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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 05. 18.

Javaslat a Dunaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) megújítására

Előadó: a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke
Előkészítő: Dr. László Borbála igazgató

Szabó Ádám ügyintéző
Meghívott: Kleinné Németh Judit intézményvezető, Dunaújvárosi Egészségmegőrzési Központ

Kiss Dénes rendőr százados, bűnmegelőzési alosztályvezető, Dunaújvárosi RK.

Véleményező bizottságok:
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. 05. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kiemelkedően fontosnak tartja a
drogkereskedelemből  és  a  droghasználatból  adódó  problémák  kezelését,  valamint  a
bűnmegelőzés  minél  hatékonyabb elősegítését,  ezért  –  korábbi  döntéseinek megerősítése
mellett – a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megújítására tesz javaslatot. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: 
Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 1123-10/2017

Ügyintéző neve: Szabó Ádám Ügyintéző telefonszáma: 25/544-167
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: Nyílt

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT

a Dunaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) megújítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése 2002. február 7-i ülésén döntött arról, hogy
Városunkban megalakításra kerüljön a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban:
KEF)  a  városban  működő  több  intézmény  és  szervezet  együttműködésével  (1.  sz.
melléklet).  A közgyűlési  döntést  követően  2002.  március  28-án tartotta  a  KEF alakuló
ülését, ahol elfogadta saját Szervezeti és Működési Szabályzatát is. 2003-ban készült el
Dunaújváros Drogstratégiája, mely a Nemzeti Drog Stratégia irányelvei alapján épült fel.
Szintén 2003-ban került elfogadásra Dunaújváros MJV Bűnmegelőzési Koncepciója, mely
sok területen kapcsolódott a Kábítószer Egyeztető Fórum cél- és feladat rendszeréhez.
2008-tól  új  SzMSz-szel,  a  Közgyűlés  újraalakult  Közbiztonsági  Bizottságával  szorosan
együttműködve látta el feladatát a KEF, mely több országos pályázaton is elindult. A 2011-
től  a Fórum ritkábban ülésezett.  A jelenleg is elérhető honlap több éve nem frissült,  a
megnövekedett feladatok, az újabb és újabb társadalmi szintű változások egyre inkább
szükségessé tették a KEF megújítást. Időszerűvé vált a KEF újragondolása, átszervezése.

2017.  április  13-án  a  Közbiztonsági  és  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága  elnökének
összehívására, hosszú időt kihagyva ismét ülésezett a KEF (2. sz. melléklet), melyen két
lényeges cél került meghatározásra:
1.  Önkormányzatunk,  valamint  a  KEF munkacsoportja  közösen építse  újjá  a  Fórumot,
aktualizálja tagjait, frissítse SzMSz-ét. 
2.  A  megnövekedett  feladatkör  és  a  hatékony  munkavégzés  megköveteli,  hogy  a
bűnmegelőzés és a kábítószerügy kapcsán egy főállású, koordináló személy lássa el az
egyeztetéssel,  közreműködéssel  kapcsolatos  teendőket.  A KEF ennek  okán  kérelmezi
Önkormányzatunkat, hogy ezen szakember kijelöléséről és foglalkoztatásáról mihamarabb
szíveskedjen intézkedni.

A drogkereskedelemből  és  a  droghasználatból  adódó  problémák  kezelésére,  a
bűnmegelőzés  minél  hatékonyabb  elősegítése  érdekében  javasolt  a  meglévő  KEF-et
átalakított formában, aktualizált taglistával Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum néven tovább működtetni. 

Az  előterjesztést  a  Közbiztonsági  és  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága  a  Közgyűlés
ülésének hetében, rendkívüli ülésén tárgyalta. A Bizottság döntését a Bizottság elnöke a
Közgyűlés ülésén szóban ismerteti.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…  /2017. (V. 18.) határozata

a Dunaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) megújításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  a  bűnelkövetések,  a
kábítószer-kereskedelem, illetve a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, és a prevenció
érdekében az alábbi határozatot hozza:



1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  –  figyelemmel  a  kor
igényeire – úgy határoz,  hogy a 2002.  március 28.  napján megalakult  Dunaújvárosi
Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórumot  a  továbbiakban  Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum néven működteti tovább.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert,
hogy  intézkedjen  a  Dunaújvárosi  Bűnmegelőzési  és  Kábítószerügyi  Egyeztető
Fórumban  a  tagok  aktualizálásról,  tegyen  javaslatot  a  Fórum  működési  rendjére  a
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága közreműködésével, és a Fórum
ügyrendjét terjessze a Közgyűlés elé. 

Felelős:   -a határozat végrehajtásáért:
                     a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                     a  Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke

- a Fórum ügyrendjére vonatkozó javaslat kidolgozásában:
a jogi és szervezési igazgatóság vezetője

Határidő: 2017. június 30. 

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a  Jegyzőt  egy
bűnmegelőzési  és  kábítószerügyi  koordinátor  munkakörű  főállású  tisztviselő
kinevezéséről és foglalkoztatásáról szóló javaslat kidolgozására. 

Felelős:   -a javaslat kidolgozásáért:
                     a jegyző

- a javaslat kidolgozásában való közreműködésért:
a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője

Határidő: DMJV Önkormányzata Közgyűlése soron következő rendes ülése

4.  Jelen  határozat  hatályba lépésével  hatályát  veszti  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város
Közgyűlésének 28/2002. (II. 07.) KH számú határozatának 2. pontja.

Felelős: a polgármester
Határidő: jelen határozat hatálybalépésének napja

Dunaújváros, 2017. május 18.

Lőrinczi Konrád s.k.
a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

 elnöke
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