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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság véIeményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi X
Határ ozatí j av as|at a bizottság számár a:

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őteriesztés megtárgy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Józsefuáros onkoľmányzattnak Képviselő-testtilete I7IlzOtl. (04.07) szźlmtl
hatźrozatélban d<jntött a Jőzsefvźrosi Kábítószeriigyi Egyeztető Fórum megalakulásáról. A
Józsefuaľosi Kábítószerugyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatźtt is
elfogadta a testiilet, melyben ľendelkezett az ülésęk gyakoľiságaľól, a tisztségvisęlők
megvźiasztásának, kijelĺilésének módjáľól, valamint đelegá|ta a Jőzsefuárosi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum állandó tagsait. A Józsefuárosi Kábítószeľtigyi Egyeńető Fórum felađata
többek kcizött, hogy a Nemzeti Drogstratégiával összhangban elkészíti Jőzsefváros helyi
drogstratégiáját, mely elkészítéséhez sztiksé ges az adatok fę|tźtrása, helyzetértékelés végzése,
javaslatok megfogalmazása a helyi kozigazgatźs számára. Mindezt a helyi erőforrások
mozgósításával, a helyi szeľeplők tevékenységének ĺisszehangoIásźwa|, a szolgáItatők
tevékenységének maximalízálása éľdekében teszi.
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20II. május 23-én a lőzsefvźrosi Kábítószerügyi Egyeńető Fórum (továbbiakban: JKEF)
megalakult. Az alakllló iilésen a Fórum dĺjntĺjtt a tisztségviselők személyéről, az elnök
(szakmai elnök) Pľof. Dr. Rácz JózseĹ taĺselnök Riman Edina alpolgáľmester, a titkźLÍ pedig
Kálmándy - Pap Agnes személyében lett elfogadva.

A JKEF az alakuló tilésén haľom munkacsopoľtot hozott létre és megvźiasńotía a
munkacsopoľtok vezetőit; I. Prevenciós munkacsoport, vezeti: dr. Dénes Maľgit képviselő, II.
Áľtalomcsokkentő munkacsopoľt, vezeti oberth József (MEJOK), III. Kábítőszer
visszaszoľító munkacsopoľt, vezeti: ifi. Erdősi Sĺĺndor (Rév8 ZÍt), A JKEF további tagsaí, a
tevékenységfü irĺĺnyultsága szeľint delegáltfü magukat a külcinbĺjző munkacsoportokba. A
munkacsoportok vezetőinek megbÍzása minimálisan addig szőI, aníg a JKEF a Józsefraľosi
dro g straté g iát előkészíti.

A munkacsopoľtok 20I|. októbeľ 24-ig egyĹittesen 16 alkalommal iiléseztek. Aktívan
đolgoztak és dolgoznak azon' hogy a józsefuaľosi prevenciós, értalomcscjkkentő és

kapcsolódó addiktológiai ellátási tevékenységről, a keľĹiletben |étező illetve igényelt
szolgá|tatźlsokĺól, az elIátások koordináciőjátőI, valamint akábitőszer visszaszoľító feladatok
legalább három évet felölelő fejlesztési tęrvről egységes dokumentumot készítsenek. Az
elvégzett feladatokról JKEF 20II. októbeľ 24-ęi második ülésén számoltak be, melyen ülésen
számos mfütĺdéssel kapcsolatos témát is megtargya|t a fórum. Napirendre keľiilt a tag-, és
feladat delegálás, a pá|yézati anyagok elbírálása, támogatások kiadásĺíra döntőbizottság
Iéttehozása továbbá olvan kéľdések. amelveket a Szervezeti és Múkĺjdési Szabályzatban is
sztikséges rogzíteni.

A Képviselő-testület által jóvĺĺhagyott sZMsZ sajnos számos olyan kérdést nem rendezett'
amely a mindennapi múkcldést és a szakmai feladatok eIlźtását is jelentősen befolyáso|ja. Az
oľszágban mfü<jdő Kábitőszer Egyeńetó Fórumok szewezeilJket és mfüödésüket <inmaguk

alakítjfü ki' az a|apítő által megfoga|mazotí keľetek között, de tekintettel arľa, hogy
Jőzsefvźtrosban a Képviselő-testület dönt<jtt enőI, így a módosításokat is minden esetben jóvá
kellene hagynia. Fentiek alapjan javaslatom, hogy a kialakult gyakoľlatnak megfelelően a
helyi I(EF önmaga határozza meg SZMSZ-éI a Józsefuĺárosi onkormtnyzat által elfogadott
kerętek között.

Az elmúlt fél évben volt olyan iĺÍézméĺy, amely egy alkalommal sem jelent meg a
munkacsopoľt tilésein, az együttmfüödés szándékát sem jeleńe, továbbá olyan is, amely részt
vett volna a munkában, dę adminisztrációs hiba miatt a JKEF alakulásaról szóló
előteľjesztésben nem szeľepelt annak ellenére, hogy kulcsfontosságú szerepet Iát el
Józsefuaľosban. Kideru\t az is, hogy van olyan szervezet is, akinek a részvéte|ę - a
tevékenységének irányultsága miatt - nem indokolt, vagy a szervezet megnevezése és

képviselőj e helytelentil szerepelt az előterj esztésben.

A fenti anomáliákat a JKEF meg!źtrgyalta és egyhangúan javasolja a Képviselő-testĹiletnek az
alábbiakat.

A tagok ĺyi|véntartásból törölni szĹikséges a Wesley Intézményeket, az oszirőzsa Gondozó
Szolgálatot, a Fővárosi TEGYESZ-I. Ugyanakkor javasolja a Jőzsefvárosi Közĺjsségí Házak
Nonprofit Kft. felvételét, amelynek tevékenysége alapvető fontosságú a Józsefuárosi
Dro g straté g ia v é gr ehajtás áb an.

A JKEF mfüödését a Nemzeti Dľogmegelőzési Iľoda (NDD folyamatosan ťrgyelemmel kíséľi,
továbbá a Nemzeti Eľőfonás Minisztérium á|ta| kábítószeruggyel kapcsolatban kiírt



páIyźnatok<nál sok esetben feltétel, esetleg előny a helyi KEF ajĺánlása. Mindez ígazo|ja a
JKEF lédogosultságát.

A JKEF egységesen aľról döntött, hogy a páIytzatok értékeléséhez és azoknak a kerĹileti
drogstratégitúloz való kapcsolódása érdekében |étrehoz egy döntőbizottsáryot. Tagjai a JKEF
tisztségviselői és a munkacsoportok vezetői.

Ezen túlmenóeĺ az NDI által kiadott KEF kézikönyv alapján a JKEF javasolja e|fogadásra az
intézményi egyĹittműködési megállapodást ( 1 . számri melléklet).

Az I. munkacsoport tevékenysége soľán tisńáződott, hogy a prevenciő a|att mindenfele
addiktológiai kcjtődést ért, amelyben nemcsak az i||egá|is kábítószer fogyasztásra kell
koncentrálni, hanem szĹikséges nagyon erős fĺgyelmet szentelni a kerĹileti alkoholstratégia
feladatainak meghatátozásaľa is, mely összhangban fog állni a WHo Európai Regionális
Irodája a kockázatos alkoholfogyasztás csĺjkkentését céIző akciótervéve| (20If-2020). A
stratégia elsősorban a keresletcsökkentésľe koncentrái' de kínálati elemeket is figyelembe
vesz. A prevenciós munkacsoport célul Ílińę ki, hogy Józsęfuaĺos illegális kábítőszer
haszná|atí fertőzottségét felméľje, az iskolákra fektetve a hangsúlyt. A pľevenciós
munkacsopoľt a kiilĺjnboző kérdoíves lehetőségek közül az ESPAD mellett dĺintött, mely
kéľdőív felmérésę 35 országban több mint 100'000 diák részvéte|éve| zajIott eddig és
haszntijźk jelenleg is. A kutatás, melynek eszkoze az ESPAD kérdőív, az elnőpai diĺíkok
alkohol fogyasńásáról, dohĺínyzásźnőI és drogfogyasztásárő| szőLő nemzetközi kutatás része.
A kérdőív teljesen névtelen - nem tarta|maz nevet és semmi olyan infoľmációt, ami a|apján
azonosítani lehet a kitöltőt. Az eredményeket budapesti, országos és euľópai
összehasonlításba is ki tudjak mutatni. A munkacsoport Elekes Zsuzsźtt.jelölte meg a kérdőív
feldolgozásaĺa, aki a Budapest Corvinus Egyetem, Szociológia és Társadalompolitikai Intézet
munkatarsa. Elekęs Zsuzsa személyére az adatfeldolgozás során van sztikség, mert
Budapesten tĺibb keľületben kitöltették mtn az ESPAD kérdőíveket, és mivel a budapesti
adatokkal ő rendelkezik, természetszeruleg kizźtrőIag ő tudja az osszehasonlítást elvégezni
más kerĹiletęk hasonló korosztáIyi hasznźůatával. Ezen tul Elekes Zsuzsa van kapcsolatban
Bjöľn Hibell professzorral az ESPAD kérdőív kidolgozőjáva|, aki felé a kérdőív szerzóí
j o gával kapcsolato s intézkedéseket kell megtenni.

A JKEF egységesen javasolta az ESPAD kéľdőíwel történő felmérést, a JKEF munkájában
résztvevő szervezetek térítés nélkiil vá||a|ták az oktatást és a lekérdezést, a felméľt kérdőívek
telj e s fe ldo Igozásának hatánđej ét 20 1 2. maľcius kö zep ére tűńe ki.

Az ártalomcsĺjkkentő munkacsopoľt a kźhítőszer visszaszorító munkacsoporttal közĺ}sen
átlagosan havonta ülésęzett. Meghatározttlk az a|ábbi fő feladatokat: áľtalomcsökkęntő
stľatégia elkészítése ĺisszhangban a prevenciós és kínálatcsökkentési teľtiletekke|. E,gyeńeto
fürumok, képzések, ismeretterjeszto előađások taľtását sztikségesnek taláIjak azért,hogy egy-
egy kiemelt terĹileten szükséges képzéssel, ismeľetterjesztéssel egybekötĺitt egyeńetó
fürumokon a Jőzsefvaľosban ellátási tevékenységet folýató szociális' egészségtigyi,
önkormányzatí szervezetek gyakoľlati szakembereit tovább képezzék. Az egyeńetésekľe és
képzésekľe a munkacsoportok 20II. november 30-ig tesznek javaslatot.

A Józsefuárosi drogstľatégía elkészítésére, a Jőzsefuaľosi áľtalomcsökkentő és kapcsolódó
adđiktológiai ellátási tevékenységekľől, a keľületbenlétező illetve igényelt szolgáltatásokľól
az ellátésok kooľdináciőjfuő|,továbbá egy |ega|ább 3 évet felcilelo fejlesztési tervľől egységes
dokumentumot készítenek, mely a Jőzsefvárosi drogstratégia része lesz. Ezt két ütemben
töľténik: 201I. november 30-ig egy főbb pontokat tartalmaző tervezet, 2012. március



közepéig egy részletezett, szoveges foľmában elkészĹi|t aĺyag. A két időpont között lehetőség
nyílik a stratégia megvitatásźna, hiényzó információk pótlásáta, a prevenciós és kínálat
csokkentési területek összehangolásra. A bontás azért különösen indokolt, mert az ,,IJj
Nemzeti Dľogstratégia'' elkészülte is eĺľe az időpontra vźrhatő, melynek aktualitásairól prof.
Dr. Rácz József mondta el a lényeges ľészeket, tekintettel arra, hogy az országos stratégia
munkacsoportjának tagsa, annak kidolgozásában aktívan közremfüöđik. A III. munkacsopoľt
további fó feIaďata a statégiához frlzoďő helyzetelemzés. Fontosnak tartja a kiilönböző
szakteľületek szakmai tájékońatźtsát, továbbképzését, különös tekintęttel a háziorvosokľa.

A JKEF elfogadta a keľületi stratégia elkészítésének ütemtervét, melyben a kęrületi stľatégia
elkészítésének végső hataľidejét 2012. március 30-ban hattnońa meg, ĺisszhangban az uj
magy aÍ Nemzeti Dľo gstľaté gi ával.

A képviselő-testület hatáskĺire: ow. t. $, 2. $-ában foglaltakon alapul.

Fentiek alapj án kéľem az alá'Jobi határ ozati j avaslat elfo gadás át.

H,ł'rÁnoz,ą'TI JAvAsLAT

A Képviselő tęstülęt úgy dönt, hogy

l. elfogađja a lőzsęfyárosi Kábítószerügyi Egyeztetó Fórum tevékenységérőI sző|ő
beszĺĺmolót és fudomásul veszi, hogy a Józsefuárosi KábítószeľĹigyi Egyeztető Fórum
elnöke prof. dr. PtáczJőzsef, taľselnöke Rimán Edina.

2. fe|hataImazza a Jőzsefyárosi Kábítószeriigyi Egyeztetó Fórumot, hogy meghatźrozza
szervezeti és mfüödési szabályait azzal', hogy a JózsefuiíľosíKźlbítőszerugyiEgyeztető
Fórum állandó tagai az önkormányzatrészéróI:
- Riman Edina
- Zęntaioszkár
- Kaiser József
- đr. Dénes Maľgit
- dľ. Révész Márta
A Polgráľmesteri Hivatal részérő|:
- a gyeľmekvédelmi iľoda vezetője
- a szociális irođavezetője
Az ĺjnkorm ány zat gazđasági társ as ágai :

- Rév& Zrt.
- Jőzsęfuárosi Kulturális és Sport Nonprof,rt Kft.
- Kozösségi HázakNonpľoÍit Kft.
A józsefuárosi egészségügyi-, szociális és oktatási intézmények:
- Jőzsefuaľosi Egészségügyi Szolgálat
- Jőzsefuarosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont
- BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
- JőzsefuaĺosiLgazgatőiMunkaközĺisség
- JőzsefuaľosiIntézményvezetőiKollégium
- Jőzsefuárosi Gyermekvédelmi Munkaközösség
A j ózsefu áľo si civil szerv ezetek r észér őI:
- Kék Pont Dľogkonzultációs Központ és Dľogambulancia Alapítvĺíny
- Megálló Csoport Alapítvany
- Kapocs Ifiúsági Szolgálat onsegítő Alapítvany
- MEJOK Józan Babak Klub



- továbbá a BRFK VIII. ker. Rendőrkapitányságés azBgyhazngyí Tanács.
aJőzsefvárosiKábítószerugyíEgyeztetoFórumazalábbifeladatokat|átjaeI:
a đrogproblémakęzelésére vonatkozó helyi stratégia előkészítése,
adatok fęItárása,helyzeÉrtékelés végzése, a szfüséges felađatok feltérképezése,
infoľmáció ár ariás bizto s ítása,
javaslatokmegfogalmazásaahelyikozígazgatásszttméra,
a helyi erőforrások mozgósítása,
a helyi szeľeplők tevékenységének összehangolása,
aszo|gźitatókhatékonyságanakmaxima|izáIása,
kapcsolódás az országos pľogfamokhoz,
visszacsatolás a helyi és oľszágos sziĺtek'hez,
oľszágos, illetve nemzetkĺizí pá|yźzatokon való helyi részvétel koorđinálása és
elősegítése szakmai ajánlóként,
évente egy alkalommal részletes beszámolót készít az év soľán eLvégzett munkaĺól,
évenként pedig szźtmot ad folyó tevékenység&őI aNemzeti Drogmegelőzési Iľodĺínak
valamint az önkorm źnyzat képviselő-testiiletének.

jővźhagyja az előterjesaés l. szźtmt mellékletét képező együttműködési
megállapodást,
az ESPAD kérdőív feldolgozásaľa Elekes Zsuzsát a BCE Szociológiai és
Taľsadalompolitikai lĺtézet munkatarsát bizzameg, a szeruődés fedezętérę a20I2. évi
költsé gvetés tęrhéľe 40 0. 000, - Ft-ban előzetes kötelezetts éget v áIIaL.
felkéri a polgármestert az 5. pontban foglalt szętzođés altirásáta.
felkéri a polgáľmestert, hogy a 4. pontban foglaltakat az ĺjnkormányzat 2012. évi
költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: 1- 4. pont: 20II. december 15.

5.-7 pont: a2012. évi kciltségvetés tervezése
A dtintés végľehajtását végző szewezeti erység: Humánszolgtitatási |JgyosztáIy,
Gyeľmekvédelmi lroda, Pénzügyi IJ gy osztá|y

Budapest, 201I. december. I 5. ,-). c I( Mu.ąv /
Rimán Edina /

alpolgáľmester
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