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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
160/2001. (VI. 21.) Kh. határozata alapján megalakult a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum (a továbbiakban: KEF), amely a 2019. évi tevékenységéről a Közgyűlés 147/2019.
(VI. 27.) határozata alapján beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé.
A 2002 óta működő KEF magas színvonalú szakmai munkájával és különböző programjaival
jelentős eredményeket ért el 2019-ben is, jelenleg 44 tagszervezete van.
Szakmai tevékenysége során figyelembe veszi a jelenleg hatályos „Nemzeti Drogellenes
Stratégia 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című, illetve
a Közgyűlés 217/2014. (IX. 25.) határozatával elfogadott „Tegyünk közösen! Debrecen Megyei
Jogú Város átfogó stratégiája a szenvedélybetegségek megelőzésére és a szenvedélybetegek
ellátására 2014-2020” című dokumentumokban foglaltakat.
A stratégiai gondolkodás fontos eleme a KEF javaslattevő, koordináló funkciójának erősítése,
valamint az önkormányzati döntések, koncepciók összehangolása a helyi stratégiában
megfogalmazott szakmai elvekkel.
A KEF munkacsoportokban dolgozva a társadalmi és szakmai párbeszéd kiszélesítésére
törekszik. A tagok szakterületenként fejtik ki tevékenységüket, ennek érdekében aktívan
működtetik a koordinációs, iskolai, prevenciós, kezelés-ellátás, kínálatcsökkentő, egyházi
munkacsoportokat. A munkacsoportok lehetőség szerint havonta üléseznek, de kiemelt
eseményekkel, akciókkal kapcsolatban alkalomszerűen is összeülnek.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) történő
egyeztetésért a KEF koordinációs munkacsoportja felelős. A KEF közgyűlésére évente 2
alkalommal kerül sor. A KEF koordinációs feladatait a Csomópont Drogprevenciós Iroda segíti,
amely szervezetileg a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. részét képezi. Az Iroda
feladata a folyamatos kapcsolattartás a szervezetekkel, intézményekkel és az Önkormányzat
szerveivel, illetve az információgyűjtés, információszolgáltatás, pályázatfigyelés, valamint a
könyv- és médiatár kiépítés.
A KEF általános feladatai, tevékenységei:
-

szoros együttműködés elősegítése a KEF tagszervezetei között,
a városi drogstratégiában megfogalmazott drogprevenciós irányelvek képviselete,
megvalósulásuk segítése,
a köznevelési intézményekben folyó prevenciós munka segítése, koordinálása,
hozzáférhető adatbázis, részletes és folyamatos kimutatás készítése a városban
működő prevenciós munkát végző szervezetekről,
jól működtethető kapcsolattartási metódus kidolgozása a prevenciós munkát segítő
különböző, más területen dolgozó szakemberekkel,
kapcsolat kialakítása és tartása a helyi médiával,
a prevencióval összefüggő, rendszeres pályázatfigyelés, a célcsoportok figyelmének
felhívása, segítségnyújtás a pályázatok elkészítésében, benyújtásában,
a prevenciós munkát segítő, azzal összefüggő szakanyagok (könyvek, filmek stb.)
összegyűjtése, folyamatos bővítése, az érdeklődők számára elérhetővé tétele,
drogprevenciós programok, rendezvények szervezése.

A 2019-ben végzett feladataikról a mellékletben található szakmai beszámoló részletes
tájékoztatást ad. Ebből kiemelendő tevékenységek:
-

-

Jóvátételi program a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, 2019. 01.
15-2019. 12. 11.;
Színházi prevenciós előadás a Nézőművészeti Kft. megbízásával, 2019. 04. 01., 2019.
05. 14.;
VIII. Józanság Napja, 2019. május 24-25.;
A Szenvedélyes Juniális szakmai és alternatív programjai:
 „Legyen más a Szenvedélyed!” elnevezésű prevenciós vetélkedő, 2019. 06. 12.;
 Katedra Színházi Műhely „Kóma” című színdarab előadása, 2019. 06. 12.;
 „A szenvedélybetegségek ellátásának aktuális kérdései!” elnevezésű
műhelykonferencia, 2019. 06. 26.;
Ártalomcsökkentő szolgáltatás megvalósulása a Campus Fesztiválon, 2019. 07. 17-21.;

A KEF 2019-ben szakmai tevékenységét a KAB-KEF-18-A pályázati forrásból, valamint az
Önkormányzat által nyújtott támogatásból valósította meg. A KAB-KEF-18-A pályázat
önrésszel együtt 1 millió forint támogatásban részesült.
Az elnyert támogatások mellett az Önkormányzat további 500.000,-Ft-tal támogatta a KEF
működését.
2019. évben a pályázati programokkal elért személyek:
- A programok által közvetlenül elértek száma (programokon résztvevők): 558 fő
- A programok által közvetetten elértek száma: 2600 fő
- A programok által elért hátrányos helyzetűek száma: 450 fő
2019. évben egyéb programokkal elért személyek:
- A programok által közvetlenül elértek száma (programokon résztvevők): 1259 fő
- A programok által közvetetten elértek száma: 4500 fő
- A programok által elért hátrányos helyzetűek száma: 550 fő
A KEF meghatározó szakmai partnere Önkormányzatunknak, munkájával segíti az érintett
szakmai szervezetek és a döntéshozók közötti párbeszéd kialakítását a hatékony és
megalapozott döntések érdekében.
A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves szakmai beszámolója olyan
szakmaspecifikus ágazatközi dokumentum, amely tárgyalásához az Ifjúsági és Sportbizottság,
mint szakbizottság kompetenciája szükséges. A szakbizottság megfelelő keretet biztosít arra,
hogy az elsősorban szakmai dokumentumról részletesen, akár szakértők bevonásával tárgyalni
lehessen. Fentiek alapján javasolom, hogy a KEF éves munkájáról szóló beszámoló elfogadása
a továbbiakban ne a Közgyűlés, hanem az Ifjúsági és Sportbizottság feladata legyen.
Tekintettel arra, hogy a beszámoló elfogadása nem jogszabályban nevesített közgyűlési
hatáskör, hanem feladatkör, így Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet soron következő
módosításakor az Ifjúsági és Sportbizottság feladatkörei között – az SZMSZ 61. §-ában – kerül
majd rögzítésre.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. és 15. pontja és 41. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a 147/2019. (VI. 27.)
határozatra
1./ elfogadja a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi tevékenységéről szóló
szakmai beszámolót a melléklet szerint.
2./ Felkéri az Ifjúsági és Sportbizottságot a 2020. évtől kezdődően a Debreceni Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum éves szakmai beszámolójának elfogadására.
3./ Felkéri a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökét, hogy készítse el a Fórum
2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét,
hogy a beszámolót terjessze az Ifjúsági és Sportbizottság elé.
Határidő: 2021. június 30.
Felelős: a beszámoló elkészítéséért: a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke
az előterjesztésért: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2020. június 25.

Szentei Tamás
osztályvezető

