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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország első nemzeti drogstratégiáját 2000 decemberében fogadta el a magyar
Országgyűlés, ellenszavazat nélkül. Megvalósításának 10 éve alatt meghatározó fejlesztések
indultak el a kábítószerügyi szakterületen, ennek eredményeképpen jöttek létre a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (továbbiakban KEF-ek). Jelentős fejlesztések valósultak
meg a kezelés-ellátás (terápiás intézeti férőhelyek megduplázódása, drogambulanciák száma
és minősége, alacsonyküszöbű szolgáltatások stb.), valamint a kínálat-csökkentés területén is.
Rendszerszerűvé vált a prevenciós tevékenység a közoktatási intézményekben, számos
meghatározó jelentőségű kutatási program, valósult meg, melyek következtében a kábítószerprobléma természetrajzát, mintázódását egyre jobban képesek voltunk megérteni.
Szekszárdon 2001. szeptember 25-én Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
támogatásával alakult meg a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Nemzeti
Drogstratégia ajánlásainak megfelelően, mely létrehozása óta változatlan célokkal,
alapelvekkel, s formában működik.
A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2003-ban helyzetfelmérés alapján elkészítette
„Szekszárd Város Stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítására” című dokumentumot,
melyet a Közgyűlés a 41/2004. (II.26) szekszárdi öh-val elfogadott.
A dokumentáció érvényessége lejárt, ezért volt szükséges egy tudományosan megalapozott
helyzetképre épülő stratégia elkészítésére.
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a 2013-ban megjelent Nemzeti
Drogstratégiájához kapcsolódóan szorgalmazza, hogy a helyi KEF szervezetek is elkészítsék
stratégiájukat. Ahhoz, hogy a város és az önkormányzat kábítószerügyi pályázaton részt
vehessen, szükséges a stratégia megléte.
A szekszárdi KEF felvállalta ezt a feladatot és egy Szekszárdon végzett átfogó kutatásra
alapozva készítette el a helyzetelemzést a kábítószer fogyasztás témájában. Az eredményeket
2014. december 12-én mutatta be helyi KEF egy országos szintű konferencia keretében a
Polgármesteri Hivatal Konferencia termében.
Erre a helyzetelemzésre építve készítette el a stratégiát az erre külön megalakult
munkacsoport, mely a mellékletben olvasható.
A 2004-ben elfogadott stratégia óta a kábítószer fogyasztási szokások is nagyon átalakultak.
Az új helyzethez alkalmazkodva kellett meghatározni a célokat és feladatokat a stratégiában.
Megjelentek a kábítószer-piacon az un. legális, szintetikus designer drogok, melyek ellen
történtek jogi és kormányzati intézkedések. Terjedésük megállíthatatlannak látszik. Az
egészségügyi károk felbecsülhetetlenek, a büntetőügy tehetetlen, ennél fogva jelen helyzetben
elsősorban a megelőzésre, az ellátásra kell helyezni a hangsúlyt.
A jelenlegi adatokra, a helyzetfelmérésre építve újabb célokat, prioritásokat fogalmaz meg az
új, helyi drogstratégia. Továbbra is igaz a 2000-es stratégia állítása: „a kábítószer-probléma
mindannyiunkat érint, és együttes cselekvésre késztet”.
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Tisztelettel kérem a közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a döntéshozatalra.

Szekszárd, 2015. június 25.
Dr. Haag Éva
alpolgármester

167elotv1

Határozati javaslat

Tárgy: Szekszárd Város Stratégiája a kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése,
visszaszorítása és kezelése érdekében
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kábítószer –terjesztés
és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében elkészült Szekszárd
Város Stratégiáját elfogadja és a benne foglaltakat alapnak tekinti.
2. A közgyűlés a stratégiában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében felkéri a
Polgármesteri Hivatalt és a Szekszárdi Kábítószerügyi egyeztető Fórumot, hogy
keressenek pályázati lehetőségeket és az ehhez szükséges költségvetési támogatásokra
tegyenek javaslatot.
3. A közgyűlés a stratégia eredményeinek megtárgyalására évenként visszatér.
4. A közgyűlés köszönetét fejezi ki a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjainak.
5. A közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórummal kapcsolatos anyagok városi honlapra történő felkerüléséről.

Határidő:
Felelős:

2015. július 2.
Ács Rezső polgármester
dr. Varga Katalin jegyző
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