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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

Ügyiratszám:
Tis ztelt Képviselő-testület!

A Ferencvárosban a drogprevenciós tevékenységek, valamint a drogproblémák kezelése több
intézmény és civil szervezet közös munkájának eredményeként valósul meg.
A 96/2000. (XII.11.) országgyűlési határozat - melynek melléklete a Nemzeti Drogstratégia –
célul tűzte ki a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok létrehozását a különböző közigazgatási
szinteken. Ennek megfelelően a Ferencvárosban is összefogtak a témában érintett
intézmények, szervezetek, és 2005. március 3-án megalakult a Ferencvárosi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ( KEF) célja:
A Nemzeti Stratégia 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 kábítószerprobléma visszaszorítása érdekében.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok e cél megvalósításának kulcstényezői, hiszen helyi
szinten lehet legközvetlenebbül a drogproblémát kezelni. A KEF-ben képviseltetik magukat a
helyi állami, önkormányzati és civil szervetek, ezáltal e szakmai munkacsoport fórumot
teremt az országos célokkal párhuzamosan a helyi közösség területén működő legtöbb, a
drogkérdésben érintett intézmény számára. A Fórum – ahogyan a Nemzeti Stratégia is írja –
az a fontos láncszem, mely biztosítja a stratégiai gondolatok valósággá válását.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai:
A fenti célok érdekében tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma
visszaszorításában, alapvető fontosságú négy terület (Nemzeti Stratégia által meghatározott
közösség-együttműködés, megelőzés, gyógyítás és rehabilitáció valamint kínálatcsökkentés)
szervezeteinek és intézményeinek munkájában. Kiemelt feladata, hogy támogatja az „alulról
jövő” kezdeményezéseket, szakmai ajánlóként koordinálja és elősegíti az országos és
nemzetközi pályázatokon való helyi részvételt.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása:
A KEF jogi személyiséggel nem rendelkező tanácsadó és egyeztető jellegű szakmai
munkacsoport. Önálló bírósági bejegyzéssel, bejegyzett székhellyel nem rendelkezik.
A Ferencvárosi KEF tagsze rvezeti:
1.Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzat
1.1. Kerületben működő civil szervezetek - a témában érintett1.2. Kerületben működő egyházak
1.3. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága –intézményei1.4.Fővárosi Kormányhivatal VI.VII.VIII.IX. kerületi Népegészségügyi Intézete
1.5.Budapesti Rendőrfőkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányság

Formanek Gyula alpolgármester kezdeményezte a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum újjászervezését. A fórum hatékonyabb működése érdekében célszerű lenne, hogyha az
elnöki tisztséget az ágazatot (sport, egészség, oktatás szociális és gyermekjólétet) felügyelő
alpolgármester töltené be. A társelnöki tisztséget pedig az elnök által felkért személy látná el.
A titkári feladatokat pedig az ágazati iroda munkatársa látná el.
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy bízza meg az ágazatért
felelős Alpolgármester Urat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöki tisztségének ellátására
és a Fórum újjászervezésére.

Budapest, 2012. február 27.
Dr. Bácskai János s.k.
polgármester
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Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy megbízza az ágazatért felelős alpolgármestert a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöki
tisztséggének ellátására és felkéri a KEF újjászervezésére.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester

