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a Képviselő-testület részére 
a kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások fedezetének biztosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kábítószer
problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására meghirdetett pályázaton való 
részvételről szóló 119/2018. (IV. 19.) KÖKT határozatával döntött arról, hogy a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) által az államháztaiiásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31 .) Korm. rendelet alapján meghirdetett nyílt pályázatra pályázatot nyújt be. A pályázat célja 
olyan kutatások támogatása, amelyek a lakosság számára a kábítószer-problémával kapcsolatos 
információk és összefüggések megismerését szolgálj ák, különös tekintettel az új pszichoaktív 
anyagok széleskörű megjelenésére. A Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetére 
döntött a szükséges 800 OOO Ft önrész és további 7 OOO OOO Ft biztosításáról. 

Az É1iékelő Bizottság javaslatának figyelembevételével a benyújtott pál:1ázatot bruttó 6 OOO OOO 
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti az SZGYF, mely támogatás kevesebb, mint az 
igényelt bruttó 8 OOO OOO Ft. 

Tekintettel arra, hogy a megvalósítani tervezett kutatás indikatív árajánlaton alapuló becsült 
költsége mintegy bruttó 18 OOO OOO Ft, ezért a megítélt 6 OOO OOO Ft támogatás mellett szükséges 
az önkormányzati önerő bruttó 4 200 OOO Ft-tal történő megemelése bruttó 7 800 OOO Ft-ról bruttó 
12 OOO OOO Ft-ra. 

II. Hatásvizsgálat 

Összhangban a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020. programban megfogalmazott 
célkitűzésekkel a cél, hogy a kutatás segítse a korai jelzőrendszer működését. A beavatkozás 
tervezéséhez és a speciális célcsoport különleges szükségleteire: leginkább válaszoló 
szolgáltatásokhoz nagy jelentősége lenne annak, hogy megismerjük ezt a területet. A 
droghasználati mintázatok alakulása a kerületben, a fiatalok motivációja a droghasználat 
elkezdésében és fennmaradásában, valamint a drogokkal, különösen az új pszichoaktív szerekkel 
kapcsolatos attitűdjeik, környezetükben érzékelt tapasztalataik mind releváns információként 
szolgálhatnak a szolgáltatástervezéshez. A kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai 
egymással együttműködve, a kutatási eredményekre támaszkodva i:revenciós stratégiát és 
megoldási javaslatokat dolgozhatnak ki, mely a helyi sajátosságokra és igényekre mindinkább 
válaszokat adhat. 

III. A végrehajtás fel tételei 

A kerületben előforduló kábítószer-fogyasztás jellemzőinek vizsgálata, a megelőző-gyógyító 
szolgáltatások feltérképezése és az esetleges hiányok felderítése, valamint a fejlesztési lehetőségek 
meghatározása céljából végzett kábítószerügyi kutatás támogatására az SZGYF pályázatán elnyert 
6 millió forint támogatáson, valamint a 119/2018. (IV.19.) KÖKT határozatban biztosított 7 800 
OOO Ft összegen túl a fennmaradó költségek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 



Önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti s.zabál~1ozásáról szóló 28/2018. 
(XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet F:2. mezője (Önkormányzat dologi kiadás) terhére 
biztosítható. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2019. január ,;1A ·" 
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1. melléklet az előte1:jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2019. ( ........ )határozata 
a kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások fedezetének biztosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat =<épviselő-testülete a kerületben előforduló 
kábítószer-fogyasztás jellemzőinek vizsgálata, a megelöző-gyógyító szolgáltatások feltérképezése 
és az esetleges hiányok felderítése, valamint a fejle~.ztési lehetőségek meghatározása céljából 
végzett kábítószerügyi kutatás költségeinek fedezetére a kábítószer-r:roblémával kapcsolatos 
vizsgálatok, kutatások támogatására meghirdetett pályázaton való részvételről szóló 119/2018. (IV. 
19.) KÖKT határozatban biztosított összegen túl további 4 200 OOO for_ntot biztosít a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. éYi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 
szabályozásáról szóló 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet F:2. mezője 
(Önkormányzat dologi kiadása) terhére. 
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Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főcsztály vezetöje 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi ? öosztály vezetője 
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