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IV-96/2684/2012. sz. határozat

Tárgy: A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés 
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése TÁMOP 5.6.1.B-
12/2 című pályázat benyújtása

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  megtárgyalta „A  bűnmegelőzés szempontjából 
kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és 
fiatalkorúak segítése TÁMOP 5.6.1.B-12/2 című pályázat benyújtására” című előterjesztést és 
a következő határozatot hozza:

1.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja  pályázat  benyújtását  „A 
bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés 
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése  TÁMOP 5.6.1.B-
12/2”címmel, a Miskolci Egyetem és a Drogambulancia Alapítvány konzorciumi 
partnerek bevonásával. A pályázatot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
főpályázóként nyújtja be. A pályázat beadása Miskolc Város Önkormányzatára 
gazdasági terhet nem ró, a pályázat saját erő szükséglete 0.-Ft, a támogatás mértéke a 
projekt elszámolható összes költéségnek 100%-a. Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a maximális összegre, 40 millió forintra nyújtja be pályázatát.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Hatósági Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő:     2012. május 18. 

2.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázat által elnyert támogatásból, a támogatott projekt keretében megkötött 
együttműködéseket fenntartja és működteti a támogatási időszakot követő legalább 1 
éven keresztül. 

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Hatósági Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: folyamatos 

3.) A pályázó a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe 
mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1083/2006 EK Rendelet 57. cikk első 
bekezdésében foglaltaknak, a program eredményeit fenntartja. A pályázó a projekttel 
kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántart, és 2020.december 31-ig 
megőriz.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Hatósági Főosztály
Közreműködik: Gazdálkodási Főosztály
Határidő: folyamatos 



4.) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése  a pályázathoz szükséges konzorciumi és 
együttműködési megállapodás megkötésére a Polgármestert hatalmazza fel.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért     felelős  : Hatósági Főosztály
Határidő: 2012. május 18. 

K.m.f.

Dr. Csiszár Miklós sk.       Dr. Kriza Ákos sk. 
           jegyző            polgármester

A kiadmány hiteléül

kiadó


