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A

Pont Dľogkonzultációs és Drogambulancia Kozhaszn,Ú Alapífuanye syüttműködé si me eállapodás felmondásáľa

napirendet nyílt ülésęn kell targya|ru, ahatározat elfogadásához minősített szavazattobb-

ség sztikséges.
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Hattr ozati jav as|at a bízottsźĘszźlmára: -

TÍsztelt Képviselő-testület!

I. Előzmény

Józsefuáros területén, aKáiváriatér 5. szźlm alatt mfüödĺjtt korábban a KEK PONT Drogkonzultációs Központ és Drogambuiancia Kozhaszĺu Aiapítvźny által műkcidtetett áľtalomcsĺjkkentő progľam' ahol elsősorban tűcserę programot folýattak az intravénás droghasznźůők
számźlra. A hĺcsere pľogľam lényege, hogy az intravénás đroghasználók díjmentesen és anonim módon tudják az ambulanciiín lecseréIru az általuk hasznźit injekciós tiĺt. A dľogambulancia tevékenysége sajnálatos módon több szempontból is problémźlkat okozott a kerületnek,
a lakosoknak:
- A tíícsere-program koztisztasági, kÓzegészségügyi hatása: a kliensek źita|használt tfü nagy
része aKá|varia téľés környékén ta|á|hatő közteľületekľe, illetve eldugott ún.'' belövő helyekre'' került, veszé|yeztetve ezzel nemcsak a dľoghasználók, hanem a civil lakosság egészségét
is.
ÉffiKHZETT
2015 sl[PT
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A tűcsere-pľogram kozbiztonsági hatásą: a program klienskörében gyakoľi volt a beszerzési
bűnözés, a Vagyon elleni bűncselekmények, lopás. A VIII. keľiileti rendőrkapitĺányság jelzése
szerint azilyentípusúbúncselekmények közvetlentil aKáIvfuia téľkĺirnyékénis kimutatható-

ak voltak.

Fenti problémak míatt 2OI0. év elején egyeztetésre került soÍ az onkormanyzat, a I(ÉK
PONT Alapítvany, a kerületi rendőĺkapitźnyság, a kerületi tisztĹfőorvos, aJózsefuaľos Közbinoĺságáért és Köztisztaságáért Kft. részvételével,me|y egyeztetésen a KEK PONT Alapítvtny részIetes és érdemi javaslatokat tett a lehetséges egyiittmfüöđési formákľa. A ľésztvevők
a

következő területeken állapodtak meg:
- kĺjzös fellépésa közteľĹileti drogszemét kezelésében (fertozott közteľületek és belĺjvő
helyekf eltérképezése,rendszeľesellenőrzés,takarítása),
- a jőzsefuarosi fiatalak nagyaúnyu érintettségemiatt k<jz<js pľevenciós programok ki-

-

do|gozása és vé grehaj tása,
helyi lakosság kĺjzös tájékoztatása a sztikséges tudnivalókľól, közĺjs kommunikáció,
a KEK PONT Alapítvány számáta egy lehetséges új helyiség, új helyszín k<jztĺs felkutatása, ahol a szolgáItatás folyatása a lakosság szźtmárakevésbéétzékeIhető problémát

a

jelent,
az eddigi tiĺcsere gyakorlathoz képest az Alapítvźnycsökkenti a kiadott tlikszźmát,
közĺjs kiđolgozásaegy kerületi drogstratégiźnak.

Az

egyeńetés követően a Képviselő-testület 5912010, (II.17.) szźlmíhatározata a|apjźn a Budapest Józsefuĺírosi onkormtnyzat20|0. maľcius 5. napjától hatáĺozat|an időtartamú egyĺittműködési megállapodást (mely megállapodás az ę|őteľjesztés 1. sz. mellékletét képezĺ)kotött
a KEK Pont Dľogkonzultációs Központ és Dľogambulancia KozhasznűAlapítvánnyal (továbbiakban: rÉr ľont), az egyĹittmfüödés pénzbeli támogatássa| az onkoľmányzattészétől nęm
jáÍt.

A megállapođás tárgya: a szociális

igazgatásľól és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt) 65lA. $ (2) bekezđésébenfoglaltaknak megfelelően szenvedélybetegek tészérękciz<isségi alapeIlźľrás, valamint a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően
szenvedélybetegek részéręalacsonyküszöbű ellátás nyújtása Józsefuaros teniletén. A szolgáltatásokat a KEK Pont a Józsefuaľos teľületén é1ő szeľhasznáIők és hozzźúartozőLk számáta
téľítésmentesen bizto sítj a.
A megállapodás 5. 3. pontja szeľint a KEK Pont k<jtelezetĺsége a szo|gáItatást igénybevevő
ellátottak szźĺnźranyitva á1ló helyiség mindenkori helyszínéľől,valamint a megkeľeső tevékenység soľán feltĺáľt - a rejtett dtoghasznźtlói csopoľtok által hasznźl|t - helyek és kĺirnyékén
ta|á|hatő utc ai dľo gs zemét b e gffi té s e é s b i ztons ág o s szál lítás a.

megállapodás alapvető célja a rÉr Pont tevékenységébőlfakadó problémák - trĺcsereprogľam koztisztasági, közegészségügyi, kĺjzbiztonsági negativ hatása tapasńa|ható elsősorban a KáIvaria tér és kĺimyékén_ egyĹittműködésen alapuló megoldása, megsztintetése volt.
Az onkormźnyzat amegźrlĘapodásban vźi|alta a KÉKPont számara egy a tevékenységeIIátásaľa alkalmas és lakossági szempontból megfelelőbb <inkoľmányzati tu|ajdonú helyiség megkeresésétés bérbeadását. A KEK Pont és a Kisfalu Kft. k<jz<jtt 2012. március 9. napjan kelt
értelmébena l086
hatélĺozottidőtaĺtamú , 2016. december 3I. napjáig taľtó bérleti
^szerződés
helyiség
került biztosításBudapest, Magdolna u, 43. szźĺmalatt egy 69 m'-es és egy 55 m"-es
ra. kedvezményes bérleti đíiťtzetése mellett.

A

II.

A beterjesztés indoka

Az onkoľmźnyzat felé érkezett negatív jelzések, mely a KÉKPont źital szeruezett

tűcsere
prograÍIrmal hozhatók ĺisszefiiggésbe, indokolttá tették a szervezettel kötött együttműködési
megállapođás felmondásanak megvizsgálását és fentiek alapjźnjavasolom az egyuttmtiködési
megállapo dás felmondását.

Az

egyĹittműködési megállapodásban rogzített 90 napos felmondási hatátidő miatt javasolt,
hogy a Képviselő-testület dcjntését a szeptember 18-i ülésénmeghozza.

III. Tényátlás

Lakossági bejelentések, valamint a Józsefuárosi Kĺjaeriilet-felügyelet (továbbiakban: JKF), a
Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gźt|at (továbbiak: JVSZ), valamint a keľĹileti ľendőrkapitányság jelzésęi szętint a keľĹiletben jelentős számű eldobott injekciós ťutaláIhatő,
A k<jzterĹilet-feliigyelet dolgozói napi szintentaIá|koznak konkľét helyszíneken koncentrálódó
eldobott injekciós túkkel és fecskendőkkel Józsefuaros területén. Ezekahelyszínek aKá|vária
tér _ Diószeghy utca _ Pľáteľ utca _ Losonczi tér _Lujza utca _ Magdolna utca _ Dobozi utca
_ FIDO tér _ Teleki tér, mely területek a KEK Pont Kontakt Pľogľam kĺiľül csoportosulnak, és
az itt míködő tűcsere pľogram mintegy hozadékaként foghatók fel. A Közterület-felügyelet
táj ékodatása az előterjesztés 2. sz. mell ékl etét képezĹ
A JVSZ tájékońatása szeľint (előterjesztés 3. sz. melléklete) munkatársai a feltétę|ezhetően
kábítószer fogyasztáshozhaszná|t injekciós hĺket folyamatosan gytĺjtik Józsefuaľos kĺjzteriiletein. 2013. januáĺ hónaptól augusztus hónapig összesen 2027 dnab hasznźr\t tiĺ begffitése
történt meg' az adott időszakľa vonatkoző túszedések szánát utca szerinti megoszlásban a
melléklet tartaImazza. A táblázatból jól |źthatő, hogy az eldobott fecskendőkkel legjobban
fertőzótt teľületek Józsefuáros egyes teľei, melyek kĺjzül kiemelkedik a Golgota, Teleki, Dobozi, KáLvaria, Molnár Feľenc és Losonci tereken begyíĺjtött tÍik száma. A felsoľolt teľek közül 3 helysziĺen a gyeľmekek źitalhasznáIt játszőtér ta|á|hatő, ami egészségügyi szempontból
külön veszéIyhe|yzeteket teremthet. A kźhítőszer fogyasztással <jsszefiiggésben kięmelten
fertőzött teniletnek mondható még a Diószeghy, Kőris, Illés, Dankó és Szigony (beleértve a
Szigony parkolót is) utciák, illetve azokkonĺętlen kĺ!ľnyezete. A II. János Pa| pápa t& és az
Auróľa utcát figyelmen kívül hagyva szintén megállapítható, hogy akábítőszer fogyasztáshoz
hasznźit eszközök - mely alapján vélelmezhető a konkrétfogyasńás helyszíne is - a Népszínhaz - Te|eki tér - orczy út - Üllői út - Bókay utca - Práter utca - Szigony utca - Baross utca Dankó utca - Mátyás téľés Nagyfuvaľos utcák á|taIhatźrolt területen kiemęlt számbanta|źihatók meg Józsefuáros egyéb keľiiletľészeihezviszonyítva.

A KÉK Pont és aJYSZköz<jtti egyiittmfüödésről elmondható, hogy azkiztrő|aga fecskendő
gyĺíjtésére
alkalmas dobozok tirítésérekorlátozódik, hiszen a JYSZ munkatĺĺľsaiaz á|ta|uk

gytĺjtött ttĺket (speciális csipesz és védofelszerelés alka|mazźsával) dobozokban (vĺidrökben)
helyezik el, melyek feltĺjltésekor a KÉKPont cserével biĺosítja az tiľes gffitőedéný. A
JVSZ tájékoztatása szerint akoztisztaságí vezetője és közvętlen munkatźtrsai az eltelt idő alatt
nem találkońak a keľületben olyan KÉKPont-os munkatarssal vagy általuk megbízotlszeméllyel' akik a haszná|t fecskendők kdzterületről töľténő gyujtésétvégeztékvolna.

Az

egyĹĺttmfüödési megállapodás 7. pontjában foglaltak a|apján a szerződést bármely féI az
adott tárgyév utolsó napjtĺra rendes felmondással _ írásban _ felmondhatja oly módon, hogy a
rendes felmondás közlése és az év utolsó napja között minimum 90 napnak el kell telnie. A
szo|gáitatő (elen esetben a rÉr Pont) a ľendes felmondás esetén is kĺjteles szo|gá|tatásźú. a
felmondási idő utolsó napjáig_ vá|tozatlan tartalommal és feltételek mellett - nyújtani.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet ismertetése
szőIo 2011. évi CL)C(xx. törtvény 23. $ (5) bekezdés 11. pontja értelmében a kerĹileti önkormányzat felađataktilĺinösen a szocíáIis, gyermekj óléti szolgáltatások.
A szociális ígazgatźsrőlés szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. t<ĺrvény(Szt) 65/A. $-a
haténozza meg a közösségi ellátások keľetében a szenvedélybetegek ktizösségi a|apellátását,
valamint a szenveđélybetegektészétenyúj tott alacsonykiiszöbű ellátást.
Az Sń.86. $ (1) bekezdés e) pontja értelmébena telepiilési onkoľmanyzatbinosnja a közösségi ellátásokhoz v aIő hozzáféré st.

A Magyarországhelyi önkoľmányzatairő|

v.

Diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Javasolom' hogy a Képviselő-testĹilet dtjntsön aĺľól, hogy a rÉr Pont Drogkonzultációs
Központ és Drogambulancia Ktjzhasznú Alapítvány kozottmegkötött, 2010. maĺcius 18. napjan kelt határozatlaĺ időľe szóló egyĹittmfüödési megállapodást rendes felmondássa|2013.
december

3|

. napjáv aI felmondj a.

Az Sn.86. s

(1) bekezdés e) pontjában foglaltak éľtelmébenszĹikséges a közösségi ellátások(szenvedélybetegek
kĺiz<jsségia\ape||átása' szenvedélybetegek részérealacsonyküszĺjbű
hoz
etlátás) vaIő hozzáferés jövőbęni biztosítása érdekében a lehetséges szolgźitatők felkutatása,
egy esetleges egyiittműködési megállapodás megkötése (az onkoľmźnyzat és FélútonAlapítvany között megkötött 2007. decembeľ t2, napján kelt hataľozatlan időtartamú ellátási szerződés éľtelmébena szenvedélybetegek közösségi alapellátáshoz va|ő hozzźférésa keriilet
lako sai szántna biztosított)

Javaslom, hogy azegyüttmfütidési megállapodás felmondása a|apjźna rÉr Pont telephelye.
ként mfüödő 1086 Budapest, Magdolna u. 43. szźmt a|atti helyiségelaę 2016. decembeľ 31.
napjug megkötött bérleti jogviszony felmondásánalďmegsztintetésének lehetőségét a Kisfalu
Kft. vizsgálja meg.
Tekintettel arľa, hogy a rÉr Pont székhe|ye a szomszédos Feľencvárosban mfüĺjdik, a keľüIeti droghasználók számáta a hĺcsere akció a továbbiakban is elérhető lenne.

vI.

A dtintés pénzůigyi hatása

A KÉKPont Drogkonzultációs Kĺizpont és Drogambulancia KozhaszntAlapítvánnyal kötött

határozat|anidőtaľtamú együttmfüödési megállapodás rendes fęlmonđással tclténő felmonđása pénzügyi fedezetet nem igényel.

Kéremazalábbihatáľozati javaslatelfogadását.
HłrÁnozĺ,ľIJAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy
1. .a Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat és a KÉKPont Drogkonzultációs Központ és
Drogambulancia Kozhasznű Alapítvĺínyközott megkötött, 2010. március 18. napján kelt
határozat|an időre szóló egyĹittműködési megállapodást ľendes felmondássalZ)I3. december 31 . napjtxal felmondja.
Felelős: polgármester
Határíđő:20T3. december 31.

f. f elhata|mazzaapo|gźtrmesteľtahatátozat1.pontjaszeľintifelmondásaIáírásźra.
Felelős: polgáľmester
lJatáridő : 20 13 . szeptember

3

0.

J. felkéľia polgármestert, hogy a közösségi ellátásokhoz valő hozzáférésjövőbeni bińosításara vonatkoző javas|atot terjessze be a Képviselő-testiilet 2013. novembeľ havi első ľenđesülésére.
Felelős: polgáľmester
Határiđő: Képviselő-testiilet 2013. november havi első rendes tilése.
4.

felkéľia Kisfalu Kft-t, hogy vizsgáIjameg a KÉKPont Dľogkonzultációs Kĺizpont és
Drogambulancia Kozhasznll Alapítvánnyal a 1086 Budapest, Magdolna u. 43. szźlm a|atti
helyiségekľe megkötött helyiségbérleti szerződés megsztintetéséneklehetőségét.
Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: Képviselő-testület 20|3. novembęr havi első rendes ülése

A

diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási
Kít'

Üglosztály, Kisfalu

Budapest, 2013. szeptember 13.
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FiĺváľosVIII. keriileĺ JrÍzseľvárosi oukoľľrfrlyzat (széklrely: 1082
u. 63-67.) lcépviseletébęnDľ. Kooeis Máté polsáľľnęstęr' mint

Bllĺlĺrpes|.,Blrosg

me gbiző (továbbiakban : Önkorm źnyzat),

ľnásrészről a

ľÉľPONT

Dľogkonzultáctós Központ és Dľogambulancia Kiizlraszllú Alapítválry

(széklrely: 1095 .Budapest, Gát u.25.) képviseletében dr. Rácz Jĺjzscf ku.atóľiuttli cltrtik,
igazgatő, mint szolgóltató (továbbiakban : Szolgáltató)

köztĺtt az a|thbiak szerint

:

Szolgáltató jogállása szerinti bíľósági nyilvźffiartttsba vételi adatai:

KEK PONT

Név:

Drogkonzultációs Központ

és

Drosambulancia Közhaszrú Alapítvánv
1095 Budaoest. Gát u. 25' I' ęm.

Székhelv:
Telephelv:

Kénviselő:
Nvilvántaľtási száma:
Adószám:
Bankszĺímlaszám (Magyaľ Kiilkcľcskcdclmi
Baľk Zr1.-lél vezetett):

1085 Budapest. Kálváľiatér 5.
dr. Rácz József kuratóriumi elnök isazgatő

6584

1,8231r48-143
1 0300002-20600925-0000328s

A' szerződő felek stľatégiaiegyüttműktidést kiitnek abból a célból' hogy

. a Józsefváľos teľĺileténműköda xÉxPONT Dľogkonzultációs Központ

és I)rogambulancia
Közhasznrli Alapítvány tevékenységétaz iinkoľmányzat és a lakosság éľdekeiveliisszhangban
alakítsák ki;
. biztosítsák a Józsefváľosban a szenvedélybetegek köziisségĺ és alacsonyküsziibű ellátását'
kĺilöniis tckintcttcl a kcľülctben élő intľavén:ísdľoghasználóĺ szcénára;
. a hiánypótló és nélkülözhetetlen áľtalomcsiikkentő szolgáltatások igényeit a keľületi hatóságok
és a civil lakosság kiizegészségÍigyi és kiizbiztonsági éľdekeĺveliisszehangolva segítséka keľületi
óľintettek haľmonikusabb egyůittélését'valamint a keľiĺletben élők mentálhigiénés, egészségügylszocĺálĺs ĺńllapotának j avulását.
1.

A szolgáltatás táľgya:

szociólis jgazgatásĺó1 és szociális ellátásolrľól szóló 1ĺ}93. évi m. fu. 65/Á. $ (2)
bekczdésélren foglaltaknali nregfelelően szenvedélybetegek részétek<izösségi alapcllátást, a (3)

lJ..Szolgćitúő a

bekezdésben foglaltaknak megfelelően szenvedélybetegek részérealacsonyküsz<ibiĺ ellátást nyujt a
Józsefváľos teľtlletén.

A jelen pontban meghatározott szolgáltatások ellátása tekintetében a Szolgáltató érvényesmiĺkĺjdési
ęngedéllyel ľendelkezik.
2.

lĺ szo|gáůtatás

alapvető jogszabálý hátteľe:

. a szociäIis igazgatźsról és szociális ellátásolaól
. a személyes gondoskodást nyujtó szociális

szóló 1993. évi m. fu. 65/A. 0,
intézmények szakmai feladatairól és
miĺködésük fęltételeiről szőlő 1/2000. (I' 7 '\ SzCsM rendelet.

3.

A szolgáltatás bĺztosításával éľintett személyek kiiľe:

A

Szolgáltató a jelen megállapodts tárgyátképezo szo|gźitatásokat elsődlegesen a Józsefuáros
teľĺileténélő szerhasználók és hozztúartozőik számźra biztosítja.
3.2. A szociális szolgáltatasok nýjtasa térítésmentes.
3'3. A keriileti egészségĹĺgyi-és oktatási intézményększttmźraszalanai konzultációt biztosít.
3.1.

4. Szolgáltatĺó ktitelezettségei:

4.1. Szolgáltató jelen megá1lapod6s tźrgyźttképező szo|gźitatások megszervezésérő| és biĺosítasĺáľól
saj át szakemberei útj án gondoskodik.
4.2. Szo|gát|tató jelen megállapodás a|áírź.sźnalköte1ezettségetvźi|a|_ egyben nýlatkozik _ arra, hogy
e megállapodásban Íbglalt és vállalt kötelezettségei elsosoľban a szolgźtltatásokat ténylegesen nyujtó
intézménye és szakemberei vonatkozásában kötelezőek, azonban azok nem teljesítésea Szolgáltató
mint szerződő fél _ felelősségét a|apozzźlkmeg.
4.3. Szolgttltató a szolgáltatásokat biztosító szakemberek képzését,továbbképzését,dijazźtsát saját
ktĺltségénláfia el.
4.4, Szo|gźitató jelen megállapodźts a|áírźsával eryidejűleg kötelezettséget vállal_ egyben nýlatkozik
_ arta) hogy jelen megállapodás tárgyźtt képező szo|gźůtatźsokmiĺktidtetésesorĺína vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket, a feladat ellátásával kapcsolatos szakĺnai követelńényeket, nyilvántartasi
kötelezettségeket betartj a és a 4,I. pontban meghatźrozott személyi körrel is betartatja.

-

4.5.Szolgáltató jelen megállapođás a|áirásźxal egyidejűleg kötelezettséget vállal _ egyben nyilatkozik
atra) hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt adatkezeIési és adatvédelmi szabályokat ismeri és

_

azok'at tevékenysé ge s orán betartj a.

4.6, Szo|gźitató tevékenysége ellátása sorĺán érvényrejuttatja a Szociális Munkások Etikai Kódexében
foglalt követelményeket is.
4.7. Szo|gáitató jelen megállapodés tétrgyéttképezoszolgáltatásokhoz kapcsolódó _ jogszabályokban
nevesített - adatszolg áůtatási kötelezettsé gét a jogszabályi előíľásoknak megfelelően teljesíti, az e|őlrt
aclatokat a valóságrlak ľlegfelclő [ar[alommal, megszabĺrtt haułridőben és meghaLúrozoLt móĺlĺrn
térítésmentesenk<iteles szolgáltatni'
4.8. Szolgáltató köteles jelen megállapodás tárgyźlt képezo szolgáltaĹásainak biztosítása soráĺr a
szolgáltatásokat igénybe vevők felé fennállő _ a jogszabályokban nevesített kötelezettségeinek

-

eleget tenni.

4.9. Szo|gáltatő vźi|a|ją hogy az źĺ|tatanyrijtott szolgáltatásokhoz, illetve e megállapodásban, valamint
jogszabályokban nevesített kötelezettségei maradéktalan teljesítéseés a szakrnai kapcsolafuendszer
eľősítéseérdekében folyamatosan egyiittmiĺködikaz Önkoľmányzat illetékes szerveivel, a mindenkor
hatályos adatvédelmi szabályok b etartása mellett.

4.10. Szolgáltató köteles az adott ellátási évet követő év elsö negyedévénekvégéiga tárgyévben
végzvLL szakuai tcvékelrységéľiil,muíatĺiszámainak alakulásáĺól, valamint ,łz ęt|átot/cllátanĺló
csaláđolĺĺ<al,gyermekelĺkel, fiatalolĺÍ<al kapcsolatos észrevételeiről beszámolót készíteni
onkormanyzatrészerę.
4.11. SzolgéL|tatő vźL|la|ja továbbá, hogy a 4.10. pontban foglalt beszámolási kötelezettségén fe|u| az
onkoľmanyzat szakĺĺaimunkájának elősegítése érdekében_ annak illetékes szerve megkeresése
ęsetén - szükség szerint szalonai információkat nýjt.
5.

Az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiitelezettségek:

5.1. szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk méľsékléséhezszükséges egyes
áľtalomcsökkentő szolgáltatások biztosítása.
5.2. megkereső tevékenység,kül<inos tekintettel az Önkormányzat Magdolna és orczy negyedében

fellelhető intľavénás droghasználói csopoľtok és személyek felkeresése, ártalomcsökkentő
szo|gáltatásokb

a j utá

suknak motiválás ara.

5'3. a szolgáltatást igénybevevő ellátottak szźtmára nyiwa álló helyiség mindenkori helyszínéről,
valamint a megkereső tevékenységsoľán feltáľt - a rejtett droghaszrálói csoportok áitalhaszľltit -

ĺ!

I

I

hulyclt ĺis kiinryÚkĺln Ĺulŕrllrutĺj utcui drtrgszt;nĺ3t bcgyíijtĺjsc ĺjs bizĹonsĺrgos clszírllíl.ásu. A józsol'városi
köZterületek dľogszemét mentesítése érdekébenegyĹitľműködés a Józsefuráros Közbiztonságáéľt és
Köztisńastryáért Kft.-vel, a Jőzsefuárosi Parkolási és K<izterületi Rendészettel.
5.4.
közbiaonság javítása éľdekébenszoros és rendszeres együttmiíködés a VIII. keriileti

A

rendőľkap itanys ággal.

5.5.

A

a tapasńa|atokat és arról évente beszámolót készit,
Polgĺírmcstcri Hivatal Nópjóléti Ugyosztályán kcľcsztĺil. az

szollgźitatő folyamatosan monitorozza

9elyet írĺísbaneljuttat

o

onkormányzatnak' Szolgáitatő az első szakmai monitoring beszámolójának elkészítésérelegkésóbb
20 l 0. augusztus 3 1 -ig vállal kötele zettséget'

5'6. Információnyújtás a drogok hatásaiľól' helyi szükségletelĺ*rez igazitott prevenciós programok
elindításą amennyiben azok működtetéséhez pźiyá.z;ati források rendelhetők. A Szolgáltató szakmai
pľeveĺlciós szemléletévelösszhangban törekszik eryt'ithnrĺködni a kerületi intézményekkel.
5.7. Allapot-felmérés,
5.8. Konzultáciő, egyéĺiés családi,
5.9. Egyéni esetkezelés és életvezetésitanácsadás, készségfejlesztés,szociális ügyintézés,
kľíziskezelésaz életet veszś|yeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetésirendszerben kialakult
kezelhetetlen helyzetek esetére'
5. 1 0. Együthnfüödés a keriileti dľogstratégia kidolgozásában.
6.

onkoľm ányzat kötelezettségei:

Az

Önkormányzat jelen megállapodás lerrta|mának eredményes teljesülése érdekében
folyamatosan kapcsolatot art a Polgármesteri Hivatal NépjólétiUgyosztályán kereszttil a
Szolgáltatóval, illetve szĹikség esetén kezdeményezi jelen megállapodźs tźtgyźttképezőszolgáltatások
S zo1 gáltató źĺ|ta|ibino sitásźú.
6.2. Az onkormanyzat vagyongazdálkodási szabźůyainakmegfelelően együttműködését ajánlja fel a
Szolgáltató szźlmára egy a tevékenység e||źltäsára alkalmas, és lakossági szempontból megfelelőbb
(kevésbéfrekventált helyen elhelyezkedő) önkoľmányzati tulajdonú helyiség megkeresésében és
bérbeadásában, amel1mek feltételeit a felek alkalmas helyiség esetén ktilön megállapodásban

6.1.

rögzítenek'
6.3. Az Önkoľmányzat az éves rendelkezésre źi|ő pá,|yázati keretei között

prioritásként elismeri és
tźlmogatja a Szo|gźitatő áita| a józsefuárosi fiataloknak szóló đľogprevenciósprogĺamok
lebonyolítását.
6.4. Az onkoľmányzat lehetőségeihez mérten egytittmiÍködik a Szolgáltatóval a kerüIeti
drog1rrevenciós és lakossági felvilágosító kampányok megtervezésében, végľehajtásában.
6.5' Az onkormányzat az źitz|a fenntartott Józsefuáros Közbiaonságáért ésKoztisztasagáértKft.én,
és a Józsefuárosi Parkolási és Közterületi Rendészeten kereszttil a Szolgáltatóva| egyeztetett módon
közösen gondoskodik a VtrI. kerĹilet terĹiletén található köztenileti drogszemét kezelésében'
6'6. Együttmtĺködés a kertileti drogellenes stratégia kidolgozásában.

7. A megállapodás hatálya, átmeneti rendelkezéset rendes felmondás:
7.1. Jelen megállapodás}DlD,
7

március 5-én lép hatá|ybaéshatározat|an időľe szóI.

'2. Je|en szeľződést bráľmely fé| az adott tárgyév utolsó napjan rendes felmondással - íľásban -

felmondhatja oly módon, hogy a rendes felmondás közlése és az év utolsó napja k<izött minimum 90
napnak el kell telnie.
7 '3' Szo|gźitatő a7.2. pontban megfogalmazott felmondás esetén is köteles szolgáltatasát a felmondási
idő utolsó napjáig - vźůtozat|an tarüalommal és feltételek mellett _ nýjtani.
7.4. Az onkormányzat kĺiteles a Szo\gźůtató részérehasnlát|atba adott helyiséget a 7.2. pontban
foglaltak esetén a felmondási idő utolsó napjáig vźůtozat|anfeltételekkel biztosítani.

ĺ..,l]

8.

Rendkíviilĺfelmondás

eseteÍ:

8.l.Rendkíviili felmondásra valamelyik

Fél súlyosan felĺóható

magatartása (ktilönösen

jogszabálysértés, vagy nyilvánvaló szakrnai hiányosságok aIapjáĺ való feladatellättás, a helyiség
megállapodasban rögzítettek szerinti biztosítasának megszĹintetése), valamint jelen megállapodásban
foglalt kötelezettségek nem vagy nem megfele|ci te|jesítése ęsetén keľiilhęt stlr.
8.2. Fetek rendkívüli felmondásra okot adó körülményként értékelika 8.1. pontban meghatáľozottakon
felĹil a Felek érde}lkĺjrébenbekövetkezett, a szo|gáItatás további nyújtasát vagy igénybevételét
lehetetlenné tevó körülményeket (pl. jogutód nélkĹili megszűnés, működési engedély visszavonása, a
szolgáltatások biztosításához szükséges anyagi erőforľások megszűnése, valamint az an. vis maior
eseteket (pl. teľmészeti csapás, ťuzvész,stb.) is.

A

8.1. pontban foglaltak esetén bármely Fél általi kötelezettségszegés tudomásra jutasától
számított 15 napon bęliil Fęlek kcitęlęsęft egymással egyeztetni a kotclczc.ffsćgszcgćs mcgszÍintct'ése

8.3'

érdekében.
8.4. Amennyiben a 8'3. pontban meghatćlĺozott egyeztetés

-

annak megkezdésétől számított - 8 napon

beliil nem vezet eľedményľe'a kötelezettségszegő Fél irányába a másik Fél 15 napos felmondási
idővel Írásban a szerződéŚ' felmondhatja.

_

I0.2. pontban foglalt esetkör a|Ąán töľténő - rendkívüli
felmondás felmondási hataľideje 15 nap, mely felmondás közlésę szintén írásban kell, hogy
8.5.

A

nem kötelezettségszegésből adódó

megtörténjék.
9. Megállapodás megsziintetóse:
9.1. l.elek jelen megállapodáŚt közös

megegyezéssel íľásban megsztlntethetik.
9.2' Közös mogegyezéssol töľténő megsziintetós csctén Folck kötclcsek a szolgáltatás-ellenszolgáltatás
kérđéseiben
is megegyezni.
1

0. Megállapodás mĺidosítása:

10.l. .Telen megállapođásFelek kiizös megegyezéssel báľmikoľ módosíthatjŁk, azonban a módosítas
nem eredményezheti sem a szolgáltatások színvonalának, sem az ę||átottakjogainak csoľbítását.
10'2. Felek jelen megállapodás rendelkezéseit _ minden év november hónapjában áttekintik és sztikség
esetén az énntett részeket módosítj ák.
1

1.

Káľtéľítés,kamatÍizetés:

11.1. Amennyiben a megállapodás a 8.1' pontban foglalt eset alapján rendkívüli felmondással kerül
kötelezettségge| tartozik a kiesett szolgáltatás
megszüntetésľe' a szerződésszegő Fél kĺáľtérítési
vonatkozásában és időtartamĺírąilletve a kiesett szolgáltatrással és egyéb elszámolással kapcsolatos
fizetési kĺitelezetrség voĺratkozásában pedig, karrratfizetési (crybanki alapkamat mórtókóvcl
megegy ező) kötelezettsége is fennáll.
12. Jogvita:

12.1. ľelek o mogállapodrísból adódóan kolotkozett jogvitájuk eldöntésé,t elsősorban tárgyalásos
fhľllrálran kijtel esek lęIldezlr i.
12.2. Amermyiben a 12.1. pontban foglalt tfugya|źs 30 napon beliil nem vezet eÍedményľea jogvita
ęldöntésérę, fęlek kikĺitik a Pęsti Központi KerĹilęti Bíľóság kizárólagos illetékęsségét'

megállapodás nem szabä|yozoIt kéľdésękbena vonatkozó ägazati jogszabályok, szalonai
előíľások, valamint a Polgári Töľvénykönyv ľendelkezéseiaz irányadóak.

A jelen

Jelen megállapodast a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete
a 69 ĺ20 I 0' (m' 0 3' ) szźlmu hatétr ozatźtban fo gadott el'

Jelen megállapodás 5 eľedeti példányban készi.ilt, amit a Felek - kölcsönös
elolvasás és éĺtelmezés
után _ mint akaratukkal mindenben megegyezot jóvĺáhagyólag a|ánrtźk és azt magukľa nénle
kötelezonek ismeľik el.
Budapesĺ', 2010. núĺciUS,,'..''
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TISZTELT PoLGÁR]vľE,sTnB Úíi!
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Jćlzselvĺír:osi Kô:ĺel.ĺi1ot.fc|Ĺigyel'et Í-elađataitaz 1999. évi LXfiI. tv,, ąz 52/20Q5. (XII.2.)
Józ-scfvárosi Onkományzali rendeięt, és 'a józsť.fÝźlľosípolgáľok elváľás.ąi határozzálĺ meg.
Kiemelten jelentós Í.elaĺlatkénthatározta nreg ľészĹinkĺeonkoľnlanyzalurrk, az iiletékességi
ĺerii}ętén a,lĺözĺeľiilerek ľendjé.rrek és tisztaságának védellnét, a lakosság életköľĹilrnényeilrck

jsbbá téte}ét.

Köaeltilq1.folĺigyelcĺink napĺ szinĺcn taiálkoznak konkľét lrelyszílrekell koncęn{ľáĺóĺió
eldohot1 iujekciós tűkkcl és ĺ',Jcskenđőkkel közteľiileteinken" änlęlyekeĺ jelzéseink, illetr.e
saját észleléseik alapjfur a Józseťváľosi VáľosüzemeltęÍés! Szolgálat murrkätaľsa glrijt ôssze.
nregakadályozva ep,.el t,älŁ'seĹek eiőíorduIásánatĺ lehetőségér

F,ľsk a helyĺzíneka l{áĺltria tér - Diósz,eghy utca - Pľáler utcą
.I.eteki
Magdolna utca _ Doboai utca - F]Do ĺéľĺéľ,

-

Losollozi tćľ - Llłizą ulc'ą =

.Ihpasztala{aink

'szeľiltt ezek a helyszÍnek a Kék pont KoĺŁrkt ľr'ogĺarrt kiiľĹi! csopoľtosulnak"
.Ibrtĺatatlallnak
*s az itt ĺiriĺködiĺtiícseťe pľogľarn minreg}: hoz;dĺjkakćnĹfogtaĺik fel.
ttinik
uzo irQgy a 'Iłjvés utan szintę !'ár'osszcrte eldoliálják a kábítószęĺ ľiiggók a fecskenclijket, ezzel
pedig enrbelck egćszségět veszólyezĺetik'
Éppen ezérĺjar'asoljrrk a ťlĺcseľeakpiót keľüleĺiinkben tefies egészÄbęn lnegsziĺŕ€tni, hiszrn a
kábitoszer Íbgyasztassal kapcsolatos iďiossági pairaszok
tűcseľe pľoBftrnr helyének

a

köľnyékcn szaporccĺnak el, bál:hova ĺs kłilŁôzjk keľĹileĺĺiĺkbenez a uĺn|gěl|Łatás. ti-gy
gondo{ut hogy a Kćk Pont Fcľencr'aľosi Drogarnbulalrcia közelsége rrem fogia a kábítószcr
friggő betegeket nlegolĺlbaĺaĺlanhelyzet elć állítaui' arnikoľ 'használt i'jikst beęselÉlni
száirclékożnak' de kerüietülrk, a lr,{ag<lolnĺl N*gyed 'ĺ')ľogr.arn. csď pľofitalhat a Kék Porrtta'l
megko1'ött szeľzó des rnegsz.i{résével.

Budapest, 2013. augusaztus 26.
rllisrtelctict:
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3. sz. melléklet

Tisztelt Polgármester Úr!

A Józsefuaľosi onkormányzatés a KÉK Pont

kcjztjtti egyĹittmfü<idésből adódó és a Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgá|attaháÍuló feladatok végrehajtásĺának értékelésével
kapcsolatb an az alábbiakÍól tźĄ ékoztatom: .

Az

aJYSZ

afe|adatra elkülönített munkataĺsa (munkatarsai), afeltételezhetően kábitőszer fogyasztáshozhasznźit injekcióst ttíket folyamatosan gyuj ti Józsefu aľos köZterületeirő 1.
értékelésalapján megállapítható, hogy

áLta| ęrrę

Az értékeltidőszakban tisszesen2027 daľab használt tű begyűjtése ttĺľténtmeg.
A havonkénti begffités részletes bontásban a jelen éľtékelésmęllékletekéntcsatolva ktildöm meg.

kimutatásból jól |áthatő, hogy az eldobott fecskendőkkel legjobbal fertózott teľületek
Józsefuaros egyes teľei' melyek közül kiemelkedik a Golgota, Teleki, Dobozi, Ká|vźria,
Molnaľ Ferenc és Losonci tereken begytíjtĺitt Eikszáma.
Ez a megállapítás azért is megdöbbentő, mert a felsorolt terek közül 3 helyszínen a gyeľmekęk általjelenleg is hasznáIt játszőtét ta\źt|hatő, ami egészségtigyi szempontból különös
veszé lyhely zeteket teręmthet.

A

A kábítószeľ fogyasztással ĺjsszeftiggésben kiemelten fertőzott teľületnek mondható még a
Diószeghy, Kőľis, Illés, Dankó és Szigony (beleéľrve a Szigony paľkolót is) utcák, illetve
azok kozv ętlen kömyezete.

A

II. János PáIpápatér és az Aurőrautcát figyelmen kívül hagyva szintén megállapítható,
hogy a kábítőszer fogyasztáshozhasznźlt eszközök -mely a|apjanvélelmezhető a konkrét
fogyasztás helyszíne is- a Népszíllhtn- Teleki tér - orczy út - Üllői út - Bókay utca - Práter utca - Szigony utca - Baľoss utca - Dankó utca - Mátyás tér és Nagyfuvaľos utcźlkźital

hataĺolt területen kiemelt számbantalálhatók meg Józsefuráľos egyéb kerületľészeihez vĹ
szonyítva'

A KÉKPont és a JYSZ kĺizötti egytittmfüödésről elmondható, hogy azkizárőIag a fecskendő gyűjtésérealkalmas đobozoktirítésérekoľlátozódik, hiszen a IYSZ munkataľsai az
általuk gyrĺjt<ltt ttĺket (speciális csipesz és véđőfelszerelésalkalmazásával) dobozokban
(vĺidľökben) helyezik el, melyek felt<ĺltésekoľa rcÉK Pont cseľével biĺosítjaaz iiľes gffitőedéný.

A JVSZ Końísńaságivezetőjeés kdzvetlen munkatáľsai a fentieken tul elmonđták,hogy
az e\teltidő alatt nem találkońakakerületben olyan KÉKPont-os munkatarssal vagy álta-

luk megbízott személlyel, aki ahaszĺáIt fecskendők közteriiletľől történő gffitésétvégezték volna.
Üdvözlęttęl:

Ács Péter
ígazgatő
Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgá|at
Igazgatőság
1082 Budapest Mátyás téľ15.
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4

8
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7

5

9

3

6
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6

5

3

8

7

4

2

7
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6

3

12

7

4

8

9
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f
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6
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4
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DiÓszeshv SámueI u.

9

1_8
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L2
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1.4

33

20
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Dobozi tér

6

T6
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12

1.4

5

12

3
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6

2

8

3

6

4
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Go|gota tér

48
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3
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7
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8

4
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4

7

4

3

7

47

Kórĺs u.

9

8
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3
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5

8

12

73

Losonci tér

5

7

t6
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10
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6

4

8
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I
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1_0

L4
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7

4

8
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5

6

8

5
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Népszínházu.

5

8
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9

L2

1.4
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Práter

DankÓ u.

||.

János Pá| pápa tér

||lés u.

Jázmin

u.
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u

3

5

2

7
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1.0

7
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5
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7
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4
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13
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TeIeki tér

4

5

22
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