AZ
ERZSÉBETVÁROSI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM
Ügyrend
A 96/2000. (XII. 11.) számú Ogy. határozat felhatalmazása alapján az Erzsébetvárosi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának munkáját segítő tanácsadó testület, melynek ügyrendjét maga állapítja
meg:

Általános meghatározások
1) A Fórum a 96/2000. (XII. 11.) számú Ogy. Határozat felhatalmazása alapján jött létre.
2) A Fórum székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
3) A Fórum feladat- és hatáskörét az alábbi szervek útján gyakorolja
a) Fórum rendes ülése (a továbbiakban: ülés)
b) Fórum elnöke
c) Fórum tagjai
d) Fórum titkára
4) A Fórum működését az Önkormányzat, valamint az általa kijelölt intézmény, 2012.
április 26. után a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ biztosítja.
A Fórum elnöke
1) A Fórum elnöke: az Önkormányzat polgármestere
2) A Fórum üléseit az elnök – akadályoztatása esetén, az elnök által kijelölt személy –
vezeti.
3) A Fórum elnöke terjeszti be az éves munkatervet, amelyet a titkár állít össze a
tanácstagok beküldött javaslatai alapján.
4) A Fórum elnöke ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek a Fórum ügyrendjében
meghatározásra kerültek.
A Fórum tagjai
A Fórum tanácskozási és véleményezési joggal rendelkező tagokból áll.
Önálló jogi személyiséggel nem rendelkező tanácsadó, egyeztető testület.
A tagság – delegálást követően – a polgármester felkérése alapján jön létre.
A tagság önként vállalt társadalmi megbízatás.
A Fórum tagjait akadályoztatásuk esetén az általuk írásban meghatalmazott,
nyilatkozattételre feljogosított személy teljes jogkörrel helyettesítheti.
6) A Fórum tagjait díjazás nem illeti meg.
7) A tagság írásbeli lemondással, vagy az elnök visszahívásával szűnik meg.
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A Fórum titkára
1) A Fórum titkára a fenntartó által kijelölt intézmény, a Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ vezetői által választott személy. A titkár szervezi és
biztosítja a Fórum tevékenységének nyilvánosságát, biztosítja ügymenetét.
2) A titkár feladata
a) a Fórum üléseinek előkészítése (időpont egyeztetés, meghívók
elküldése),
b) a Fórum ülésének összehívásával kapcsolatos ügyviteli, adminisztrációs
teendők ellátása,
c) gondoskodik a Fórum üléseiről készült jegyzőkönyvek elkészítéséről,
d) a Fórum működésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok
nyilvántartása,
e) Budapest Főváros VII. kerületének helyi drogstratégiája alapján,
valamint a Fórum tagjai által beküldött javaslatokat figyelembe véve
elfogadásra előkészíti a Fórum éves munkatervét,
f) a Fórum működtetésével kapcsolatos egyéb, a Fórum elnöke által
kijelölt feladatok elvégzése.
3) Kezeli a beérkező iratokat, így különösen a Fórum tagjai által beküldött
előterjesztéseket, javaslatokat, véleményeket.
4) Összeállítja a Fórum napirendjét az elfogadott éves munkaterv alapján.
5) Tanácskozási joggal részt vesz a Fórum ülésén
6) A Fórum javaslatait megküldi annak az illetékes szervezetnek, szervnek, vagy
személynek, aki a végleges döntés meghozatalára jogosult, vagy akire vonatkozóan
feladatot, kérést, javaslatot vagy felhívást állapít meg.

A Fórum rendes ülése
1) A testületi ülés a Fórum tagjainak együttes tanácskozását jelenti. A Fórum ülései
nyilvánosak.
2) A Fórum szükség szerint, de legalább az éves munkatervében meghatározottak szerint
ülésezik az elnök által beterjesztett, valamint az intézményvezető javaslata/döntése és
a Fórum által elfogadott éves munkaterv alapján. Az üléseket a Fórum elnöke hívja
össze.
3) A Fórum ülésén az elnök ellátja mindazokat a feladatokat, és gyakorolja mindazokat a
hatásköröket, amelyeket a Fórum ügyrendje részére biztosít.
4) A jelenlévő bármely tag – a napirendi pontok elfogadása előtt, az ügy sürgősségére
való tekintettel – kezdeményezheti új napirendi pont felvételét. A sürgősség okát az
előterjesztőnek írásban indokolnia kell.
5) A meghívókat és az ülés napirendjére vonatkozó javaslatokat az ülés megtartása előtt
legalább 5 (öt) munkanappal kell megküldeni. Sürgős esetben az elnök a felkészülési
időt legfeljebb 2 (kettő) napra lerövidítheti, ezt azonban a meghívóban jeleznie kell.
A tanácskozás rendje
1) A Fórum üléseit az elnök vezeti.
2) Az elnök az ülésvezetés során ügyel a tanácskozás rendjére és méltóságára.
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3) Az ülésen fő szabály szerint a résztvevőknek az elnök a jelentkezés sorrendjében adja
meg a szót.
Beszámoló
A Fórum az év első ülésén megtárgyalja a megelőző évi tevékenységére vonatkozó
munkatervi beszámolóját – amelyet a titkár állít össze – és megküldi a
Képviselőtestületnek.
Jegyzőkönyv
1) A Fórum üléséről írásos jegyzőkönyv készül, melyet az ülés levezető elnöke, a Fórum
egy – esetenként felkért - tagja, valamint a jegyzőkönyvvezető hitelesít.
2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az ülés helyét, idejét, napirendjét,
határozatképességre vonatkozó utalást, a meghívottak nevét, a megbízólevelek,
valamint helyettesítésre szóló meghatalmazások bemutatásának tényét.
3) A jegyzőkönyvben röviden le kell írni az ülés menetét, a felszólalások lényegét.
4) A jegyzőkönyvet a Fórum ülését követő tizenöt (15) napon belül el kell készíteni és a
Fórum valamennyi tagja, valamint az érintettek számára meg kell küldeni. A Fórum
tagjai, valamint az érintettek a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított nyolc napon
belül a jegyzőkönyvvel kapcsolatban írásban észrevételeket tehetnek. Az írásbeli
észrevételeket a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
5) A jegyzőkönyvet – észrevételekkel együtt – meg kell küldeni az elnök, az
intézményvezető és a tanácstagok számára.

Záró rendelkezések
A Fórum ezen ügyrendje annak elfogadásával lép hatályba.
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