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ELŐTERJESZTÉS 
 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek 
támogatására című pályázatról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának ifjúságpolitikai koncepciójával összhangban, 
amely többek között Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozását (továbbiakban 
KEF) célként jelöli meg, pályázat jelent meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával. 
A pályázat célja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok a helyi igényekre reagáló 
szakmai tevékenységének előmozdítása, a már működő vagy új/újjá alakuló KEF-ek 
folyamatos működésének támogatása, a koordinációs feladatok biztosítása, valamint 
a helyi drogpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódó programok támogatása. 
A pályázat április 30-ai határidővel beadásra került. A megpályázott projekt kiemelt 
célja, hogy Biatorbágyon újra tudjon indulni a KEF. Ezen cél megvalósítására 
konferencia szervezésével pályáztunk, ahol a már jó gyakorlatokat működtető 
fórumokkal ismerkedhetnek meg a szakemberek. 
A pályázott összeg 500.000 Ft, a kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%, azaz 
50.000 Ft. Az önrészt a 2018. évi költségvetés pályázati önrész kerete biztosítja.  
 
A részletes pályázat kiírását az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt bizottság és képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben a pályázat 
támogatást nyer, a szükséges önrészt biztosítsa, és hatalmazza fel a polgármestert a 
szerződéses dokumentumok aláírására. 
 
Biatorbágy, 2018. május 9. 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 
 

melléklet: pályázati kiírás 

 

 
Előkészítésben résztvevők:  
Tóth Tamás ifjúsági koordinátor 
ellenőrizte: Miklós Krisztina  



 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2018. (V.31.) számú önkormányzati határozata 

 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek 

támogatására című pályázatról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek támogatására című 
pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1) amennyiben a pályázat támogatást nyer, úgy a szükséges 50.000 Ft önrészt 
Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének pályázati önrész 
keretből biztosítja,  

 
2) felhatalmazza a polgármestert a szerződéses dokumentumok aláírására. 

 
 
 Tarjáni István dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2018. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet Iroda 
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