
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. március 31. napján tartandó ülésére  

Tárgy: Drogambulancia Alapítvány támogatási kérelme 

Előterjesztő: Nyeste József polgármester 

Készítette: Bogdánné Lengyel Marianna aljegyző, Kovács Adrienn testületi ügyintéző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Miskolci Drogambulancia Alapítvány segítségért és egyben segítségüket felajánlva fordul a 

működési területén lévő önkormányzatokhoz, hogy fenntartási költségeikhez járuljanak hozzá.  

 

A támogatások alapján az együttműködő önkormányzatokkal megállapodást kívánnak kötni 

szakmai tevékenységek, szolgáltatások biztosítására. Amit nyújtani tudnak többek között: 

előadások tartása a Berentén tevékenykedő szociális szolgáltatóknak, szülőknek, 

pedagógusoknak és igény esetén, a Beretén működő civil szervezeteknek.    

  A Drogambulancia Alapítvány az alábbi tevékenységeket látja el:   

 1. Szenvedélybetegek ambuláns ellátása     

 2. Elterelő kezelés (hatósági eljárás) 

            3. TÁM-PONT Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű szolgáltatása  

            4. TÁMOGAT-LAK Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása 

 

A kérelmük az előterjesztés melléklete. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 

elfogadására! 

 

Berente, 2022. március 23.  

 

 

    Nyeste József 

                          polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2022 (III.31.) határozata 

a Drogambulancia Alapítvány támogatási kérelméről 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Drogambulancia Alapítvány támogatási kérelmét elutasítja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

                                               

  



 

Tisztelt Nyeste József Polgármester Úr! 

Segítségért és egyben segítségünket felajánlva fordulok Önhöz, illetve településükhöz.  A 30 

éves Drogambulancia alapítvány formájában működik, így látva el Miskolc és Borsod-Abaúj-

Zemplén megye szenvedélybetegeit.  

A Drogambulancia klienseinek száma összesen 4192 fő. A legtöbb kliens Miskolc után 

Kazincbarcikáról és térségéből érkezik hozzánk.  507 fő az onnan érkező klienseink száma.   

A miskolci Drogambulancián egyre több olyan szülővel, hozzátartozóval találkozunk, akik 

elmondják, nem hitték volna, hogy valaha is ilyen helyzetbe kerülnek.  

A hozzánk fordulók csaknem felét a 15 alatti és 15 és 24 év közöttiek teszik ki.  Egyre több az 

olyan fiatal, akit csekély mennyiségű kábítószer birtoklása miatt küld hozzánk a rendőrség 

vagy ügyészség.    

2021-ben 136 új kliens kereste fel és kért segítséget a Drogambulanciától, akik között alkohol 

- és játékfüggők is vannak.   

A támogatások alapján az együttműködő önkormányzatokkal megállapodást kívánunk kötni 

szakmai tevékenységek, szolgáltatások biztosítására. Amit nyújtani tudunk többek között: 

előadások tartása a Berentén tevékenykedő szociális szolgáltatóknak, szülőknek, 

pedagógusoknak és igény esetén, a Beretén működő civil szervezeteknek.    

Csatoltan küldöm a Drogambulancia Alapítvány tevékenységéről szóló részletesebb 

beszámolót.  

 Köszönöm, hogy levelemet elolvasta és kérem, lehetőségeikhez mérten, támogassa 

munkánkat.   

Kérdéseikre készséggel válaszolok a 06 70 866 8286 telefonszámon, vagy személyesen.  

 Köszönettel:  

--  

Dobos Tímea  

elnök 

Drogambulancia Alapítvány 

Cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11  

Mobil: +3670/8668286 

 

  



 

Tisztelt Polgármester Úr! 

  

   A 2022 –es terveink között szerepelt egy széleskörű kampány elindítása. Célja, hogy 

mindenkihez eljusson: a Drogambulanciához érdemes segítségért fordulni, mert van segítség a 

szertelenséghez. Négy darab kisfilmet készítettünk (40-50 másodpercesek) melyek nem a 

tiltásra, hanem a tudás fontosságára helyezik a hangsúlyt. A kampány üzenete: A tudás életet 

menthet. Ezek a kisfilmek facebook oldalunkról letölthetőek és használhatóak.  Fontos, hogy 

minél szélesebb körben ismerjék munkánkat, azért hogy mindenki tudja, van hová fordulni, ha 

baj van.  Szerencsére egyre több oktatási intézmény keres meg bennünket.   

 

Továbbra is legnagyobb feladatunk egyike a designer és más drogok, valamint az alkohol 

fogyasztás veszélyeire felhívni a szülők, pedagógusok és diákok figyelmét.  

2020 végére elértük – Facebook, Instagram oldal, rendszeres sajtómegjelenések (országos is) 

hogy a Drogambulancia Alapítványt egyre többen ismerik, és egyre többen jönnek hozzánk 

segítségért fiatalok, anyukák gyerekeikkel, hozzátartozók.   

 

  A Drogambulancia Alapítvány az alábbi tevékenységeket látja el:   

 1. Szenvedélybetegek ambuláns ellátása     

 2. Elterelő kezelés (hatósági eljárás) 

            3. TÁM-PONT Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű szolgáltatása  

            4. TÁMOGAT-LAK Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása 

 

 A Drogambulancia Alapítvány munkatársai lelkiismeretesen, sokszor erőn felül végzik 

munkájukat. Segítik a kábítószer-, alkohol-, és játékfüggőket és mindent megteszünk azért, 

hogy fiataljaink ne kerüljenek ilyen helyzetbe. Ennek a munkának köszönhetően 2020 óta egyre 

emelkedik új klienseink és a mentorálási óráink száma. Ez annak a bizonyítéka, hogy 

megbíznak bennünk, és valódi segítséget tudunk nyújtani.  

 

A Drogambulancia klienseinek száma összesen 4.192 fő. Ebből miskolci 1.961, Miskolc 

környéki 507 fő.  Miskolc és környékén kívül Kazincbarcikáról és környékéről érkezik a 

legtöbb kliens, összesen 507 fő. Kazincbarcika után Tiszaújváros és környéke következik 268 

fővel. Ózd és környéke 180 fővel. Szerencs és környéke 165, Sátoraljaújhely és környéke 140 

fővel. Mezőkövesd és térsége 114 fő. Szikszó és környéke 94. Sárospatak és környéke 82. BAZ 

megyén kívül eső települések 79. Budapest 22 fő, külföldről pedig 3 fő érkezett hozzánk.    

2019-ben 89 új kliense volt az Ambulanciának, 2020 végére ez a szám 95, 2021 végére pedig 

136 új kliens érkezett hozzánk.  

 

2020-ban a 95 új kliens 2893 alkalommal, 2021-ben a 136 új kliens 3932 alkalommal jelent 

meg nálunk. (Ezek a számok ennyi orvosi ellátást, mentorálást jelentek).  

2020-ban a 95 új kliens korszerinti megoszlása     2021-ben a 136 új kliens:  

15-19 év 14 fő                                                       15-19 év 10 fővel több                

20-24 év 23 fő                                                       20-24 év 10 fővel több       

25-29 év 27 fő                                                       25-29 év 4 fővel csökkent   

30-34 év 15 fő                                                       30-34 év 12 fővel több  

35év felett 16 fő                                                    és nőtt a 35 év felettiek száma is 13-al. 

 

A használt szerek 2020-ban:                                    2021-ben:  

Heroint fogyasztó 0                                                    1 fő 

Kokain 2 fő                                                                  6 fő 

 

 

 



 

Nőtt a cannabist fogyasztó klienseink száma.  

2020-ban 50                                                      2021-ben  65 fő 

 

2021-től már alkohol - és játékfüggőket is fogad a Drogambulancia Alapítvány. 

 

A legtöbb új kliens – 65- cannabis, 11-en extasy, speed, 6 fő herbal, biofű, 5 fő kristály. 1 fő 

heroin, 6 fő kokain, 28 fő politox., és 14 fő alkohol használata miatt került a Drogambulanciára.   

 

A megelőző felvilágosító szolgáltatás (elterelés): A hatósági eljárás kapcsán elterelő kezelést 

nyújtunk a szert kipróbáló, illetve alkalmi szerfogyasztók részére. Olyan prevenciós 

beavatkozás, melyet a büntetőeljárás alternatívájaként az eljáró hatóság (rendőrség, bíróság, 

ügyészség) ajánl fel. Szolgáltatásunk folyamatos. Borsod-Abaúj- Zemplén megyében ezt a 

szolgáltatást jelenleg továbbra is csak a Drogambulancia Alapítvány jogosult végezni. 

Könnyebbség a kliensek számára, hogy a miskolci Drogambulancián a szakorvosi 

állapotfelmérést is elvégezzük, nem kell külön szakorvost keresni.   

 

A TámPont alacsonyküszöbű szolgáltatásunkat teljesen anonim módon vehetik igénybe a 

kliensek. Az ellátás során nincsenek szigorú elvárások, terápiás szerződések, nem követelmény 

az absztinencia, a betegbiztosítási (TAJ) kártya, a szolgáltatást igénybe vevő akár nevének 

közlése nélkül is kaphat segítséget.  

 

Célunk a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet veszélyeztető 

helyzetek elhárítása, és az életmódváltás elindításának segítése, egészségi és pszichés állapotuk 

javítása.  A szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése, 

fogadása és ellátása. 

 

2008. szeptember 01-től biztosítunk szenvedélybetegek részére közösségi ellátását, (TÁMO-

GAT-LAK Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása) elsősorban illegális kábítószer 

fogyasztóknak, de szolgáltatásainkat igénybe vehetik olyanok is, akiknek alkohol problémájuk 

van, vagy viselkedési addikcióban (pl. játékszenvedély) szenvednek.  Ez az ellátás a 

szenvedélybetegek számára komplex, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, az ellátottak 

otthonában, illetve lakókörnyezetében.  

 

 Ambulanciánkon lehetőség van drogteszt elvégzésére, akár úgy is, ha a szülő ismeretlen port 

vagy gyanús folyadékot, tablettát, dohányszármazékot talált a gyermeke szobájában, amit 

öszszeszed és behoz Ambulanciánkra. Tesztjeink segítenek eloszlatni, vagy megerősíteni a 

gyanút. És ha a szülő már nem csak gyanakszik, a gyereket is hozhatja. A drogtesztet nála is 

elvégezzük.  A drogteszteket is Alapítványunk vásárolja.  

 

Ma már bejönnek hozzánk szülők gyerekükkel. Nagyszülők. Egyre több az önkéntesünk.   

 Több, rehabilitációs intézet kérte együttműködésünket elismerve munkánkat.   

A Drogambulancia együttműködési megállapodást kötött előgondozói feladat ellátásról: a 

Ráckeresztúri Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió 

Drogterápiás Otthonával, a sajószentpéteri Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dr. Csiba László 

Integrált Szociális Intézménnyel, a Noszlopi Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményével. 

Vagyis, ha a szenvedélybeteg kezelése csak intézményi keretek között lehetséges a 

Drogambulancia Alapítvány előgondozása szükséges az elhelyezéshez.   

 

 

 



 

A Drogambulancia Alapítvány (3529, Miskolc Csabai kapu 9-11.) Bottyán a János utcáról 

tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető, belváros közeli, nincs portás, az anonimitás és 

diszkréció teljes mértékben biztosított.   

 

Keddi napokon hosszított nyitvatartással- 7.30-tól 18.00 óráig tartunk nyitva. Hétfőn, szer-dán 

és csütörtökön 15.30-ig, pénteken pedig 12 óráig.   

 

Főállású munkatársaink az alábbi képesítéssel rendelkeznek: 1 fő szociális munkás, 1 fő 

pszichológus, 1 fő szociálpedagógus, 1 fő jogász, 1 fő szociális asszisztens, 2 fő szociális segí-

tő.   

 

Vállalkozói szerződéssel 2 pszichiáter foglalkoztatunk.    

 

Név: Drogambulancia Alapítvány  

Cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.  

Adószám: 18401712-1-05 

Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk.249/1991  

Számlaszámunk: 54500181-10017643 Takarékbank Zrt.  

 

 

Miskolc, 2022-02-23  

 

 

                                                                   Dobos Tímea  

                                                                         elnök  

                                                                  Drogambulancia Alapítvány          


