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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi - 

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottságvéleményezi - 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi X 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
véleményezi 

- 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

- 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi 
Határozati javaslat: 

Bizottság javasolja a képviselő-testület részére 
meghozatalát. 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi 
tárgyi ügy megtárgyalását és a döntés 

Előterjesztés 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Az Országgyűlés megalkotta — az ENSZ egyezményekkel és az Európai Unió célkitűzéseivel 
összhangban — a  106/2009.  (XII.  21)  OGY határozat mellékleteként a Nemzeti Stratégia a 
kábítószer-probléma kezelésére című stratégiai programot, és életre hívta a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumok rendszerét, melynek működtetése mind helyi, kerületi, mind regionális 
szinten szükséges.  A  helyi önkormányzatok elkötelezettségét hivatottak bizonyítani a 
kábítószer-probléma kezelése terén.  A  Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladata, hogy 
összehangolják a kábítószer-probléma visszaszorításában szerepet játszó négy alappillért: a 
közösségi együttműködést, a megelőzést, a gyógyítást és a rehabilitációt, valamint a 
kínálatcsökkentést végző intézmények munkáját. 
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A  Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai közé az Önkormányzat  420/2013. 
(XI. 20.)  határozata alapján tagokat delegált.  A  tagok megbízatása a  2019.  évi önkormányzati 
választásokkal egyidejűleg megszűnt, így új tag/tagok delegálása vált szükségessé. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumba delegált tag/tagok megválasztása 
érdekében szükséges, hogy a döntéshozó meghozza döntését. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumba delegált tag/tagok 
megválasztása.  A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a  96/2000.  (XII.  11.)  számú OGY határozat, 
valamint  106/2009.  (XII.  21.)  OGY határozat felhatalmazása révén jött létre. Feladatairól, 
tevékenységéről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.)  23.  §  (5)  bekezdés  9., 11.  pontja rendelkezik, melyek 
értelmében a kerületi önkormányzat feladata különösen az egészségügyi alapellátás, az 
egészséges életmód segítését célzó és a szociális, gyermekjóléti szolgáltatás. 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  3.2.1.  pontja alapján a 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezési hatáskörébe tartozik tárgyi 
ügy. 

Az Mötv.  59.  §  (3)  bekezdése szerint a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, 
amelyet bármikor visszavonhat. 
Az SzMSz  31.  §  (1)  bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását 
bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör 
visszavonásának. 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet  1.  § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

Fenti rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva a polgármester dönt tárgyi ügyben, melyet külön íven hoz meg. 

Melléklet:  
1.  számú melléklet: Polg-Hr tervezet iesteri döntés teezet 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
.../2020.  (V.  25.)  számú határozata 

a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezetének felülvizsgálatáról 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumba az Önkormányzat részéről a 
következő személyt delegálja: 

- Könczöl Dávid önkormányzati képviselő 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  május  25. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

r. Budapest, 2020.  május 

Törvpyességi ellenőrzés: 

 

a 
Pikó András András 
polgármester 

 

    

    

Czukkerné  d  . Pintér Erzsébet 
jegyző 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POLG ÄRMESTER 

1.  számú melléklet 

/2020.  (V.  25.)  számú határozat 
a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezetének felülvizsgálatáról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése 
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  számú 
kormányrendelet  1.  § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  59.  §  (3)  bekezdés, valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester úgy döntök, hogy a Józsefvárosi 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumba az Önkormányzat részéről a következő személyt 
delegálom: 

- Könczöl  David  önkormányzati képviselő 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  május  25. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2020.  május  25. 
Pikó András 
polgármester 

1082 Budapest,  Baross  U. 63-67.  • Telefon: Ob  I 459 2100  •  E-mail:  polgarrnester@jozsefvaros. hu • www.jozsefvaros. hu 
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