műveltségi szintet, az igazságszolgáltatás pontosságát, gyorsaságát, a munkanélküliség mértékét és
az általa érintett rétegeket, az általános gazdasági helyzetet, a létminimum szintje alatt és annak
közelében élők számát, a lakáshelyzetet és a szociális ellátottsághoz szervesen kapcsolódó
tényezőket. A közvetlenül befolyásoló szűkebb környezetben a család, az iskola, a munkahely, a
baráti kapcsolatok, szórakozási lehetőségek és szokások, illetve a lakókörnyezet kialakítása is
befolyásolják a bűnözés mértékét és minőségét.
A fentiekre tekintettel a prevenciós tevékenységet elsődlegesen a mikro- és makrokörnyezetben lévő
okokra figyelemmel kell végezni.
Fontos, hogy a lakókörnyezetében minél többen aktív részesei legyenek a saját érdeküket is szolgáló
bűnmegelőző munkának, tegyenek meg minden tőlük telhetőt a maguk és családjuk, mások
személye, illetve vagyona biztonsága érdekében. Mindannyian válhatunk ugyanis bármely
pillanatban bűncselekmény sértettjévé, ezért a megelőzés mindannyiunk érdeke. Ezáltal a
vagyonvédelemmel kapcsolatos minden intézkedés fő célja az állampolgárok folyamatos
tudatformálása révén az önvédelmi mechanizmusaik kialakítása és továbbfejlesztése, az
öngondosodásra való nevelés, valamint a tulajdonhoz kapcsolódó egyéni felelősségérzet kialakítása.
Támogatható tevékenységek:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

1
2

(mobil) vagyonvédelmi centrum kialakítása és működtetése;
tanyaprogram működtetése;
felzárkóztatási programok kialakítása és működtetése;
biztonságos szórakozóhely program indítása, folytatása;
az áldozattá válást megelőző programok, színházi előadások szervezése és lebonyolítása;
időskorúak1 áldozattá válását megelőző programok, képzések szervezése és lebonyolítása;
az áldozattá válás megelőzését célzó programok, fórumok, képzések és továbbképzések
szervezése és lebonyolítása;
önkéntesek bevonása a településbiztonságba, számukra képzések, továbbképzések szervezése
és lebonyolítása;
az adott település (vagy településrész) és vonzáskörzete széles közösségének (ideértve az ott
élő nemzeti kisebbségek tagjait is) aktív részvételével megvalósuló, a település(rész)
biztonságát erősítő program;
hatóságok, szervezetek közötti jelzőrendszer2, segítőhálózat kiépítése, esetmegbeszélések
tartása, a jelzőrendszeri tagok képzése és továbbképzése;
önkéntes alapon szerveződő (a területen élő önkéntes tevékenységet vállaló személyekből
álló) hálózat (szomszédfigyelő rendszer, SZEM mozgalom stb.) kialakítása, fenntartása, a
tagok képzése és továbbképzése;

Jelen pályázatban a 65 év felettieket nevezzük időskorúnak.
Jelen pályázatban a nem technikai jelzőrendszereket értjük, térfigyelő kamerák telepítését és működtetését, fenntartását itt nem támogatjuk.
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12) a település lakosságának aktív részvételével rendszeres közösségépítési programok
szervezése;
13) utcai szociális munka, szociális szolgáltatások biztosítása;
14) a lakosság és a helyi hatóságok, szolgáltatók (pl.: építésügyi, környezetvédelmi,
gyermekvédelmi, oktatásügyi, vízügyi hatóság, helyi önkormányzat intézményei, közterületfelügyelet, rendőrség stb.) közötti párbeszéd megteremtését biztosító rendszeres fórumok,
esetmegbeszélések rendezése;
15) a közterületi biztonság fokozása a közösségi összefogás, partnerség segítségével;
16) a települések, településrészek akut, megoldásra váró problémáinak feltérképezése, a
problémák alternatív konfliktuskezelést elősegítő programokkal történő kezelése;
17) „Pláza programok”: a bevásárlóközpontok közösen használt – fizikai és szociális – tereinek
többirányú kihasználása;
18) közösségi tér kialakítása és működtetése a lakóközösségek és tagjai szociális
kompetenciájának fejlesztésére, védelmi és önvédelmi mechanizmusaik kialakítására szolgáló
programokkal történő megtöltése, az áldozattá és elkövetővé válás csökkentése érdekében;
19) rendszeres multiszektorális közösségépítő és konfliktusfeloldó tevékenységek megvalósítása;
20) településszépítő, a természeti és épített környezet értékeit megőrző, fejlesztő programok
megvalósítása a környezetet veszélyeztető jogsértések megelőzésére és visszaszorítására;
21) a helyi bűnmegelőzési és polgárőr szervezetek speciális bűnmegelőzési ismereteinek
bővítése;
22) menekült, oltalmazott és befogadott külföldiek társadalmi integrációjának elősegítése és az
önálló életkezdés támogatása;
23) az emberkereskedelem áldozatainak felismerését célzó tréning lebonyolítása. Az
emberkereskedelem áldozatai, potenciális áldozatainak tájékoztatása;
24) komplex gondozói hálózat bűnmegelőzési célú működtetése;
25) a területet, a környezetet rongálók fokozott bevonása a települési környezet megóvásába,
fejlesztésébe, a jóvátételi módszer alkalmazása;
26) a 10.000 lakosúnál kisebb településeken a helyi körzeti megbízottak, a polgárőrök, az
önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok munkatársai és tagjai, továbbá más helyi
lakosok közül önként jelentkezők mediációs, facilitátori képzése, amely megoldást jelent a
helyi konfliktusok békés feloldására;
27) a közterületi graffitik visszaszorítását célzó programok, legálfalak telepítése és karbantartása,
graffitizők számára graffiti eltávolítását célzó jóvátételi programok szervezése és
lebonyolítása;
28) a Prevenciós Médiatárhoz történő csatlakozás.
Pályázat benyújtására jogosult:
1.
2.
3.
4.
5.

helyi, települési önkormányzat, illetve ennek szakterületen működő intézménye;
települési önkormányzati szövetség, társulás;
költségvetési szerv (kivéve: minisztérium);
non-profit szervezet;
bevett egyház.
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2. komponens - Gyermek- és ifjúságvédelem
A gyermek- és ifjúságvédelem, a fiatalok nevelése annak érdekében, hogy a társadalom hasznos
tagjaivá váljanak, az egész társadalom és az állam egyik legfontosabb és legalapvetőbb feladata és
értéke.
A gyermekek és fiatalok kiemelt kockázatú csoportot képeznek bűnmegelőzési szempontból, hiszen
hiszékenységük, bizalmuk, óvatlanságuk és csekély testi erejük miatt kiváló célpontjai egy-egy
bűncselekménynek. A kortárs csoport nyomására hajlamosak olyan cselekmények gyakran csoportos
elkövetésére, amelynek következményeivel nincsenek tisztában, és ez az információhiány az
elkövetővé válásuknak kiemelkedő kockázatát jelenti. Éppen ezért a gyermek- és ifjúságvédelem
intézkedéseinek kiemelten koncentrálnia kell ezen célcsoport igényeire és a kettős célzatú speciális
prevenciós programok kidolgozására.
A pályázatban a célcsoportot a 10-14 éves korú gyermekek és a 14-20 éves fiatalok alkotják. Ez a
korcsoport kiemelten veszélyeztetett, ezért kiemelten fókuszálunk a tagjaira.
A gyermek- és ifjúságvédelem területén elsődlegesen fontos szerepet játszanak az úgynevezett
nevelési és kulturális színterek, amelyeknek elengedhetetlen szerepe van a fiatalok védelmében, a
védelmi mechanizmusaik kialakításában, az erkölcsi normák közvetítésében, az emberré válásban, a
jogkövető magatartás kialakításában. Ezek a család, a nevelési-oktatási intézmények és a hasznos
szabadidő-eltöltés színterei.
A prevenció akkor a leghatékonyabb, ha az intézkedések és színterek a módszerekkel összhangban
egymás hatását erősítik, és semmiképpen nem gyengítik.
A bűnmegelőzés fontos területe a hasznos szabadidő-eltöltés megteremtése, hiszen a csellengő,
céltalan gyermekek gyakran unalmukban követnek el akár súlyos bűncselekményeket. A játék, az
élmények, a közösségek összefonódása olyan mikrokörnyezetet alakít ki, amely hatványozottan
képes a védelmi és megtartó funkciót kifejteni, ezért alkalmas az elkövetővé válás megelőzésére, a
bűnismétlés megelőzésére egyaránt.
A hasznos szabadidő-eltöltés megszervezése, támogatása, a fiatalok szociális kompetenciáinak
fejlesztése, a kis közösségek építése a bűnmegelőzés fontos eszköze és lehetősége. Számos módon
(például kreatív és művészeti foglalkozások, élmény-, dráma- és olvasáspedagógia, játékos
vetélkedők, kirándulások, táborok, közösségi terek fejlesztése, a sport nevelő és megelőző hatásának
kiaknázása, idősek bevonása szabadidős programokba, az edzők, testnevelő tanárok, utcai szociális
munkások képzése és továbbképzése) érhetjük el, hogy a fiatalok a különböző színtereken (család,
oktatási-nevelési intézmények, kulturális intézmények és hasznos szabadidő-eltöltés keretein belül)
egymást kiegészítő, egymás hatásait fokozó programokban, tréningeken, táborokban,
egészségfejlesztő és -megőrző tevékenységben vehessenek részt.
Az ifjúság erkölcsi fejlesztése a sportnak is egyik fontos feladata is. Az erkölcsfejlesztő feladatát a
sport a benne rejlő sajátosságokon keresztül eredményesen oldhatja meg, ugyanis a csoportba való
beilleszkedés, a szabályok betartása, egymás támogatása, a gyengébbek segítése; a kölcsönös
bizalom, hogy az eredmények elérésében mindenki a tudása legjavát adja; a közös célok, a
hagyományok ápolása, a sport törvényeinek önkéntes elfogadása, betartása, a kollektíva hírnevének
növelése közös erőfeszítések eredménye.
Bár a felnőtt társadalom gyakran igen szigorú normák, jogszabályok megalkotását is indokoltnak
tartja a gyermekkorúak védelme érdekében, az indokolatlan (vagy annak érzett) tiltás önmagában
ugyanolyan kontraproduktív lehet, mint a túlzottan liberális, vagy nem megfelelően érvényesülő
szabályozás. A tudományos, elrettentésen alapuló felvilágosító előadások sokkal inkább a
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figyelemfelkeltést szolgálják, mint a problémák hatékonyan és hosszú távon történő megoldását,
éppen ezért a gyermek- és ifjúságvédelem területén ezeket a módszereket minél jobban kerülni kell.
A kamaszokra jellemző ellenállás ugyanis gyakran még vonzóbbá teszi a jogsértéseket, a drogok
kipróbálását és a deviáns magatartást. Azok a módszerek a hatékonyak, amelyek a gyermekek és
fiatalok érdeklődését fel tudják kelteni, fent tudják tartani, és nem csak az információbővítést, hanem
az attitűdváltozások elérését is megcélozzák.
Támogatható tevékenységek:
1) iskolai prevenciós programok működtetése, minőségbiztosítás megszerzése;
2) pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek számára bűnmegelőzési, kommunikációs,
mediációs, szociális kompetenciafejlesztő tréningek szervezése és lebonyolítása;
3) a bűnmegelőzés integrálása a családi és iskolai programokba;
4) testnevelő tanárok, edzők bűnmegelőzési képzése és továbbképzése;
5) bűnmegelőzési táborok szervezése és lebonyolítása (12-20 éves korig);
6) kortárs segítő képzések szervezése és lebonyolítása;
7) időskorúak bevonása gyermekek és fiatalok számára szervezett hasznos szabadidő-eltöltési
programokba;
8) bűnmegelőzési ismeretek integrálása már működő felzárkóztatási programokba gyermekek és
fiatalok3 számára;
9) iskolai mediátorok képzése és továbbképzése, a mediáció módszere segítségével iskolai
konfliktusok kezelése;
10) mediációs képzési program pedagógus akkreditációjának megszerzése;
11) a család védelmi funkciójának növelése érdekében jó gyakorlat kialakítása és tesztelése, már
működő jó gyakorlat folytatása;
12) élménypedagógia tréning tartása pedagógusok, rendőrök, pártfogó felügyelők, szociális
munkások, bűnmegelőzési szakemberek számára;
13) sport vagy művészeti tevékenységek, programok szervezése és lebonyolítása;
14) művészetterápiás és kreatív programok, képzések és továbbképzések tartása gyermekek és
fiatalok számára, illetve új módszer elsajátítása érdekében multiplikátorok képzése és
továbbképzése;
15) a „Legyen a sport/a művészet/a mese/a színház a szenvedélyed!” szlogen jegyében a
szabadidő hasznos eltöltését célzó programok, képzések és továbbképzések szervezése és
lebonyolítása;
16) bűnmegelőzési tábor tartása;
17) gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos oktatási segédlet, munkafüzet, oktatási anyag
készítése.
Pályázat benyújtására jogosult:
1.
2.
3.
4.
5.

3

helyi, települési önkormányzat, illetve ennek szakterületen működő intézménye;
települési önkormányzati szövetség, társulás;
költségvetési szerv (kivéve: minisztérium);
non-profit szervezet;
bevett egyház.

A pályázatban a célcsoportot a 10-14 éves korú gyermeke és a 14-20 éves fiatalok alkotják.
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3. komponens – Reintegráció:
A szabadságvesztés alatt megvalósuló reintegrációs program célja az elítélt olyan élethelyzetének
elősegítése, hogy a szabaduláskor belső meggyőződésből akarjon, és célirányos külső segítség
igénybevételével képes legyen a társadalom jogkövető tagjává válni.
A fogvatartottak visszailleszkedését elősegítő primerfeltételek közül az egyik, a munkaerő piaci
elvárásoknak megfelelő képzettség megszerzése. A börtönben lévők és a szabad állampolgárok
viszonylatában már több éve jellemző iskolázottsági mutató, az előbbieket érinti negatívan, amely
tény hangsúlyosabbá teszi az e téren jelentkező hiátusok felszámolását, a családdal történő
kapcsolattartás segítését és támogatását.
1) művészetterápiás és kreatív programok, ehhez kapcsolódó képzések, továbbképzések
szervezése a büntetés-végrehajtásban és javítóintézetekben;
2) börtönszínház, biblioterápia vagy irodalomterápia, képzőművészeti stb. szakkörök,
tanfolyamok fogvatartottak vagy javítóintézeti neveltek számára;
3) büntetés-végrehajtási intézetben és javítóintézetben tevékenykedő szakemberek képzése és
továbbképzése;
4) szociális kompetenciafejlesztő tréningek szervezése és lebonyolítása fogvatartottak,
javítóintézeti neveltek illetve a velük foglalkozó szakemberek számára;
5) a fogvatartottak, javítóintézeti neveltek munkaerőpiaci elhelyezkedését elősegítő képzések,
továbbképzések szervezése és lebonyolítása;
6) jóvátételi programok szervezése és lebonyolítása;
7) alternatív szankciók és helyreállító módszerek alkalmazásának erősítése a bűncselekménnyel
okozott kár kompenzálása érdekében;
8) a pártfogás, megelőző és börtönpártfogás fejlesztése, ennek érdekében programok, képzések
és továbbképzések szervezése és lebonyolítása.
Pályázat benyújtására jogosult:
1. kizárólag büntetés-végrehajtási intézet és intézmény, javítóintézet
Pályázóként pályázatot csak büntetés-végrehajtási intézet és intézmény, javítóintézet nyújthat be, de
a projekt megvalósításában együttműködőként más szervezet is részt vehet.
4. komponens - Tanyaprogram kidolgozása, megvalósítása és fenntartása
A Stratégia a településbiztonságon belül kiemelt figyelmet fordít a külterületeken élők biztonságának
fokozására. A külterületeken, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések
áldozatai a prevenció olyan célcsoportját képezik, akik a gyermek- és fiatalkorúakhoz, valamint az
idősekhez hasonlóan kiszolgáltatottabbak, védtelenebbek. Ezt a bűnelkövetésre specializálódott
elkövetői körök is tudják, ezért gyakran és visszatérően használják ki az egyedül és segítség nélkül
élők sebezhetőségét.
Napjaink rendészeti tevékenysége ezért a külterületen túl, az elnéptelenedő apró- vagy
törpefalvakban élő veszélyeztetett célcsoportokra (kora, egészségügyi, szociális státusza miatt rossz
mentális és fizikai állapotban lévő vagy egyedül élő személyek) is fókuszál. A sérelmükre elkövetett
jogsértések értékelő-elemzése alapján visszaszorításukra gyors, hatékony védekezési
mechanizmusokat kell kidolgozni, alkalmazni. Az érintettek biztonságérzetének növelése érdekében
ki kell alakítani, illetve ahol már van, ott a már meglévő fejlesztését, hatékonyabbá tételét, vagy más
lehetőségeket is meg kell vizsgálni a gyors, 24 órás információáramlás formájának kialakítására,
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működtetésére. E civil hírlánc nagymértékben elősegítheti a mihamarabbi és megfelelő
segítségnyújtást.
Támogatható tevékenységek:
1) tanyaprogram kidolgozása és megvalósítása, már működő tanyaprogram folytatása, bővítése;
2) önkéntesek képzése és bevonása a helyi bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatokba;
3) az adott település (vagy településrész) és vonzáskörzete széles közösségének (ideértve az ott
élő nemzeti kisebbségek tagjait is) aktív részvételével megvalósuló, a település(rész)
biztonságát erősítő program;
4) jelzőrendszer, segítőhálózat kiépítése, a résztvevők képzése;
5) önkéntes alapon szerveződő (a területen élő önkéntes tevékenységet vállaló személyekből
álló) hálózat kialakítása, képzése, fenntartása;
6) a település lakosságának aktív részvételével rendszeres közösségépítési programok
szervezése;
7) utcai szociális munka, szociális szolgáltatások biztosítása;
8) a lakosság és a helyi hatóságok, szolgáltatók (pl.: építésügyi, környezetvédelmi,
gyermekvédelmi, oktatásügyi, vízügyi hatóság, helyi önkormányzat intézményei, közterületfelügyelet, rendőrség stb.) közötti párbeszéd megteremtését biztosító rendszeres fórumok,
esetmegbeszélések rendezése;
9) a közterületi biztonság fokozása a közösségi összefogás, partnerség segítségével;
10) komplex gondozói hálózat bűnmegelőzési célú működtetése.
Pályázat benyújtására jogosult:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bács-Kiskun,
Békés,
Csongrád,
Hajdú-Bihar,
Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Jász-Nagykun-Szolnok megyében illetékes Megyei Rendőr-főkapitányság.

Pályázóként pályázatot csak Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben illetékes megyei rendőr-főkapitányság nyújthat be, de a
projekt megvalósításában együttműködőként más szervezet is részt vehet.
IV.

TÁMOGATÁSI IDŐSZAK

A támogatott projektet minden komponensben a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2015.
december 1. és 2016. február 28. közé eső időszakban meg kell kezdeni és 2016. május 15-ig kell
befejezni.

V.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

Az 1-2. komponens esetében:



helyi, települési önkormányzat, illetve ennek szakterületén működő intézménye;
települési önkormányzati szövetség, társulás;
9
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költségvetési szerv (kivéve: minisztérium);
non-profit szervezet;
bevett egyház.

A 3. komponens esetében:


kizárólag büntetés-végrehajtási intézet és intézmény, javítóintézet.

A 4. komponens esetében:


Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és JászNagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Jelen pályázati kiírás keretében az alább felsorolt szervezetek nem adhatnak be pályázatot:
a)
b)
c)
d)
e)

pártok,
párt által alapított alapítványok,
párt részvételével létrehozott egyesületek,
munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
biztosító egyesületek.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a korábban nyújtott állami vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem
számolt el,
b) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül
eltért a támogatási jognyilatkozatban foglaltaktól,
c) korábban a Támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás
felhasználásával kapcsolatban,
d) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve külön törvény
szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való
törlését az ügyészség kezdeményezte,
e) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy
lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
f) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi
ok, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény
közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte,
g) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
i) az Ávr-ben vagy egyéb jogszabályban a támogatási jognyilatkozat kiadásának vagy
megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat
nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja..
Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy
eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
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c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának
és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a
közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
A pályázó, mint a pályázati projekt megvalósítója:
Főpályázó
A pályázat benyújtására jogosult szervezet, amely megfelel a pályázati kiírásnak és felel a pályázati
program jog- és szakszerű végrehajtásáért. Előfordulhat azonban, hogy nem a főpályázó valósítja
meg szakmailag a programot, hanem az egyik, önállóan pályázat benyújtására nem jogosult
(al)egysége hajtja végre a projektet (szakmai megvalósító).
Pályázatot olyan szervezet nyújthat be, amely megfelel a pályázati kiírásnak, illetve önállóan
vállalhat kötelezettséget és önálló adószámmal, fizetési számlaszámmal rendelkezik.
A pályázó együttműködési megállapodást köthet partner szervezettel – makro pályázat esetében ez
kötelező -, ebben az esetben az együttműködő szervezet részt vesz a pályázati program
megvalósításában, de a Támogató felé a pályázó tartozik felelősséggel.
VI.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG ÉS FORRÁS

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A rendelkezésre álló keretösszeg az 1-4. komponens esetében összesen 100.000.000 Ft, azaz
egyszázmillió Ft. A négy komponens közötti forrásarány meghatározása a beérkezett pályázatok
mennyisége és minősége alapján történik.
A pályázat keretösszegének teljes forrása Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény, 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 19. alcím Nemzeti
Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása fejezeti kezelésű előirányzata (ÁHT
azonosító: 342695).
VII.
1.

A TÁMOGATÁS MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZEGE
Egy pályázatra fordítható támogatás bruttó összege makro pályázatok esetén:
minimum 5 millió – maximum 15 millió forint.
A pályázati támogatás 95%-os intenzitású, azaz a projekt összköltségvetésének 5%-a
saját forrásból kerül megvalósításra.

2.

Egy pályázatra fordítható támogatás bruttó összege mikro pályázatok esetén:
minimum 1 millió – maximum 3 millió forint.
A pályázati támogatás 100%-os intenzitású, azaz a projekthez saját forrást nem kell
biztosítani.

A 4. komponens esetében, amennyiben egy pályázatot több, arra jogosult pályázó közösen
nyújt be, a támogatásra fordítható bruttó összeg felső határa az alábbi módon kerül
meghatározásra: 1 jogosult szervezet esetén 3 millió forint, 2 jogosult szervezet esetén 6 millió
forint, 3 vagy ennél több jogosult szervezet esetén 9 millió forint.
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TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK

Az összes komponens esetében tárgyi eszköz (értéktől függetlenül) (gép, berendezés, felszerelés stb.)
beszerzésére a támogatás bruttó összegének maximum 10%-a fordítható. Az együttműködésbe
bevont partnerek tárgyi eszköz beszerzése nem támogatott!
Étkezés és catering szolgáltatás finanszírozására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a
képzés vagy konferencia programja legalább 4 óra, vagy azt meghaladó ideig tart. Az étkezés
támogatás terhére elszámolt költsége ebben az esetben a támogatás bruttó összegének maximum 5%áig terjedhet, de nem haladhatja meg a bruttó 2 000.- Ft/fő összeget. A kávészünet catering
szolgáltatásának támogatás terhére elszámolt díja nem haladhatja meg a bruttó 800.- Ft/főt. Egy
rendezvény esetében csak egy kávészünet számolható el.
A támogatás összegéből a saját dolgozó megbízási szerződés alapján történő bérköltsége csak akkor
finanszírozható, ha a megbízott a feladatot munkaidőn kívül és a munkaköri kötelezettségén felül
végzi, és erről a hivatalos képviselő nyilatkozik.
A támogatás összege külföldi közlekedés, valamint külföldi szállás finanszírozására nem fordítható.
Az előadók, trénerek tekintetében az előadói díjba az utazás (maximum bruttó 15 000.- Ft/fő
értékben) és több napos képzés esetében a szállás költsége (maximum bruttó 15 000.- Ft/fő/nap
értékben) beszámítható.
Saját forrásból kiegészíthető a projekt bármely tételének finanszírozása.
IX.

A SAJÁT FORRÁS MÉRTÉKE ÉS A FIGYELEMBE VEHETŐ ELEMEK

A megkövetelt saját forrás mértéke makro pályázat esetében: a teljes projektköltség minimum
5%-a. A saját forrás kizárólag pénzbeli forrásként állhat rendelkezésre. Nem tekinthető saját
forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás, kivéve az
EU Önerő Alapból és a Kbt. alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós
forrásból finanszírozott projektek megvalósításához európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatási szabályokkal összhangban nyújtott önerő támogatást.
Saját forrás felhasználásaként csak a pályázó nevére, székhely címére, a megvalósítás időszakában
kiállított számviteli bizonylattal vagy a pályázati útmutatóban meghatározott dokumentumokkal
igazolt ténylegesen felmerült költségek számolhatóak el.
Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a képviselő-testületi, társulási tanácsi
határozat, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt – a tartalék feletti rendelkezési
jogot átruházó – felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata szükséges a saját forrás
biztosításáról a támogatási jognyilatkozat megkötéséhez.
X.

A PÁLYÁZAT KEZELŐJE ÉS A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A pályázat kezelője
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
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info@kih.gov.hu
Telefon: (06-1) 301-3200
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a
továbbiakban: „Kezelőszerv”) által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszer a (továbbiakban: „EPER”) szoftveren keresztül. Az elektronikus pályázati adatlapot a
pályázati kiírásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ
adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.kih.gov.hu honlapról elérhető
EPER felületen regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes
elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A korábban pályázatot benyújtó szervezeteknek ellenőrizniük
kell a megadott adataik helyességét és frissíteniük kell a regisztrációjukat. A pályázat benyújtásának
feltétele, hogy az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által
aláírt egy eredeti példányát postai úton– legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat
beadási határideje napjáig – benyújtsák a Kezelőszerv címére.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus pályázat sajátosságai alapján az EPER-ben kiküldött
üzenet hivatalos írásos értesítésnek számít, amely a kiküldéssel kézbesítettnek tekintendő, így a
megadott határidő a kiküldés napjától számítódik. A pályázó vállalja, hogy a teljes pályázati
folyamat során az EPER-ben érkező hivatalos üzeneteit figyelemmel kíséri.
A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok beadási határideje 2015. november 5. (csütörtök) 24:00 óra
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

XI.

A PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNYOK ELÉRHETŐSÉGE

A pályázati dokumentáció (a kiírás, a szükséges mellékletek, valamint az útmutató) az alábbi
honlapokról érhetők el:
-

http://www.kih.gov.hu/web/guest/hazai-tamogatasok,
www.kormany.hu,
www.bunmegelozes.info

XII.

1.
2.
3.
4.

A PÁLYÁZATOK FORMAI ELLENŐRZÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

Az EPER-ben a beadási határidőig véglegesített elektronikus pályázati adatlap kitöltése,
a pályázati kiírásban és útmutatóban megjelölt mellékletek benyújtása (nem releváns esetén is),
a pályázati kiírásban rögzített tartalmi és formai követelményeknek való megfelelés,
a pályázati díj megfizetését igazoló dokumentum csatolása.

A pályázat hiánypótlás nélkül ÉRVÉNYTELEN, amennyiben:
1.
a pályázati kiírás alapján nem jogosult szervezet nyújtotta be a pályázatot,
2.
teljesen üres dokumentumo(ka)t csatolt.
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Hiánypótlás
Amennyiben a Kezelőszerv a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat
nem felel meg a pályázati kiírásban, útmutatóban és az elektronikus adatlapban foglalt feltételeknek,
a pályázót egy alkalommal EPER üzenetben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 napos hiánypótlási
határidő megjelölésével.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban
meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására
nincs lehetőség, a Kezelőszerv megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának
megjelölésével EPER üzenetben küld értesítést a pályázónak a beadási határidő lejártát követő 10
napon belül.

XIII.

PÁLYÁZATI DÍJ

A pályázati díj mértéke pályázatonként 10.000.- Ft, azaz tízezer forint. A pályázati díjat a
Belügyminisztérium 10032000-01483305-00000000 számú BM Igazgatás előirányzat-felhasználási
keretszámlájára kell megfizetni az ÁHT azonosító (035730) feltüntetésével, átutalással.
A rózsaszínű csekken a Belügyminisztérium nevére és postacímére küldött pályázati díjat nem tudjuk
átvenni. Kérjük, hogy KIZÁRÓLAG a megadott bankszámlaszámra utalják vagy fizessék be a
pályázati díjat.

XIV.
1.

SZAKMAI ÉRTÉKELÉS
Bírálat

A pályázatokat bírálatra a Kezelőszerv készíti elő.
A pályázatok szakmai értékelését a Belügyminisztérium által létrehozott Bíráló Bizottság végzi a
közzétett bírálati szempontok alapján.
A pályázatokról a Bíráló Bizottság javaslata alapján a benyújtási határidőtől számított 60 napon belül
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke dönt.
A bírálatot végző szakértők az alábbi bírálati szempontok alapján értékelik a pályázatokat:
1., 2., 4. komponens esetében:
1.

A tervezett projektben meghatározott célkitűzések indokoltak, reálisak. A pályázó világosan
megfogalmazza a projekt célját. A pályázati program által elérni kívánt eredmények a pályázó
szervezet, a szakmai környezet, a program hatásai vonatkozásában releváns célcsoport
szempontjából hiánypótlóak, fontosak, jelentősek.

2.

A pályázó szervezet szakmailag felkészült, alkalmas a projekt megvalósítására. A pályázó és –
az esetlegesen bevonandó együttműködő partnerek – szakembereinek szakértelme bizonyított.
A pályázótól a tervezett program eredményes lebonyolítása várható.
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3.

A projektet végrehajtó szakemberek (projektfelelős, projekt-team, külső szakemberek)
felkészültek, alkalmasak a tervezett program végrehajtására, jó teljesítmény várható tőlük, a
szakembergárda összetétele kiegyensúlyozott, szakmai tapasztalatuk a projekt hatékony és
eredményes végrehajtását feltételezi.

4.

A projektbe bevonni tervezett szakértők, tanácsadók közreműködése indokolt, képzettségük,
tapasztalatuk ténylegesen segíti az adott projektelem megvalósítását.

5.

A támogatható tevékenységek pontosan meghatározottak, részletesen kidolgozottak, magas
szakmai színvonalat, végrehajtást garantálnak. Támogatható tevékenységként meghatározott
programelem szükséges, fontos. A cél és a tematika pontosan meghatározott. Az eredmények
reálisak, ezek mérésére kidolgozott módszer áll rendelkezésre, a költségek elfogadhatóak.

6.

A megvalósítani tervezett tevékenységek folyamatjellegűek, egymásra épülnek. A program
összességében komplex. A résztevékenységek meghatározása szakszerű. A megvalósítás
eredményei hasznosak.

7.

A projekt a helyi (regionális) sajátosságokon alapul, megfelelően reagál a szükségletekre.

8.

A projektben jól körülhatároltan került meghatározásra a közvetlen és közvetett célcsoport,
amelyet maga a projekt, illetve annak eredményei, hatásai érintenek. A célcsoportok számára
hasznos a projekt.

9.

Az eredménymutatók jól meghatározottak. Megfelelő mennyiségi és minőségi indikátorokat is
megjelölt a pályázó. Az eredménymutatók teljesíthetőek. Alkalmas hatásindikátorokat jelölt
meg a pályázó. A teljesítésük elvárható.

10.

A pályázó a projekt eredményeit méri, a mérést megfelelő végzettséggel rendelkező szakember
végzi.

11.

A projektet érdemes támogatni, mert „megtérül”.

12.

A program eredményei, illetve azok egy része fenntartható a finanszírozás lezárulását követően
is.

13.

A projekt időbeli ütemezése reális, az ütemterv a programok magas szakmai színvonalon való
megvalósítása mellett kivitelezhető. A projektben meghatározott tevékenységek időbeli
eloszlása optimális (nincsenek üres időszakok, azonban a program nem túlzsúfolt). Az egyes
tevékenységi elemekhez rendelt határidők és teljesítési mutatók megfelelőek, számon kérhetők.

14.

A projekt költségvetése reális. Az egyes elemek szükségessége indokolt. A ráfordítások
mértéke elfogadható. A projekt fajlagos költsége megfelelő.

15.

A tervezett kiadások szükségesek, indokolt mértékűek.

16.

A pályázati projekt tevékenységei nyomon követhetőek, a tervek jól tervezett, informatív
dokumentációt garantálnak.

17.

A projekt kommunikációs terve révén a program jól kommunikálható a helyi, regionális,
országos médiában. A kommunikációs tervben meghatározott feladatok teljesítésével széles
közönség vagy jól célzott szakmai kör érhető el.

18.

A projekt alkalmas arra, hogy az ország más területein is megvalósítható, adaptálható legyen.
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3. komponens esetében:
1. A tervezett projektben meghatározott célkitűzések indokoltak, reálisak. A pályázó világosan
megfogalmazza a projekt célját. A pályázati program által elérni kívánt eredmények a pályázó
szervezet, a szakmai környezet, a program hatásai vonatkozásában releváns célcsoport
szempontjából hiánypótlóak, fontosak, jelentősek.
2. A pályázó szervezet szakmailag felkészült, alkalmas a projekt megvalósítására. A pályázó és – az
esetlegesen bevonandó együttműködő partnerek – szakembereinek szakértelme bizonyított. A
pályázótól a tervezett program eredményes lebonyolítása várható.
3. A projektet végrehajtó szakemberek (projektfelelős, projekt-team, külső szakemberek)
felkészültek, alkalmasak a tervezett program végrehajtására, jó teljesítmény várható tőlük, a
szakembergárda összetétele kiegyensúlyozott, szakmai tapasztalatuk a projekt hatékony és
eredményes végrehajtását feltételezi.
4. A projektbe bevonni tervezett szakértők, tanácsadók közreműködése indokolt, képzettségük,
tapasztalatuk ténylegesen segíti az adott projektelem megvalósítását.
5. A támogatható tevékenységek pontosan meghatározottak, részletesen kidolgozottak, magas
szakmai színvonalat, végrehajtást garantálnak. Támogatható tevékenységként meghatározott
programelem szükséges, fontos. A cél és a tematika pontosan meghatározott. Az eredmények
reálisak, ezek mérésére kidolgozott módszer áll rendelkezésre, a költségek elfogadhatóak.
6. A célcsoportok számára hasznos a projekt.
7. Az eredménymutatók jól meghatározottak. Megfelelő mennyiségi és minőségi indikátorokat is
megjelölt a pályázó. Az eredménymutatók teljesíthetőek. Alkalmas hatásindikátorokat jelölt
meg a pályázó. A teljesítésük elvárható.
8. A pályázó a projekt eredményeit méri, a mérést megfelelő végzettséggel rendelkező szakember
végzi.
9. A projektet érdemes támogatni, mert „megtérül”.
10. A program eredményei, illetve azok egy része fenntartható a finanszírozás lezárulását követően
is.
11. A projekt időbeli ütemezése reális, az ütemterv a programok magas szakmai színvonalon való
megvalósítása mellett kivitelezhető. A projektben meghatározott tevékenységek időbeli eloszlása
optimális (nincsenek üres időszakok, azonban a program nem túlzsúfolt). Az egyes tevékenységi
elemekhez rendelt határidők és teljesítési mutatók megfelelőek, számon kérhetők.
12. A projekt költségvetése reális. Az egyes elemek szükségessége indokolt. A ráfordítások mértéke
elfogadható. A projekt fajlagos költsége megfelelő.
13. A tervezett kiadások szükségesek, indokolt mértékűek.
14. A pályázati projekt tevékenységei nyomon követhetőek, a tervek jól tervezett, informatív
dokumentációt garantálnak.
15. A projekt alkalmas arra, hogy az ország más területein is megvalósítható, adaptálható legyen.
2.

Előnyök a bírálatnál

Makro pályázatok esetén:
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Az 1-2-4. komponens bírálatánál az előnyt jelentő elemek teljesítése esetén az alábbi szempontok
kerülnek értékelésre:
1. A támogatható tevékenységek száma (ha az ötön felüli).
2. A pályázó (esetleg az együttműködésben részt vevő más vagy külső szervezet) bizonyíthatóan
vállalja a pályázati projekt vagy egyes elemei fenntartását a finanszírozás lezárulását követően
legalább egy évig.
3. A pályázó 3-nál több szervezettel együttműködve valósítja meg a programját.
4. A projekttel megcélozni kívánt célcsoportra, illetve a célcsoport lakóhelyére vonatkozó általános
bűnügyi helyzet elmúlt 3 évre (2012-2014) vonatkozó alakulásának bemutatása szerepel a
pályázatban.
5. A kötelezőn felül biztosított saját forrás mértéke.
Mikro pályázatok esetén:
Az 1-2-4. komponens bírálatánál az előnyt jelentő elemek teljesítése esetén az alábbi szempontok
kerülnek értékelésre:
1. A támogatható tevékenységek száma (ha az hármon felüli).
2. A pályázó (esetleg az együttműködésben részt vevő más vagy külső szervezet) bizonyíthatóan
vállalja a pályázati projekt vagy egyes elemei fenntartását a finanszírozás lezárulását követően
legalább egy évig.
3. A pályázó legalább 3 szervezettel együttműködve valósítja meg a programját.
4.

A projekttel megcélozni kívánt célcsoportra, illetve a célcsoport lakóhelyére vonatkozó általános
bűnügyi helyzet elmúlt 3 évre (2012-2014) vonatkozó alakulásának bemutatása szerepel a
pályázatban.

5. Saját forrás biztosítása.
A 3. komponens bírálatánál az előnyt jelentő elemek teljesítése esetén az alábbi szempontok
kerülnek értékelésre:
1.

A pályázó (esetleg az együttműködésben részt vevő más vagy külső szervezet) bizonyíthatóan
vállalja a pályázati projekt vagy egyes elemei fenntartását a finanszírozás lezárulását követően
legalább egy évig.

2.

A pályázó az intézményére szabott egyedi projektet kíván megvalósítani.

3.

A projekttel megcélozni kívánt célcsoportra, illetve a célcsoport lakóhelyére vonatkozó általános
bűnügyi helyzet elmúlt 3 évre (2012-2014) vonatkozó alakulásának bemutatása szerepel a
pályázatban.

4.

Saját forrás biztosítása.

XV.

KIFOGÁS

Az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése alapján az államháztartáson kívüli kedvezményezettnek pályázati
úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett –
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kezelő szerv kijelölése vagy lebonyolító szerv igénybevétele, illetve közreműködő szervezet
kijelölése esetén – a kezelő szervnél, lebonyolító szervnél, illetve közreműködő szervnél, ennek
hiányában a támogatónál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés
meghozatalára, a támogatási jognyilatkozat kiadására vagy megkötésére, a költségvetési támogatás
folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a
támogatási jognyilatkozatba ütközik.

XVI.

A TÁMOGATÁSI JOGNYILATKOZAT

A nyertes pályázók nevét és a megítélt támogatás összegét a Támogató és a Kezelőszerv közzéteszi a
www.kormany.hu, a www.bunmegelozes.info, valamint a www.kih.gov.hu/hazai-tamogatasok
honlapokon.
A Kezelőszerv a döntésről a Támogató döntésének kézhezvételétől számított 5 napon belül EPER
üzenetben értesíti a pályázókat. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokait.
Nyertes pályázat esetén a Kezelőszerv a Támogató döntésének kézhezvételétől számított 10 napon
belül postai úton megküldi a támogatási jognyilatkozat megkötésének vagy kiállításának feltételeit és
az ahhoz szükséges dokumentumok elérési helyét, a beküldési határidejét, módját tartalmazó
értesítést. A támogatás igénybevételére a támogatási jognyilatkozat keretei között van lehetőség, a
támogatási jognyilatkozat megkötéséhez vagy kiállításához szükséges dokumentumokat a
kedvezményezettnek az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.

XVII.

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA, AZ ELŐIRÁNYZAT ÁTADÁSA

A támogatási összeg folyósítása: A Támogató a támogatási összeget előleg formájában támogatási
szerződés esetén mindkét fél által történő aláírást követő 15 napon belül utalja át a pályázó által a
támogatási szerződésben megadott bankszámlaszámra.
A támogatási összeg előirányzatként történő átadása támogatási előleg formájában történik az
Ávr. 34. § (1) bekezdésének megfelelően. A Támogató a támogatási előleget támogatási
megállapodás esetén (más fejezet költségvetési szervei által elnyert támogatás esetén) mindegyik fél
által történő aláírást követő 15 napon belül előirányzat átcsoportosítás keretében adja át a pályázó
részére. A Támogató a támogatási előleget támogatói okirat esetén (Támogató alá tartozó
költségvetési szervek által elnyert támogatás esetén) a Támogató által kiállított okirat kiállításának
dátumát követő 15 napon belül előirányzat átcsoportosítás keretében adja át a pályázó részére.

XVIII.
1.

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

A támogatás felhasználásának szakmai ellenőrzésére a projekt lebonyolítása alatt és a szakmai
beszámoló értékelésekor kerül sor.
A pályázati programok szakmai része valamennyi esetben szakmai beszámoló elkészítésével
zárul. A szakmai beszámoló elkészítésének végső határideje a projekt támogatási
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jognyilatkozatban rögzített tervezett befejezését követő 20. nap, de legkésőbb 2016. június 5. A
szakmai beszámoló elkészítésének szempontjait a Támogató határozza meg.
2.

A szakmai beszámoló a pályázatban vállalt feladatok megvalósulását, a vállalt indikátorok
teljesítését mutatja be. A beszámolót az EPER-ben kell elkészíteni a „Beadott pályázatok”
menüpont kiválasztása után a [Szakmai beszámoló] nyomógomb használatával a pályázat
benyújtásánál már megszokott módon. A szakmai beszámoló ellenőrzése kiterjed annak
vizsgálatára, hogy az elfogadott, érvényes szakmai programterv a beszámolóban rögzített
kérdések megválaszolásával megvalósultnak tekinthető-e.

3.

A szakmai beszámolóban felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi
elszámolás költségvetési soraihoz. Amennyiben a vállalt feladatok megvalósítása során
változások történtek a támogatási jognyilatkozatban részletezettekhez képest, az
eltéréseket indokolni kell.

4.

A támogatás felhasználásának pénzügyi ellenőrzésére a pénzügyi elszámolás Kezelőszervhez
történő beérkezését követően elektronikusan, papír alapon és helyszíni utóellenőrzés
keretében kerül sor. A pályázónak pénzügyi elszámolást kell készítenie a projekt
megvalósításának ténylegesen felmerült költségeiről. A pénzügyi elszámolást a projekt
támogatási jognyilatkozatban rögzített tervezett befejezését követő 20. napig, de legkésőbb
2016. június 5-ig kell elkészíteni.

5.

A pénzügyi elszámolást elektronikusan rögzíteni kell az Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER). A pénzügyi elszámolás részét képező
számviteli bizonylatok főbb adatait kell tételesen rögzíteni az EPER-ben. A rendszer pénzügyi
elszámolás modulja segítséget nyújt az egyes költségsorok terhére elszámolt összegek
keretfigyelésében, visszajelzést ad a többször elszámolt számviteli bizonylatokról stb.

6.

Az elszámolás véglegesítése után (amikor a pályázó befejezte a rögzítést) ki kell
nyomtatnia a számlaösszesítőt, melyet aláírva, a bizonylatok záradékolt és hitelesített
másolataival együtt, postai úton be kell küldenie a Kezelőszerv részére.

XIX.

PÁLYÁZAT LEZÁRÁSA

A projekt lezárása – a támogatott pályázati cél támogatási jognyilatkozat szerinti megvalósulását
követően – a pályázónak a megvalósításról szóló szakmai beszámolójának, továbbá a projekt teljes
költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi beszámoló (összesítő és bizonylatok) és az
utóellenőrzési jegyzőkönyv elfogadásával valósul meg. A lezárásról a Kezelőszerv EPER üzenetben
és postai úton küld értesítést a támogatottnak.
XX.

FOGALOMTÁR

Beszedési megbízás/Felhatalmazó levél
A kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó,
a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a
pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb
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harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Nem szükséges biztosíték
benyújtása az Ávr. 84. § (1) bekezdés b) pontja esetében.
Cégszerű aláírás
A cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az aláírási címpéldányban
foglaltak szerint (a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napnál nem régebbi aláírási
címpéldány), vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása,
amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik.
Elszámolható költségek
Azon – az adott projekt megvalósítása érdekében felmerülő – kiadások, amelyek a támogatás terhére
elszámolhatók. Az elszámolható költségek körét minden esetben a pályázati útmutató tartalmazza.
Hiánypótlás
A hiányosságok pótlásának teljesítése a hiánypótlási felhívásra.
Fiatal
E pályázati kiírás értelmében fiatalnak tekintendő az a személy, aki a 14. életévét betöltötte, de a 20.
életévét még nem.
Főpályázó
A pályázat benyújtására jogosult szervezet, amely megfelel a pályázati kiírásnak és felel a pályázati
program jog- és szakszerű végrehajtásáért. Előfordulhat azonban, hogy nem a főpályázó valósítja
meg szakmailag a programot, hanem az egyik, önállóan pályázat benyújtására nem jogosult
(al)egysége hajtja végre a projektet (szakmai megvalósító).
Pályázatot olyan szervezet nyújthat be, amely megfelel a pályázati kiírásnak, illetve önállóan
vállalhat kötelezettséget és önálló adószámmal, fizetési számlaszámmal rendelkezik.
A pályázó együttműködési megállapodást köthet partner szervezettel – makro pályázat esetében ez
kötelező -, ebben az esetben az együttműködő szervezet részt vesz a pályázati program
megvalósításában, de a Támogató felé a pályázó tartozik felelősséggel.
Gyermek
A gyermek- és ifjúságvédelem témakörében kiírt pályázati komponens esetében gyermek alatt a 10.
életévét betöltött, de a 14. életévét még be nem töltött személy értendő.
Indikátor
A projekt céljainak és várt eredményeinek megvalósulását, teljesülését mérő, mennyiségi vagy
minőségi mutatószám, melynek elérését a pályázó a projekt megvalósításának eredményeként
vállalja. A programértékelés során a program céljainak teljesülését számszerűen vizsgáló mutatószámok, illetve szakmaspecifikus eredménymutatók.
Időskorú
E pályázati kiírás értelmében időskorúnak tekintendő az a személy, aki a 65. életévét betöltötte.
Jelzőrendszer
E pályázati kiírás értelmében a jelzőrendszer alatt olyan hatósági és civil láncolatot (rendőrség,
gyermekjóléti szolgálat, gyámhatóság, önkormányzat, védőnői szolgálat, civil szervezetek stb.)
értünk, amely lehetővé teszi az - elsősorban a gyermekek és az idősek sérelmére – elkövetett
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jogsértések kapcsán olyan hatósági eljárás kezdeményezését, amely a problémát valamennyi
oldaláról kezelni képes, és lehetővé teszi a szükséges intézkedések megtételét. A jelzőrendszer
fogalmába e kontextusban nem tartoznak bele az egyes térfigyelő rendszerek és technikai
berendezések.
Kedvezményezett
Az előirányzatból részesülő pályázó.
Kezelőszerv
A Támogatóval kötött megbízási szerződés alapján a pályáztatás technikai lebonyolítását végző,
illetve a pályázati programok tartalmi és pénzügyi megvalósítását ellenőrző szerv, itt a Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatal.
Komponens
Pályázati pont, összetevő. Az a feladat/tevékenység, amelynek végrehajtása a pályázat során
kötelező.
Köztartozás
Törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok
fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy
közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik. Köztartozás az is, ha az államháztartás alrendszereinek
költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett támogatás és járulékai megfizetését az arra
hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti.
Monitoring
A monitoring egy figyelemmel kísérő, elemző és mérési eszköz, aminek segítségével lehetővé válik a
projekt folyamatos nyomon követése, figyelemmel kísérése és a szükséges beavatkozások
elvégzése. Külsős szakértő végzi, aki helyszíni ellenőrzést is végez.
Pályázat
A Pályázó által EPER-ben kitöltött és benyújtott dokumentumok összessége (elektronikus pályázati
adatlap, valamint kötelező mellékletek) amelyek alapját képezik a projekt bírálatának.
Tulajdonképpen a projekt leírását tartalmazó „kérelem”.
Pályázat értékelése
A benyújtott pályázatnak az értékelési szempontrendszer alapján történő vizsgálata, a pályázatra
vonatkozó részletes szakmai vélemény megfogalmazása.
Pályázati kiírás
A pályázati programot és a támogatás igénylésének feltételeit tartalmazó dokumentum.
Pályázati adatlap
Tartalmazza a pályázó, valamint a projekt adatait, valamint a projekt egyes részeinek vagy egészének
bemutatását. Az elektronikus adatlap kitöltése a pályázó feladata.
Pályázati program
A pályázatban felsorolt egymásra épülő tevékenységek összessége.
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Pályázó
A pályázat benyújtására jogosult szervezet, amely megfelel a pályázati kiírásnak és felel a pályázati
program jog- és szakszerű végrehajtásáért.
Támogató
Az előirányzat felett rendelkezésre jogosult, annak felhasználásáért felelős szerv, illetve szervezet,
aki a kedvezményezetteket támogatásban részesíti.
Támogatási időszak
A pályázati kiírásban és útmutatóban megjelölt időpontok közé eső, a pályázó által a pályázatban
megjelölt kezdő és befejező időpontok közötti intervallum. Ezen időszakban kell a pályázónak a
pályázati programot megvalósítania, s a támogatást kizárólag a fentiek szerint meghatározott
időszakot terhelő költségek kiegyenlítésére használhatja fel. – Az az időszak a támogatási időszak,
amelyen belül megvalósítható a projekt. A projekt időszaknak nem feltétlenül kell a teljes pályázati
időszakot felölelnie, de kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a támogatási időszak kezdő
időpontja, és a befejező időpontja nem lehet későbbi, mint a megadott befejező időpont.
Tárgyi eszköz
A tárgyi eszközöket a számvitelről szóló 2000. évi C. számú törvény 26. § (1) bekezdése határozza
meg.
Budapest, 2015. október
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