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ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma KAB-KEF-20. számú
támogatási felhívásán való részvételről és ezzel összefüggésben a
helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok támogatásáról

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke
I.
2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”
II.
Az Országgyűlés 80/2013. (X.16.) OGY. határozatával fogadta el a 2013-2020. évekre
vonatkozó Nemzeti Drogellenes Stratégiát.
Megtalálható:
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/att_237933_EN_Nemzeti%20Drogellenes%20St
art%c3%a9gia%202013-2020%20(HU).pdf

A stratégia VIII.3.2. pontja a helyi együttműködések koordinációja körében rögzíti a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokra (továbbiakban: KEF) vonatkozó szakmapolitikai
elvárásokat.

A KEF-ek olyan helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoportok, melyeket a helyi
önkormányzatok elkötelezettsége, a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi
szakmai összefogás hívott életre. A KEF-ek feladata, hogy összehangolják a
drogprobléma visszaszorításban szerepet játszó intézményeinek munkáját. Ennek
érdekében a KEF-ek a lokális helyzetfelmérés eredményeire támaszkodva helyi
stratégiát dolgoznak ki a kábítószer-probléma visszaszorítására. Egységes szakmai
és módszertani szemléletmód megvalósítására törekednek, továbbá arra, hogy
összehangolják és ésszerűsítsék a helyi szinten zajló kábítószer-fogyasztást
megelőző, valamint kezelő tevékenységeket. A KEF-ek tagjai a drogprobléma
kezelésben fontos szerepet játszó állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek
képviselői. http://www.kef.hu/
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) KAB-KEF-20. számon
támogatási felhívást tett közzé, mely keretében lehetőséget biztosít a helyi KEF-ek
koordinatív tevékenységeinek megvalósulására, a 2020. évi KEF országos képzés
során elsajátított ismeretek gyakorlati hasznosítására, innovatív tevékenységek
előmozdítására, a KEF működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószerprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására, továbbá
a megyei szintű koordináció megerősítésére.
A támogatás címzettjei - a megyei szintű koordináció érdekében - a megyei
önkormányzatok. Az igényelhető összeg 2,3 millió Ft, a támogatás folyósítása egy
összegben, előfinanszírozással történik. A támogatási időszak 2020. december 1. 2021. június 30.
A felhívás szerint a megyei önkormányzat a pozitív támogatási döntés esetén a
megyében működő KEF-ek felé megkereséssel fordul, felkérve azokat szakmai és
pénzügyi terveik benyújtására, amely alapján a rendelkezésre álló forrás erejéig a
KEF-ek szakmai és pénzügyi támogatását biztosítja. A támogatást a 2021. június 30ig keletkezett költségek kiegyenlítésére lehet fordítani.
A támogatási összeg a KEF helyi drogellenes stratégiája éves cselekvési tervében
meghatározott célokhoz kapcsolódó aktivitások, kezdeményezések megvalósítására
fordítható, ezek között:







szakmai egyeztetések megvalósítására
helyi felmérések lefolytatására,
a felmérések eredményein, illetve az országis adatokon alapuló helyi szakmai
tevékenységek előmozdítása,
a helyi igényekre épülő programok előkészítése és/vagy a KEF tagok által
képviselt szervezetek bevonásával történő megvalósítása,
koordinációs mechanizmusok biztosítása
egyéb innovatív fejlesztések támogatása

A támogatási felhívásban foglaltakat és az EMMI szakembereivel történő
egyeztetéseket is figyelembe véve a támogatási konstrukció olyan formában valósul
meg, amelyben a KEF támogatott szakmai programjának költség elemeire (pl.
szolgáltatói számla) a megyei önkormányzat vállal fizetési kötelezettséget majd
teljesítésigazolást követően gondoskodik annak kiegyenlítéséről is. A támogatott
szakmai program megvalósulásáról a támogatási időszak végén a KEF beszámol a
megyei önkormányzatnak.
Tekintettel a viszonylag rövid határidőre és törekedve a rugalmasabb, gyorsabb
ügyintézésre indokolt, hogy a támogatási eljárást a közgyűlés elnöke bonyolítsa le a
felhívásban szereplő előírásoknak megfelelően. A szükséges döntések meghozatala
jelenleg a veszélyhelyzeti jogrendre figyelemmel is a közgyűlés hatáskörében eljáró
elnök feladata.
Mindezekre, különösen pedig a támogatási cél fontosságára tekintettel a megyei
önkormányzat felhíváson való részvétele indokolt.

Székesfehérvár, 2020. november 26.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma KAB-KEF-20. számú támogatási
felhívásán való részvételről és ezzel összefüggésben a helyi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumok támogatásáról
1. 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
3. Az 1.-2. pontban foglaltakra figyelemmel, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
KAB-KEF-20. számú támogatási felhívására – melynek célja a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumok koordinatív tevékenységeinek és az ezen keresztül
megvalósuló programjaik támogatása - 2,3 millió Ft összegű támogatási igény
benyújtásáról döntök.
4. A 3. pont szerinti támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a helyi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok támogatását szolgáló - felhívásban fogalt
szabályoknak megfelelő - eljárás lebonyolításáról, a szükséges támogatói
döntések
meghozataláról,
szerződések
megkötéséről,
megrendelések
megtételéről intézkedem.
Felelős:

Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke

Határidő:

támogatási kérelem benyújtására: 2020. november 26.
megvalósításra: 2021. június 30.

Székesfehérvár, 2020. november 26.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

