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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdése kimondja: A települési önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról - külön jogszabályban meghatározottak 

szerint - évente átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az 

értékelésről tájékoztatja a megyei gyámhivatalt és az Országos Család- és Gyermekvédelmi 

Intézetet. 

 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza az átfogó értékelés tartalmi 

követelményeit. 

 

Városunkban a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat 2018. évben Várpalota Város 

Jegyzője, a Polgármesteri Hivatal Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Irodája, a 

Térségi Népjóléti Gondozási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata, a köznevelési 

intézmények osztályfőnökei, óvodapedagógusai, a Városi Rendőrkapitányság munkatársai 

végezték, a számukra jogszabályokban meghatározott keretek között. 

A család és gyermekjóléti szolgáltatás működéséről – ezen belül a veszélyeztetettséget észlelő 

és jelző rendszer működtetéséről - a Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője külön 

beszámoló keretében tájékoztatja majd a Tisztelt Képviselő-testületet. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozat-tervezet 

megvitatása után hozza meg döntését!  

 

 

Várpalota, 2019. április 10. 

 

       

 

  

                         Campanari-Talabér Márta   

                                        polgármester 

 

 



 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Határozati javaslat 

Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.  

Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760 

 

 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. április 26-i ülésén meghozta a 

következő határozatot: 

 

… / 2019. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat: 

 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármester által előterjesztett 

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

96. § (6) bekezdésében előírt - a Várpalota város gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló 2018. évi átfogó értékelést megtárgyalta és elfogadja. 

 

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megállapítja, hogy a városban 

folyó család- és gyermekvédelmi munka jó színvonalú.  

 

3.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a 

Polgármesteri Hivatalban ezen a területen dolgozó ügyintézőknek, valamint a 

városban a család- és gyermekvédelem területén dolgozó szakembereknek áldozatos 

munkájukért.  

 

4.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Várpalota Város 

Jegyzőjét, hogy legkésőbb 2019. május 31-ig küldje meg a jelen határozattal 

elfogadott átfogó értékelést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Szociális és Gyámügyi Osztálya, valamint az Országos Család- és Gyermekvédelmi 

Intézet részére. 

 
 

 

Határidő  azonnal, illetve a Gyámhatóság részére történő megküldésre: 2019. május 31. 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 
 

Várpalota, 2019. április 26. 

 

 

Campanari-Talabér Márta      dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester                   jegyző 
 

 

 



 

 

 

 

 

Átfogó értékelés 

Várpalota Város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi 

ellátásáról 
 

Demográfiai adatok: 

 

Várpalota Város állandó lakossága 2018. január 1-jén 20303 fő, ebből a 0-18 éves korosztály 

létszáma: 3554 fő volt. Ez a korosztály a város lakosságának a 17,5 %-át alkotja.. 

 

Várpalotán a Ringató Bölcsőde és a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde két bölcsődei csoportja 

108 férőhellyel várja a bölcsődés korú gyermekeket. A beíratás folyamatos, így a létszám változó. 

2018. október 1-jei állapot szerint a Ringató Bölcsőde 48 fővel, az Inotai bölcsőde 8 fővel, a 

Szivárvány bölcsőde 8 fővel működött.  

 

Városunk önkormányzati fenntartású összevont óvodájában – 7 telephelyen – (638 férőhelyen) 2018. 

október 1-jei állapot szerint 557+20 SNI-s gyermeket láttak el. Szivárvány óvoda 127+3 SNI-s 

gyermek, Iciri-piciri tagóvoda 23+1 SNI-s gyermek, Dúdoló óvoda 82+1 SNI-s gyermek, Rákóczi 

telepi óvoda 50 gyermek, Lurkó kuckó óvoda 85+5 SNI-s gyermek, Cseperedő tagóvoda 44+1 SNI-s 

gyermek, Kölyökvár óvoda 146+9 SNI-s gyermek. Az Evangélikus Óvodában 84 fő gyermeket láttak 

el. 

 

A Klebelsberg Központ által fenntartott általános iskolákban a tanulók létszáma 2018. szeptember 1-

jén: 1234 fő volt.  

Bán Aladár Általános Iskola 342 fő  

Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolája 165 fő 

Várkerti Általános Iskola 404 fő  

Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskolája 157 fő  

Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolája 166 fő 

 

Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola: 216 tanuló 

 

Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (sajátos nevelési igényű gyermekek 

ellátása): 99 fő, ebből 18 óvodás és 81 általános iskolás.  

 

A középiskolákban a 2018. évben a tanulók létszáma a következőképpen alakult: 

 

Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium: 256 fő (120 fő ált. isk. + 108 fő gimnázium+ 28 fő esti gimnázium).  Ide tartozik a jásdi 

általános iskola, mely 41 fős létszámmal működik. 

 

Pápai Szakképzési Centrum Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma: 712 fő   

Ebből:  szakközépiskola: 212 fő 

technikus képzés: 46 fő 

szakiskolai képzés: 299 fő 

 Hídprogram:18 fő 

 esti tagozat (felnőttképzés):137 fő  

 

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola: 275 tanuló, valamint 263 hallgató vesz részt 

alapfokú művészetoktatásban. 

 

 



 

 

 

 

 

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és a pénzbeli ellátás megállapítását 

„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény kötelezően 

előírja. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 2018. december 

31-én 233 volt, 6 esetben került sor az év során a kérelem elutasítására. Az elutasítás oka az volt, 

hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban 

meghatározott összeget (2018-ban 38.475,- Ft, egyedül álló szülő esetén 41.325,- Ft), valamint több 

esetben került sor az eljárás megszűntetésre, mivel a hatóság által kért igazolást a kérelmező 

hiánypótlásként sem nyújtotta be.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása esetén a gyermek 

szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, illetve évente két 

alkalommal Erzsébet-utalvány formájában nyújtott támogatásra. Ennek esetenkénti összege 

gyermekenként 2018-ban 6000,- Ft, hátrányos vagy halmozottan hátrányos gyermek esetében 6500,- 

Ft volt. A támogatást teljes egészében a központi költségvetés finanszírozta.  

 

Pénzbeli ellátás: 

Pénzbeli ellátásban 2018. évben 8 család részesült.  

E támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt 

hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, 

szolgálati járandóságban, balett-művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, időskorúak 

járadékában, vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 

emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.   

A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 22%-a (2018. évben 6270,- Ft). A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként 

kirendelt hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága tárgyév augusztus 01. napján, 

illetve tárgyév november 01. napján fennáll, az augusztus, illetve november hónapra járó pénzbeli 

ellátás összege mellett pótlékot folyósít. A pótlék összege 2018-ban alkalmanként 8400,- Ft volt. A 

pénzbeli ellátásra, valamint a pótlékra fordított összeget a központi költségvetés teljes egészében 

finanszírozta.  

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 

A 2015. március 1. napjától hatályos 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet alapján rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatást a 2018. évben 214 gyermek részére biztosítottunk. A támogatásra 

fordított teljes összeg 861 000,- Ft volt. A gyermeket nevelő családok részére megállapítható 

önkormányzati segély összege naptári évenként egy gyermek esetében 8.000,- Ft és minden további 

gyermek esetében 1.000,- Ft-tal emelkedik, de a 15.000,- Ft-ot családonként nem haladhatja meg. Az 

önkormányzati segélyt általában ruházat pótlására, a családban jelentkező nagyobb kiadások 

fedezetére, gyógyszerek kiváltására, tartós- és egyéb élelmiszer, tüzelő vásárlására kérik. A kérelem 

elutasítására 2018. évben 2 esetben került sor, mivel a családban az egy főre jutó jövedelem 

meghaladta a meghatározott összeget (2018-ban 37.050,- Ft, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 

42.750,- Ft). A támogatás felhasználásáról a kézhezvételét követő harminc napon belül hitelt 

érdemlő módon (számlák csatolásával) el kell számolni.  

 

A gyermekétkeztetés bölcsödében, óvodában, iskolai napközi otthonokban, valamint az iskolákban 

igénybe vehető menzai szolgáltatással megoldott. Az iskolai szünetekben is igénybe lehet venni az 

étkeztetést, és a rászoruló gyermekek a nyári szünidőben igénybe vették a nyári napközis tábort is, 

ahol az étkezés mellett gondoskodtak a szabadidejük tartalmas eltöltésének lehetőségéről. Ezen kívül 

az önkormányzat élt a központi költségvetés által biztosított lehetőséggel, és a Család és 

Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve megszervezte a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését.  

Ennek keretében 30-45 rászoruló gyermek számára biztosítottuk a napi egyszeri meleg étel helyben (a 

Fekete Gyémánt Étteremben) történő elfogyasztását a nyári szünidőben. A gyermekek felügyeletét a 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai biztosították. (A központi költségvetés az étkeztetési 

költségek 100 %-ához nyújtott támogatást.)  



 

 

 

 

Szünidei gyermekétkeztetés 

 

Szünidő Fő Napok 

Tavaszi 45 2 

Nyári 45 44 

Őszi 30 3 

Téli 30 3 

 

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 

- gyermekjóléti szolgáltatás 

- gyermekek napközbeni ellátása 

- gyermekek átmeneti gondozása 

 

A gyermekek és családok kiemelt támogatása érdekében a 2016. évtől átstrukturálódott az eddigi 

alapszolgáltatási rendszer és integrált szervezeti egységek gondoskodnak a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatások együttes biztosításáról. Két új intézményi forma jött létre: a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ. 

 

 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása szerint 2018-ban az ellátásban részesülők száma: 

 

 

Sorszám Nem, 
életkor 

0-2 3-5 6-
13 
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24 
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35-
49 

50-
61 

62 éves 
és 
idősebb 

Összesen 
(a-i) 

Családok 
száma 

 

a b c d e f g h i j k 

01 Férfi 84 96 234 123 48 174 231 82 39 1111  

02 Nő 99 102 258 154 64 198 321 76 48 1320  

03 Összesen 183 198 492 277 112 372 552 158 87 2431 342 

 

 

Hatósági eljárások száma 2018-ban: 

 

Sorszám   
Védelembe 

vett 

Ideiglenes 

elhelyezés 

Nevelésbe 

vett 

1 Összes érintett száma (fő) 237 4 104 

2 

Ebből 

0-2 

éves 

18 1 12 

3 3-5 48 0 21 

4 6-13 97 2 47 

5 14-17 65 1 24 

6 18- 9 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gyermekek veszélyeztetettségének okai az ellátott gyermekek gondozása alapján, 2018 évben: 

 

 

 
 

 

 

2018 évben végzett szakmai tevékenység adatai 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője és családgondozói a jelzőrendszer tagjaival való 

együttműködés szükségességére és fontosságára több alkalommal és tulajdonképpen folyamatosan 

hívják fel a figyelmet, mivel azt tapasztalják, hogy van olyan terület pl: védőnők esetében, ahol 

nemcsak a jelzések történnek kölcsönösen meg, hanem együtt végzik a család segítését. Óvodák 

esetében, ahol maradtak az ifjúságvédelmi felelősök, a jelzések folyamatosak, viszont az iskolák 

esetében az ifjúságvédelmi felelősi státusz hiánya azt eredményezi, hogy a jelzések akadozóak, és több 

esetben már olyan súlyos veszélyeztetettség áll fenn, amikor már a védelembevétel, illetve a családból 

való kiemelés válik szükségessé. 

Sajnos a jelzőrendszer munkájában az egészségügyi intézmények kis mértékben vesznek részt, 

jelzéseket nem küldenek, jelzőrendszeri értekezleten nem jelennek meg, illetve nem is jelzik 

távolmaradásuk okát. 

 

Középiskolák esetében van olyan középiskola, ahol nemcsak a veszélyeztetettséggel kapcsolatos 

jelzések, hanem az igazolatlan iskolai hiányzások is gondot okoznak, mivel sok esetben jelzés már 

csak nagyszámú igazolatlan hiányzás esetén történt meg. 

 

A gyermekek napközbeni ellátását a bölcsőde, óvodákhoz tartozó bölcsődei csoportok, óvodák, 

iskolák biztosítják a városban élő gyermekek számára. A tanítás után a gyermekek napközbeni 

ellátását az egész napos iskolai oktatás segíti elő.   

 

Nagy segítséget jelent a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájában, hogy 2015. júliusától 

működik a Vöröskereszt által üzemeltetett Családok Átmeneti Otthona. A Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársainak az ott dolgozókkal a kapcsolatuk szinte mindennapos, részben a családok 

gondozása miatt, részben, az ellátásban a várpalotai családok előnyt élveznek. A Szolgálat munkatársai 

az itt élő családok számára is minden segítséget megadnak ahhoz, hogy az ellátásokat igénybe tudják 

venni, pl: a szünidei étkeztetést. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nagy szerepet vállal abban, hogy a fiatalok számára tartalmas 

programokat szervezzenek, ezzel segítve a szabadidő hasznos eltöltését.  

 

 

Szociális Iroda 

 

2018. évben a Szociális Iroda 3 munkatársa látta el a szociális ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat.  

Az ügyintézők rendelkeznek a szükséges képesítéssel. 

 

A munkatársak feladataikat a következő jogszabályok alapján látják el:  

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és végrehajtási 

rendeletei  

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról és végrehajtási 

rendeletei 

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról és végrehajtási rendeletei  

• 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet a települési támogatásról és az egyéb szociális 

ellátásokról 

• 54/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet a fiatal házasok első lakáshoz jutásának 

támogatásáról 

• 35/2010.(IX.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, a 

külön szolgáltatás díjáról és az önkormányzati lakbértámogatásról 

• 36/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és 

helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 

 

A szociális igazgatási feladatok közé a pénzbeli és természetben nyújtandó támogatások 

megállapításával kapcsolatos ügyek tartoznak. Helyi rendeletek által szabályozott a létfenntartási-, 

rendkívüli gyermekvédelmi-, gyógyszer-, lakásfenntartási-, lakbér-, közgyógyellátási-, ápolási-, 

krízistámogatás, az elemi károsultak támogatása, a temetési támogatás és a köztemetés (részben). 

Államilag egységesen szabályozott a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 



 

 

 

megállapítása. 

 

A pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében a rendelkezésre álló költségvetési keret 

felhasználásáról negyedévente beszámoló készül a Képviselő-testületnek.  

 

A Szociális Iroda szakmai munkáját 2018. évben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya nem ellenőrizte.  

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 2018. 

évben nem végzett szakmai ellenőrzést a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál.  

 

Bölcsőde 

 

2018-ban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya végzett hatósági 

ellenőrzést, melynek során a Hivatal hiányosságokat nem tárt fel. Az ellenőrzés során megállapították, 

hogy a szakmai és tárgyi feltételek a törvényi előírásoknak megfelelnek, munkájukat a jogszabályok 

betartásával, szabályszerűen végzik. 

 
 

A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai  

(A Várpalotai Rendőrkapitányság által rendelkezésünkre bocsátott írásbeli tájékoztatás szerint.) 

 

„A rendőrkapitányság a bűnmegelőzési munkatervben vállalt feladatait végrehajtotta, a bűnügyi 

osztály és a rendészeti osztály folyamatosan figyelemmel kísérte a közterületen elkövetett jogellenes 

magatartások alakulását, és szükség esetén kezdeményezte a társszervekkel közös szolgálatellátást.  

 

Folyamatban lévő programok:  

-DADA oktatás 

-Komplex iskolai drogprevenciós program 

-Iskola rendőre program 

 

Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése 

 

A várpalotai általános iskolák iskolarendőrei rendszeresen tartják a kapcsolatot a kijelölt oktatási 

intézmények pedagógusaival, tanulóival.  

Az Országos Rendőr-főkapitányság kezdeményezése alapján működik a Várpalotai Járási 

Közbiztonsági Egyeztető Fórum, amelynek keretében jött létre az Ifjúságvédelmi Munkacsoport, 

valamint az Idősügyi Munkacsoport.  

 

Az Ifjúságvédelmi Munkacsoport tagjai által vállalt, munkatervben meghatározott feladatok a 2018-as 

évben teljesültek, a fiatalok részére célirányos prevenciós foglalkozások megtartásra kerültek. A 

célcsoport részére szervezett szabadidős programok hatékony együttműködéssel valósultak meg.  

A gyermek és fiatalkorú bűnözés csökkentése érdekében az érintett korosztály részére célirányos, 

preventív foglalkozások, előadások megtartására került sor. Az összesen 110 óra időtartamban tartott 

foglalkozásokon 2895 gyerek vett részt. 

 

Várpalota általános iskolái közül jelenleg egy intézményben folyik a DADA program. 

 

Az ELLEN-SZER programot a rendőrkapitányság illetékességi területén nem indítottuk el, mivel a 

középiskolákban a Komplex iskolai drogprevenciós program folyamatosan kellő szerhasználatot 

megelőző információt nyújt.  

 

Iskolai bűnmegelőzési tanácsadó a Várpalotai Rendőrkapitányságon nem lát el feladatot.  

 



 

 

 

A gyermekvédelmi tapasztalatokkal kapcsolatban elmondható, hogy a jelzőrendszer jól működik. A 

Várpalotai Rendőrkapitányság munkatársai folyamatosan tartják a kapcsolatot a Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Járási Gyámhivatal munkatársaival, kölcsönösen jelzésekkel 

élnek a partnerek felé.  

 

A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 

 

A családon belüli erőszak elleni fellépés kiemelt feladata a rendőrség bűnmegelőzési 

tevékenységének. Ezen tevékenység sikere nem képzelhető el a hatósági, szociális illetve 

gyermekvédelmi szférában dolgozó szervezetek rendszeres, gyors, kölcsönösségen alapuló 

információcseréje nélkül.   

 

Ez alapján 2018-ban 9 adatlap került kitöltésre és megküldésre a várpalotai Család és Gyermekjóléti 

Szolgálathoz kiskorú veszélyeztetettségének gyanúja miatt, ahol a szükséges, nem büntetőjogi 

intézkedéseket megtették.  

  

A családon belüli erőszak körébe sorolt legjellemzőbb bűncselekmények, előfordulásuk arányában, a 

kiskorú veszélyeztetése, zaklatás, tartás elmulasztása.  

 

A kiskorú veszélyeztetése miatt folytatott nyomozások jellemzően a Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat, illetve a Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya munkatársainak jelzése, rendőri észlelés, illetve 

a törvényes képviselő feljelentése alapján indultak, szülők, gondviselők, nevelő szülők jogsértő 

cselekményei miatt. 

 

A családon belüli erőszakkal kapcsolatban kiemelt figyelmet fordítottunk az ideiglenes megelőző 

távoltartás intézkedés alkalmazása lehetőségének vizsgálatára, illetve az intézkedés alkalmazására. 

Ideiglenes megelőző távoltartást 3 esetben rendelt el a Várpalotai Rendőrkapitányság, a bíróság 

fenntartotta mindkettő esetben azt, illetve büntetőeljárásban 3 esetben történt bűnügyi távoltartás, 

melyet a bíróság egy esetben elrendelt.   

 
Az áldozatvédelemmel kapcsolatban a 2018-ban várpalotai sértettek részére 19 esetben nyújtottunk 

segítséget, állítottunk ki igazolást.  

 

Az áldozatokat tájékoztattuk a segítségnyújtás lehetséges módjairól, helyeiről, az ügyintézéshez 

szükséges dokumentumokról. Folyamatos kapcsolatot tartottunk a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

illetékes osztályával.  

 

Áldozatvédelmi tevékenységünk kiemelt területe a fiatalkorúak, illetve az időskorúak, állapotuknál 

fogva korlátozottan védekezőképes személyek csoportja.  

 

A kiemelt csoportok hatékonyabb elérése érdekében működtettük a Járási Közbiztonsági Egyeztető 

Fórum keretében az Ifjúságvédelmi illetve az Idősügyi Munkacsoportot. 

 

Az idős, egyedül, illetve fogyatékkal élő személyek áldozattá válásának megelőzése érdekében a 

társasházi közös képviselők bevonásával, a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum Idősügyi 

Munkacsoportja tagjainak segítségével rendszeresen tájékoztató kiadványokat tettünk közzé, 

amelyben felhívtuk a figyelmet az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeire.  

 

Több alkalommal tartottunk idős vagy fogyatékkal élő személyek közösségei részére (Vakok és 

Gyengénlátók Egyesülete, Pünkösdi Egyházközség, Fogyatékkal Élők Napközi Otthona, Nyugdíjas 

Klub, Kertbarát Kör, Lakossági fórum) a bűnmegelőzés témakörében előadásokat.  

 

 

A kábítószer prevenció helyzete 

 



 

 

 

A rendőrkapitányság a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum mellett működő Ifjúságvédelmi 

Munkacsoport tagjaként részt vett a város 3 középiskolájában, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, 

Kormányhivatal és a Drogambulancia munkatársainak közreműködésével folytatott Komplex 

Drogprevenciós Programban. A program a 2017/2018-as tanév II. félévében második alkalommal, míg 

a 2018/2019-es tanév I. félévében harmadik alkalommal jutott el a középfokú oktatási intézményekbe, 

ahol az előadások során a diákok információt kaptak a különböző drogok káros egészségügyi 

hatásairól, azok fogyasztásának, terjesztésének büntetőjogi következményeiről, a büntetéshez 

kapcsolódó következményekről, illetve hasznos életmód tanácsokat kaphattak a szerhasználat 

elkerülésére. 

 

A megelőző programok mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a közterületi szolgálat ellátása során a 

délelőtti, illetve kora délutáni időszakban az iskolák környéke, illetve a fiatalok által látogatott, ott 

kialakult csoportképző helyek nyílt, visszatérő rendőri ellenőrzésére, a kábítószerek terjesztésének 

megakadályozására. 

 

A baleset-megelőzési tevékenység, programjainak bemutatása 

 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a baleset-megelőzés társadalmi feladatait a Városi 

Baleset-megelőzési Bizottság fogja össze. Állandó tagjai olyan szakemberek, akik foglalkozásuk 

révén kapcsolatban vannak a közlekedéssel, illetve annak problémáival.  

 

Az elmúlt évben, megfelelően a korábbi prioritásoknak, a bizottság elsődleges feladatának tekintette a 

város területén a balesetek számának csökkentését és a közlekedési morál javítását. Ez az óvodások és 

iskolások körében végzett oktatásokban, a médián keresztül történő figyelemfelhívásokban és a 

közutak forgalmának szabályozási tevékenységén keresztül nyilvánul meg.  

 

Hagyományos programnak tekinthetők, amelyek keretében munkatársaink ellátogattak a városban a 

gyermekek részére tartott nyári napközis, illetve sporttáborokba, ahol a kerékpáros, illetve gyalogos 

közlekedés szabályainak ismertetésével, játékos sportvetélkedőkön, kerékpáros ügyességi versenyeken 

történő begyakorlással adtunk baleset-megelőzési ismereteket.  

Folytattuk a Mikulás napi fokozott közlekedési ellenőrzéseinket, amelyekben a szabályosan közlekedő 

autósok apró ajándéktárgyat kaptak.  

 

Szerveztük a felmenő rendszerű, iskolai közlekedési és kerékpáros vetélkedőket, közlekedési tárgyú 

óvodai bábversenyt, gyermekrajz pályázatainkat. 

 

A Rendőrnapon, Városi Gyermeknapon, és a Várpalotai Napok rendezvényén a rendőrségi sátorban 

volt lehetősége az érdeklődőknek kipróbálni az ittas állapotot imitáló „részeg szemüveg”-et, KRESZ 

tesztet tölteni, valamint megismerkedni a rendőrségi felszerelésekkel.  

Több városi rendezvény is alkalmat, lehetőséget biztosított arra, hogy a rendőrség a kerékpár-

regisztrációs programmal az értékek védelmét elősegítse.  

 

A passzív biztonsági eszközök meglétére, a közlekedéssel összefüggő iratok érvényességének 

ellenőrzésére, a vezetés közben kézben tartott mobil telefonkészülék használatának kiszűrésére, és az 

egyéb közlekedési szabályok betartására irányuló akciók elsődleges célja nem a büntetés, hanem a 

figyelemfelhívás volt. 

 

Új programként indítottuk a Nőnapi fokozott közlekedési ellenőrzést, melyen a szabályosan közlekedő 

női járművezetőket ajándékoztuk meg közlekedésbiztonságot elősegítő tárggyal, valamint újra 

szorgalmaztuk a lakosságot arra, hogy a „Táblavadász” kampányban jelezzék a közlekedés során 

észlelt jelzőtáblák, útburkolati jelzések kopottságát, elavultságát, vagy jelezzék, ha balesetveszélyes 

kereszteződés kapcsán szükséges forgalomsegítő tükör kihelyezése. A kampány keretében számos 

jelzés érkezett, mely kapcsán az illetékes hatósággal, önkormányzattal a jelzett probléma kezelésre 

került.     

 

Az időskorúak közlekedésbiztonságának javítása érdekében gyakorlati tanácsokat is tartalmazó 



 

 

 

előadást tartottunk több nyugdíjasklubban is. 

 

Az iskolás és óvodás gyermekek közlekedési baleseteinek megelőzése érdekében, egyedi jelleggel 

tanévkezdési közlekedésbiztonsági színházi előadást szervezett Kapitányságunk.  

A VBB kérésére összeállított, közlekedésbiztonsági elemeket, ismereteket tartalmazó színházi előadást 

közel 400 gyermek tekinthette meg.   

 

Az Iskola Rendőre Program és a „Sulimoped” program értékelése 

 

„Az Iskola rendőre” program keretében a járás valamennyi – 13 általános és 3 közép- – iskolájában 

kijelölésre kerültek az iskolarendőrök, akiknek a személyében az elmúlt évekhez képest alig történt 

változás.  

 

A közlekedési szempontból frekventált helyeken található oktatási intézmények közvetlen 

környezetében a közlekedésbiztonsági helyzetet még az oktatás megkezdése előtt áttekintettük, 

azonban forgalombiztonsági bejárás szervezése nem vált szükségessé. Az útburkolaton lévő 

felfestések minősége megfelelő, jól látható volt, nem vált szükségessé külön jelzés, értesítés küldése.  

 

Az iskolakezdési időszakban visszatérő jelleggel fokozott rendőri jelenlétet biztosítottunk iskolák 

közelében található útkereszteződéseknél, gyalogátkelőhelyeknél. Az intézményekben kihelyezésre 

kerültek az iskola rendőrök elérhetőségei, hogy szükség esetén jelzéssel, megkereséssel élhessenek a 

pedagógusok, szülők, gyerekek  

 

A 9 fő iskolarendőr a várpalotai általános- és középiskolákban összesen 72 előadást tartott a tanulók 

részére, de ezen túl több iskolai rendezvényen is részt vett. „ 

 

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen 

feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek 

 

E beszámoló főként a gyermek- és ifjúságvédelem területén végzett hatósági munkát tárgyalja. A 

hatósági munkavégzés nem teszi lehetővé civil szervezetek részvételét a feladatok ellátásában. A 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat tudja munkája során hasznosítani a civil szervezetekkel való 

együttműködést. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat önálló előterjesztés keretében ad számot a 2018. 

évi tevékenységéről.  

 

 

Várpalota, 2019. április 10.                                                                                                               

                                                    

 

     Sándor Tamás 

                                         aljegyző 


