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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2009-ben elfogadott „Budapest Főváros X. kerületének drogstratégiája" című 

dokumentumban rögzített önkormányzati drogstratégiája felülvizsgálatáról és komplex 
kerületi önkormányzati és szakmai drogellenes stratégiává alakításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
SZMSZ) 32. § (1) bekezdés c) pontja alapján az 1. melléklet szerint javaslom 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2009-ben elfogadott „Budapest Főváros X. kerületének drogstratégiája" c1mu 
dokumentumban (továbbiakban önkormányzati drogstratégia) rögzített drogstratégia 
felülvizsgálatát, frissítését és szükség esetén módosítását 2020 végdátumig. 

1. A stratégia megalkotása óta jelentős változások történtek az életmódban, lakosság
összetételben, droghelyzetben, a szomszédos kerületek drogellenes fellépéseiben. 

2. A dokumentum létrejötte óta szintén fontos változás, hogy létrejött és hatályos az 
Országgyűlés 80/2013. (X. 16.) OGY határozata a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról (NDS) 
2013-2020. 

3. Időközben a feladat kezelésére létrehozott KEF-ek (Kábítószer Egyeztető Fórum-ok) -
köztük a kőbányai is - megerősödtek, működnek, egyre inkább összehangolják 
tevékenységüket. 

4. A Kőbányai Kábítószer Egyeztető Fórum (továbbiakban KőKEF) elkészítette a 2015-
2020-ig tartó időszak szakmai drogstratégiáját, de a helyzetelemzésnél nem volt alkalmuk 
nagyobb célzott helyi felmérést készíteni. Idézet a jelzett stratégiából: 
„A kerületi droghelyzetre vonatkozó naprakész, megbízható statisztikai adatok csak 
töredékesen állnak rendelkezésre, így a bűnüldözési adatokat, az Emberbarát Alapítvány 
kutatási adatait, és Addiktológiai Gondozójának betegforgalmi adatait, továbbá az országos 
adatokból levont következtetések jelentik. 
Helyi drogfogyasztási szokásokról és egyéb adatokról a kezelést nyújtó szervezetek 
statisztikáiból, adat szolgáltatásaiból és az országos adatokból tudunk következtetni." 

4. Mivel 2014-ben Budapest VIII. kerülete, később, 2015-ben Budapest IX. kerülete a 
drogstratégiájukban rögzített drogellenes fellépési módok közül a „kínálatszűkítés"-re is 
nagyobb hangsúlyt fektettek, ennek eredményeképpen a probléma egyre erőteljesebben 
terhelődött és terhelődik Kőbányára is. 

5. Az önkormányzati 2009-es drogstratégia helyzetelemzése óta - mint az azóta létrejött 
KőKEF szakmai stratégiából is kiderül - nem készült a témában vizsgálat, amelyik az abban 



jelzett kőbányai demográfiai és életmódbeli változásokat és veszélyfaktorok alakulását 
számba vehette volna és a szükséges lépések, változtatások vagy hangsúlyváltások 
megtételéhez szolgálhatott volna alapul. 

6. A fentiekre tekintettel több okból is aktualizálásra van szükség. Javaslom tehát a jelenleg 
érvényes, 2009-es önkormányzati drogstratégia szakértők általi felülvizsgálatát, a KőKEF 
2015-2002-ig tartó szakmai drogstratégiájával való egyesítését és ez utóbbi megalkotásakor 
elvégezni nem tudott kőbányai droghelyzeti felmérés- és vizsgálat elkészíttetését. 
Készüljön tehát egy mért és trendeket is előrejelző friss kőbányai helyzetelemzés, ami alapján 
szükség szerint a jelenlegi kerületi drogstratégiák frissítésére, módosítására és komplex 
(önkormányzati- és szakmai) kerületi stratégiává áttervezésére nyíljon mód, változatlanul 
2020-ig előre tervezve. 

II. Hatásvizsgálat 

A 2009-es önkormányzati drogstratégia felülvizsgálatának elengedhetetlen részeként a 
KőKEF 2015-ben megalkotott szakmai drogstratégiájával összhangba hozva aktuálissá és 
komplexé teszi a benne foglaltakat. Egy ehhez kapcsolódó kőbányai célzott kutatás alapján 
elkészülő helyzetelemzés eredményeképpen tisztább kép alkotható a kerületi tényleges és 
várható droghasználatról, veszélyfaktorokról, veszélyeztetett lakossági csoportjairól, 
bizonytalanságot okozó csoportjairól illetve drogterjedésben-drogterjesztésben kialakult 
pozíciójáról. Megfelelő szakértelmű felülvizsgálat és a helyben működő KKET helyi 
ismeretekkel is rendelkező hozzáértésének és szakmai stratégiai lépéseinek felhasználásával 
konkrét, az önkormányzat lehetőségeinek megfelelő megoldási javaslatok alapján folytatható 
a koordinált drogellenes fellépés Kőbányán. 

III. A végrehajtás feltételei 

Rendelkezésre áll a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének 2009-ben elfogadott „Budapest Főváros X. kerületének drogstratégiája" című 
dokumentum, benne egy helyi vizsgálaton alapuló helyzetelemzéssel és trend 
előrejelzésekkel, az Országgyűlés 80/2013. (X. 16.) OGY határozata a Nemzeti Drogellenes 
Stratégiáról (NDS) 2013-2020., több éve működik a KKET a kerületben, aki elkészítette 
Budapest Főváros X. kerület, Kőbánya 2015 - 2020. évi kábítószer-ellenes szakmai 
stratégiáját. 
Javaslom, hogy a képviselő-testület határozatban rendelje el a 2009-ben elfogadott 
„Budapest Főváros X. kerületének drogstratégiája" című dokumentumban rögzített 
önkormányzati drogstratégia felülvizsgálatát, a KőKEF 2015-ös szakmai 
drogstratégiájával összhangba hozását és aktualizálását egy helyzetelemzés 
elkészítésével, az ahhoz tartozó, célzott kőbányai felmérés és vizsgálat lefolytatását 
követően, legkésőbb 2018. május 30-ig. 

A dokumentumban a következő feltételekre javasolt különösképpen kitérni: 
A./ Új helyzetelemzés készítése. 
B./ A helyzetelemzés megállapításainak összehasonlítása a 2009-es dokumentumban 
rögzítettekkel, főképpen az abban található előrejelzésekkel. 
C./ Készüljön a stratégia és megközelítésmódok közlése mellett konkrét, 2020 év végéig szóló 
intézkedési javaslatterv is az önkormányzat számára. 
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IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 201 7. december „ fi ," 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. S a ó Krisztián 
jegyző 

Somlyódy Csaba 
képviselő 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2017 ( ... ) határozata 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2009-ben elfogadott „Budapest Főváros X. kerületének drogstratégiája" című 

dokumentumban rögzített önkormányzati drogstratégiája felülvizsgálatáról és komplex 
kerületi önkormányzati és szakmai drogellenes stratégiává alakításáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
elrendeli a 2009-ben elfogadott „Budapest Főváros X. kerületének drogstratégiája" című 
dokumentumban rögzített önkormányzati drogstratégia felülvizsgálatát, a Kőbányai 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015-ös szakmai drogstratégiájával összhangba hozását 
és aktualizálását 2020 végdátumig. 

2. Az 1. pont szerinti felülvizsgálathoz készüljön új helyzetelemzés célzott kőbányai 
felmérés és vizsgálat lefolytatását követően, amelyik tegye lehetővé az összehasonlítást a 
2009-es dokumentumban található felmérés megállapításaival, illetve az abban jelzett 
trendekkel kapcsolatban is. 

3. Az 1. pont szerinti felülvizsgálat részeként készüljön a stratégia és megközelítésmódok 
közlése mellett konkrét, 2020 végéig szóló intézkedési javaslatterv is az Önkormányzat 
számára. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2018. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 
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