
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. május 10-én  
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Támogató nyilatkozat a KBSK részére  – TÁMOP-
5.6.1.B pályázat megvalósításához 
 
Iktatószám: 9955/2012.  Mell:   
 
A napirend előterjesztője:   Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Laho Andrea irodavezető 
 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ I. sz. melléklete III/C. 7. 
pontja 

  
 
 

 

  
  
  
 
 
Meghívott: 
Komlói Bányász Sportegyesület 
7300 Komló, Pécsi út 44. 
 
Határozatot kapják: 
Komlói Bányász Sportegyesület 
7300 Komló, Pécsi út 44. 
 
 
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés 
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése – TÁMOP-5.6.1.B azonosító 
számú Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt pályázati felhívásra a Komlói 
Bányász Sportegyesület pályamunkát kíván benyújtani, melynek megvalósításához kéri 
Komló Város Önkormányzatának elvi támogatását. 
 
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 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 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, 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 pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 15.000.000 Ft, de legfeljebb 
40.000.000 Ft lehet. 
 
Amennyiben a tervezett projekt támogatásban részesül, úgy az 100%-os európai uniós 
finanszírozásból megvalósulhat. 
 
A KBSK a projektet a városi rendőrkapitányság és a város közoktatási intézményeinek 
közreműködésével kívánja megvalósítani. 
 
Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság megtárgyalta, az elnök 
szóban terjeszti elő a bizottság véleményét. 
 
Határozati javaslat: 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése és az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleménye alapján – megtárgyalta „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten 



fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és 
fiatalkorúak segítése” című pályázathoz a KBSK támogató nyilatkozat iránti kérelmét és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Komló Város Önkormányzata támogatásáról biztosítja a Komlói Bányász Sportegyesület által 
benyújtandó,  „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy 
bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” című pályázati 
felhívás (TÁMOP 5.6.1.B/12/2) teljes körű megvalósítását.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2012. május 7. 
        Polics József 
        polgármester 
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