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Ideje : 2016. február 11. (csütörtök  ) 16 óra 

Helyszín : Bp. Zugló Önkormányzata 218-as szoba 

 

Jelenléti ív alapján 15 fő van jelen .  

Sokacz Anikó ( elnök ) köszönti az egybegyűlteket. 

1. Napirendi pontok felolvasása és elfogadása 

 Zuglói Kef eddigi tevékenysége beszámolójának elfogadása ( 2015 év ) 

 Munkaterv ismertetése ( 2016 év ) és annak elfogadása 

Sokacz Anikó : Kéri a jelenlevőket , hogy készfelemeléssel fogadják el az átolvasott beszámolót.  

Kardos Pál :  Kiegészítést kér a beszámolóra vonatkozóan : együttműködési szerződés, illetve  

a Tiszta Jövővel van szeptember óta egy programjuk, miszerint a sportpályán és játszótereken 

az elhasznált tűket összeszedik, ez is kerüljön bele a beszámolóba  

Drevenka Mónika : Gyógyszertárakban észlelhető problémára világít rá, tű vásárlással 

kapcsolatban, drogtesztek árusítása…, kérdőív összeállítása 

Családsegítő : Szülői felvilágosítást hangsúlyozta 

Lévai Sándor : Jó dolognak tartotta a novemberi konferenciát. Szükségesnek tartja a  jövőben 

a megfelelő csatornák megtalálását. Kérdése, hogy mennyi a KEf költségvetési tervezete erre 

az évre,  illetve tavaly mennyiből gazdálkodott ? 

Hevér László György : Elmondása szerint kevés pénz jutott a pályázati lehetőségekből , 

fontosnak tartja a drogtérkép elkészítést.  

Sokacz Anikó :  A mostani költségvetésről még nem tudok biztosat, de harcolni fog , hogy a 

tervezett 10. millió forint bent maradjon a KEF során. 

Gyügyei Lilián : Tavalyi évben elindítottuk  a Tiszta Jövő Alapítvánnyal a Tiéd a döntés című 

programot. Kérte, hogy ez is kerüljön bele a beszámolóba. 

Kardos Pál : Javasolja, hogy iskolákat meg kell kérdezni, hogy milyen prevenciós 

tevékenységeket folytatnak. Elmondása szerint nem minden hol tartanak színvonalas 

előadásokat. 

Családsegítő : A Várna projektet mutatta be. 



Dr. Mészáros Ferenc : Nagyon várja a térkép elkészülését , folyamatos egyeztetést tartja 

szükségesnek a rendőrséggel. Felhívja a figyelmet az oktatási intézmények környékén 

felmerülő problémákra. 

Kardos Pál : Nagyon kényes dolognak tartja az adatok kiadását , emiatt nem tartja valós 

adatnak  térkép elkészítést.  

Lévai Sándor : Kérdése, hogy készült e már ilyen térkép más kerületbe ? 

Drevenka Mónika  : Hasznos lenne a hatékonyság miatt, mely nem nyilvános 

Csák Róbert : A kérdés az , hogy mi acélja egy ilyen térképnek, hol vannak a drogosok azt nem 

lehet feltérképezni.  

Dr. Mészáros Ferenc :  Az lenne inkább a megközelítés, hogy évről évre hogyan változik és hogy 

hol. 

Családsegítő : Fontosnak tartja a pontok összekötést és a kapcsolatok erősítést.  

Sebőkné B. Márta : A rendőrségnek igen nehéz dolga van , iskolákban jelen van és nagyon 

nehéz a bizalmi kapcsolatot kiépíteni. 

Sokacz Anikó  : Felkéri a KEF-en megjelent a tagokat, hogy szavazzanak a beszámolóról. 

A KEF 2015-ös év beszámolóját a kiegészítésekkel a tagok egyhangúlag elfogadták . 

A KEF 2016-os munkatervét a tagok egyhangúlag elfogadták . 

 

Sokacz Anikó : Elmondása szerint nehéz ebben a témában együttműködni az iskolákkal, a 

közeljövőben kontakt személyeket keres a KEF , így könnyebb a bizalmi hálót kiépíteni. 

Korenyák Zsuzsanna : Össze kell gyűjteni a problémákat. 

Kardos Pál : A szülők félelmeire világít rá. 

Sokacz Anikó : Azért kell jól összeállítani a kérdőívet. 

Kardos Pál : Az Ámos Iskolában van ártalom csökkentő program. 

Dr. Mészáros Ferenc : Érdemes megkeresni a védőnői hálózatot. 

Sokacz Anikó : Kéri a szervezeteket , hogy küldjék el programjaikat. A költségvetés után 

tájékoztatást ad. 

Köszöni mindenkinek a megjelenést. 
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