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ELŐTERJESZTÉS 
az Emberi Erőforrás Bizottság  2019.  május 8-ai ülésére 

Tárgy: Javaslat kábítószer-ellenes programok megvalósításával kapcsolatos döntések 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 Emberi Erőforrás Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A) A  Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető  Forum  (továbbiakban: JKEF) javasolja a Fiatalokat, 
Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) programjának támogatását. 
Az Egyesület a JKEF tagja. Az Egyesület programja keretében a korábbi években folyamatosan végezte a 
Magdolna-negyed Program III. keretében megkezdett alacsonyküszöbű ellátást. Az elmúlt időszakban 
részben az Önkormányzat támogatásával, részben pedig az Egyesület saját finanszírozásában működtetett 
utcai megkereső tevékenység eredményeképpen, 2015-ben az Egyesület elindította TEREP Klub 
programját, melyhez helyiséget a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. biztosít, együttműködési 
megállapodás alapján. Az Egyesület a megkereső munka és a TEREP Klub bázisán el kívánja indítani 
„Ifjúsági Tér" programját, mely egyben új alapokra helyezné gyermekekkel végzett tevékenységét. 

Az Egyesület az „Ifjúsági Tér" programhoz kér támogatást.  A  program a Józsefváros Magdolna negyedben 
működtetett alacsonyküszöbű ellátás keretében valósul meg. 

Az utcai megkereső munka eszközeire építve a program rövidtávú célja az ellátási területen fellelhető  12  és 
20  éves kor közötti, függőség kialakulásában veszélyeztetett fiatalok felkutatása és a velük való 
kapcsolatfelvétel. Fontos a célcsoport tagjainak és családjuknak kezdeti és folyamatos bevonása. 
Középtávú cél a bizalmi kapcsolat kiépítése, amely lehetőséget biztosít a célcsoport számára új minták 
megismerésére a közösen eltöltött szabadidős programokon keresztül. Hosszútávon cél, hogy a függővé 
válásban veszélyeztetett fiatalokban kialakuljon az egészséges életvitel iránti igény. Emellett cél az is, hogy 
a kliensek szükségleteit felmérve hozzásegítse őket más társszolgáltatók ellátásaihoz (családsegítő és 
gyermekvédelmi szolgálat, addiktológiai konzultációs lehetőség, pszichológiai tanácsadás, pályaorientációs 
tanácsadás, hozzátartozók számára csoportfoglalkozás, stb.). 

A  program fő elemei: 
1. Ifjúsági tér 

1.1  Utcai megkereső munka 
1.2  Klubfoglalkozások 

2. Kortárs segítő képzés 

A  program heti  20  órában működik, amelynek része az utcai megkereső munka és az állandó helyszínen, az 
Ifjúsági térben délutánonként és a Mátyás téren hétvégi időpontokban megtartott foglalkozások. 
A  megkereső munka során cél egyrészről a  12  és  20  év közötti fiatalok és fiatal felnőttek felkutatása, 
valamint a kortárs véleményformálók bevonása az utcai gondozásba.  A  szociális munkások a célterületen 
gyalog járva keresik fel a fiatalok által sűrűn látogatott tereket (játszóterek, közparkok és plázák). 
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A  megkereső munka során cél a megjelölt korosztály szükségleteinek felmérése, majd bevonása az általuk 
kínált alternatív szabadidős programokba. Az utcai megkereső munka lényegi eleme a kapcsolatépítés, a 
bizalmi kapcsolat kiépítése elsősorban a „csellengő" fiatalok esetében hangsúlyos. 
Veszélyeztetettségüket tekintve, életkor alapján bontva, három csoport kerül megkülönböztetésre az utcai 
megkereső munka alatt, számukra tartalmas szabadidő eltöltési lehetőséget kínálva: 

1) a kerületben magántanulói státuszban lévő, tehát közoktatási intézményt nem látogató,  de  még a 
tankötelezettségi korhatár felső küszöbét el nem érő  12-15  év közöttiek, 

2) a  16-20  éves, tehát a tankötelezettség felső határát elérő, és az iskolarendszerből kikerült,  de  a 
munkaerőpiacon nem foglalkoztatott szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok, 

3) a közoktatási intézményekbe rendesen járó, azonban iskolai szünetben csellengő gyeri iekek. 

Human  és szervezeti erőforrás: 
Az utcai megkereső munkát  2  fő szociális munkás, míg az Ifjúsági Térben történő ügyeletet  3  fő látja el. 
Szervezeti erőforrásként a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület által biztosított 
intézményi háttér áll.  A  program időtartama  2019.  március -  2019.  szeptember  30. 

 

összeg: tárgy: 

PR,  marketing költségek 200.000,- Ft szórólapok, kiadványok költségei, intemetes felület 
fejlesztése, intemetes kommunikáció 

Kommunikációs költségek 75.000,- Ft telefonköltség, intemetköltség, postaköltség 

Megbízási, vállalkozói díj 
(számlás kifizetés) 

2.100.000,- Ft szociális munkások költsége vállalkozói számla alapján 

Bérjellegű kifizetések 230.000,- Ft bérek, bérjellegű kifizetések, szakemberek és 
önkéntesek részére (járulékkal, adókkal, közterhekkel 
növelt összeg) 

Megbízási, vállalkozói díj 
(számlás kifizetés) 

1.400.000,- Ft szupervízió, képzés költsége, közbiztonsági oktatás 

Foglalkozási kellékek költségei 200.000,- Ft játékok, fejlesztő eszközök, művészeti eszközök 

Élelmiszer, étkezés költségei 250.000,- Ft ásványvíz, gyümölcs, tea, étel kapcsolatfelvételkor 
kliensek számára 

Szerkesztési költségek 120.000,- Ft kiadványok szerkesztése, grafikai díja 

Kiadások összesen: 4.575.000,- Ft 

 

B) A  JKEF célkitűzéseinek egyik kiemelt fontosságú pillére a hatékony iskolai drog-prevenciós program 
bevezetése a józsefvárosi iskolákban.  A  program részeként az Emberi Erőforrás Bizottság korábbi döntései 
alapján  2015.  évtől kezdődően több alkalommal személyiségfejlesztő, drogprevenciós célú továbbképző 
műhelymunka és képzés valósult meg Életvezetési ismeretek és készségek címmel, a SYLVAX 
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:  4400  Nyíregyháza, Sarkantyú utca  25.  fszt.  1.)  és 
Csendes Éva egyéni vállalkozó szervezésében, mely program a pedagógusok és a szociális ágazatban 
dolgozók részéről népszerűnek mutatkozott. 
Ezt a korábban országosan alkalmazott iskolai drogmegelőzési programot, a Kábítószerügyi Tárcaközi 
Bizottság Prevenciós munkacsoportja adaptálta magyar körülményekre.  A  program amerikai kormányzati 
szakmai és anyagi segítséggel, szakértő közreműködésével, kétéves munkával, Csendes Éva 
projektkoordinátor vezetésével valósult meg.  A  program független tudományos értékelését az Országos 
Közoktatás Értékelési Központ végezte el  5  éven át többféle módszerrel,  150  iskolában, beleértve a 
kontrollcsoportokat is.  A  program minden tekintetben hatékonynak bizonyult.  A  programot Csendes Éva 
2017.  évben akkreditálta (alapítási engedély száma:  S-05-007/2017). 

A  tervek szerint  2019.  május  14.  —  17.  és  2019.  június  3.  —június  6.  között  2  alkalommal megszervezésre 
kerülő továbbképzés célcsoportja a józsefvárosi szociális ágazatban dolgozók  (20  fő).  A  program 
lebonyolítója Csendes Éva egyéni vállalkozó (székhelye:  2093  Budajenő, Régész  u. 4.;  adószáma: 



70774223-1-33),  a program egyedi jellegére tekintettel beszerzési eljárás a programra nem folytatható le.  A 
négynapos,  40  órás akkreditált továbbképzés költsége:  (48.000,-  Ft/fő)  20  főre összesen:  960.000,- Ft. 
További költség a képzésen kiosztásra kerülő háttéranyag:  (1.470,-  Ft/fő) összesen  29.400,- Ft, 
mindösszesen: bruttó  989.400,-  Ft/alkalom. 
A  képzés alatti vendéglátás költsége alkalmanként bruttó  156.500,- Ft+ 63.711,- Ft  járulék, összesen 
313.000,- Ft  +  127.422,- Ft  járulék.  A  két továbbképzés fedezet igénye mindösszesen:  2.419.222,- Ft. 

C)  A  JKEF Közbiztonsági Munkacsoportja az alábbi programokat javasolja lebonyolítani.  A  programok 
illeszkednek a Józsefváros Kábítószer-ellenes Stratégiához, a korábbi években is lebonyolításra kerültek, 
melyekhez az Emberi Erőforrás Bizottság döntései biztosítottak fedezetet.  A  megrendezésre kerülő 
programok a kábítószer-probléma kezelésének társadalmi tudatosságát kívánják elősegíteni, emellett 
céljuk, hogy a kábítószer-fogyasztás témaköréről minél több információt juttasson el játékos, 
ismeretterjesztő formában a fiatal, legveszélyeztetettebb korosztályhoz, egyben pozitív alternatívákat 
mutasson a szerhasználattal szemben. 

Program:  2019.  évi Józsefvárosi Rendőrnap;  2019.  május  25. 
Helyszín: VIII. kerület Rezső tér 
A  JKEF sátorban települne ki a Rendőrnapon.  A  rendezvény alkalmas a JKEF programjainak, 
tevékenységének megismertetésére. Szóróanyagok kihelyezésével, drogtotó kitöltésével, drogprevenciós 
beszélgetésekkel végeznének a kollégák felvilágosító munkát az érdeklődő kerületi lakók részére. 

eszköz darab Nettó ár/db összes bruttó ár 

szendvics  20  fő szervező részére 100 150,- 19.050,-

    

+ 7.755,-járulék 
roll up 6 25.000,- 190.500,-

 

reflective  jólláthatósági pánt, óvodások részére 1.000 200,- 254.000,-

 

összesen: 

  

471.305,- Ft 

Program: Kábítószer ellenes világnap;  2019.  június  26. 
Helyszín: Mátyás tér, Kesztyűgyár 
A  program illeszkedik a  Magyar  Atlétikai Szövetség által elindított Kölyök Atlétikai Programhoz, melyet a 
Magyar  Testnevelési Egyetem Támogató  Köre  Alapítvánnyal (székhely:  1123 Budapest,  Alkotás  u. 44.; 
adószám:  19014795-2-43)  bonyolít le, így a tavalyi évhez hasonlóan a szervezéssel javasolt az Alapítványt 
megbízni.  A  zenés programot a már ismert  Ayala  Bt. biztosítja  mini  koncert keretében. 
Célcsoport: Nyári Tábor résztvevői 

2019.  június  26.  Kábítószer ellenes világnap Kesztyűgyár napközis táborában  120  gyermek és segítő 
felnőttek részére  08.00.-16.00-ig 

eszköz, személy 
darab Nettó' ár Brutto'  a' r összes  

bruttó ár 
Testnevelési Egyetem Atlétikai Tanszék 
gyermek atlétika + eszközök szállítása 1 200.000,- 254.000,- 254.000,-

 

Ayala Bt. Mini  Koncert + hangosítás (ÁFA mentes) 1 100.000,- 100.000,- 100.000,-

 

Meleg ebéd  40  fő szervező részére (rendőrség, 
polgárőrség, KEF tagok, közterület-felügyelők, fenti 
programban résztvevők) 40 1.500,- 1.905,- 

76.200,-  + 
31.021,-járulék 

összesen: 

   

461.221,- F 

Program: „Ne nézzük el...!" rendezvénysorozat; nyitóprogram:  2019.  június  26. 
Helyszín: Mátyás tér, Kesztyűgyár 
A  kerületi napközis nyári tábor keretében a munkacsoport  2019.  június  26.  —  2019.  augusztus  28.  közöt 
megvalósuló, összesen  6  alkalommal (heti  1  alkalommal) két óra időtartamban drogmegelőzési 
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kínálatcsökkentést elősegítő játékos beszélgetéseket, foglalkozásokat  tart (120  fő részére,  20  fős 
csoportokban  6x20  perces foglalkozások)  a  nyári táborban résztvevő gyermekek részére.  A  korábbi évekhez 
hasonlóan idén  is  javasoljuk megrendezni  a  Kábítószer-ellenes világnaphoz kapcsolódó zenés 
sportprogramokat, mely egyben  a  „Ne nézzük  ei...!"  rendezvénysorozat nyitóprogramja  is. 
Célcsoport: Nyári Tábor résztvevői 

Nyári táborban interaktív előadás  6  szerdai nap  (120  gyermek + kísérők részére alkalmanként) 
2019.  június  26.  és augusztus  28.  között. 

szóró anyag részletezve: 
darab 

150 

Nettó ár 

200,- 

BruttoOE  ái 

254,- 

összes 
bruttó ár 

38.100,-

 

Tori öko-papírtoll feliratozva 
műanyag  toll  feliratozva 1.000 70,- 89,- 88.900,-

 

fitt müzliszelet 1.000 60,- 76, 76.200,-

 

meleg ebéd előadóknak alkalmanként 18 1.500,- 1.905,- 
34.290,-  + 

13.959,-járulék 

    

251.449,- Ft 

II.  A  beterjesztés indoka 
Jelen előterjesztésben ismertetett kábítószer-ellenes programok megvalósítása érdekében szükséges, hogy a 
Bizottság a programok költségeiről a  2019.  május  8-aj ülésén döntést hozzon. 

III.  A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A) A  Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület TEREP  Klub-Ifjúsági Tér 
programjának támogatása  4.575.000,- Ft  összegben, amelynek fedezete a  11301  kábítószer-ellenes 
programok címen biztosított. 
B) Az Életvezetési ismeretek és készségek című pedagógus továbbképzés  2  alkalommal történő 
megszervezése és lebonyolítása érdekében a Csendes Éva egyéni vállalkozóval kötendő megbízási 
szerződés  1.978.800,- Ft  összegben, a továbbképzések vendéglátása  313.000,- Ft  +  127.422,- Ft  járulék 
összegben, amelynek fedezete a  11301  kábítószer-ellenes programok címen biztosított (mindösszesen: 
2.419.222,- Ft). 
C) A  JKEF közbiztonsági munkacsoportjának szervezésében megrendezésre kerülő rendőrnap eszköz 
költsége  444.500,- Ft,  a  2019.  évi nyári napközis táborában való kitelepülésének eszközigénye  203.200,- Ft 
összegben, a  Magyar  Testnevelési Egyetem Támogató  Köre  Alapítvány megbízása  254.000,- Ft  összegben, 
az  Ayala  Bt. fellépése  100.000,- Ft  összegben, az étkezés költsége  110.490,- Ft  +  44.980,- Ft  járulék 
összegben igényel fedezetet, amely mindösszesen  1.183.975,- Ft  összegben a  11301  címen biztosított. 
A  Képviselő-testület a  2019.  április  30-i  ülésén a  2018.  évi pénzmaradvány terhére  8.194  e  Ft  fedezetet 
biztosított a kábítószer-ellenes programokra a  11301  címen (személyi juttatás előirányzaton:  347  e  Ft, 
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzaton:  179  e  Ft,  dologi előirányzaton: 
7.668  e  Ft).  Az  A)-C) pontok szerinti programok  8.178  e  Ft  fedezetet igényel.  A  fentiekben részletezett 
programok költségigénye miatt szükséges az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
előirányzatára  4.575.000  Ft-ot átcsoportosítani a dologi előirányzatról, melyet a polgármester a Bizottság 
üléséig a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi költségvetéséről szóló 
36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet  22.  §  (1)  bekezdésének  f)  és  h)  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. 
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Határozati javaslat 

/2019. (V.08.)  számú Emberi Erőforrás bizottsági határozat: 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy 

a Józsefváros területén  komplex  szociális utcai megkereső és ifjúsági foglalkozások keretében zajló 
Terep  Klub-Ifjúsági Tér program  2019.  szeptember 30-ig tartó lebonyolítása érdekében a 
Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesülettel (székhely:  1091 Bp.,  Üllői út  107. 
fszt./III, adószám:  18254321-1-43) 4.575.000,- Ft  összegben kerüljön támogatási szerződés 
megkötésre, amelynek fedezete a  11301  kábítószer-ellenes programok címen biztosított. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  8. 

2. hozzájárul ahhoz, hogy a kerületi kábítószer-ellenes program keretében tartandó Életvezetési 
ismeretek és készségek címmel,  20  fő józsefvárosi szociális ágazatban dolgozó részére  2019.  év 
folyamán két alkalommal, egyenként négy napos,  40  órás továbbképzés lebonyolítása érdekében 
Csendes Éva egyéni vállalkozóval megbízási szerződés kerüljön megkötésre  1.978.800,- Ft 
(989.400,-  Ft/alkalom) összegben, amelynek fedezete a  11301  kábítószer-ellenes programok címen 
biztosított. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  8. 

3. felkéri a polgármestert a határozat  2.  pontja szerinti képzés vendéglátásával kapcsolatos 
intézkedések megtételére egyenként bruttó  156.500,- Ft  +  63.711,- Ft  járulék, összesen  313.000,- Ft 
+  127.422,- Ft  járulék összegben, amelynek fedezete a  11301  kábítószer-ellenes programok címen 
biztosított. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  8. 

4. a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közbiztonsági munkacsoportja javaslatára a  2019. 
május  25-i  Rendőrnap eszközigénye érdekében  444.500,-  Ft-ot, vendéglátásra pedig  19.050,-  Ft-ot 
+  7.755 Ft  járulékait biztosít, amelynek fedezete a  11301  kábítószer-ellenes programok címen 
biztosított. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  8. 

5. a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közbiztonsági munkacsoportja javaslatára a  2019. 
évi nyári napközis tábor keretében történő drogprevenciós programokra az alábbiak szerint biztosít 
fedezetet: eszközigény  203.200,- Ft,  a  Magyar  Testnevelési Egyetem Támogató  Köre  Alapítvány 
(székhely:  1123 Budapest,  Alkotás  u. 44.;  adószám:  19014795-2-43) 2019.  június  26-i 
sportprogram szervezésével kapcsolatos megbízási szerződése bruttó  254.000,- Ft,  az  Ayala  Bt. 
(székhely:  1044 Budapest,  Flottilla utca  4.;  adószám:  28467397-1-41) 2019.  június  26-i  zenés 
előadására vonatkozó megbízási szerződése bruttó  100.000,- Ft,  vendéglátás  110.490,- Ft  +  44.980,-
Ft  járulékai, ami mindösszesen  712.670,- Ft  összeg, amelynek fedezete a  11301  kábítószer-ellenes 
programok címen biztosított. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  8. 



KÉSZÍTETTE: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 

RÓKUSFALVY-BODOR GERGELY HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: UI 
JOGI KONTROLL: cOE7 

kDR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

DANADA-RIMÁN EDINA 

JEGYZŐ 
ZENTAI OSZKÁR 

AZ  EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁG ELNÖKE 

6. felkéri a polgármestert a határozat  1-5.  pontja szerinti programok lebonyolításához szükséges 
intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  14. 

7. felkéri a polgármestert a határozat  1-2.  és  5.  pontjában elfogadott szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  14. 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: honlapon 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2019.  április  30. 
oac /—

 

Dr. Ferencz Orsolya 
képviselő 
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