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VÁRPALOTAI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 

1. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogi háttere 

 

A Várpalotai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a 96/2000. (XII. 11.) országgyűlési határozat 

felhatalmazása alapján jött létre, melynek melléklete képezi a Nemzeti Stratégia a kábítószer-

probléma visszaszorítására című dokumentumot. E dokumentum (a Nemzeti Drogstratégia) 

rövid-, közép- és hosszú távú célként határozza meg a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 

(továbbiakban: KEF) létrehozását, jogi és közigazgatási feltételeinek megteremtését a 

különböző közigazgatási szinteken. 

 

2. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum célja 

 

A Nemzeti Drogstratégia egyik alapvető elve a közösség, együttműködés. Ez célként úgy 

fogalmazódik meg, hogy a „társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése 

iránt, a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-

probléma visszaszorításában.” 

 

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok e cél megvalósításának kulcstényezői, hiszen helyi 

szinten lehet legközvetlenebbül a drogproblémát kezelni. A KEF-ben - ideális esetben – 

képviseltetik magukat a helyi állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek, ezáltal e 

szakmai munkacsoport fórumot teremt az országos célokkal párhuzamosan a helyi közösség 

területén működő minden a drogkérdésben érintett intézmény számára. A Fórum – ahogyan a 

Nemzeti Stratégia is írja – az a fontos láncszem, mely biztosítja a stratégiai gondolatok 

valósággá válását. 

Célja: 

- A KEF legyen képes lebontani a Nemzeti Stratégiát helyi szinten, 

- A KEF képes legyen leszűrni a helyi stratégiából a rá vonatkozó feladatokat, meg 

tudja fogalmazni kompetencia határait, 

- A KEF képes legyen saját feladataiból meghatározni, hogy mit kíván, ill. el tud érni 

egy év alatt, 

- A KEF legyen jól működő szervezet. 

 

3. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai 

 

A KEF a fenti célok érdekében tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a 

drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú négy terület (a Nemzeti Stratégia által 

meghatározott közösség-együttműködés, megelőzés, gyógyítás és rehabilitáció, 

kínálatcsökkentés) szervezeteinek és intézményeinek munkájában. 

 

A KEF egységes szakmai és módszertani szemléletmód kialakítására törekszik. Kiemelt 

feladata, hogy támogatja az „alulról jövő” kezdeményezéseket, szakmai ajánlóként 

koordinálja és elősegíti az országos és nemzetközi pályázatokon való helyi részvételt. 

Szakmai előkészítő munkával hozzájárul a vonatkozó önkormányzati pályázatok kiírásához, 

továbbá segítséget nyújt azok elbírálásához. 

 

A KEF feladatai: 
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- A helyi stratégiát dolgoz ki a kábítószer-probléma kezelésére, monitorozza, értékeli és 

koordinálja annak megvalósulását  

- Koordinálja helyi szinten zajló kábítószer-fogyasztást megelőző tevékenységet 

- Adatok feltárása, helyzetértékelés végzése, a szükséges feladatok feltérképezése 

- Információáramlás biztosítása 

- A helyi erőforrások mozgósítása 

- Javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg az esetleges párhuzamosságok elkerülése 

érdekében 

- Az alulról jövő kezdeményezések támogatása 

- A szolgáltatók hatékonyságának maximalizálása 

- Kapcsolódás az országos programokhoz 

- Visszacsatolás a helyi és országos szintekhez 

- Szakmai ajánlóként az országos illetve nemzetközi pályázatokon való helyi részvétel 

koordinálása és elősegítése 

- Kidolgozza és működteti az információ-gyűjtés és –továbbítás tartalmi és formai 

rendszerét, amelynek segítségével folyamatosan tájékoztatja a helyi közvéleményt 

munkájáról, a feladatokról és az elért eredményekről 

Az adott évre vonatkozó feladatokat az éves munkaterv, a pályázati program, valamint a 

helyi drogstratégia tartalmazza. 

 

4. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása 

 

A KEF jogi személyiséggel nem rendelkező, tanácsadó és egyeztető jellegű szakmai 

munkacsoport. Önálló bírósági bejegyzéssel, bejegyzett székhellyel nem rendelkezik, üléseit a 

Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.)tartja. 

 

A KEF-et az együttműködési megállapodást aláíró intézmények, szervezetek delegált 

szakemberei alkotják, tagsági jogviszonyuk felkérés alapján jön létre, tevékenységük önként 

vállalt társadalmi megbízatás, melyért díjazás nem jár. A szükséges költségek megtérítéséről a 

KEF dönt. 

 

A KEF működésére évente Várpalota Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a pályázatot 

kiíró minisztériumhoz. A pályázatban lefektetett programra épül a KEF éves munkaterve. 

 

A KEF tevékenységét a nemzeti és helyi drogstratégiával összhangban, éves munkaterve 

szerint végzi. Az éves munkaterv tartalmazza a helyi szintű feladatok időbeli ütemezését, a 

feladatvégzés helyét, költségeit, valamint a konkrét feladatok felelőseit, együttműködő 

partnereket. A munkatervben szereplő feladatokhoz rendelt költségek utalványozását, 

kifizetését, a felhasználás ellenőrzését, a pályázati összegről való elszámolást a Támogató felé 

a KEF költségvetését kezelő szerv: a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája végzi. 

 

Az adott évi pályázati program megvalósításáért az ágazati Minisztériummal kötött 

támogatási szerződés alapján a szerződő fél: Várpalota Város Önkormányzata a felelős. A 

pályázati programot a KEF valósítja meg, felügyeletét a támogatási szerződésben foglaltak 

alapján a szerződő fél látja el, segíti a KEF munkáját, szükség esetén felhívja a figyelmet a 

pályázati programtól való esetleges eltérésekre. 

 

Várpalota Város Önkormányzata biztosítja a KEF ülések zavartalan lebonyolításához 

szükséges tárgyi és technikai feltételeket, elvégzi a KEF működéséhez szükséges postázási, 
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jegyzőkönyv-vezetési, irattározási feladatokat. Elkülönített költséghelyen kezeli a KEF 

pénzeszközeit, lebonyolítja a pályázati program megvalósításával összefüggő pénzügyi 

ügyvitelt. Közreműködik a KEF éves pénzügyi beszámolóinak elkészítésében és 

önkormányzati előterjesztésében. Az éves szakmai pályázati beszámoló előkészítéséért a 

mindenkori elnök és a titkár felelős. 

 

5. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezeti felépítése 

 

A KEF tagjai az együttműködési megállapodást aláíró különböző helyi állami, 

önkormányzati, civil és egyházi szervezetek, intézmények. Az általuk delegált szakemberek 

egyenlő szavazati joggal rendelkező, bármely tisztségre és felelősségre jelölhető vagy 

választható személyek. Jogállásukat e szabályzat 4. pontja rögzíti. 

 

A KEF élén a szakmai oldal képviseletében elnök, közigazgatás (helyi önkormányzat) 

képviseletében pedig társelnök áll, akiket a tagok évente saját sorsaikból választanak egyszerű 

többséggel. Az elnök és társelnök feladata, hogy javaslatot tegyenek az éves programra, 

valamint az ülések napirendi pontjaira. Ők hívják össze és vezetik le a KEF üléseket, készítik 

el az éves beszámolót. Ők képviselik a KEF-et társadalmi rendezvényeken, és a sajtó 

nyilvánossága előtt. Feladataik delegálhatóak. 

 

A KEF adminisztratív teendőinek ellátásáért a KEF pályázat koordinátora (Polgármesteri 

Hivatal ifjúsági, köznevelési és szociális referense) a felelős. Jelenleg megegyezik a KEF 

titkárának személyével. Ő tartja a szakmai koordinációért felelős Nemzeti Drogmegelőzési 

Irodával a kapcsolatot. 

 

A KEF munkáját az Operatív Munkacsoport végzi, szükség esetén tanácsadók felkérésével 

(tanácsadó munkacsoport alakításával). 

 

Az operatív munkacsoport a KEF működtetésében és a helyi drogprobléma kezelésében 

aktív szerepet vállaló intézmények, szervezetek képviselőiből, a KEF elnökéből, 

társelnökéből és a koordinátorból álló testület.  

Az operatív munkacsoport tagjai: dr. Szalai Marianna KEF elnök, Katona Csaba 

alpolgármester társelnök, Varga Szilvia koordinátor, a Várpalotai Rendőrkapitányság 

képviselői, a Térségi Népjóléti Gondozási Központ képviselői, és az ÁNTSZ képviselője. 

Feladata: 

- meghatározza a helyi stratégia összeállítását célzó és szolgáló feladatokat (ütemterv) 

- az operatív bizottsági tag felel a szakterületéhez kötődő tanácsadókkal való  

kapcsolattartásért, a kommunikáció rendszerének kialakításáért; működtetéséért;  

összehívja és levezeti a tanácsadó munkacsoport ülését; értékeli a tanácsadó 

munkacsoport munkáját, s erről beszámol a társelnöknek; javaslatot tesz a tanácsadó 

munkacsoport ülés napirendjére 

Működése: 

Az operatív bizottság az egyes feladatok megoldásához szükséges információk, javaslatok 

összegyűjtése érdekében a megfelelő tanácsadó munkacsoport felé írásban – az operatív 

bizottság adott munkacsoportjáért felelős tagján keresztül – juttatja el az adott feladatra 

vonatkozó, operatív bizottság által közösen megfogalmazott kérdéseket és a feladat  

elvégzésére álló időtartamot. 

A munkacsoportért felelős operatív bizottsági tag összegzi a tanácsadó munkacsoport által 

készített javaslatokat, s a munkacsoport konszenzusos javaslatát a társelnök részére átadja, 
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továbbítja a társelnök által készített összesített javaslatot a tanácsadó munkacsoport tagjainak 

(visszacsatolás). 

 

A KEF tanácsadó munkacsoportokat is létrehozhat a tagként nem képviselt helyi szervezetek 

szakmai munkába való bevonása érdekében, amely bizottságokkal való kapcsolattartás 

formáját a KEF kialakítja (a kapcsolattartás formája, gyakorisága, kapcsolattartásért felelős 

személy). 

 

A tanácsadó munkacsoport az operatív bizottság által meghatározott szakkérdések 

megvitatására szolgáló munkacsoport, melynek tagjai az adott szakterület (közösség, 

együttműködés; megelőzés; szociális munka, gyógyítás, rehabilitáció; kínálatcsökkentés) 

helyi szintű képviselői (munkacsoportonként kb. 4-5 fő). Koordinációjukért az operatív 

bizottság adott szakterületéért felelős tagja felel. 

Tanácsadó munkacsoportok:  

- egészségügyi (iskolaorvosok, védőnői szolgálat, ÁNTSZ) 

- szociális (Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Várpalotai Járási Hivatal 

Járási Gyámhivatala, Magyar Vöröskereszt) 

- nevelés-oktatás (Várpalotai Tankerület, Várpalota iskolái, Nevelési Tanácsadó) 

Feladata: 

- javaslattétel a munkacsoport üléseinek napirendjére, időpontjaira, 

- az operatív bizottságtól kapott feladatok elvégzése, 

- a feladattal kapcsolatos egyéni javaslatok megfogalmazása, konszenzusos 

munkacsoport- javaslat kidolgozása, 

- a munkacsoport munkájának értékelése, beszámoló az operatív bizottsági tagnak. 

Működése: 

- az operatív bizottságtól felkérés alapján kapott feladatok végrehajtásának ütemében és 

saját munkaterve által meghatározott rendszerességgel ülésezik és tevékenykedik, 

aktív szerepet vállalva az adott feladat megoldására tett javaslatok kidolgozásában 

- a megvitatásra kerülő kérdést az operatív bizottság írásban, a tanácsadó munkacsoport 

operatív bizottsági tagján keresztül juttatja el a tanácsadó munkacsoport tagjainak 

- a tagok az ülésre írásos javaslatokat fogalmaznak meg, melyeket ismertetnek a többi 

taggal, s közösen- konszenzussal- dolgozzák ki a tanácsadó munkacsoport együttes 

javaslatát 

- az együttes, konszenzusos javaslatot a tanácsadó munkacsoport operatív bizottsági 

tagja foglalja írásba, s juttatja el a társelnöknek. 

 

 

6. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési rendje 

 

A KEF üléseit évente 10 alkalommal 4-6 hetente tartja, illetve szükség esetén ennél 

gyakrabban. Az ülések témájáról, napirendi pontjairól, illetve a rendkívüli ülés időpontjáról a 

KEF titkár az ülést megelőzően egy héttel írásban értesíti a KEF tagokat. 

 

Az ülések nyíltak, az elnök szükség esetén zárt ülést rendel el. 

 

A résztvevők minden ülésen áttekintik a munkatervben meghatározottakhoz képest az aktuális 

helyzetet, a következő ülésen tárgyalandó témákat, illetve napirendi pontokat – nevesítve azok 

előadóit. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, melynek elkészítéséért a KEF pályázati 

koordinátora a felelős. 
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A KEF elnöke vagy társelnöke vezeti az üléseket, vezeti a napirendi pontok feletti vitát, 

kihirdeti a szavazás eredményét. A közös szakmai álláspont kialakítása után előterjeszti a 

KEF konkrét javaslatait a helyi közigazgatás számára. 

 

A KEF minden évben – vitára bocsátás után – részletes beszámolót készít az év során 

elvégzett munkáról, évenként pedig számot ad folyó tevékenységéről a Nemzeti 

Drogmegelőzési Iroda és Várpalota Város Képviselő-testületének. 

 

A KEF-hez bármelyik Várpalota városi magánszemély vagy intézmény csatlakozhat, aki 

fontosnak tartja és részt akar venni a drogok használatát megelőző tevékenységében valamint 

a kábítószer elleni küzdelemben. 

Várpalota ,  2015. január.  

 

 dr. Szalai Marianna  

 Elnök  Társelnök 


