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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

95/2016.(III.16.) határozatával döntött a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: 

KEF) megalakításáról. 

 

„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2016. 

(III.16.) határozata a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. megalakítja a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, mely a működésének rendjét 

maga határozza meg, melynek: 

elnöke: Weinmann Antal alpolgármester, 

állandó tagjai: az alábbi szervezeteket képviselő vezetők illetve általuk megbízott, e feladatot 

vállaló szervezetek munkatársait:       

• Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. kerületi Hivatala 

• Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XXIII. Tankerülete 

• Budapest XX-XXIII. Rendőrkapitányság (Soroksári Rendőrőrs) 

• Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (addiktológia) 

• Budapest XXIII. Kerület Önkormányzat Képviselő-testülete - ifjúsági 

tanácsnok 

• Budapest XXIII. kerület Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási 

Osztály (a KEF titkára) 

• Budapest XXIII. kerület Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztály 

• Egészségügyi és Szociális Intézmény megbízott munkatársa (a KEF 

szakmai koordinátora) 

állandó meghívottjai: az egyházi és civil szervezetek, egyesületek Polgármester által felkért 

munkatársai, az oktatási intézményeknek a Tankerület vezetőjének egyetértésével az Elnök 

által felkért vezetői, munkatársai, 

II. a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum különösen fontos együttműködő partnereinek tekinti a 

kerületi egyházakat, a Soroksári Polgárőrség Egyesületet, a sportegyesületeket. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék az alakuló ülés megszervezéséről 

IV. felkéri a Polgármestert, hogy a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakításáról 

tájékoztassa az Állampolgári Jogok Biztosát. 

Határidő: 2016. április 5.  

Felelős: Geiger Ferenc polgármester” 

 

A KEF célja, hogy helyi szinten összehangolja a közösség és az együttműködés, a megelőzés 

és a gyógyítás, a rehabilitáció és a kínálatcsökkentés szervezeteinek és intézményeinek 

munkáját.  

Esélyteremtés arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására 

és a szerhasználat visszaszorítására. 

Egészségügyi, szociális és jogi segítségnyújtás és támogatás a drogokkal kapcsolatba kerülő 

és a szerhasználattal küzdő személyek és családok számára. 

Egységes szakmai és módszertani szemlélet megvalósításával a helyi szinten megvalósuló 

kábítószer megelőző és -kezelő tevékenységet irányítja és észszerűsíti a helyi szükségletek 

feltárásával és az ezekre épülő stratégiák kidolgozásával. 

 



A Soroksári KEF jogi személyiséggel nem rendelkező, tanácsadó és egyeztető jellegű 

szakmai munkacsoport. Önálló bírósági bejegyzéssel, bejegyzett székhellyel nem rendelkezik, 

üléseit az Önkormányzat épületében tartja. 

 

A KEF tevékenységét éves munkaterve alapján végzi. A KEF elnöke a Szervezeti és 

Működési Szabályzata szerint az Alpolgármester. 

 

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület 95/2016.(III.16.) határozata az elnököt Weinmann 

Antal akkori alpolgármester személyében nevesíti, dönteni szükséges az új elnök személyéről, 

valamint egyúttal az állandó meghívott szervezetek és személyek felsorolását is célszerű 

módosítani a szervezetek neveinek változása miatt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet fentiek alapján döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (III.10.) határozata a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökének személyéről 

és állandó tagjairól 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

 

I. a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Elnöke ……………………………………. (név) 

 

II. Állandó tagjai: 

-Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. kerületi Hivatalának vezetője, illetve az általa 

kijelölt személy; 

-Dél-pesti Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, illetve az általa kijelölt személy; 

-Budapest XX-XXIII. Kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője; 

-Budapest XXIII. kerület Soroksári Rendőrőrs vezetője; 

-Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény intézetvezető főorvosa, illetve az általa megbízott 

személy; 

-Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője; 

-Budapest XXIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, valamint az Ifjúsági 

tanácsnok; 

-Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési 

Osztály osztályvezetője 

-Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési 

Osztály osztályvezető-helyettese 

-Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Rendészeti Osztály 

osztályvezetője 

 

III. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkári feladatait a Jegyző által kijelölt köztisztviselő 

végzi.  

 



IV. Felkéri a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökét, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata jelen határozatban foglaltaknak megfelelő 

módosítását terjessze elő a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum soron következő ülésén. 

 

V. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az érintettek tájékoztatásáról. 

 

Határidő:  a IV. pont vonatkozásában: a KEF soron következő ülésének időpontja 

az V. pont vonatkozásában: 2020. március 31. 

  

Felelős:  a IV. pont vonatkozásában: …………alpolgármester, a KEF elnöke 

az V. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.  

 

 

 

 

  Szegény Ákos                     Bese Ferenc 

    szociális ügyintéző                      polgármester 

  az előterjesztés készítője             előterjesztő 

 


