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1) A Városi Drogstratégia elkészítéséhez szükséges munkafeladatok megbeszélése 
 
Kiszely Mihály köszönti a jelenlévőket. Megfogalmazza a Városi Drogstratégiával 
kapcsolatos elvárásokat.  
 
Gaál Roland véleménye szerint a helyi adottságoknak megfelelően, a megváltozott 
irányvonalak alapján kell aktualizálni a Drogstratégiát. 
 
Szabó Szilvia úgy véli, a Nemzeti Drogstratégia három pillérét kell figyelembe venni. A 
Nemzeti Drogmegelőzési Intézetnél szerkezeti és személyi változások történtek. Fehér 
Richárd KEF tanácsadó a közel jövőben Szarvasra érkezik, így tájékoztatást tud adni az 
aktuális változásokról. 
 
Gaál Roland úgy tudja, az alap dolgokban nem történt változás. A stratégiába be kell 
illeszteni a SWOT felmérés adatait is. 
 
Kiszely Mihály megkérdezi, mikorra készülhet el a stratégia? 
 
Gaál Roland és Szabó Szilvia elmondja, hogy 2011. április 15-ig elkészítik az aktualizált 
Városi Drogstratégiát.  
 
Kiszely Mihály megkérdezi, van-e valakinek javaslata az intézményvezetőkkel való 
kapcsolattartás javítására? 
 



Gaál Roland véleménye szerint az intézményvezetők jelöljenek meg egy képviselőt az 
intézmény részéről, aki tudna időt szakítani, és lelkesen végezné a KEF-ben vállalt 
feladatokat.  
 
Kiszely Mihály elmondja, hogy 2011. április 15-ig felkeresi az érintett intézményvezetőket, 
Bagaméri Lászlót, Kohut Andrásnét, Tóth Erzsébetet, Kovácsné Molnár Katalint, Oltyán 
Sándort, Molnár Istvánnét, Medvegy Pálnét, valamint a város nagy foglalkoztatóit.  
 
Gaál Roland javasolja, hogy az elkészült új stratégiát elsők között kapják meg az aktív tagok 
is.  
 
Kiszely Mihály elmondja, hogy az új SZMSZ elkészítése is aktuálissá vált. Javasolja, hogy a 
következő megbeszélésre készüljön el az új KEF SZMSZ. 
Elmondja, hogy új társelnököt és titkárt kell választani. 
 
Gaál Roland úgy véli, a társelnöki tisztség betöltésére legalkalmasabb személy egy civil 
szakember lenne. A társelnök mellérendelt szerepet tölt be az elnök mellett.  
 
Kiszely Mihály  felkéri Gaál Rolandot, vállalja el a társelnöki tisztséget. 
 
Gaál Roland a felkéréssel kapcsolatban 2011. április 15-ig vissza fog jelezni.  
 

2) Helyzetfelméréshez beérkezett kérdőívek ismertetése 
 
Kiszely Mihály elmondja, hogy a kérdőívek még nem érkeztek vissza, ezért később kerül sor 
a helyzetfelmérés megtárgyalására. 
Elmondja, hogy új KEF honlapot szükséges létrehozni. 
Megköszöni a jelenlévők részvételét. 
 
 
Szarvas, 2011. március 10. 
 
 

Kiszely Mihály 
       elnök 


