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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztatás a Várpalotai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens

Az előterjesztést megtárgyalta:
  Humán Erőforrás Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

          Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
            jogi előadó      aljegyző             jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Európai Unió Tanácsa 1999-ben fogalmazta meg első (2000-2004) drogstratégiáját, amely
ajánlásokat  tartalmazott  a  tagállamok  számára  a  kábítószer  probléma  visszaszorítása
érdekében. Az első drogstratégia tapasztalatainak értékeléséből született a (2005-2012 közötti
időszakra  készített)  második  drogstratégia.  Mindkét  dokumentum hangsúlyozza,  hogy  bár
nemzetközi  összefogás  is  szükséges,  de  a  probléma  elsősorban  helyi  és  nemzeti  szinten
tapasztalható  és kezelendő.  Mindez összehangolt  cselekvést  és  összefogást  igényel.  Ehhez
szükségesek  olyan  helyi  kezdeményezések,  amelyek  összefogják  a  kábítószer  probléma
kezelésében érintett szervezeteket. Magyarországon - a nemzetközi szervezetek ajánlásaival
szinkronban  -  a  nyolcvanas  évek  végétől  kezdődtek  meg  ez  előmunkálatok  egy  átfogó
cselekvési terv kialakítására. Többek között ennek köszönhető, hogy 2000 júniusára elkészült
egy  széles  szakmai  konszenzuson  alapuló  átfogó  stratégia,  amelyet  ugyanezen  év
decemberében  az  Országgyűlés  el  is  fogadott.  A Nemzeti  Stratégia  (későbbiekben  NS)
kiemelt feladatként kezeli a helyi közösségek szerepét, az együttműködés lehetőségeinek és
realitásának növelését. 

A  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  tevékenységével  igyekszik  összhangot  teremteni  a
drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú területek között,  mint a  közösség és
együttműködés,  megelőzés,  kezelés,  ellátás,  gyógyítás,  rehabilitáció  valamint
kínálatcsökkentés.  Cél  tehát  párbeszéd  kezdeményezése,  illetve  annak  erősítése  a
kábítószerügyben érdekelt és felelősséget viselő felek között.

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2001.  május  31-i  döntésével  alapozta
meg a Várpalotai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrejöttét.

A megalakult Várpalotai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) fő céljának a
helyi drogstratégia és cselekvési program megalkotását, a drogstratégiában meghatározottak
teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérését és biztosítását tűzte ki célul.  Emellett a KEF
felvállalta a meglévő adatok összegyűjtését, rendszerezését, szükséges kutatások indítását, a
helyi  szakmai  partnerek  együttműködésének  ösztönzését,  valamint  egy  városi
droginformációs rendszer kialakítását. 

Várpalota  Város  első  Drogstratégiája  2005-ben  az  Ifjúsági,  Családügyi,  Szociális  és
Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával készült el, mely irányelveket adott és mutatott
a megvalósítandó cselekvési  tervnek.  A pályázati  program lebonyolítása után a Várpalotai
KEF aktív működése 2009-ben megszűnt. Az elmúlt öt évben városunkban megnövekedett a
szerhasználók  és  terjesztők  aránya.  Az  Önkormányzat  a  helyzetet  felismerte,  és  a  KEF
felélesztésére  irányuló  törekvése  eredményeként  2015.  januárjában  újraszerveződött  a
Várpalotai  KEF.  Elnökének  Dr.  Szalai  Mariannát,  társelnökének  pedig  Katona  Csaba
alpolgármestert választotta meg a tagság.

A KEF, mintegy tanácsadó testülete a helyi önkormányzatnak, így a döntések előkészítését
illetően bír szereppel. A KEF, mint tudásközpont kutatásokat kezdeményez, stratégiát dolgoz
ki  a  helyi  drogprobléma  megelőzése  és  kezelése  tárgyában.  A KEF  munkáját  szakmai



egyeztetések  során  végzi  és  a  cselekvési  tervben  maghatározott  feladatokat  szakmai
szervezeteken,  szakértőkön  keresztül  valósítja  meg.  A KEF  nem  rendelkezik  önálló  jogi
személyiséggel, így működését a lokális igényekhez és lehetőségekhez mérten valósítják meg.
A működés egyik alapdokumentuma ebből kifolyólag a Szervezeti és Működési Szabályzat
(SZMSZ),  melyben  a  pontos  működés,  az  egyes  tisztségekkel  járó  feladatok  pontos
meghatározása  mindenképpen  elengedhetetlen.  A testületek  a  helyi  szervezeti  es  személyi
kapacitásoknak  megfelelően  különbözőképpen  működnek.  Általánosan  elfogadott  a
vezetésben  meglevő  kettősség,  mely  egyrészről  szakmai,  másrészről  társadalmi  elnöki
funkcióban  mutatkozik  meg.  A  szakmai  elnök  ebben  a  konstrukcióban  a  szakmai
iránymutatásért  felel,  míg  a  társadalmi  elnök  a  döntéshozók  előtt  képviseli  a  szakmai
javaslatokat. A KEF a Működési szabályzatát ennek jegyében fogadta el.

A Várpalotai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jelenleg 34 tagból áll, a tagok között képvisel-
teti magát a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott négy pillér, terület (közösség, együttműkö-
dés, szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció, kínálatcsökkentés). 2015-ben a Várpalotai Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórum alakuló ülésén három tanácsadó munkacsoport alakult: 1. Men-
tálhigiéniás munkacsoport, amelynek tagjait az egészségügyben dolgozó szakemberek alkot-
ják. 2. Szociális munkacsoport, amelynek tagjait a szociális területen dolgozó szakemberek,
valamint a Vöröskereszt által a Fórumba tagként delegált tag alkotják, 3. Iskolai munkacso-
port,  amelynek tagjait  az  oktatási  területeken dolgozó szakemberek alkotják.  A KEF éves
munkatervének kidolgozása is munkacsoportokban történik. 

A fórum helyi szinten koordinálja és elősegíti a Nemzeti és Európai Uniós Drogstratégia által
megfogalmazott célok megvalósulását, és egységes szemléletmód kialakítására törekszik.

Elképzelésünk szerint a KEF helyi szintű kutatások elvégzését szorgalmazza; meghatározott
időközönként  helyzetértékelést  végez;  feltérképezi  a  szükséges  feladatokat;  a
helyzetfelmérésekre támaszkodva javaslatokat fogalmaz meg a helyi önkormányzat számára;
összehangolja  a  helyi  szereplők  tevékenységét;  kapcsolódik  az  országos  programokhoz;
visszacsatol.

Szándékunk szerint  a közeljövőben elkészülő új  Drogstratégia  a Várpalotán működő KEF
számára nyújt segítséget abban, hogy meg tudja határozni a drogszcéna legégetőbb gondjait a
városban, és ezzel a több évre szóló stratégiai tervezést el tudja végezni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján, a mellékelt határozat szerint
adja meg erkölcsi támogatását a Várpalotai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséhez!

Várpalota,  2015. április 13.

Talabér Márta
   polgármester



Várpalota Város Önkormányzati Határozati javaslat
Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  április  23-i  ülésén  meghozta  a
következő határozatot:

… / 2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete utólag jóváhagyja a 2015. január 14-én
ujjászerveződött  Várpalotai  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórum  megalakulását,  támogatja
további működését és céljainak megvalósítását.  

Határidő a döntés megküldésére: azonnal

Felelős: Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens

Várpalota, 2015. április 23. 

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
 polgármester              jegyző
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