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Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról  

 
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 
 

 
Tura város lakossága 2010. december 31-én 7896 fő volt, ebből 0-4 éves korosztály: 403 fő, 4-14 
éves korosztály: 899 fő, 14-18 éves korosztály: 493 fő. 
 
 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása,  
 
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható 
adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága;  
 egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra 

vonatkozó adatok;  
 gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 

statisztikai adatok: 
 

Önkormányzatunk a gyermekvédelem helyi szabályiról szóló 10/2011. (III.31.) számú rendeletében 
szabályozza az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerét.  
A 2010. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 284 család 485 kiskorú gyermeke, és 
19 nagykorú, összesen: 504 gyermek részesült. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részsülő gyermekek számára 2010. évben a kétszeri 
pénzbeli támogatás összege: 5 742 000 Ft. volt, mely a jogszabályban előírt gyermekenkénti 5 800 
Ft-ot jelenti.  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt benyújtott kérelmek 6 esetben 
kerültek elutasításra, 3 esetben a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban 
előírt mértéket, 3 esetben a család vagyoni helyzete miatt került sor az elutasításra.  
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt 13 kérelem érkezett az elmúlt évben, többnyire a 
gyermekek iskoláztatása kapcsán jelentkező többlet kiadások enyhítésére: ruházat vásárlása, 
tanszerek, tankönyvek megvásárlása stb. nyolc családban 13 gyermek  részesült a 2010.évben 
támogatásban átlagosan 8000 Ft. összegben.  
Általában elmondható, hogy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a szülők az 
iskolakezdéskor, valamint a ballagások idején kérnek, mely alkalmakkor a család a nagyobb 
kiadásokat saját erőből fedezni nem tudja.  
A 2010. évben 5 esetben került sor a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt benyújtott 
kérelmek elutasítására. Jellemzően a család egy főre jutó jövedelme haladta meg a jogszabályban 
előírt mértéket, vagy vagyoni helyzetük miatt került sor az elutasításra. 
Önkormányzatunk minden évben egy alkalommal a településen bölcsődei, óvodai nevelésben 
részesülő, illetve az általános iskolai ellátásban részesülő gyermekek számára – a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás keretéből – karácsonyi ajándékot nyújt, mely a 2010. évben a bölcsőde 
és az óvodák esetében 100 000 -100 000 Ft. összegű, az általános iskola esetében 200 000 Ft. 
összegű volt.  
 
Minden évben pályázatot nyújtunk be a gyermekek nyári étkeztetésére, mely teljes egészében 
állami támogatásból valósul meg. A tavalyi évben összesen 2 257 740 Ft. összegű támogatást 
igényelt önkormányzatunk, melyet fel is használt a gyermekek nyári étkeztetésére az alábbiak 



szerint: 
A hátrányos helyzetű gyermekek nyári étkezésének biztosítására, a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő 1-8 évfolyamos tanulók részére, 113 fő, 54 napra történő ellátása volt 
biztosítva ezáltal, 2010. június 16-tól, 2010. augusztus 31-ig terjedő időszakban. E célra 
gyermekenként 370.-Ft/nap állt rendelkezésre, mely 54 napra számítva gyermekenként 19.980 Ft. A 
készételek kiosztását, ütemezve a gyermekjóléti szolgálat munkatársai végezték. 
A pénzügyi elszámolás hivatalunk részéről 2010. szeptember 8-án – határidőben – megtörtént.  
 
Hivatalunk a Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokat nem folyósít, erre 
vonatkozólag adatokat nem szolgáltatunk. 
 
Óvodáztatási támogatás 
2009.január 1. napjától a Gyvt. 20/C.§-a értelmében az önkormányzat  jegyzője óvodáztatási 
támogatást állapíthat meg, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak.  
2010. évben óvodáztatási támogatásban összesen 10 gyermek részesült, egyenként 10 000 Ft., 
illetve 20 000 Ft. összegben, június és december hónapban.  
Az így kifeiezett támogatás az év folyamán összesen 160 000 Ft. volt.  
 
A gyermekétkeztetésre vonatkozó adatok 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 1-8. évfolyamon tanulmányokat folytató, 
valamint bölcsődei, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az intézményben az 
étkeztetést ingyenesen kell biztosítani.   
A Hevesy György Általános Iskolában az étkezést igénybe vevő gyermekek száma: 320 fő, ebből 
támogatás nélkül 79 fő étkezik, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenesen 
étkezik: 190 fő, tartós beteg, normatív ( 50%-os) kedvezményben részesül 16 fő, 3 és több 
gyermekes családban élő iskolás korú gyermek (50%-os ) normatív kedvezményben részesül: 31 fő, 
SNI 50%-os normatív kedvezményben részesül: 1 fő, szociális rászorultság alapján 20%-50% -os 
mértékű kedvezményben részesül: 3 fő.  
 
Kastélykerti Óvodában az étkezést igénybe vevő gyermekek száma: 128 fő. Támogatás nélkül 
étkezik: 60 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenes étkezik: 48 fő, 3 és több 
gyermekes családban élő, 50%-os kedvezményben részesülő: 22 fő, tartósan beteg, 50%-os 
normatív kedvezményben részesülő: 2 fő.  
 
A Többsincs Óvoda és Bölcsődében óvodai ellátásban részesül: 142 fő, ebből támogatás nélküli 
ellátásban részesül: 68 fő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján ingyenesen étkezik: 43 
fő, 3 és több gyermekes családban élő, 50%-os kedvezményben részesülő: 22 fő, tartós beteg, 50%-
os normatív támogatásban részesülő: 9 fő.  
 
Bölcsődei ellátásban 11 gyermek részesül, ebből támogatás nélküli: 10 gyermek, és 1 fő 3 és több 
gyermekes családban élő, 50%-osd normatív kedvezményben részesülő.  
 
A településen kívüli szakiskolában, szakközépiskolában és speciális foglalkoztató iskolákban tanuló 
gyermekek közül egyéni kérelmek alapján étkezési kedvezményben részesül 19 gyermek. A 
kedvezményben részesülő gyermekek étkezési térítési díjának megfelelő összeg, az oktatási 
intézmény által kiállított számla alapján kerül havonta utalásra.  
2011. évben felhasznált összeg: 261. 998.-Ft.  
 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
bemutatása: 

 
 gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata 



(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben 
levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, 
jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai): 

      
Gyermekjóléti szolgáltatás: az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulása által működtetett turai telephelyű Gyermekjóléti Szolgálat 
keretében látja el településünk a feladatot.  Mind az aszódi Gondozási Központ vezetőivel, 
mind a munkatársaival a gyámhatóság napi kapcsolatot tart. A turai Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozóival a védelembe vételek során, valamint a 2010. szeptember 1. napjától 
hatályba lépett jogszabály alapján felfüggesztésre kerülő iskoláztatási támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásokban szoros együttműködésben végez a gyámhatóság feladatait. A 
jelzőrendszer tagjai aktívan segítséget nyújtanak a gyámhatóságnak abban, hogy a 
településen élő, válsághelyzetbe került várandós anyák gondozása, a veszélyeztetett 
gyermekek valamint minden, a jelzőrendszer tagjai által észlelt és tapasztalt, gyámhatósági 
intézkedést igénylő ügy megoldásra kerüljön. 
 
Az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Kistérségi 
Gondozási Központ 2010. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló külön csatolva.   
 

Összességében elmondható, hogy a 2010. évben a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság 
együttműködése eredményes volt, nem volt a településen olyan kiskorú, illetve kiskorút nevelő 
válsághelyzetben lévő család, mely nem kapta volna meg a számára legmegfelelőbb segítséget 
annak érdekében, hogy a veszélyeztetettség okai mielőbb megszüntetésre kerüljenek a kiskorúak 
családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében.   
 
 gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, 

ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok: 
 

             A gyermekek napközbeni ellátásáról az önkormányzat az intézményein keresztül 
gondoskodik, mindkét óvodában és az általános iskolában is működik napközi; az általános 
iskolában tanulószobai ellátás is.  

 
4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: 
 védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye; 
 ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye 
 

Védelembe vétel: Nyilvántartott védelembe vettek száma: 14 családban 24 gyermek esetében került 
sor a védelembe vételre. Ebből környezeti ok miatt 11 gyermek, a gyermeknek felróható 
magatartási okból 13 gyermek esetében történt meg a védelembe vétel.  
A védelembe vételekkel kapcsolatos tapasztalatok: az esetek jelentős számában a védelembe 
vételekre azért kerül sor, mert a gyermek igazolatlanul hiányzik a tanítási órákról. A védelembe 
vételi tárgyalások alkalmával a szülői nyilatkozatokból az állapítható meg, hogy nem csak a 
gyermek, de a szülő felelőssége is sok esetben felróható, tekintettel arra,  hogy tudott az iskolai 
igazolatlan hiányzásokról, ennek ellenére nem tett meg mindent annak érdekében, hogy szülő 
következetes neveléssel, számonkéréssel az igazolatlan hiányzások megszüntetésre kerüljenek.  
Ezen esetekben a gyámhatóság a szülő és gyere k részére is magatartási szabályokat írt elő, egyben 
felhívta a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztásokból származó következményekre. 
A 2010. szeptember 1. napjától hatályba lépett jogszabályi változások következtében a 
gyámhatóságnak kötelezettsége minden esetben a védelembe vételt elrendelni, ha a kiskorú 
gyermek igazolatlan mulasztása elérte az 50 tanítási órát. Ez minden esetben többlet feladatot ró 
mind a gyámhatóságra, mind a gyermekjóléti szolgálat munkatársaira. 
 



A védelembe vételek felülvizsgálata során a gyámhatóság megállapította, hogy sem a szülők, sem a 
gyermekek esetében magatartásbeli változások nem következtek be, annak ellenére mindkét fél 
részére az együttműködés megvolt, emiatt a védelembe vétel felülvizsgálatát követően a 
gyámhatóság a védelembe vételt minden esetben továbbra is fenntartotta.  
A 2010. évben védelembe vétel csak a gyermek nagykorúsága miatt került megszüntetésre, vagy 
ideiglenes hatályú elhelyezés vált szükségessé.  
 
Ideiglenes hatályú elhelyezés: szülői életvezetési problémák, illetve a gyermek érzelmi válsága 
miatt 3 gyermek estében került sor ideiglenes hatályú elhelyezésre. Ebből egy testvérpár előbb 
rokonokhoz, majd a gyámhivatali felülvizsgálatot követően nevelőszülőkhöz lett elhelyezve.  
Egy örökbe fogadott gyermek esetében a kiskorú érzelmi válsága miatt azonnali ideiglenes hatályú 
elhelyezéséről kellett határozni. Jelen esetben a gyámhivatal felülvizsgálatot követően a gyermek 
tartósan nevelőszülőknél marad, valamint a szülők kérték az örökbe fogadás felbontását is, mely 
2010. évben le is zárult.  
A gyámhatóság munkáját nehezíti az ideiglenes hatályú elhelyezések alkalmával, hogy a gyermek 
rendszerint rokonoknál nem helyezhető el, valamint a nevelőszülőnél történő elhelyezés is 
nehézkesen megy, melynek oka többnyire a helyhiány.  
Az ideiglenes hatályú elhelyezések 2010. évi adatait áttekintve megállapítható, hogy a gyámhatóság 
a jelzőrendszerben részt vevő személyek munkája hatékony, a családok számára nyújtott 
életvezetési tanácsok, családlátogatások, a természetben nyújtott támogatások azt a célt szolgálják, 
hogy a gyermekek családból történő kiemelésére csak a legvégső esetben kerüljön sor. 
 

5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés 
tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi 
gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is. 

 
 A következőkben a gyámhivatal 2010. évi tevékenységét leginkább reprezentáló tevékenységi 
formákat, illetve az ezekre vonatkozó adatokat mutatjuk be. 
 Az iktatott gyámhivatali ügyiratok főszáma 213, az iktatott intézkedések száma 1.198 volt. 125 
esetben született határozat, 247 esetben végzés, 1 fellebbezés érkezett a meghozott döntések ellen, 
melyet a felettes szerv helybenhagyott, egy esetben ügyészi óvásra a határozat megsemmisítésére 
került sor. 
 
A gyermekek védelme érdekében: 
 Az év során szükségessé vált ideiglenes hatályú elhelyezés 3 fő kiskorút érintett. 
 Ebből: 3 fő kiskorú gyermek átmeneti nevelésbe került és nevelőszülőnél került elhelyezésre. 
 
Gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban: 
A gyámhivatal illetékességi területén 
 - a gyámság alatt álló kiskorúak száma: 15 fő 
 - az átmeneti / tartós neveltek száma: 6 fő 
 - a számadásra kötelezett gyámok száma: 10 fő 
 - gondnokság alatt állók száma: 55 fő 
 - a számadásra kötelezett gondnokok száma: 40 fő 
 A gyámhivatal a 2010. évben  7   alkalommal indított gondnokság alá helyezési eljárást és 5    
esetben vált szükségessé ideiglenes gondnok kirendelése. A bírósági felülvizsgálatok indítása 
folyamatos. 
A gyámhivatal 1 fő – a Polgármesteri Hivatal megbízásából foglalkoztatott - hivatásos gondnok 
munkáját veszi igénybe, a gondokoltjainak száma:10 fő. 
 Az utógondozottak száma : 6 fő. 
 
Vagyoni érdekvédelem: 



A gyámhatósági fenntartásos betétekből történő kifizetés engedélyezése a gyámhivatal hatáskörébe 
tartozik, erre számos esetben került sor  2010. év folyamán. 
 A gyámhivatal nyilvántartása szerint 2010. december 31-én  63 fő kiskorú, és 38 fő gondnokolt 
rendelkezett ingó és ingatlantulajdonnal. 
 Gyámhatósági fenntartásos betéttel 2010. december 31-én 16 fő kiskorú és 16 fő gondnokolt 
rendelkezett, a betétekben elhelyezett összeg megközelíti a 26 millió forintot. 
 
A gyermek családi jogállásának rendezése: 
 2010-ben  32 gyermek családi jogállása rendeződött a gyámhivatalnál, ezekből: 
- 30 gyermeknél teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére került sor, 
- 2 gyermeknél a bíróság állapította meg az apaságot (a gyámhivatal által indított per során). 
 
Kiskorúak házasságkötésének engedélyezése: 
 Házasságkötési kérelmek száma: három, ebből engedélyezett kettő, egy kérelem elutasításra került. 
 
Pénzbeli ellátások: 
 A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt  10      kérelmet nyújtottak be, melyből 6  
esetben a gyámhivatal elrendelte az átmenetileg behajthatatlan gyermektartásdíjak megelőlegezését, 
így a 2010. december 31-én a megelőlegezésben részesült gyermekek száma összesen    11       fő 
volt. Az év folyamán gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésére összesen :  3.342.600,-   forint 
összeg került kifizetésre. 
Otthonteremtési támogatás iránt kettő esetben nyújtottak be kérelmet, mindkét esetben 
megállapításra került a támogatás kifizetése. 
 
Gyámhivatal által kezdeményezett büntetőeljárások: 
 Egy esetben  került sor erre a kezdeményezésre, kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény 
esetében,  a rendőrség megszüntette az eljárást.  
 
Örökbefogadással kapcsolatban: 
 2010-ben nem került sor örökbefogadás engedélyezésére. Az örökbe fogadhatónak nyilvánított 
kiskorú ebben az évben nem volt; és nem volt örökbefogadásra alkalmas szülőnek nyilvánító eljárás 
sem. Örökbefogadás felbontása iránti eljárást egy esetben kezdeményeztek, mely elutasításra került.  
 
Szülői felügyelettel kapcsolatosan: 
 2010. december 31-én a családba fogadott gyermekek száma: 4 fő  
 2010. évben tíz alkalommal került sor a kapcsolattartás szabályozására illetve végrehajtására 
irányuló eljárás megindítására, melyből az év végéig kettő ügy jogerős határozattal, négy esetben 
egyezséggel került lezárásra.  
 
Távoltartás:  
 2010. december 31-ig nem került sor jelzés alapján ideiglenes megelőző távoltartással 
kapcsolatosan gyámhivatali intézkedésre.  
 

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett 
megállapítások bemutatása. 
 
gyámhatósági területen 2010. évben:  
A Pest Megyei Főügyészség Gyermek és Ifjúságvédelmi Osztálya a  kiskorúak védelembe vételére 
és annak felülvizsgálatára irányuló eljárások iratait, valamint az ezekhez kapcsolódó (közoktatási 
törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatti szabálysértési eljárásokat vizsgálta. 



Az Ügyészség óvással, felszólalással és jelzéssel élt a vizsgálat során, melyben foglaltakra a 
Jegyzői intézkedésére került sor a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében, ennek keretében a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője részére is megküldésre kerültek az Ügyészség 
elvárásai. Az Ügyészség azt kifogásolta, hogy minden esetben szabálysértési eljárás indult a szülő 
ellen és ezzel egyidejűleg védelembe vételi eljárás a gyermekre vonatkozóan, az Ügyészség 
álláspontja szerint a Jegyzőnek kell eldöntenie, hogy melyik eljárást indítja meg az iskolának a  
tanuló hiányzásáról szóló értesítése alapján. Az Ügyészség a szabálysértési eljárások vizsgálata 
során kifejtette, hogy a szülő(ke)t minden esetben meg kell hallgatni és amennyiben a szülő úgy 
nyilatkozik, hogy ő mindent megtett a gyermeke iskolába járása (buszbérletet vett, útbaindította 
stb.) érdekében, akkor a szülő felelősségre nem vonható gyermeke iskolai mulasztása miatt. 
Tekintettel arra, hogy 2010. augusztus 31-ig hatályban volt jogszabályok nem tették egyértelművé, 
hogy mely esetekben kell a Jegyzőnek az iskolai mulasztás okán szabálysértési és mely esetekben 
védelembe vételi eljárást indítania hivatalból, álláspontunk szerint -, melyet az Ügyészségnek is 
megküldtünk - az iskolai mulasztások esetében mind a két eljárást lefolytattuk, hiszen a 
szabálysértési eljárás lefolytatása során derülhetett ki az, hogy a szülőt terheli-e felelősség az iskolai 
mulasztás miatt, illetve a védelembe vételi eljárás során derült ki, hogy szükséges a családot 
gyermekjóléti alapellátásban gondozni vagy a gyermeket védelembe venni és a védelembe vétel 
kapcsán lehetséges a szülő és a gyermek számára is magatartási szabályokat előírni. A 2010. 
augusztus 31-én hatályba lépett jogszabályi módosítások - az iskolai igazolatlan mulasztás 
óraszámának meghatározásával - pontosan kijelölik a közoktatási törvényben meghatározott 
kötelezettségek megszegése miatti szabálysértési eljárás megindításának feltételeit, illetve az ilyen 
okból történő védelembe vétel feltételeit, valamint a mulasztás következményeként az iskoláztatási 
támogatás felfüggesztését.  
 
gyámhivatali területen 2010. évben:  
A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésére irányuló döntéssel lezárt eljárásokat a 
Budakörnyéki Ügyészség – iratok bekérésével – folyamatosan vizsgálja; az év folyamán 
intézkedésükre okot adó körülmény nem merült fel vizsgálataik során. A Pest Megyei Főügyészség 
részéről kezdeményezett, gyermektartásdíj állam általi megelőlegezési ügyben, egy esetben ügyészi 
óvásra a határozat megsemmisítésére került sor. 
 

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 
 

     A kistérségi szintű feladatellátás részeként, 2007. január 1.napjától intézményfenntartó 
társulási megállapodás létrejöttével a jogszerű, színvonalas munkavégzés biztosított. Az ellátandó 
feladatok feltérképezése a Kistérségi Gondozási Központon keresztül kerül bemutatásra az 
önkormányzat részére. 

 
8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen 

készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az 
általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 

      
        Az Önkormányzat a Képviselő-testület által 56/2003.(V.8.) számú határozattal elfogadott  

közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióval rendelkezik. Az Önkormányzat a közbiztonság 
javítása, bűnmegelőzés érdekében KMRFT-TEKI pályázaton elnyert támogatással 2010. évben 8 
kamerás térfigyelő kamerarendszert épített ki a településen.  

Fiatalkorúként szabálysértést elkövetők száma 2010-ben összesen 2 fő, ebből 1 fő fiú és 1 fő 
leány fiatalkorú szabálysértő volt. Az elkövetett cselekmények tulajdon elleni (lopás), illetve 
köztisztasági szabálysértés. A fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések okai: részben 
haszonszerzés, részben meggondolatlanság, a cselekménnyel kapcsolatos téves, helytelen nézetek. 



A 2010-es évben gyermekkorú elkövető nem volt. 
 

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, 
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 

     
Tura Biztonságáért 2002. Polgárőr Egyesület elnevezéssel polgárőrség működik településünkön. 
Egyesületként való bejegyzése 2003.decemberében történt meg. A Polgárőrség főbb feladatai:  
Feladatai körében együttműködési kapcsolatokat épít ki a helyi oktatási-nevelési 
intézményekkel, a helyi távfelügyelettel, más polgárőr szervezetekkel, országos polgárőr 
szerveződésekkel, Országos Bűnmegelőzési Tanáccsal, Önkormányzattal, rendőrséggel. A 
közös járőrszolgálatban részt vesz. Bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság fenntartásának 
elősegítése érdekében figyelő járőr és mozgóőri szolgálat szervezése, működtetése.  Az 
Önkormányzat felkérésére a rendező szervvel egyeztetve részt vesz a turai városi rendezvények, 
szabadidős programok megrendezése alkalmával a közbiztonsági, rendfenntartási teendőkben. A 
tagok részt vesznek a polgárőrökre vonatkozó képzésekben, továbbképzésekben. 
Ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezésében vesznek részt a lakosság, illetve 
kijelölt lakossági célcsoportok részére.  
Településünkön működő Hevesy György Általános Iskolában 2010. február 8-án az 
egészségnapok keretében szerveztek a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közösen egy 
drogprevencióval, iskolai erőszakkal, bűnmegelőzéssel kapcsolatos illetve az elkövetés 
következményeiről szóló előadást, melyet Kökény Kálmán az ORFK bűnmegelőzési főelőadója 
tartott. 2010. április 7-én pedig a felső tagozaton évfolyamonként 1-1 tanítási órában az adott 
korosztályt érintő problémákról, legális, illegális drogokról, iskolai erőszakról a személy elleni 
különböző testi-lelki bántalmazásokról, tanulói jogokról, kötelességekről és büntetőjogi 
következményekről tartott előadást Kökény Kálmán.  Az általános iskola részt vesz az 
iskolarendőr programban.  
 
 

Tura,2011. április 20.  
 
 
 
 
            Szendrei Ferenc 

              polgármester 


