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Kénviselő.testiilete számára
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti ĺilésidőpontj
Tá ľgy : Java

sl

a:

f0I3. novembeľ 20.

. sz. napiľend

at a Kź.ŕlítőszeľĺĺgyi E gy eztető F ó ľu m szew ezetén ek fel ĺĺlviz sgáiatár a

A napiľendet nyíIt iilésen kell taľgya|ru, ahatfuozat eIfogađásához egyszeru szavazattobbség
szfüséges.

ElÓrÉszÍro szpRvpzprI pcysÉc (NÉv,SZIGNó): HuIrĺÁNszoLGALTATÁSI ÜcyoszrÁLY HUuÁNrĺpcsoLATI IRoo.ł.
KÉszÍrBrrE(ÜcvľNľÉzowľvn, szIcNo) : oR. Boĺsz,ą. KnIszľľľ.IA.
PÉNzÜcyIFEDEZETETlcÉľvľl./ľp141c11$rgL,Icl'zoLÁs:

?Ä*; /y'---..-,
V

Jocl roľľRol.l:

BpľeRĺpszrÉsn.ALKALMAS.

(D,4"L)

\a<
\
EpN,Ą
fuľ'ĺe'N

1ĺ

lpcyzÓ

Yáľos gazdáIkodási és Pénzü gyi Bizotts
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Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az e|őtefiesztés meglngyalását

TÍsztelt Képviselő.testület!

I.

Előzmények

Az Otszággyulés megalkotta - az ENSZ egyezményękkęl és az Euľópai Unió célkittizéseivel
_ a |0612009. (xII.21.) oGY hattrozat mellékleteként a Nemzeti Stratégia a kábítószer _

probléma kezelésérecímű stratégiai programot, és élętľehivta a Kábítőszetigyi Egyeztető
Fórumok rendszerét, melynek miiködtetése mind helyi, kertileti, mind regionális szinten sziĺkséges. A helyi <inkormányzatok elkötelezettségét hivatottak bizonyítan akźtbítőszer probléma
kezelése terén. A Kábítószeľĺigyi Egyeńető Fórum feladata, hogy összehangolják a drogprobléma visszaszotításában szerepet játsző négy alappillért: a közösségi egyĹittműkĺidést,a megelőzést, a győgyitást és a rehabilitációt, valamint a kínálatcsökkentést végző intézmények
munkáját.

Budapest Jőzsefvárosi onkormrányzat 17Il201l. ( N.07.) számuhatározatélval a Józsefvárosi
KábítőszerngyiEgyeńető Fórum tagjaként kijelölte Rimán Edinát, Dr. Dénęs Margitot, Kaiseľ Józsefet, Dr. RévészMártát, Zentai oszkárt. A tagok dijazásban nem részesülnek. Ugyunezen határozatban a Képviselő-testület jőváhagyta a Jőzsęfyźrosi Kábítószerugyi Egyeztetó
Fórum Szetvezeti és Működési Szabá|yzatát és felkéĺtea jegyzőt, hogy gondoskodjon a PolÉĺ:Ęľ.'ij'iĚ:,l
2013
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gármesteri Hivatalon keľeszťtil a Jőzsefvátosi Kábítószerigyi Egyeúető Fórum titkári (kooľdinátori) fel adatainak eI|átźLsźLrő|.

A Képviselő-testület 52112011. (XII. 15.) sz. hattrozatában úgy döntött, hogy
1. elfogadja a Jőzsefvárosi Kábítószeľügyi Egyeztető Fórum tevékenységérőlszóló

2.

A

-

P o1

be-

számolót és tudomásul veszi, hogy a Józsęfuaĺosi Kábítószeľügyi Egyeztető Fórum elnöke prof. dt. F.ácz J őzsef , táľselnöke Rimán Edina.
fe|hata|m:azza a Jó,zsęÍvárosi Kábítószeľügyi Egyeztetó Fórunrot, hogy meghatátozza
szewezeti és műktjdési szabáIyait azzaI, hogy a Jőzsefvárosi Kábítószerügyi Egyezteto
Fórum á||andő tag ai az önkorm ányzat ÉszérőI:
Rimán Edina

Zentaíoszkát
Kaiser József
dľ. Dénes Maľgit
dr. RévészMárta

gáľmesteri Hivat aI r észérő|:

-

agyermekvédelmi iođavezetoje
a szociális iroda vezetője
Az önkoľm źnyzat gazdaságí tár saságai:
Rév9 Zrt.
Jőzsefuarosi Kultuľális és Sport Nonprofit Kft.
Kozösségi HilzakNonprofit Kft.
A józsefvĺíľosi egészségtigyi-, szociális és oktatási intézmények:
Jőzsefuarosi Egészségügyi Szolgálat
Jőzsefvaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
BFKH NépegészségügyiSzakĺgazgatási Szerve
Józsefuárosi Igazgatői Munkaközösség
JőzsefuárosiIntézményvezętőiKollégium
Jőzsefuárosi Gyermekvédelmi Munkakĺjzösség
A j ózsefu áľo si civil szeĺv ezętek r észéto|:
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvźĺny
Megálló Csoport Alapítvrány
Kapocs Ifiúsági Szolgálat onsegítő Alapítvany

-

MEJoKlőzanBabĺík Klub
továbbá a BRFK VIII. ker. Rendőĺkapitányságés azEgyhazngyi Tanács.

3.

aJőzsęfvfuosi KábítószerigyiBgyeztető Fórum azalábbí feladatokat |tĺjae|:
a) a dro gprobléma keze|éséľevonatkozó helyi stľatégia előkészítése,
b) adatok fe|tźrása, he|yzeÉrtékelésvégzése,a szükséges feladatok feltérképezése,
c) információ áramlás biztosítása,
d) javaslatok megfoga|mazása a helyi kozígazgatźsszámtra,
e) a helyi erőfoľľások mozgósítása,
Đ a helyi szereplők tevékenységénekösszehangolása'
g) a szolgá|tatók hatékonys áganak maximalizá|ása,
h) kapcsolődás az országos pľogľamokhoz,
Đ visszacsatolás a helyi és oľszágos szinte|<hez,
j) oľszágos' illetve nemzetkozi pźiyázatokon való helyi részvétel kooľdiná|ása és elosegítéseszakmai aj ánlóként,
k) évente egy alkalommal részletes beszámolót készítaz év során elvégzett munkaľól,
évenkéntpeđigszámot ad folyó tevékenységérolaNemzeti Drogmegelőzési Irodĺának
valamint az önkoľm źny zat képviselőtestületének.
(IV.05.) számű képviselő-testületi hatáÍozat, amelyben a Képviselo-testület aJőzsęťvźltosi KábítószerugyiEgyeztetó Fóľum tagjának
és taľselnĺjkének2012.ápľilis 06. napjátől Rimán Edina helyett Balogh Istvánt jelolte ki.

A Fóľum összetételébęn vźitozást hozott a

1251201,2.

A Fórum kettős elnökséggel, ľendszeľesen múködík. Az elnĺjki tisztet

az ĺjnkormtnyzat képvĹ
selóje tölti be' (Balogh István), mig atárselnöki pozíciőt szakmai oldalról váIasńjźk, társelnök
jelenleg a KEK Pont Dľogkonzultációs Központ és Dľogambulancia Közhaszn:ĺu Alapítváĺy
képviselője, prof. Ptźrcz Jőzsef. A Fóľum múködését, összetételét, a szervezet atísztségviselőinek megváIasztásźi, kijelölését - azSZMSZ 4. pontjaa|apjan - önmaga határozzameg.

Fentiek a|apjźn|áthatő, hogy a jogi személyiséggel nem ľendelkező,konzultációs' tanácsadó
és egyeztető jellegtĺ fóľum tagjai az önkormányzati, civil, és egyházi szewezetek, íntézmények részéľőldelegált szakemberek. A Fórum fontos szerepet tölt be a helyi erőfoľrások mozgósításban, összehangolja a szeľeplők tevékenységét,javaslatokat és ajĺínlásokat tesz akábítőszer probléma kezelésében. olyan szakmai múhely, amely kata|izźńorfunkciót valósít meg a
sztikségletek és a lehetőségek között, a hatékony kommunikáció foruma.

u.

A beterjesztés indoka

A Fórum további

működése miatt javasolt, hogy a Képviselő-testiilet 2013. november 20-i
tiléséndöntést hozzonaKźĺbítőszęrĹigyi Egyeztető Fórum szeruezętikerętéről.

III. Tényállási adatok

A Fórum megalakulását

kcjvetőęn eltelt időszakban felülvizsgálatra keľült a Fórum szervezete

és mfüödése.

A

Képviselő-testtilet a Képviselő-tęstület és Szervei Szervezeti és Műkĺjdósi SzabáIyzataről'
szőIő 25120|3. (v .27 .) ĺinkormanyzati rendeletének 52. $-a szeint
(1) a Képviselő-testülethattrozatával egyes felađatokel|źttása érdekébenideiglenes bizottságokat hozhat létre.
(2)
munkacsopoľt egy olyan ideiglenes bizottság, amely elsősorban javaslattevő, vélemé^
nyező hatásköľľel rendelkezik, és tevékenységéttanźrcskozźlsi jogkönel külső munkacsopoľti
tagok segíthetik.
(3) Az ideiglenes bizottság hatźrozott ideig vagy meghatźnozott feltétel bekövętkeztéig, de
legfelj ebb a kĺjvetkező helyi önkoľmány zati vá|asztás napjáig mfüĺjdik.
(4) Az ideiglenes bízottság részletes feladatait a Képviselő-testĹilet hatźtrozzameg
(5) Egyebekben _ a munkacsopoľt kivételével_ az íđeig|enesbizottságra az á|Iaĺďő bizottságra vonatko ző szabáIy ok me gfel el ő en iranyadók.
Tekintettęl aľra, hogy aKábitőszeriigyi Egyeztető Fórum a fentiek alapján nem minőstil ideiglenes bizottságnak, mivel a Fórum nem határozott idóre alakult meg' szervezeti keľetei és feIađataíaIapján nem irĺínyadók rá az önkormźnyzat állandó bízottságaira vonatkoző szabáIyok,
így a Képviselő-testiilet nem rendelkezhet a Fóľum mfüödéséről, emiatt szfüségessé vźllt a
Fórummal kapcsolatban meghozott képviselő-testületi hatfuozatok felülvizsgálata. Aktuálissá
vá|t a Fóľum tagjainak áttekintése és feliĺlvizs gáIata is, hiszen az onkormányzat íntézményeít
tekintve is jelentős vá|tozźs állt be (megszűnt, átalakult), valamint a Fórum tagai között szerepel a KEK Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Kozhaszĺű A|apítvtny,
amellyel az onkormáĺyzat a Képviselő-testiilet 59l20IO, (il.17.) számu hatáłozata alapjén
2010. maľcius 5. napjától hatáĺozatIan időtartamú együttmfüĺiđésimegállapođást kdtött a
szenvedélybetegek kozösségi és alacsonykiiszcjbű ellátása érdękében,mely megá||apođás az
onkormanyzat a Képviselő-testtilet 35812013 . (IX. 1 8.) sz. hatátozata a|apjáĺ 2013 . decembeľ
3I. napjaru felmondásra keľült.
A KlebelsbetgIntézményfenntartó Központ Budapest VIII. Tankerületének igazgatőja támogatja, hogy a Józsefuaľosi Igazgatői és Gyermękvédelmi Munkaközösség továbbra is részt
Vegyen a Fóľum szakmai munkájában.
A HdllÍ Közösséefeilesztő Katolíkus Ewesiilet főtevékenvsége a közösségfeilesztés és tűi kömelv 2010-2011. év sordn megvalósította a Védőhdló Fiataloknak címíípľoiektet a TAMOP
5.2.5.08/l-2008 ,.Gvermekek és Íiatalok inteerdciós programiai,, tdrwú plÍlvázat keľetében,

2012 februlźľiútólpeďig e TÁMoP-5.2.5./B-t0/l-2010-0056 Dólvl,zűt keretében Védőhdló
címen fut a proiekt bővített és kiteriesztett folvtatdsa. 2012 ianudľidtól a Kiizponti iroda és a
Védőhdló proiekt különböző helvszíneken míĺködik. A köziisségi tér Jóuefvárosban, a MikszlÍth téľl. szám alatt talúlható.Az Egvesiilet Védőháló címűíprogramia keretében a pszichoaktív szerhasználattal veszélveztetett fiatalok szdmára nvúit drogalternatíva iellegííkomplex egésuégfeilesztő, droqprevenciós szolgúltatúst. A Humdnszolgáltatő'si Bizottság 2013.
novembeľ 18-i ĺiléséniavasolta a KúbítószeľiigviEweztető Fóľumnak az Egvesiilettel való
egviittmííkijdést,emiatt a hatáľozati iavaslat 5. pontia kiegészítésľekeri,ilĹ

Iv. A dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése
Javasolt a fent hivatkozott képviselő-testĹĺleti határozatok visszavonása, mivel az onkor-

mányzat az ĺjnkoľmtnyzati tagokon kívĹil nem vá|aszthatjaÍneg a Fóľum tagsait, a Fórum mrikĺjdésérőlnem dönthet, arra csak ajánIásokat és javaslatokat tehet.

Ahatározat visszavonása mellett egyben ajarija a Képviselő-testület a Fórumnak, hogy vizsgálja felül műkodésétés <jsszetételét és hatźlrozza meg újľasaját Szeľvezetíés Műkodési Szabźiyzatát. Javasolja továbbá, hogy hataľozzameg feladatait és tilésęzésirendjét azzal,hogy
javasolt évente minimum egy alkalommal üléseznie és az onkormanyzat képviselőtestületének delegáltjai évente _ januáľ 3l-ig - tájékoztatőt készíteneka Humánszo|gá|tatási
Bizottságnak a Fórum eloző évi munkájaľól.
Az onkoľmźnyzata Polgáľmesteri Hivatal révéntovábbra is ellátja az ülésekkel kapcsolatos
szew ezésíés adminisztrációs teendőket.
Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az onkormźnyzat Képviselő-testtĺletének
tagjain kívnl,azalábbiönkormányzatiintézmények képviselőit delegálja a Fórum tagsaiközé:
azonkormányzatgazđaságitársaságairészéroI:
- Rév8 Józsefuárosi Rehabilitációs és Vaľosfejlesztési Zrt.
- Józsefuarosi Közĺjss égi HázakNonpľofit Kft.
a jőzsefvfuosi egészségügyi-, szociális és köznevelési intézmények, egyéb közĺisség részérőI:
- Jőzsefvtnosi Polgármesteľi Hivatal
- Jőzsęfvźtosi Egészségügyi Szolgálat
- Józsefuáľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ
- Jőzsefvtrosi óvodai Gyermekvédelmi Munkaközösség
Javasolt, hogy a Képviselő-testület kéľjefel a következó szervezeteket, intézményeket, hogy
továbbľa is vegyenek résztaFórum munkájában:
- Megálló Csopoľt Alapítvany a Szenvedélybetegekért,
- Kapocs IĘúsági Szolgálat onsegítő Alapítvany,
- Magyar Embeľi Jogvédő Központ Alapítvany Jőzan Babák Klub,
- BFKH Népegészségigyi Intézet VIII. Keľületi Kirendeltség,
- BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitćnyság,
- Egyházngyi Tanács,
- J őzsefv tlrosi Igazgatói Munkaközösség,
- J őzsefv árosi Iskolai Gyermekvédelmi Munkaközĺisség.

V.
A

A diintés célja, pénzügyi hatása

döntésse| aktualízá|ásra keriil aJőzsefvátosi
döntés pénzugyi fedezetet nem igényel.

KábítószerigyiBgyeńető Fórum működése. A

VI. Jogszabályi kłĺľnyezet ismertetése
A Józsefuáľosi KábítószerigyiEgyeztető Fóľum a9612000. (XII.II.) számúoGY határozat,
valamint 10612009. (XII.TI.) oGY határozat fe|hata|mazása révénjottlétre. Feladataiľól, tevékenységéről a Magyarorszźlg helyi cinkormányzataiľól szóló 20II. évi CLXXXIX. törvény

A

ĺ

23. $ (5) bekezdés 9.,I|. pontja ľendęlkezik, melyek éľtelmébena kerületi onkoľmányzatfe|adata külonösen az egészségügyi alapelltúás, az egészséges életmód segítésétcé|ző és a szociális, gyeľmekjóléti szolgáltatás.
A Képviselő-testĹilet hatásköre a Magyarorczág helyi önkormźlĺyzatok'ról szóló 20II. évi
CLXXXX. törvény 2. $-ában, 13' $ (1) 4. pontjában, 23. $ (5) 9. pontjában foglaltakon alapul.
Kéľem az alábbí hatén o zatí jav as l aĹ e lfĺl gadás át.

Hĺ.rÁnoz,łTI JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. visszavonja a

Képviselő-testĹilet I7Ilf0I1. (IV. 07.) sz, határozatát, 52Il20I1. (XII. 15.)
szttmuhatáĺozat 1.-3. pontját, valamint I25l20I2. (IV.05.) sz.határozatát.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. november 20.

2. a

Jőzsęfvźtosi KábítószerĹigyi E,gyezteto Fórumba az onkormźnyzat részérőI a következő
személyeket, íntézményeket,gazdaságí táľsaságokat, munkaközösséget đe|egáI1a:
a.) Képviselő-testiilet tagai kĺjzül :

b.)
c.)
d.)
e.)

f.)

g.)

Józsefuaĺosi Polgíľmesteri Hivatal,

Rév8 Józsefuárosi Rehabilitációs és Vaľosfejlesztési Zrt.,
Józsefuiírosi Közössé gi Házak Nonprofit Kft .,
Józsefuárosi EgészségtigyiSzolgálat,
Józsefuaľosi Családsęgítő és Gyermekjóléti K<izpont,
Józsefuaľosi ovodai Gyermekvédelmi Munkaközösség.

Felelős : polgĺírmester
Hatĺáľidő: 20|3. decęmbeľ 3l.

3' Felkéľiaz a|ábbi szeľvezeteket, intézményeket, munkaközösségeket, hogy a Józsefuárosi
Kábítószeľü gyi Egy eztető Fórum munkáj ában továbbľa is vegyenek részt:
a) Megálló Csoport Alapítvány a Szenveđélybetegekéľt
b) Kapocs Ifiúsági Szolgálat onsegítő Alapítvĺány
c) Magyaľ Emberi JogvéđőKözpont AlapíťvĺĺnyIőzarl Babfü Klub
d) BFKH Népegészségugyi Intézet VIII. Kerületi Kirendeltség
e) BRFK VIII. keľiileti Rendőrkapitźlnyság
Đ Egyházngyi Tanács
g) Józsefuaľo si lgazgatői Munkaköz<lsség,
h) Józsefuĺírosi Iskolai Gyermekvédelmi Munkakĺjzĺisség.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. december 31.

4,

Felkéri Józsefuárosi Kábítószeľiigyi Egyezteto Fórumot, hogy vizsgálja felül és módosítsa a
Szewezeti és Mfüödési SzabáIyzatźń és tagjainak összetételét, valamint javasolja a Képviselő-testiilet, hogy a Fórum évente minimum egy alkalommaluIésęzzen.
Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő:2013. decembeľ 31.

5.

Javasolja a Jőzsefvátosi KábítószerugyíEgyeztető Fóľumnak, hogy kéľiefel a Hdló Közi)sségfeilesztő Katolikus Ee},esiiletet a KdbítószerĺłwiEgveztető Fóľum munkdiában töľténő
részvételľe,valamint a KEK Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Közhasznú
Alapítvány tagságátvizsgáIjafelül tekintette| arca,hogy azAlapítványnak az onkotmányzattalkötött együttműködési megállapodása 2013. december 3l. napjźxalmegszűnik.
Felelős: polgáľmester
Hatźridő : 2013 . november 20.

6, A

Jőzsefváĺosi KábítószerugyíEgyeńetó Fórum tiléseinek helyszínéta Bp., V[I. Baross u.
63-67. sz. a|att biztosítja és felkéľi a jegyzót, hogy gondoskodjon Józsefuárosi Polgármesteri
Hivatalon keresztiil a lőzsefufuosi KábítószerugyiEgyeztetó Fórum technikai és adminisztľáció s fel adatainak eLlátástr őI.

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I3. novembeľ 20.

7.

Felkéľia képviselő-testület tagsai kĺjzül delegált tagokat, hogy évente _ januáľ 3l-ig - tájékoztassák a Humiínszolgáltatási Bizottságot a Jőzsęfvtnosi KábítószerigyiEgyeńeto Fórum előzó évimunkájaľól.
Felelős: polgáľmester
Hataľidĺí:2013. november 20.

A

dłintésvégľehajtásátvégző szervezeti egység: Humiĺnszolgáltatási Ügyosztály Humĺĺnkapcsolati Iroda, IegyzőiKabinet Szeľvezési és Képviselői Iľoda.
Budapest, 2013. november
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dľ. Kocsis Máté

polgármester
Töľvényességi ellenőrzés
fumán Edina
jegyző
nevében és megbízásából
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