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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság véleményezi

Ilumánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

}latźtr ozati i av as|at a bizottság szálmfir a:

A Vrírosgazdálkodĺási és PénzĹigyi Bizottsáý Humĺánszolgáůtatasi Bimttság javasolja a Képviselő-

testiileürek az e|oteriesztés megtárgyalását.

TÍsztelt Képviselő.testiĺlet!

Budapest Józsefuáros onkoľmányzatźnak Képviselő.testtilete I7|l20I1. Gv. 07.) szźtmil

hatérozataban döntiitt a Józsefrárosi KábÍtószeľtigyi Egyeztető Fórum megalakulásáról,

valamint döntött a Józsefvárosi KábítószeľĹigyi Egyeztető Fórum állandó tagiairól. A tagok

díjazésban nem részesiilnek. A Fórum alakuló ülésén diintés született a tisztségvisęlők

sžemé|yéről, az elniik (szakmai elnök) Prof. Dr. Rácz Józse{ a tiírselnök Rimán Edina

alpolgármes-ter, a titkáľ pedig Kálméndy _ Pap Ágnes lett, mely személyi döntéseket a

Képviselő-testĺilet 52|/2oI1. (x[. 15.) számú hatźrozatźlban tudomásul vett.

A Józsefuárosi Kábítószeriigyi Egyeztetó Fóľumok összefogják az adott helyi település,

kertilet mindazon intézményeit, szervezeteit, melyek a helyi drogprobléma kezelésében akár

közvetleniil, akár közvetetten szeľepet vállalnak. A Józsefvárosi Kábítoszerügyi Egyeztetó

Fórum a Szervezeti és Miĺködési Szabályzata a|apjźnjogi személyiséggel nem rendelkező,

tanácsadó és egyeztető jellegű fórum, bejegyzett székhellyel nem ľendelkezik' tiléseit évente2

alkalommal 1řelevente; tĄa. Az üléseihez szükséges tárgyi és technikai feltételeket az

onkormányzat biztosítj a.
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Tisztségviselői:
- iinkormányzati, civil és egyházi szervezetek, iĺtézmények részéről delegált szakemberek

által kijelölt személy, mint elnök (szakmai elniik)
- az iinkormźnyzat által megjelölt kapcsolattartó, mint társelnök.

Tekintettel aľľą hogy Rimán Edina 2012. március 01. napjától a Polgármesteľi Hivatal
jegyz(5i munkaktirét |źtja el, javasolt helyére t$ taýtárselniik kijelölése a Józsefuárosi
KábítószeriigyiBgyeztető Fóľumba. A társelnöki tisztség betöltésére a Fórum Szervezeti és
Műki'dési Szabźiyzataszeľint az onkoľmányzatálta|megjeliilt kapcsolatüartó jogosult.

A képviselő-testĺilet hatáskiire azow.1. $, 2. $-ában foglaltakon alapul.

Fentieka|apjánkéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

H,ą,ľÁnoza.TI JAvAsLAT

A Képviselő testĺilet úgy dö,nt, hogy a Józsefuárosi KábítószeriigyiEgyeztető Fórum tagjának
és üírselnökének2012. április 06. napjéttő| Rimán Edina helyett ............t jelöli
ki.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 20l2. ápľilis 06.

A diintés végľehajtását végz(ĺ szervezeti egység:
Gyeľmekvédelmi Iľoda
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