
)b
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzatKépviselő-testületének
Embeľi Eľőfoľrás Bizottsága

előterjesztő neve: Dr. Ferencz oľsolya képviselő

?or
.....s2. napirend

ELoTERJESZTÉS
azBmberi Erőfoľrás Bizottsás 2016. februáľ 3-i tilésére

Tźlrgy: Javaslat kábítĺószeľellenes progľamokkal kapcsolatos diintések meghozata|ára

Előterjesztő: Dr. Ferencz orsolya képviselő
Készítette: Rókusfalvy-Bođoľ Gergely Humánszolgá|tatásíÜgyosztály

A napirendet nyilvános ülésen kell tĺáľgyalni.
A dönté s elfo gadás ĺĺh o z e gy szerí szav azattobb s é g sztik sé ge s.

Tisztelt Embeľi Eľőfoľľás Bizottság!

I. Tényállás és a dtĺntés taľtalmának részletes ismeľtetése

1. A) A Jőzsefvćrosi Kábítószeľügyi Egyeńető Fórum (továbbiakban: JKEF) javaslata alapjźn az
Emberi Erőforrás Bizottság I87l20|5.(XI.04.) szźlmthatźrozatában úgy döntött, hogy a 2016 ja-
nuarjában megĺendezésľe kerülő drogprevenciós szakmai konferencia megtaľtźlsź.ľa| egyetért,
melynek vétrhatő költségei akifizetot teľhelő jáľulékokkal (EHO+SZI4ł) egyntt 829,| e Ft. Feđe-
zete az cĺnkormĺĺnyzat költségvetésében 11301 kábítószer-ellenes progĺamok címen biztosított.

A konferencia céIja, hogy a kerületi és a köľnyező keľületek szakembeľei autentikus foľľásból sze-
rezzęnek naptakész infoľmációkat a kábítószeľügy aktuális kérdéseiről, kihívásairól. A konferen-
ciĺán kĹilĺjnböző aspektusbóI lenne a problémakörre rávilágífra, igy külĺjnĺisen orvosi, jogi,kozbíz-
tonsági szempontból. A konferencia meghívottai elsősorban józsefuaľosi egészségtigyi területen
dolgozó szakembeľek (háziorvosok, védőnők) és akłjrnyező keriiletek egészségügyi szakemberei
lennének, de a konfeľencia nyitott a pedagőgusok és családteľápiával foglalkoző szakemberek
számáľa is.

A döntést kcivetően a konferencia megszeľvezésekor több előadó je|ezte, hogy nem alkalmas szá-
mukĺa a januaľi időpont, ęzért az időpont módosítása vált sziikségessé. A konfeľencia új időpont-
jának 2016. mĺĺrcius 5-ét javasoljuk.

2. B) A JKEF javas|ata a|apjan azBmben Eľőforľás Bizottság 205|20I5.(KI.02.) szźlműhatźtroza-
tábaĺ úgy döntött, hogy egyetért komplex bűnmegelőzési, egészségnevelési és egészségfejlesztési
előadások megtaľtásával a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Kĺizponttal egyeztetett haľom kĺizépis.
kolai osztályban 4-4 alkalommal, melynek vźtrhatő költsége 150.000 Ft. Fedezete az onkormźny-
zat költségvetésében 1 1 3 0 1 kábítőszer.ellenes pľogľamok címen biaosított.

Józsefuaĺos 2015-2016. évi Kábítőszer.ellenes Stratégiájanak iľlányelveiben megfogalmazott isko-
lai programok megvalósítása érdekében javasolta a JKEF drogpľevenciós, komplex biĺnmegę|őzé-
si, egészségnevelési és egészségfejlesztési előadások meglartását a KlebelsbergIntézményfenntaľ-
tó Kcizpontta| egyeztetett három középiskolai osztá|yban 4 alkalommal (ĺisszesen 12x45 pęrces /előadás). "T.



Javasolt az, eloadáson résztvevő koľcsoport szélesítése az źitalźnos iskolai osztályokkal. A korcso-
poľt bővítése pénzügyi fedezetet nem igényel, az eloadás általános iskolai és középiskolai osztály-
ban ĺjsszęsęn L2x45 peľces előadással valósul meg.

il. A beterjesztés indoka

A dľogpľevenciós pľogľamok megvalósítása éľdekében szĺlkséges, hogy a döntést az Embeľi Eľő-
forrás Bizottság 2016, februar 3-i ülésén meghozza.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A drogprevenciós programok megvalósítása, ennek érdekében az Emberi Erőfonás Bizottság
187120|5.(XI.04.) száĺ'ĺlu, valamint 20512015.(XII.02.) szźtmíhatáĺozatainak módosítása. Az isko-
lai előadás szeruodés módosítása pénzĹĺgyi fedezetet nem igényel.
A2015. évi költségvetésről szőIő 612015. (II.20) önkormanyzati renđę|et 6. $ (3) bekezdése alap-
ja,,u Embeľi Eľőfoľľás Bizottság á|ta| |87l20I5. CXI.04.) sz.hatélrozatáva| elfogadott konferencia
péĺlzngyi teljesítése 2016. februaľ 28-ig nem töľténik meg, emiatt a konferenciafeďezet nem lehęt
a20I5. évipétumaradvány. A konferencíafedezete201.6. évben biztosított, amennyiben a KépvĹ
selő-tęstület a 20|6. évi k<iltségvetést elfogadja és fedezetet biztosít a keriileti kábítószerellenes
pľogľamokľa.

ľ. Jogszabályĺ kłiľnyezet

A Bizottság hatáskĺjre a Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Mfüödési SzabáIyzatźrő| sző-
Iő 3612014. (XI.06.) önkormányzati ľendelet 7. mellékletének 2.I.|3. pontján alapul, mely szerint
a Bizottság dönt a kerĹileti kábítószer-ellenes programok költségvetésben biztositott e|őirényzatá-
nak felhasználásáról.

Kérem a T. Bizottságotaz alábbi hatźrozatí javaslat elfogadásaľa.

Hatńrozati javaslat
.12016 év. (II. 03.) számri Emberi Erőforrás bizottsági hatźrozat..

Az Embeń Erőfoľrás Bizottság úgy dönt, hogy

I. azEmberi Erőfoľľás Bizottság I8712015.(XI.04.) szátlilhatźrozatábarl szerep|o ,,2016 januárjá-
ban'' szövegrészt,,2016 márciusában'' szövegrészre módosítja, amennyiben Budapest Józsefuá-
rosi onkormányzat Képviselő-testiilete a 2016. évi költségvetésben a kęľĹileti kábítőszer-
ellenes programokľ a fedezetet biztosít.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 20|6. februar 05.

2. az Emberi Erőfoľľás Bizottság 205l2015.CX[.02.) számíhatáĺozatźnak 2. poĺtjábarl szereplo

,,háľom kcizépiskolaĺ osztáIyban 4-4 alkalommal'' szöveglészt ,,á|talźnos iskolai és középiskolai
osztá|ybarl összesen 12 alkalommal, alkalmanként 45 perces ęlőadás keretében'' sz<ivegrészre
módosítja.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. február 03.



3 . felkéľi a jegyzőt a hatźrozat szerinti progľamok lebonyolításźůloz szĹikséges intézkedések meg-
tételére.

Felelős: jegyzó
Hatáľidő: f016. februar 3.

A lakosság széles kĺĺrét érintő đĺintések esetén az előterjesztő eIőkészítőjének javaslata akozzététęl
módjaľa

nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

A döntés végľehajtásźúvégző szervezętíegység: HumiínszolgáItatźsiÜgyosztály

Budapest, 2016. januźlt 28.
bc. F.ve,uce.^ 0,j*'(-
Dr. Feľencz orsolya

képviselő
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