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A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Tisztelt Emberi Erőforrás Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: JKEF) közbiztonsági munkacsoportja javas-
latara az alabbi programok finanszírozása érdekében szükséges fedezet biztosítása. A megrendezésre kerülő 
programok a kabitoszer-probléma kezelésének társadalmi tudatosságát kívánják elősegíteni, emellett céljuk 
« Z a J í M ° S Z e r : t é m a k ? r é r ő 1 m i n é l t ö b b információt juttasson el - főleg játékos, ismeretterjesz-
has tX t t a l ^zembfn v e s z e l y e z t e t e t t k o r o s z t % h ° z , egyben pozitív alternatívákat mutasson a szer-

A kerületi napközis nyári tábor keretében a munkacsoport 2018. június 29. - 2018. augusztus 24. között 
megvalósuló heti 1 alkalommal (6x1) két óra időtartamban drogmegelőzési, kínálatcsökkentést elősegítő 
játékos beszelgeteseket, foglalkozásokat tart (120 fő 20 fős csoportokban 6x20 perces foglalkozások) a tá-
borban resztvevo gyermekek részére. 2017. évhez hasonlóan idén is javasolt 2018. június 29-én a Kábítószer 
ellenes yilagnaphoz kapcsolódó zenés sportprogram szervezése. A program illeszkedik a Magyar Atlétikai 
Szovetseg által elindított Kölyök Atlétikai Programhoz, melyet a Magyar Testnevelési Egyetem Támogató 
Kore Alapitvannyal bonyolít le, így a tavalyi évhez hasonlóan a szervezéssel javasolt az Alapítványt meg-
bízni 2018 novembereben nyílt nap kerül megrendezésre a Kesztyűgyár Közösségi Házban, melyre minden 
józsefvárosi iskolabol várják a 7. osztályos tanulókat, a nyílt napon workshop keretein belül a JKEF tagjai 
foglalkozasokat tartanak. A programok fedezetére összesen bruttó 856.080,- Ft összeg biztosítása szükséges 

Nyári napközis tábor, Kesztyűgyár 
Marosi Antal prevenciós előadásai 
Tori öko-papírtoll feliratozva 
műanyag toll feliratozva 
fitt müzliszelet 
meleg ebéd előadóknak alkalmanként 
meleg ebéd járulékai 

Kábítószer ellenes világnap 2018. június 29. 
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Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Ala-
pítvány gyermek atlétika + eszközök szállítása 1 db 
Ayala Bt. Mini Koncert + hangosítás (ÁFA mentes) 1 db 
meleg ebéd 40 fő szervező részére 40 db 
meleg ebéd járulékai 

392.386,- Ft 

254.000,- 254.000,-Ft 
100.000,- 100.000,-Ft 
682,- 27.280,- Ft 

11.106,- Ft 

í 



2018. november 23. III. Nyílt Nap kerületi 7. évfolyamos tanulók részére 
emblémázott kulcstartó általános iskolások részére 300 db 254,-300 db 254,- 76.200,- Ft 

150 db 419,- 62.850,-Ft 
200 db 190,- 38.000,-Ft 

15.470,- Ft 

192.520,- Ft 

jegyzetfüzet feliratozva 
szendvics 20 fő szervező részére 
étkezés járulékai 

Mindösszesen: 856.080,- Ft 

II. A beterjesztés indoka 

Jelen előterjesztésben ismertetett kábítószer-ellenes programok megvalósítása érdekében szükséges, hogy a 
Bizottság a programok költségeiről a 2018. június 27-i ülésén döntést hozzon. 

III. A döntés célja, pénzügyi hatása 

A JKEF közbiztonsági munkacsoportjának a kerület 2018. évi nyári napközis táborában való kitelepülésé-
nek eszközigénye 342.150,- Ft összegben, Marosi Antal egyéni vállalkozó 2 előadása 50.800,- Ft összeg-
ben, a Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány megbízása 254.000,- Ft összegben, az 
Ayala Bt. fellépése 100.000,- Ft összegben, az étkezés költsége 77.556,- Ft + 31.574,- Ft járulék összegben 
igényel fedezetet, amely mindösszesen 856.080,- Ft összegben a 11301 címen biztosított a dologi előirány-
zaton. Az étkezés (77.556,- Ft) és a járulékai (31.574,- Ft) fedezetének átcsoportosítása szükséges a szemé-
lyi juttatás előirányzatára és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára, 
melyet a polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Bizottság üléséig a Budapest Főváros VIII. kerü-
let Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 
22. § (1) bekezdésének f) pontja alapján előirányzat átcsoportosítással biztosít. 

IV. Jogszabályi környezet 

A Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2.1.13. pontján alapul, mely szerint a Bizottság 
dönt a kerületi kábítószer-ellenes programok költségvetésben biztosított előirányzatának felhasználásáról. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

/2018. (VI.27.) számú Emberi Erőforrás bizottsági határozat: 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy 

1. a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közbiztonsági munkacsoportja javaslatára a 2018. 
évi nyári napközis tábor keretében történő drogprevenciós programokra az alábbiak szerint biztosít 
fedezetet: eszközigény 342.150,- Ft, Marosi Antal egyéni vállalkozó (székhely: 1182 Budapest, Ha-
lomi út 63. A épület 4/4.; adószám: 66746610-1-43) előadásokra szóló megbízási szerződése bruttó 
50.800,- Ft, a Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány (székhely: 1123 Budapest, 
Alkotás u. 44.; adószám: 19014795-2-43) 2018. június 29-i sportprogrammal kapcsolatos megbízási 
szerződése bruttó 254.000,- Ft, az Ayala Bt. (székhely: 1044 Budapest, Flottilla utca 4.; adószám: 
28467397-1-41) 2018. június 29-i zenés előadására vonatkozó megbízási szerződése 100.000,- Ft, 
vendéglátás 77.556,- Ft + 31.574,- Ft járulékai, ami mindösszesen 856.080,- Ft összeg, amelynek 
fedezete a 11301 kábítószer-ellenes programok címen biztosított. 

Határozati javaslat 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. június 27. 



2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában elfogadott szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. június 27. 

3. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti programok lebonyolításához szükséges intéz-
kedések megtételére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. június 27. 

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel mód-
jára: honlapon 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2018. június 22. 

Dr. Ferencz Orsolya 
képviselő 
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