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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

Sokacz Anikó 

Civil tanácsnok 

 

Szám: 123-1146/2016 

                                                                                                     

            Nyilvános ülésen tárgyalandó!  

   

Napirend száma: ………… 

 

Képviselő-testület  

2016. szeptember 15-ei ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tárgy:  

Zugló Kerületi Drogellenes Sstratégia 2016 - 2017 

(Zuglói Kábítószer Egyeztető Fórum) 

 

I. Előzmények 

  

Az Országgyűlés a 80/2013. (X. 16.)  OGY. határozatával fogadta el a Nemzeti Drogellenes 

Stratégiát 2013-2020 közötti időszakra, „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnőzés 

ellen” .című szakpolitikai stratégiát.  

 

A Képviselő-testület 2015. február 26-ai ülésén a 100/2015. (II. 26.) számú határozatával 

újjáalakította a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot (KEF), amely helyi szintű 

tanácsadó és egyeztető szakmai munkacsoportként látja el a feladatait.  

 

A KEF tevékenységében arra törekszik, hogy összhangot teremtsen a drogprobléma 

visszaszorításában, a társadalom érzékennyé váljon a drogkérdések hatékony kezelése iránt. 

A KEF a sokrétű feladata mellett céljául tűzte ki többek között egy új kerületi drogellenes 

stratégia kidolgozását.  

Ennek eredményeként a KEF kidolgozta 2016-2017 évre drogellenes stratégiáját, amelyet az 

előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz. 

 

II. Vélemények 

 

A drogellenes stratégia eszközrendszerében kiemelt helyet kap az egészségügy, az 

oktatásügy, az ifjúságpolitika, a gyermek-és családvédelem szakembereinek és intézményeinek, 

valamint az állampolgárok, civil szerveződések, egyházak, önkormányzatok együttműködése.  

A drogprobléma vonatkozásai a társadalom széles rétegét érintik, ezért a megoldása is 

társadalmi összefogást kíván. A széles kerületi-társadalmi összefogás céljait, tartalmát, 

eszközeit kívánja a kerületi drogellenes stratégia megfogalmazni.  

 

A drogellenes stratégiában megfogalmazott célok:  

1. A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt,  

2. a helyi közösségek pedig növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer probléma 

visszaszorításában (közösség, együttműködés)  
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3. Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus 

kialakítására és a drogok visszautasítására (megelőzés)  

4. Segíteni a drogokkal kapcsolatba került és a drogproblémákkal küzdı egyéneket és 

családokat (gyógyítás, rehabilitáció)  

5. Csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét (kínálatcsökkentés) 

 

A kerületi drogellenes stratégiában megfogalmazott feladatok, célkitűzések megvalósításához a 

költségvetési lehetőségek figyelembe vételével következő évi költségvetés tervezésekor is 

figyelemmel kell lenni.  

 

Jogszabályi háttér: 

 

80/2013. (X. 16.) Ogy határozat 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a kerület 

drogellenes stratégiát fogadja el. 

 

III. Bizottsági vélemények 

Az előterjesztést a Köznevelési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság valamint a Szociális 

Bizottság tárgyalja. A Bizottságok Elnökei a Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén 

szóban ismertetik. 

IV. Döntési javaslat  

  

       Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 

……../2016. (    ) Öh. számú 

            határozata 

 

Zugló Kerületi Drogellenes Stratégiájáról 2016-2017 

    (Zuglói Kábítószer Egyeztető Fórum) 

     

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete Zugló Kerületi 

Drogellenes Stratégiáját 2016-2017 évekre az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

A kerületi drogstratégiában megfogalmazott feladatok, célkitűzések megvalósításához a 

költségvetési lehetőségek figyelembe vételével a 2017. évi költségvetés tervezésekor is 

figyelemmel kell lenni.  

                            

 

Határidő: 2016. szeptember 15. 

                  2017. évi költségvetés  

Felelős:    polgármester (Humánszolgáltatási Osztály vezetője) 

 

A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

47. § (1) – (2) bekezdés alapján egyszerű szótöbbséget igényel.  

Budapest, 2016. szeptember 2.                                                                   
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   Sokacz Anikó 

   civil tanácsnok 

 Mellékletek felsorolása:  

      1.számú melléklet: Zugló kerületi drogellenes stratégiája 

 

Az előterjesztést készítette:  

- Bondorné Gyurcsi Mária  Polgármesteri Hivatal  

                                                Humánszolgáltatási Osztály  


