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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X
Határ ozati jav asIat a bízottság sztimfu a.'

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testt.iletnek az e|őteriesztés megtáľgy a|źsát.

Tisztelt Képviselő-testiilet!

Budapest Józsefuáros onkormányzatáĺak Képviselő-testtilete minősített szótöbbséggel, nyílt
ülés keretében a 13312011. (04.07.) sztlmuhatározatban döntött aJozsęfvźlrosi Kábítószerigyi
Egyeztető Fóľum megalakulásaľól. A Józsefuáľosi Kábítőszerügyi E'gyezteto Fórum
Szervezeti és Működésí SzabáIyzatát is elfogadta a testtilet, melyben rendelkezett az ülések
gyakoriságaról, a tisztségviselők megváIasztásának, kijelcllésének módjáró1, valamint
delegálta a Jőzsefvělrosi Kábítószeľügyi Egyeztető Fórum állandó tagait. A Józsefuárosi
Kźlbítőszerügyi Egyeztető Fórum feladata többek kĺizött, hogy a Nemzeti Drogstratégiával
osszhangban elkészíti Józsefuáros helyi drogstratégiáját, mely elkészítéséhez szükséges aZ

adatok fe|tárása, helyzetértékelés végzése' javaslatok megfogaImazása a helyi kozigazgatás
sztrĺára. Minđezt a helyi erőforľások mozgósításávaI, a helyi szereplők tevékenységének
összehango|ásáva|, a szo|gźitatók tevékenységének maxima|izálása érdekében teszi.
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2OI1. május 23-án a Jőzsefvátosi Kábítószeľügyi Egyeńeto Fórum (továbbiakban: JKEF)
megalakult, Az a|akuló ülésen a Fórum döntĺjtt a tisztségviselők személyéľől, az elndk
(szakmai elnök) Pĺof. Dr. Pĺácz JőzseĹ taľselnök Rimán Edina alpolgármesteľ' a titkár pedig
Kálmándy _ Pap Agnes személyében lett elfogadva.

A JKEF aZ alakuló ülésén három munkacsoportot hozott létre és megválasztotta a
munkacsoportok vezetőit; I. Pľevenciós munkacsopoľt, vezeti: dľ. Dénes Margit képviselő, II.
Áĺtalomcsökkentő munkacsoport, vezeti oberth József (MEJOK), III. Kábítószer
visszaszorító munkacsoport, vezeti ifi. Eľdősi Sandoľ (Rév8 Zrt), A JKEF további tagai, a
tevékenységük irányultsága szeľint delegálták magukat a különboző munkacsoportokba. A
munkacsoportok vezetőinek megbízása minimálisan addig szőI, amíg a JKEF a Józsefuárosi
dľo g straté g iát e|őkészíti.

A munkacsoportok 20II. októbeľ 24-ig együttesen 16 alkalommal üléseztek. Aktívan
dolgoztak és dolgoznak azon, hogy a józsefuárosi prevenciós, źrtalomcsökkentő és

kapcsolódó addiktológiai ellátási tevékenységľől, a keľületben létező illetve igényelt
szolgá|tatásokĺól, az ellátások kooľdináciőjárő|, valamint akábitőszer visszaszorító feladatok
legalább háľom évet felölelő fejlesztési tervľől egységes dokumentumot készítsenek' Az
elvégzett feladatokľól JKEF 20II. október f[-ei mźsodik ülésén számoltak be, melyen ülésen
számos működéssel kapcsolatos témát is megtárgya|t a fórum. Napirendre keriilt a tag-, és

feladat delegálás, a páIyázati anyagok e|biráIása, támogatások kiadására dontőbizottság
|étrehozása továbbá olyan kérdések, amelyeket a Szęwezeti és Műkodési SzabáIyzatban is
szĺikséges rogzíteni.

A Képviselő-testület áItaI jőváhagyott SZM\Z sajnos számos olyan kérdést nem rendezett,

amely a mindennapi működést és a szakmai feladatok e|Iatását is jelentősen befolyásolja. Az
országban mtĺködő Kźhítőszer Egyezteto Fórumok szervezetiiket és működésiiket önmaguk
alakítják ki, az aIapítő által megfoga|mazott keretęk kozött, de tekintettel arľa' hogy
Józsefuárosban a Képviselő-testület döntött ercő|, így a módosításokat is minden esetben jóvá
kellene hagynia. Fentiek alapján javaslatom, hogy a kialakult gyakoľlatnak megfeleloen a

helyi KEF önmaga határozza meg SZMSZ-éI a Józsefuarosi onkoľmźnyzat által elfogadott
keretek között.

Az elmúlt fél évben volt olyan intézméĺy, amely egy alkalommal sem jelent meg a

munkacsoport ülésein, az egyittműkodés szánđékat sem jelezte , tovźlbbá olyan is, amely ľészt
vett volna a munkában, de adminisztrációs hiba miatt a JKEF alakulásáról szóló
előterjesztésben nem szerepelt annak ellenére, hogy kulcsfontosságú szerepet Iát el
Jőzsetvźrosban. Kideru|t az is, hogy van olyan szetvezet is, akinek a részvétele _ a

tevékenységének irányultsága miatÍ - nem indokolt, vagy a szervezet megnevezése és

képviselóje helytelenül szerepelt az előterjesztésben.

A fenti anomálifüat a JKEF meg!árgyalta és egyhangúan javasolja a Képviselő-testületnek az
a|ábbiakat.

A tagok nyilvántartásból törölni szükséges a Wesley Intézményeket, az oszirőzsa Gondozó
Szolgálatot, a Főváľosi TEGYESZ-t.IJgyanakkor javasolja a Jőzsefvárosi Kĺjzosségi Házak
Nonprofit Kft. felvételét, amelynek tevékenysége alapveto fontosságú a Józsefuárosi
D ľo g straté g ia v é gr ehajtásáb an.

A JKEF múködését a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda CNDD folyamatosan figyelemmel kíséri,
továbbá a Nemzeti Erőforľás Minisztérium áItaI kthítőszeruggyel kapcsolatban kiírt



páIyźnatoknál sok esetben feltétel, esetleg előny a helyi KEF ajĺínlása. Mindez igazoIja a
JKEF létj ogosultságát.

A JKEF egységesen aľľól dontött, hogy a pá|ytnatok éľtékeléséhez és azoknak a kenileti
drogstratégiźlhoz való kapcsolódása éľdekében |étrehoz egy dontőbizottságot. Tagu a JKEF
tisztségviselői és a munkacsopoľtok vezetői.

Ezen túlmenoen az NDI által kiadott KEF kézikönyv alapjan a JKEF javasolja elfogaclásra az
intézményí e gytittműko dési megállapodást ( 1 . számú melléklet).

Az I. munkacsopoľt tevékenysége soľán tisztázőđott, hogy a prevenció alatt mindenféle
addiktológiai kc'tődést éľt, amelyben nemcsak az i||egá|ís kábítószer fogyasztásľa kell
koncentrálni, hanem szükséges nagyon erős figyelmet szentelni a keľületi alkoholstratégia
feladatainak meghatározására is, mely összhangban fog állni a WHo Euľópai Regionális
Irodája a kockázatos alkoholfogyasztás csökkentését céIző akcióteľvével (2012-2020). A
stratégia elsősorban a keresletcsökkentésre koncentráI, de kínálati elemeket is figyelembe
veSZ. A prevenciós munkacsopoľt céIuI tnne ki, hogy Józsefuáros illegális kábítószeľ
haszĺáIati feľtőzöttségét felmérje, az iskolákĺa fektetve a hangsúlý. A pľevenciós
munkacsoport a kül<jnbozt5 k&dőíves lehetőségek közül az ESPAD mellett d<lntött, mely
kéľdőív felmérése 35 országban több mint 100.000 diák részvételéve| zaj|ott eddig és

hasznáIják jelenleg is. A kutatás, melynek eszköze az ESPAD kérdőív, az eurőpai difüok
alkohol fogyasztásáról, dohanyzásárőI és drogfogyasztásátőI sző|ő nęmzetközi kutatás része.
A kérdőív teljesen névtelen - nem tarÍa|maz nevet és semmi olyan infoľmációt, ami alapjźtn
azonosítani lehet a kitĺiltőt. Az eredményeket budapesti' országos és európai
összehasonlításba is ki tudják mutatni. A munkacsopoľt Elekes Zsuzstltjelölte meg a kérdőív
feldolgozására, aki a Budapest Coľvinus Egyetem, Szociológia és TáľsadalompolitikaiIntézet
munkatársa. Elekes Zsuzsa személyéľe az adatfeldolgozás során van szükség, mert
Buđapesten több keľtiletben kitöltették már az ESPAD kérdőíveket, és mivel a budapesti
adatokkal ő rendelkezik, teľmészetszerúIeg kizáróIag ő tudja az osszehasonlítást elvégezni
más kerületek hasonló koľosztályi haszná|atával. Ezen túl Elekes Zsuzsa van kapcsolatban
Bjöm Hibell professzorral az ESPAD kérdőív kidolgozőjttva|, aki felé a kérdőív szerzői
j o gźx aI kapcso lato s intézkedé seket kell megtenni.

A JKEF egységesen javasolta az ESPAD kérdőíwel tĺjrténő felméľést, a JKEF munkájában
résztvevő szetvezetek térítés nélkül váIla|ták az oktatźst és a lekérdezést, a felmért kérdőívek
telj e s fel do Lgozásáĺak hataridej ét 20 I 2' márc ius kö zep ére tuzte ki.

Az árta|omcsökkentő munkacsoport a kábítószeľ visszaszorító munkacsoporttal közösen
átlagosan havonta ülésezett. Meghatároztttk az alábbi fő feladatokat: ártalomcsökkentő
stratégia elkészítése összhangban a prevenciós és kínálatcsökkentési területekke|'. Egyeztető
forumok, képzések, ismeretteľjesztő ęIőadások taľtását sztikségesnek találjak azért, hogy egy-
egy kiemelt teľületen sziikséges képzéssel, ismeretteľjesztéssel egybektitĺĺtt egyeztető
forumokon a Józsefuaľosban ellátási tevékenységet folytató szociális, egészségügyi,
önkormanyzati szewezetek gyakoľlati szakembereit tovább képezzék, Az egyeztetésekre és

képzésekĺe a munkacsoportok 20|I. november 30-ig tesznek javaslatot.

A Józsefuárosi drogstratégia elkészítésére, a Jőzsefvárosi áľtalomcsökkentő és kapcsolódó
addiktológiai ellátási tevékenységekľől, a kerületben|étezo illetve igényelt szolgźitatásokľól
az e|Látások koordináciőjáÍőI,továbbá egy legalább 3 évet felölelő fejlesztési tęrvről egységes
dokumentumot készítenek, mely a Jőzsefvźtosi drogstratégia tésze |esz. Ezt két ütemben
t<jľténik: 2011. november 30-ig egy főbb pontokat íarta|maző tervezet, 20If. maľcius



közepéig egy részletezett, szoveges formában elkésztilt anyag. A két időpont kozott lehetoség
nyílik a stratégia megvitatására, hitnyzó infoľmációk pótlására, a prevenciós és kínálat
csökkentési teriiletek 

-osszehangolásra. A bontás azért különösen indokolt' mert az ,,|Jj
Nemzetí Drogstratégiď'elkészülte is erre azidőpontavárhatő, melynek aktualitásaiľól pľof.
Dr. Rácz Jőzsef mondta el a lényeges részeket, tekintette| an:a, hogy az országos stratégia
munkacsopoľtjának taga, annak kidolgozásában aktívan közľemúk<jdik. A III. munkacsoport
további fo feladata a stratégíához füzodo helyzetelemzés. Fontosnak tanja a különbĺjző
szakteľületek szakmai tájékoztatását, továbbképzését, kültjntjs Ĺekilrtet[el a háziuľvusokra.

A JKEF elfogadta a kerületi stratégia elkészítésének ütemtervét, melyben a kerületi stľatégia
elkészítésének végső hataľidejét 20|f. március 30-ban hatfuońa meg, összhaĺgban az tĄ

magyar Nemzeti Drogstľatégiával. Mindezek a|apján Elekes Zsuzsa megbízásáról szĹikséges
döntést hozni, azzal, hogy a megbízási szeruódésének fedezetére e|ózetes kcjtelezettségvállalás
szükséges a2012. évi költségvetés saját bevételeinek terhére bľuttó 400.000,- Ft összegben.

Fentiek alapj án kéľem az a|á'}bi határ ozati j avaslat elfo gad ás át.

Ha,rÁnoz.ą.Tl JAvAsLAT

A Képviselo testület úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a lőzsefvfuosi Kábítószeľügyi Egyeztető Fórum tevékenységéről szóló
beszámolót és tudomásul veszi, hogy a Józsefuárosi KábítószerÍigyi E,gyeztető Fórum
elnöke prof. dr. Ptácz Jőzset társelnöke Rimán Edina

f. felhata|mazza a Jőzsefvárosi Kábítószeľügyi Egyeztetó Fórumot, hogy meghatźtozza
szeruezeti és műkodési szabályait azzal, hogy a Józsefuárosi Kábítószerügyi Egyeztető
Fó rum ál landó tags aí az o nkormán y zat r észér óI:
- Rimán Edina
- ZentaiOszkát
- Kaiser József
- dr. Dénes Maľgit
- dr. Révész Mźlrta
A polgármesteri hivatal ÉszérőI:
- a gyermekvédelmi iľoda vezetője
- a szociális iroda vezetője
Az clnkorm ány zat gazdas ági társas ág ai :

- Rév& ZÍt.
- Jőzsefuárosi Kulturális és Spoľt Nonprofit Kft.
. Kozösségi HázakNonproťlt Kft.
A jőzsefuátosi egészségügyi-, szociális és oktatási intézmények:
- Jőzsefuaĺosi Egészségügyi Szolgálat
. Jőzsefuarosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ
- BFKH Népegészségtigyi Szakigazgatási Szerve
. JőzsefuaľosiIgazgatőíMunkaközĺisség
- JőzsefüárosiIntézményvezetoiKollégium
- Iőzsefuaľosi Gyeľmekvédelmi Munkakĺjzosség
A j ózsefu árosi civil szerv ezetek r észér óI:.
- Kék Pont Drogkonzultációs Kĺizpont és Drogambulancia Alapítvany
- Megálló Csopoľt Alapítvány



Kapocs Ifi úsági SzolgáIat onsegítő Alapítvány
MEJOK JőzanBabak Klub
továbbá a BRFK VIII. ker. Rendőrkapitanyság és azBgyházngyi Tanács.

A Józsefváľosi Káb ítĺi szeľü gyi Egy eztető Fó rum feladatai
_ A drogprobléma kezeléséľę vonatkozőhe|yi stľatégia előkészítése
_ Adatok feltríľĺísa, heIyzetértékelés végzóse, a sziil<séges feladatok feltérképezése
_ Infoľmáciőáram|ás biztosítása
- Javaslatok megfoga|mazása a helyi kozigazgatás szźtmáta
_ A helyi erőforrások mozgósítása
- Ahelyi szeľeplőktevékenységénekösszehangolása
_ A szo|gá|tatők hatékonyságának maxima|izá|ása
- Kapcso|ođás az országos progľamokhoz
- Visszacsatolás a helyi és országos szintekhez
_ oľszágos, illetve nemzetkozi pá|yazatokon való helyi részvétel kooľdinálása és

elő segíté se szakmai aj ánlóként
- Evęnte egy alkalommal részletes beszámolót készít az év során e|végzett munkaľól,

évenként pedig szétmot ad folyó tevékenység&ől a Nemzeti Drogmegelőzési Irodának
valamint az ĺinkormányzat képviselő-testületének.

3. jőváhagyja az eloteľjesztés 1. számu mellékletét képezó egyĹittmfüödési
megállapodást,

4. aZ ESPAD kérdőív fe|do|gozására Elekes Zslzsát, a BCE Szociológiai és

Tarsadalompolitikai Intézet munkataľsát bizza meg bruttó 400.000,- Ft összegben
előzetes kötelezettségvállalássa| a 2012. évi önkormányzat költségvetésének saját

bevételeinek terhéľe.
5. felkéľi a polgármestert, hogy a 4. pontban foglaltakat az onkotmányzat 2012. évi

költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határiđő: 1-3. pont: 20II. november 17.

4-5. pont: a2012. évi költségvętés tervezése

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgá|tatási IJgyosztá|y,

Gyeľmekvédelmi lroda, I egyző Kabinet Jogi Csopo rt, P énzügyi Ügyosztály

Budapest, f}IL november 7. ľ.

Gr-.}Ł--' fuman Edina

alpolgáľmester

Töľvényességi ellenőľzés: ĺ"

/,.^,,rt41nl,4*,Ł- Dr. Mészaľ Eľika /
a j e gy zot helyettesítő a|je gy ző



1. szźtmnmelléklet

EcytiľrnĺurolÉsr MEGÁLLAPoDAs
,ł. JozsnrvÁnosr KÁľÍľó szpnÜcyr E cynzľľľŐ FonuM TAGINTÉzn,rÉľwu,

sZERvEZETEI xÖzoľľ

A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsęfváros onkormźnyzata által létľehozott lőzsefuarosi
Kábítószerügyi Egyeńető Fórumban tanácsadó és egyeńető szakmai munkacsopoľtként
kinyilvanítjuk, hogy a helyi és a mindenkori nemzeti dľogstľatégia céljait és alapelveit az
általunk képviselt szakteľĹilet szal<rnai szempontjaival összeegyeztetve, a lehető legnagyobb
hatékonyságra töľekedve érvényesítjük szervezeteinkben, intézményeinkben.

Fő célunk _ a mindenkori ',Nemzeti stratégiával'' összhangban -, hogy a Fórumban
képviselve szeľvezetünket, együttműkodve a többi helyi képviselt szetvezettel, érzékennyé
tegytik a helyi közösségi szintér minden szereplőjét a drogprobléma és a hatékony kezelése
iránt.

Mindezek érdekében elkotelezzĹik magunkat, hogy az általunk aJőzsefváros Kábítószerugyi
Egy eztetó Fóľumba (továbbiakban : Fórum) del e gált szakemberekkel :

megvalósult vagy teruezett tevékenységről,

feladatainkkal egyĹitt kezelve is érvényesítjfü a dľogstľatégiából eredő, illetve a Fórum
ülése által r áĺlk bízoÍt. feladatokat,

és meghatár ozott szakmai irányelveit.

AIáírő felek jelen egyiittműködési megállapodást elolvasták, kĺjzĺjsen értelmezték, és magukra
nézve kötelező erejűként, elfogadták.

Budapest, 20II.



Intézmények:

Szervezet neve Szewezet cégszeru a|áírása Dátum


