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Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság véleményezi
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi
Határozati i avaslat a bizottsás, szárĺlára..

Tisztelt Képvise|ő.testĺi|et!

I. Előzmények

A Képviselő-testtilet a 487/2013. (xII.18.) szźtműhatározatában rigy döntött, hogy a drogszemét ösz-
szegyíĺjtésének megvalósítĺása érdekében 3.500,0 e Ft összegbentźtmogatátsi szerződést köt az Emberi
Erőforrások Minisztériumával.
A Minisztériummal a támogatási szerződés a|áúrásra kerĹilt 2013. december 31-én. A hivatkozott kép-
viselő-testii|eti hatźrozat és a szerződés alapján az onkormányzatullk ezt a programot a Józsefuárosi
Közteriilet-feliigyelet és Váľostizemeltetési Szolgálat (rKvSZ) közreműködésével valósítja meg.

A tźmogatási összegből l db Suzuki Splash gépjármű beszerzésre keľiilt a Városgazdálkodási és

Pénnlgyi Bizottság |57/20|4. (II.24.) számú hatźrozata alapján összesen 2.274,585 Ft összegben,

mely magában foglalja a gépjĺármĺĺ véte|źrźú, azljzembe helyezés és az egyéb felszeľelések (egészség-

iigyi doboz, tarta|ékizző' vontatóköté|, e|akadásjelző háromszög, ťuzo|tó késziilék, csomagtér tĺílca)
költségeit.
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A JFKVSZ megbízási szerződéseket kötött a drogszemét összegffitését végzőkkel, részükre a

feladatellátźshoz szükséges munkaruhát és az szükséges eszközoket, kellékeket biztosította. A
támogatási szęrződés szerint atźlrnogatás felhasználásanak kezdó időpontja 2013. december

29., véghataĺidej e 20I 4.junius 3 0.

il. A beterjesztés ĺndoka
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Ifiúságért és Spoľtkapcsolatokért Felelős Helyettes

Államtitkára, Kiss Norbeľt úr onkormányzafunkh oz 2014. május 8-án éľkezett tź!ékoztatása szerínt az

EMMI a Józsefuárosi drogszemét megoldása kapcsán további bruttó 10 millió Ft összeget biztosít. A
támogatás felhasználhat ő 20 | 4.0 6.0 I - |2.3 I -ig tartő időszakban ( /. s z. me I l é kl e t).

A megvalósítĺási időszak alapján indokolt az előterjesztés sürgősségi megtárgya|tsa a Képviselő-
testiilet 2014. május |4-éntartandó iilésén, valamint szükséges a döntéshozatal.

III. Tényállási adatok

Az EMMI tájékoztatása szerint a tĺámogatĺási összeg felhasználhatő 2 fó szociális munkás foglalkozta-

tására - bér- ésjárulékra -, akik a szenvedélybetegek alacsony küszöbíi szolgáltatás köľében utcai

megkereső tevékenységet végeznek.Ezen feladatról az I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet rendelkezik az

alábbiak szerint:

,,39[L. s (1) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátrása a megkereső munkára, valamint az

anonim és önkéntes igénybevételre épiilő szolgźůtatás' amelynek cé|1aa szenvedélybetegség ál-

tal okozott rártalmak csökkentése, az é|etet veszé|yeztető helyzetek e|hárítása, valamint az élet-

mődv áútozźts elindÍtĺásą segítése.

(2) A szenvedélybetegek körében végzett megkereső munka cé|ja az e||áttat|an, de az intézmé-

nyes gondozással szemben biza|mat|an vagy onnan kiszoruló, az utcttn, közösségi színteľeken

tartőzkođő eryének, csopoľtok felkutatĺísa és az alacsonykiiszöbű elláŁáshoz va|ő hozzájutásuk

biztosítása.
(6) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbu e||átźlsa során minden esetben biztosítani ke|| az

anonimitást, a személyes adatokat nem kell megadni, igazo|ni és nyilvántartani, illetve eryéni
gondozási teľvet nem kell készíteni. A szo|gźitatás nem tagadható me9az absztinencia hiánya és

a szenvedélybetegség során jelentkező t[inetek, magataľŁási formák miatt mindaddig, amíg azok
nem veszélyeztetik a biztonságos feladatellát.ást.''

Az EMMI-vel ttirtént egyeztetés a|apjána2fó szociállis munkással megbízásiszerződés köthető.

A támogatźts felhasználható továbbá 4 ťo ktizmunka program keretében fog|a|koztatott bérezéséľe

(+járulék), akik a közterületi drogszemét gyĺĺjtését végzik.

A bruttó l0 millió forint támogatási összeg magában foglalja a2014. december havi bér- és járulékait,

fenntaľtási kötelezettség az onkorm ányzatotnem terheli.

A pľogram megvalósítĺásźthozközĺemiĺködő szervezetek bevonhatók. Javasolt, hogy a 4 fő közmunka

progľam keľetében foglalkoztatottat a JKFVSZ-néI keľüljön a|V'a|mazásra, a 2 fó szociális munkást

pedig olaszy és Társa Bt. (székhely: 1088 Budapest, Kľúdy u. 15. fsz 4., adőszźtm:2|3544L4-I-4f),

melynek főtevékenysége egyéb szociális ellátás bentlakás nélktil, valamint aMagyar Emberi Jogvédő

Központ (MEJOK) Alapíwany (l085 Budapest, Baross u. 28., nyilvĺántarĺási szĺĺma: 4740)biznámeg.
Mindkét szervezettę| az onkoľmányzat már a korábbiakban is kapcsolatba került. A Bt' vezető tiszt-

ségviselője O|aszy Csaba hosszú évekig a Megálló Csopoľt keretében működtetett szenvedélybetegek

nappali e||źúásźnak volt a vezetője,jelenleg a Budapest-Józsefuáros Magdolna negyed Program III
(MNPIil) keľetében zaj|ő ,,T3/|l1 ,,Fiige'' szenvedélybetegség és bűnmegelőzési pľevenciós foglalko-
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zások diákoknak, pedagógusoknak és szülőkne|(, és ,,T4/I Közteriileti áľtalomcsökkentő szo|gá|tatá-

sok'' elnevezésű projektek szakmai koordinátoľi feladatait |átja el.
A MEJOK a KEF tagja, több évtizede folytat szociális tevékenységet a kerületben, többek közłjtt az
MNPIII keretében a ,,T5/2 - A Kálvária tér megrijitźlsźthoz kapcsolódó szociális program'' projekt

,,Kźůvźria téri ifiúsági, közö'sségi szociális munkď'teljes időszaka a|att, aKáńvária tér északi és déli
oldalán külön-kii|ön, a környéken lakók és az aĺľa jźrők különböző célcsoportjai szttmtra, az iť1ŕlsági,

illetve közösségi szociális munka eszközeivel infoľmációs, közösségfejlesztő és szociális munka
komp lex szo|gźůtatást nyuj tj a.

A szervezetek képviselői a programban való közreműködést vállaltĺák.

IV. Döntés tartalmának részletes ismeľtetése

A Képviselő-testtilet elfogadja az EMMI á|tal nyujtandó 10 millió Ft támogatást.

Az onkoľmányzat atátmogatási szerződés szerinti program megvalósításába közreműködőként bevon-
ja a JKFVSZ-t, o|y módon 4 fő közmunka program keretében történő fog|a|koztatátsát biztosítja.

A 2 fő szociális munkás fog|a|koztatása érdekében az o|aszy és Társa Bt.-t (székhely: 1088 Budapest,

Krudy u. l5. fsz 4., adőszám: 21'3544I4-L-42), valamint a MEJOK Alapíwányt (1085 Budapest, Ba-
ross u. 28., nyilvántaľtási szttma.. 4740) közremĺĺködőként bevonja.

v. Dtintés célja' pénzüryi hatása

Az onkormányzat a program megvalósítĺásríra l0 millió Ft támogatásban részesül. A feladatot

JKFVSZ, valamint azolasryl és Tĺársa Bt., és a MEJOK Alapítvány közremíĺködésével biztosíÜą ön-

kormźtnyzati saját foľľást nem igényel, a tźtmogatás felhasználása 2014. évben kezdődik, fenntaľĹási

kötelezettséggel nem jaľ.

VI. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testĺi|et döntése a Magyarorszíg helyi önkormányzatairól szó|ó 20|ĺ. évi cLXxXx.
törvény 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kéremazat'źtbbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képvĺselő.testület r'Így dtint' hory

1. felkéri a Polgáľmestert a Józsefuárosi drogszemét megoldása éľdekében - önként vállalt feladat-

támogatási szeruődést kö,ssön 10 millió Ft összegben2Dl4. jűnius l-jétöl 2014. december 3l-ig taľ-

tó időszakľa azBmberi Erőforľások Minisztéľiumáva|, azza|, hogy a támogatási összeg az a|álbbi

pľogramelemek felhasználását biztosítsa:

- 4 fó közmunka program keretében fogla|koztatott drogszemét összeg1riĺjtését biĺosítók bére-

zése és járulékai, közreműködő szewezet: Józsefuárosi Közteľiilet-felĹigyelet és Vaľosüzemel-
tetési Szolgálat;

- 2 fő szociéllis munkás bérezése és jarulékai, akik a szenvedélýetegek alacsony kiiszöbű szol-
gáůtatás körében utcai megkeľeső tevékenységet végearek. Közremiĺködő szervezet: olaszy és

Tĺá.ľsa Bt. (székhely: 1088 Budapest, Knidy u. 15. fsz 4., adőszźtm: 2|3544|4.|-42), va|amint a

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (1085 Budapest, Baľoss u. 28., nyilvántaľtási

szäma:4740).



Felelős: Polgáľmester
Határidő: 2014. má$us 14.

2. felkéri a Polgáľmestert atámogatási szerződés megkötéséhez szĹikséges folyamat lebonyolítĺására és

a kapcsolódó dokumentumok aláínására.

Egyben fe|hata|m^7'7,a a Polgĺármestert a Támogatási Szerződés és annak esetleges módosítĺásainak

a|áirására, amennyiben aznemérint önkoľmźtnyzati forrásbevonást, hatláĺidő módosíúást vagy aze|-
fogadott progÍam elemeinek taľtalmi módosítĺását.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. máĘus |4.

3. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés következő mődosítátsánál a tamogatási összeg közľe-
míĺködő szeľvezetek közötti megoszlását verye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

A diintés végľehajtásáúvégző szervezeti egység: JegzőiKabinet, Pénzĺigyi Ügyosztály

Budapest, 2014. május 14.
ĺ/-_> 

"ł- ĺ-za\'
dr. Kocśis Máté

polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízísából

(^

/,',ľťú,J.ź-7(d,..Mé,,á,E,iku 
/a|jegyzí| /
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Budapest Főváro s VIII. kerĹilet Józsefu árosi onkormányzat
Budapest
Baľoss v 63-67.
1082

Táľgy: Tźĺjékoztatás a Józsefuárosi drogszemét megolđása kapcsĺĺn további támogatás

biztosításfi.ol.

Tĺsztelt Polgármester Uľ! Ĺt_ ĺ4, L, 
1

Az Emberi Eľőforrások Minisztériuma 20|4. évben a Budapest VIII. keľiilet közterületein
eldobált szennyezett hĺ és fecskendő ĺjsszegyrljtése érdekében a Józsefuaľosi onkormźnyzat
részére négy fo felvételét biztosítja, valamint a VIII. kerĹilet addiktológiai tevékenységének
javításái á|Iamtitkárságunk utcai megkereső tevékenységet nyujtó szociális munkások ę fő)
felvételével|átja megoldhatónak. A két fő szociális munkás a|ka|mazźsáta,va|amint al4 fó
közmunkás foglalkoztatźsára jáľulékokkal együtt l0 millió Ft tiámogatást biztosít
Allamtitkárságunk a 20 | 4.0 6.0 I - 1 2.3 | -ig taľtó idő szakffi|._

A 2013-ban megkezdett együttmtiködésnek megfelelően kérem Polgármester ĺl,
közreműködését a szerződéskötés lebonyolítása érdekében.

Budapest, 20|4. ápńlis ,' I9 .,,

Cím: 1054 Budapest, Hold utca 1. Tel: 06 | 795 4149Fax:06 | 795 0677
E-mail: norbert.kiss@emmi. gov.hu




