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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

k <f ':f · . számú előterjesztés 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
a kőbányai kábítószerügyi kutatás kezdeményezéséről szóló 401/2017. (XII. 14) KÖKT 

határozata végrehajtási határidejének módosításáról és az időközben kialakult kőbányai 
drogválság miatt a drogstratégia elkészültéig szóló önkormányzati átmeneti intézkedési 

terv elkészítéséről 

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 
a kőbányai kábítószerügyi kutatás kezdeményezéséről szóló 401/2017. (XII. 14) KÖKT 
határozata (a továbbiakban: drogellenes határozat) határidejének meghosszabbítását és az 
időközben kialakult kőbányai drogválság miatt az aktualizált drogstratégia elkészültéig szóló 
önkormányzati átmeneti intézkedési terv elkészítését. 

1. Az elfogadott drogellenes határozatban - az általam előterjesztőként támogatott 
polgármesteri módosító javaslat alapján - az előterjesztésben szereplő kábítószerügyi kutatás 
elkészültének javasolt 2018. május 31-ei határideje 2018. szeptember 30-ra módosult. Ez a 
határidő ugyan még a jelen előterjesztés tárgyalásakor nem járt le, de biztosan 
megállapíthatóan nem lesz betartható, és a droghelyzet kőbányai elszabadulásával további 
konkrét, rendszerbe szervezett és számonkérhető/ellenőrizhető önkormányzati és hivatali 
lépések szükségesek. 

2. A drogellenes határozat 2017. decemberi elfogadása után a Bárka Kőbányai 

Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) és a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum (a továbbiakban: KEF) példás gyorsasággal összeállította egy alapos és igen jól 
használható felmérés feltételrendszerét, bekérte a megfelelő kivitelezési árajánlatokat, és 
ezeket megtárgyalva komplett szakértői kiválasztástámogató véleménnyel és egy pályázati 
lehetőség megjelölésével 2018. február 12-én megküldte az Önkormányzat részéről felelős 
Humánszolgáltatási Főosztálynak. 

3. Ezt követően, ismeretlen oknál fogva az anyag előterjesztésként nem került a 2018. 
márciusi testületi ülés napirendjére, csak 2018. április 19-én tárgyalhatta a Testület. Akkor 
sem mint az árajánlatok ismeretében finanszírozandó és megrendelendő lehetőség került elő, 
hanem mint pályázati támogatásra előkészített (KAB-KT 18. pályázat). Amely pályázatnak a 
leadási határideje 2018. április 30. volt. Az áprilisi előterjesztés szerint a felmérés és a 
stratégia korrekciója 15 millió forintba kerül majd. A napirend tárgyalásánál a polgármester 
úr a pályázattal kapcsolatban megjegyezte: ,,Jól jönne az a pár millió forint, amit ezen a 
pályázaton el lehet nyerni ... ". Ami az egy hónapos késlekedés, valamint az ügy fontossága és 
az Önkormányzat publikus pénzügyi helyzete kapcsán nehezen értelmezhető. Pillanatnyilag 
7 millió+ 800 OOO Ft keret van biztosítva a pályázati nyerés esetére. 



4. 2018 nyarára viszont (2 hónappal a pályázat benyújtását követően) Kőbányán a droghelyzet 
katasztrofális mértékben elszabadult. Olyannyira, hogy az országos sajtó és a média 
folyamatos témaforrása is lett. A kőbányaiak pedig nem láttak érdemi lépéseket. 

5. A 2018. augusztus 30-án tartott testületi ülésen erre való tekintettel terjesztette elő jogi 
természetű/adminisztratív „azonnali" megoldási javaslatát a polgármester úr (és fogadta el a 
testület). Ezen a testületi ülésen hangzott el az is, hogy az önkormányzat áprilisi pályázatát 
várhatóan szeptember 30-ig bírálják el, pénz csak azt követően lesz/lehet a droghelyzet 
felmérésére és a stratégia korrekciójának elkészítésére. 

6. Mindeközben a sajtóban/médiában a polgármester úr elismerve, hogy 
drogválsághelyzetbe került a kerület - a Kőbányai Önkormányzat droghelyzet-kezeléséről, 
drogmegelőzésre, hajléktalan/elesettgondozásra fordított nagy összegekről, valamiféle 
program(ok)ról nyilatkozott. Csakúgy, mint a 2018. augusztus 30-ai testületi ülésen, a 
drogellenes fellépés napirendjének tárgyalásakor, ,,üzenve", hogy az Önkormányzat sok 
mindent tesz, de valójában tehetetlen. 

7. A rendőri fellépés látható gyenge eredményessége és a droghelyzet gyors súlyosbodása 
ellenére változatlanul szükség van tényeken alapuló, aktuális kerületi drogstratégiára; 
ugyanakkor az elkészültéig átmeneti, de komplex, konkrét és számonkérhető önkormányzati 
intézkedési tervre is. 
Javaslom tehát a drogellenes határozat határidejének meghosszabbítását 2019. március 31-re. 
Ezzel együtt javaslom, hogy készüljön egy önkormányzati átmeneti intézkedési terv is a 
kőbányai drogválság rapid felszámolásának megkezdésére 2019. március 31. intézkedési 
időtávra. 

II. Hatásvizsgálat 

A felmérés elkészültét követően a KEF 2015-ben megalkotott szakmai drogstratégiája 
aktuálissá és komplexé teszi a benne foglaltakat. A 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 KEF helyi ismeretekkel is 
rendelkező hozzáértésének és szakmai stratégiai lépéseinek felhasználásával konkrét, az 
Önkormányzat lehetőségeinek megfelelő megoldási javaslatok alapján rapid, eredményes, 
tartós és fenntartható a drogellenes fellépés Kőbányán. 
Az ezt megelőzően, rövid idő alatt elkészült, a drogstratégia elkészültéig tervező, közzétehető 
és társadalmasítható, konkrét feladatokat, résztvevőket, felelősöket, hatásköröket és 
ráfordításokat is tartalmazó, kontrollálható átmeneti intézkedési terv azonnali lépések 
megtételével megindítja a drogválság megoldását célzó önkormányzati fellépést. 

III. A végrehajtás feltételei 

Rendelkezésre áll az Országgyűlés Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020. c1mu 
80/2013. (X. 16.) OGY határozata és annak tapasztalatai, több éve működik a KEF a 
kerületben, aki elkészítette Budapest Főváros X. kerület Kőbánya 2015-2020. évi kábítószer-
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ellenes szakmai stratégiáját, és az Önkormányzatnak van a feladat koordinálására is alkalmas, 
finanszírozott/finanszírozható szervezete, a Bárka. 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület határozatban hosszabbítsa meg a kőbányai 

kábítószerügyi kutatás kezdeményezéséről szóló 401/2017. (XII. 14) KÖKT 
határozatának végrehajtási határidejét, és kérje fel a polgármestert egy átmeneti 
intézkedési terv elkészítésére és a Képviselő-testület elé terjesztésére a határozatban 
elrendelt kábítószerügyi kutatás elkészültéig tervezve. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2018. szeptember ,, )(f.' 

Somlyódy Csaba 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018 ( ...... ) határozata 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
a kőbányai kábítószerügyi kutatás kezdeményezéséről szóló 401/2017. (XII. 14) KÖKT 

határozata végrehajtási határidejének módosításáról és az időközben kialakult kőbányai 
drogválság miatt a határozatban szereplő kábítószerügyi kutatás elkészültéig szóló 

önkormányzati átmeneti intézkedési terv elkészítéséről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a kőbányai kábítószerügyi kutatás kezdeményezéséről szóló 401/2017. (XII. 14) KÖKT 
határozat végrehajtásának határidejét 2019. március 31-éig meghosszabbítja. 

2. Az 1. pont szerinti határidőmódosítás miatt a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a Képviselő-testület 2018. októberi ülésére készítsen el és terjesszen a Képviselő
testület elé egy drogválság felszámolását elindító és droghasználatot visszaszorító, 
közzétehető és társadalmasítható, konkrét, feladatokat, résztvevőket, felelősöket, 

hatásköröket és ráfordításokat is tartalmazó, kontrollálható átmeneti önkormányzati 
intézkedési tervet 2019. március 31-ei végdátumig tervezve. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ vezetője 
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