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Tárgy: Pályázat benyújtása a Kőbányai 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
szervezetfejlesztésére és szakmai 
tanulmányút lebonyolítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2006. február 2-án alakult. A 
képviselő testület 1573/2009. (IX. 24.) sz. határozatában elfogadta a kerületi drogstratégiát. 
Ez alapján lehetősége nyílt a Fórumnak további pályázatok benyújtására. A pályázatok 
minden esetben önrész (10%) biztosítását kívánják meg. 

A pályázat címe: A Kőbányai KEF szervezetfejlesztése és szakmai tanulmányút 
lebonyolítása Száma: KAB-KEF-10-KA, 

A pályázat indokoltsága és egyszerűsített költségvetése: 

A KEF szervezését kezdetektől a Kőbányai Gyermekjóléti Központ látja el, amire az 
intézmény a 2006. április 29-i testületi ülésen felhatalmazást kapott, továbbá 2010. január Öl
től 0,5 státuszt biztosított a koordinátori feladatok ellátására. Az KAB-KEF-10 jelzésű 
pályázat megírását, szakmai és költségvetési koordinációját a Gyermekjóléti Központ 
vállalja. 

A benyújtott és elfogadásra került helyi stratégia megvalósításához a Fórum tagjainak további 
együttműködésének fejlesztésére, a szakmai munka összehangolását segítő professzionális 
képzésre és szakmaközi egyeztetésre van szüksége. A fenti pályázatot az alábbi célok 
megvalósítására nyújtjuk be: 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

- KEF ülések szervezése 

- Továbbképzés a KEF tagok számára 

- Szakmai konferenciákon való részvétel 

- Médiumokkal való együttműködés 

Választható tevékenységek: szakmai tanulmányút a KEF tagság számára (más KEF 
látogatása), KEF működtetésével kapcsolatos tevékenység (pl.: adminisztratív háttér 
biztosítása, koordinátor foglalkoztatása), KEF szervezetfejlesztése 

A pályázat keretében tervezzük egy szakmai tanulmányút lebonyolítását az NDI ajánlása 
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s alapján, a Szolnoki KEF-nél, továbbá ezzel egybekötötten a tagság számára tartott 
„szervezetfejlesztést" egy szakember bevonásával. 
A pályázat igényelhető maximális összege 500 000 Ft. Ehhez minimum 50 000 Ft-nak 
megfelelő önrészt kell biztosítani, ami biztosított a KEF koordinátornak kifizetett bér egyhavi 
elszámolásával. 

Támogatás Önrész Összesen. 
Egyéb eszközök üzemeltetésének ktg. 10.000 10.000. 
Kommunikációs ktg. 30.000 30.000 
Utazás-, kiküldetés költségei 40.000 40.000 
Szállítás költségei 70.000 70.000 
Szakértői díjak (számlás) 100.000 100.000 
Megbízási díj (számlás) 100.000 100.000 
Élelmiszer, étkezés költségei 50.000 50.000j 
Szállás 100.000 100.000 
KEF koordinátor 83.600 83.600 
Összesen: 500.000 83.600! 583.600 

Az önrész a bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések tételsoron kerül elszámolásra. 

Az önrész az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, a pályázat további anyagi 
erőforrást nem igényel. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
a Kőbányai Gyermekjóléti Központnak a KAB-KEF-10-KA számú, a Kőbányai 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezetfejlesztése és szakmai tanulmanyutjanak 
lebonyolítására benyújtandó pályázatát. 

Budapest, 2009. május 4. 
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