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ELŐ TERJESZTÉS TOE 0  ( 

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  január  281  ülésére 

Tárgy: Javaslat drogellenes program támogatásának befogadásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

Előterjesztő: Dr. Ferencz Orsolya képviselő 
Készítette: Rókusfalvy-Bodor Gergely Humánszolgáltatási Ügyosztály 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és  a  döntés tartalmának részletes ismertetése 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és  a  Józsefvárosi Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum fontosnak tartja az ingyenes egészségügyi szűrések biztosítását  a  kerületben 
élők számára, valamint kiemelten foglalkozik azzal, hogy  a  józsefvárosi intravénás kábítószerfüggők 
részére biztosítsa  a  HIV/Hepatitis szűrés lehetőségét, és  a  kiszűrteket kezelésbe irányítsa. 
Fentiek alapján  a  Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és prog-
ramjainak támogatására kiírt KAB-KEF-18-A számú pályázat keretében  2018.  április  28-án  pályázat 
került benyújtásra  a  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz, hogy 2019-ben  is  folytatódhas-
son  a  kerületben az ingyenes  HIV, Hepatitis  C szűrés.  A  pályázat keretében  2019.  március-május 
folyamán heti két alkalommal, összesen  24  alkalommal kerül HIV/Hepatitis szűrés lebonyolításra. 

A  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tájékoztatása alapján Önkormányzatunkat  a  szűrés 
megvalósítása céljából  1.000.000,- Ft  összegben támogatja.  A  támogatás befogadása érdekében tá-
mogatási szerződés megkötése szükséges. 

Fentiek alapján javasolom, hogy az Önkormányzat kössön támogatási szerződést a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  támogatási szerződést  2019.  január 31-ig kell megkötni, ezért szükséges az előterjesztés tárgyában 
a döntéshozatal a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  január  28-i  ülésén. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja támogatási szerződés megkötése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal.  A 
támogatási szerződés a program összköltségére vetített  10%  önrészt, vagyis  115.000,-  Ft-ot igényel, 
több eves vagy tartős kötelezettségvállalással nem jár.  A  szűrés önrészének fedezete a drogellenes 
programok keretében a  11301  cím  2018.  évi maradványán biztosított  A  támogatási szerződés aláírá-
sától számított öt napon belül folyósításra kerül a támogatási összeg az Önkormányzat részére. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.)  önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  1.1.3. 
pontjában tbglaltakon alapul. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 



BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DANADA-RIMAN DINA S 
JEGYZŐ A  VÁROSGAZD BIZOTTSÁG ELNÖKE 

Határozati javaslat 

/2019. (1.28.)  számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat: 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. támogatási szerződést köt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (székhely:  1132 Bu-
dapest,  Visegrádi  u. 49.) 1.000.000,- Ft  összegben a 2019-ben megvalósuló ingyenes  HIV es He-
patitis  C szűrések támogatása érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  28. 

2. felkéri a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti támogatási szerződés és az ahhoz szükséges 
dokumentumok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  31. 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára 

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon  

A  döntés végrehajtását végző szervezet egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda 

Budapest, 2019.  január  21. 

Dr. Ferencz Orsolya 
képviselő 

KÉSZÍTETTE: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA: RÓKUSTALVY-BODOR GERGELY HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 
PÉNZÜGY! FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: .  k 
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