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Tisztelt Emberi Eľőforľás Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Józsefuáľosi Kábítószeľügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) 2015. november 18-án és f0I6. januźtrjźlban

drogpľevenciós konfeľencia megszervezését javaso|ja az alábbi rész|etezések szerint:

a) A2015. november 18-i ľendezvény célja, hogy a kerületi pedagógusok autentikus fonásból szerezzeneknaprakész
információkat a kábítoszerllgy akruális kérdéseiről, kihívásairól, különösen jogi,kozbiztonsági, orvosi szempontból.
A tervek szerint az a|ábbi előadók vesznek tészt a konferenciĺán:
Molnár Gábor ľ. alezredes, a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitźtnyságvezetoje és Dauda Mĺárta r. fhdgy. bíinmegelő-
zési tanácsadő _közbinonság, Dr.Bozzay Kľisztina - đizźĄner drogok, Borbély Lźsz|óné - é|efuezetési ismeľetek és
készségek szakmai programról tájékoztatás. A jog témakörében az e|óadők kĺiľe még egyeztetés a|att ti|.

A rendezvény célcsoportjaa jőzsefvárosi iskola- és óvodapedagógusok. Helyszíne és időtaľtama: aKesĄllgyár Kö-
zösségi Ház Tiikcjľteľme 9 őrźtól. 13 órźůg.

A rendezvény tervezett költségei (várható |étszám:80 ffi):
Előadói díjak 80.000,-
Vendéglátłás (kávé, szendvics) 200.000,-
EHO+SZJA 102.300.-
Konferencia kiadvány 0.000,-

Osszesen: 412.300.-

b) fÜIí.januárjában megľendezésľe kerülő konfeľencia célja, hory a kerületi és a koľnyező kerületek szakembeľei
autentikus forrásból szerezzenek naprakész információkat a kábítószerigy aktuális kéľdéseiľől, kihívásairól. A kon-
ferencián különböző aspektusból lenne a problémaköne rtwi|ágíwa, így különösen oľvosi, jogi,kozbiztonsági szem-
pontból. A konfeľencia meghívottai elsősorban józsefuárosi egészségügyi teľületen dolgozó szakembeľek (házioľ-
vosok, védőnők) és a köľnyező kerületek egészségügyi szakemberei lennének, de a konferencia nyitott a pedagógu.
sok és családterápiával foglalkozó szakemberek számára is. A konferencia előkészületi munkálatait 2015' novembe-
rében meg kell kezdeni.

A konferencia helyszíne és időpontja, valamint az e|őadők köre jelenleg szervezés a|att źů|.

A rendezvény tervezett koltségei (várható |étszétm: 100 fo):
Előadói díjak 200.000,-
Vendéglátás (kávé, szendvics) 350.000,-
EHO+SZJA I79.1OO
Konferencia kiadvány 100.000,-

Osszesen: 829.100.-

II. A beteľjesztés indoka
Tekintettel a drogprevenciós szakmai konferenciatęrvezett időpontjára (20|5. november l8.) szükséges döntést hoz-
ni az Emberi Erőfonás Bizottsźę2015. november 4-i ülésén.

m. A döntés célja' pénzügyi hatása
Javasolt fedezet biztosítása a konferenciák sikeres lebonyo|ítása érdekében 960.000,- Ft + EHo és SZJA (281'4 e Ft)
osszegben, ésjavasolt felkéľni ajegyzőt a konferenciák megszeľvezéséhez szükséges intézkedések megtételére.

R'-ď1



Fedezet a 11301 címen biztosított, atervezett felhasználás a|apján a kiemelt e|oirányzatok kozötti átcsopoľtosításról

a polgáľmesteľ saját hataskörben dönt a Bizottság ülésig a 612015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22. 5 0) bekez-
désének f) pontja a|apjáĺ.

fV. Jogszabályi kiiľnyezet
A Bizottság hatásköre a Képviselő-testiilet és Szervei Szewezeti és Működési Szabá|yzatáró| sző|ő 36120|4. (xI.06')
önkormányzati rendelet 9. mellékleténekf.I.I3. pontján alapul, mely szerint aBizottság dĺjnt a kerületi kábítószer.
ellenes programok költségvetésben biztosított e|őirźtnyzatźtnak felhasználásáról.

Határozatijavaslat

ĺf075 év. (XI. 04.) számű Emberi Erőfoľrás bizottságihatározat:

Az Emberi Eľőfoľľás Bizottság úgy dönt, hogy

I. af0I5. novembeľ 18-án a Kesztyugyár Közosségi Házban megrendezésre kerülő drogpľevenciós konferencia
megtartásával. egyetért, melynek vźrhatő költségei kifizetőt terhelő járulékokkal ( EHo+SZJA) egyĹitt 412,3 e Ft.
Fedezete az önkormányzat költségvetésében 1l301 kábítószer-ellenes progľamok címen biztosított.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. november 4.

2. af0I6' januźrjźhaĺmegrendezésre keriilő dľogprevenciós szakmai konferencia megtartásáva| egyetért, melynek

várható költségei akifizetotterhelő járulékokkal (EHO+SZJA) egytitt 8f9,| e Ft.Fedezete az cinkormányzatko|t-
ségvetésében 1 130l kábítószer-ellenes programok címen biztosított.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. december 15.

3. felkéri a jegyzőtahatźrozatI. ésf. pontja szerinti konferencia lebonyolításához szükséges intézkedések megtéte-

lére.

Felelős: jegyző
Határido:1. pont esetében 2015. november 18., f 'pont esetében 20l5' december 31.

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén aze|óterjesztő előkészítőjénekjavaslataakózzététel módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

A döntés végľehajtását végző szeľłezetiegység: Humánszolgá|tatásiLJgyosná|y

Budapest, f01'5 . oktőber f9'
5;,r. R:ĺ<,*'o,- o,}*F

dr. Ferencz Orsolya
képviselő
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