
lr, /ln
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi onkormźnyzatKépviselő-testületének | 0

Emberi Erő foĺľás Bizottsága
előterjesztő neve: Dr. Ferencz orsolya képviselő

...s2. napirend

ELŐTERJEsZTÉS
azBmbeĺi' Erőforrás Bizottság 20|6. november 30-i ülésére

Targy: Javaslat kábítószerellenes progľammal kapcsolatos dłintés meghozata|ára
Előterjesĺő: Dr. Ferencz orsolya képviselő
Készítette: Rókusfalvy-Bodor Gergely HumánszolgáLtatásiÜgyosaály
A napirendet nyilvános ülésen kelltaľgyalni.
A dönté s elfo gadás áho z e gy szeru szav azattobb s é g szfü sé ge s.

Tisztelt Embeľi Erőfoľľás Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Józsefuáľosi KábítószeĺugyiBgyeztető Fórum (továbbiakban: JKEF) javaslata a|apjźnazBmbe-
ri Erőfonás Bizottság 13|120|6. (X'05.) szźtm.úhatźrozatźnak 4. pontjában felkérte a jegyzót a
Józsefuarosi Kábítószeľiigyi Egyeztető Tanács 201,6. decemberi 1 napos konferenciájźnakvendég-
|átásával kapcsolatos intézkedések megtételére, melynek fedezete bruttó 80.000,- Ft + EHo
25.700,- Ft, SZJA 14.300,- Ft összegben a 11301 kábítószer-ellenes programok címen biztosított.

A fent hivatkozott konferencién a fováros más keľiileteiben mfü<jdő kábítószeľügyi egyezteto fő-
rumok is részt vesznek. A konfeľencia cé|ja, témźlja a gyakorlatban jól bevált tapaszta|atok meg-
osztása, valamint a szervezetek közti kommunikáció megteremtése, erősítése. A Bizottság dönté-
sét ktivetően a konfeľencia megszervezése soľiín tcibb előadó je|ezte, hogy nem alkalmas szĺímukľa
a decemberi időpont, ezért az időpont móđosítása vált szfüségessé. A konferencia rij időpontjĺának
20 I 7 . j anuĺáľ 24. napj át javasol om me ghatźr ozru.

il. .Ą beterjesztés indoka
A dľogprevenciós program időpontjĺĺnak módosítása és a szfüséges előkészületek lebonyolítása
éľdekében szfüséges, hogy a döntést azEmben Erőforrás Bizottság 2016. november 30-i ülésén
meghozza.

ilL A döntés célja' pénzĺigyi hatása
A drogpľevenciós program megvalósítása érdekében az Embęri Erőforrás Bizottság |3ll20t6.
(X. 0 5 . ) szźlmt szćlmű hatfu o zatának mó do sítása szfü s é ges.
A20|6. évi kĺiltségvetésről sző|ő |12016. (II.04) önkormányzati ľendelet 6. $ (3) bekezdése alap-
jtn a konfeľencia vendéglátásanak péĺuugyi teljesítése 2017. februráľ 28-ig megtöľténik, ezért a
konferencia vendéglátására vonatkoző intézkedések pénzngyifedezete biĺosított.

lV. Jogszabályi ktiľnyezet
A Bizottság hatásköre a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Mfüödésí SzabźůyzatárőI sző-
|ő 3612014. (XI.06.) önkormlányzati ľendęlet 7. mellékletének 2.|.l3. pontjĺán alapul, mely szerint
a Bizottság dĺjnt a keľületi kábítószer-ellenes programok kĺiltségvetésben biztosított e|őirźnyzatá-
nak felhasznźiásárő|.

Kérem a T. Bizottságot az a|ábbihatározati javaslat elfogadásiĺľa.
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Határozati javaslat
.12016 év. (XI. 30.) szrámúEmberi Erőforrás bizottságihatźnozat:

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. az Emberi Erőfoľrás Bizottság 13|120|6. (x.05.) szálmthatźnozat 4. pontjában szereplő
,,20|6. decemberi'' szĺivegľészt ,,201-7.januar f4-i,, szövegrészłe módosítja.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. november 30.

2. felkéľi a jegyzőt ahatźrozat 1. pontja szerinti progĺam lebonyolításéůloz szĹikséges intéz-
kedések megtételéľe.

Felelős: jegyzí5
Határidő: 2016. november 30.

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az előteľjesztíĺ e|łĺkészítőjének javaslata akozzététe|
módjaľa

nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

A döntés végrehajtástĺtvégzo szervezetiegység: Humiánszo|gáItatásiÜgyosztály

Budapest, 2016. november 23.
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Dr. Ferencz orsolvď \

képviselő
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