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Szám:  

                                           

                                                                                                                                                                                                                                             

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2019. április 23-i ülésére 

 

 

Tárgy: Átfogó értékelés a helyi önkormányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról  

A) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások, valamint a 

bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása 

B) Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat keretén belül 

biztosított gyermekjóléti alapellátás bemutatása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

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

(továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és az állam 

fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – a külön jogszabályban 

meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelés a Képviselő-testület általi 

tárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. 

 

Gyámhatóságként – a hatályos jogszabályok alapján - a Veszprém Megyei Kormányhivatal az 

eljáró hatóság. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított 30 napon belül 

javaslatokat fogalmazhat meg a települési önkormányzat számára.  A települési önkormányzat 

60 napon belül köteles érdemben megvizsgálni a gyámhatóság javaslatait, és állásfoglalásáról, 

intézkedéséről tájékoztatni. 

 

Az átfogó értékelés készítése során megkerestük a Balatonfüredi Rendőrkapitányságot a 

alsóörsi lakóhelyű gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetők számára, az általuk elkövetett 

bűncselekményekre, azok okaira, és a családon belüli erőszak által érintett alsóörsi lakos 

gyermekek számára vonatkozóan. 

 

Alsóörs Község Önkormányzata a gyermekjóléti alapellátást és az önálló helyettes szülő 

szolgáltatást - a Balatonalmádi Szociális Társulás tagjaként – a Balatonalmádi Család- és 

Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat intézmény ellátásában biztosítja. Az intézmény 

beszámolója az átfogó értékelés részét képezi.  

 

A Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat által végzett 

gyermekjóléti alapellátásról szóló átfogó értékelés a Társulás települési önkormányzatai 

részére külön-külön kerül megküldésre.  

 

Az előterjesztés megvitatását követően a mellékelt határozati javaslat elfogadását 

indítványozom Tisztelt Képviselő-testületnek.   

 

Alsóörs, 2019. április 20. 
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   Hebling Zsolt        Báró Béla 

    polgármester                                                                                      jegyző 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

………/2019. (IV. 23.) Öh.  

 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a települési önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 1 példányát küldje meg a Veszprém Megyei 

Kormányhivatalnak.   

 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

  Báró Béla jegyző 

 

 

Határidő: 2019. május 15. átfogó értékelés továbbítása 
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A.) Átfogó értékelés a helyi önkormányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi 

XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a gyermekek sajátos jogaira és érdekeire tekintettel 

olyan rendszert vezetett be, amely egyrészt különböző támogatásokkal és szolgáltatásokkal 

segíti a családot a gyermek nevelésében, másrészt megfelelő támogatások és szolgáltatások 

nyújtásával védelmet biztosít a családból kiemelt gyermekek számára.  A törvény fontos 

szerepet szán a családok megerősítését szolgáló területi gondozásnak, az önkormányzatok 

ellátására irányuló szolgáltató tevékenységnek, valamint az állami és nem állami szervek 

hatékony együttműködésének. A települési önkormányzat feladata a gyermekek védelmét 

biztosító helyi ellátó rendszer kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek 

ellátásának megszervezése, meghatározott pénzbeli, természetbeni, illetve személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás. 

  

 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló – többször 

módosított - 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. mellékletében foglalt tartalmi 

követelményeinek megfelelően az értékelés tartalmazza:  

 

I.    A település demográfiai mutatóit - különös tekintettel a 0 -18 éves korosztály 

adataira, 

 

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosításának 

alakulását, 

 

III.  Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatását, 

 

IV.  A jövőre vonatkozó javaslatokat, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján, 

 

V.  A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatását, valamint a gyermekkorú és 

a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények 

számának, a bűnelkövetés okainak bemutatását, 

 

VI.  A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

történő feladatok, szolgáltatások ellátásában való részvétel leírását, tapasztalatait. 

 

 

I.  Alsóörs Község demográfiai mutatói  

 

 2019. január 1. napján állandó lakosság: …….fő, amelyből 0 – 2 évesek száma:  ….. fő volt, 

3-5 évesek száma: ….. fő volt, 6-13 évesek száma: ….. fő volt, 14-17 évesek száma: …. fő 

volt. 
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II.  Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása  

 

A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője, mint gyámhatóság a Gyvt.- 

ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságot állapít meg. A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében 

meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára 

tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg.  

 

A) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 

A települési önkormányzat jegyzője állapítja meg a gyermek jogosultságát, amennyiben a 

gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145 %-át, 

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (2) bekezdésében foglalt 

feltételeknek; 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja 

meg  külön – külön vagy együttesen a Gyvt. 19. § (7) bekezdésben meghatározott értéket.  

 

A Gyvt. 20. § (2) bekezdése szerint: 

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a 

gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem 

töltötte be, vagy 

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,  

és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását 

megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre volt jogosult.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

a) a Gyvt. 21/B. § -ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetésre és – ha megfelel 21/C §-ban foglalta feltételeknek – szünidei 

gyermekétkeztetésre,  

b) a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott természetbeni ellátásra.  

c) a Gyvt.- ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az 

igénybevételére.    

 

 2018. december 31. napján 0 gyermek rendelkezett rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsággal.  2018. évben nem került sor kérelem elutasítása. 

 

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel 

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 

felhasználható Erzsébet- utalvány formájában.  

 2018. augusztus hónapjában 2 gyermek és november hónapban 0 gyermek részesült 

természetbeni támogatásban. 
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B.)   Egyéb a Gyvt. –ben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni juttatásokra vonatkozó 

adatok  

 

 Alsóörs Község Önkormányzata a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) szabályozza a gyermekek részére 

nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokat. A Képviselő-testület a hatáskörében 

eljárva a Polgármesterre ruházta át a rendeletben szabályozott ellátások megállapítását. A 

fentiekben említett önkormányzati rendeletben szabályozott ellátások jogosultsági 

feltételeit külön-külön részleteztük. Az ellátások célja: a családok szociális helyzetének 

megerősítése, a gyermekek szociális biztonságának növelése. 2018. január hó 1. napjától a 

születési támogatás gyermekenkénti összege 30.000,- Ft.   

 

A pénzbeli és természetbeni ellátások fenti helyi rendelet alapján:  

             1.   Születési támogatás 

             2.  Étkezési térítési díjkedvezmény 

 

1.  Születési támogatás 

 

21. § (1) Kérelemre a polgármester a gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást 

nyújt az Alsóörsön legalább egy éve állandó lakcímmel rendelkező, a gyermeket saját 

háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. 

(2) A támogatást az Alsóörsön lakcímmel rendelkező gyermeknek a törvényes képviselője 

igényelheti a Közös Önkormányzati Hivatalban, a gyermek születését követő három hónapon 

belül.  

(3) A kérelemhez csatolni kell:a)a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, b)a 

kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli,c) gyermek és 

szülő lakcímkártyájának fénymásolatát,d)kérelmező személyazonosító igazolványát, 

valaminte)a gyermek és a szülő TAJ kártyáját. 

(4) A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 30.000 forint.  

(5) A (4) bekezdés szerintitámogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.  

(6) Nem állapítható meg a születési támogatás abban az esetben, ha a szülőnek az 

önkormányzattal szemben tartozása van. 

2018. évben összesen ……… fő gyermek részesült e támogatásban.  

 

2. Étkezési térítési díj kifizetéséhez nyújtott támogatás  

 

Étkezési térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatásra természetbeni ellátásként jogosult 

az adott nevelési év, vagy tanév időtartamára, a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben 

részesülő, vagy általános és középiskolai nevelésben, oktatásban (továbbiakban együtt: 

intézmény) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató alsóörsi lakóhelyű 

gyermek, fiatal felnőtt, ha:  

a) az őt gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és 

b) nem jogosult 100 %-os normatív étkezési kedvezményre.  

A támogatás havi összege a ténylegesen igénybe vett étkezések után fizetendő térítési díj 50 

%-a.  

 

2018. évben Alsóörsön lakóhellyel rendelkező gyermekek közül összesen ….. fő részesült 

étkezési térítési díjkedvezményben. Elmúlt évben a normatív gyermekétkeztetési 

kedvezményeken túl az étkezési térítési díjkedvezményre felhasznált összege:……….,- forint 
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volt. A fenntartó az óvodában és az általános iskolákban a saját konyháján biztosítja az 

étkeztetést.    

 

Rendkívüli települési támogatás.   Krízistámogatás  formájában  rendkívüli  települési  

támogatás  állapítható  meg  annak  az Alsóörsön lakcímmel rendelkező személynek, akinek 

esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll és családjában az egy főre eső jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  összegének  200%-át,  

egyedülálló  esetében  a  250  %-át,  akinek  Alsóörs  közigazgatásiterületén lévő ingatlanát 

elemi kár éri, és az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint 

életvitelszerűen lakik:  

a)magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója vagy 

b)önkormányzati lakás bérlője, lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója. 

(2) Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, földrengés. 

(3) A krízistámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kella)az elemi kárt igazoló 

szakhatósági jegyzőkönyvet és b)a kérelmező és családja jövedelem igazolását. 

(4) Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszereséig részesíthető. 

(5)  Elemi  kár  esetén  az  (1)  bekezdésben  megállapított  jövedelmi  értékhatártól,  valamit  

a  (4) bekezdésben  meghatározott  támogatási  összegtől  maximum  az  öregségi  nyugdíj  

mindenkori legkisebb összegének háromszorosáig a Polgármester indokolt esetben eltérhet. 

Átmeneti segély 17. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt 

átmeneti segélyt eseti jelleggel  a  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  

került,  valamint  időszakosan  vagy tartós gondokkal küzdő családok, illetve személyek 

részére. 

(2)  Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül a 2.§ (1)  bekezdés f) 

pontjában meghatározottak. 

(4) A segély alkalmankénti összege személyenként legalább 2000 Ft, de nem lehet több, mint 

az öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  65  %-a;  egyedül  élő,  

jövedelemmel   nem rendelkező esetében pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 100 %-a. 

(5)  Az  átmenti  segélyt  pénzben  vagy  természetbeni  ellátás  formájában  (közüzemi  díj  

tartozás közvetlen átutalása a szolgáltató szervezet felé, térítési díj átvállalása tüzelő 

megvásárlása, gyógyszer kiváltása stb.) lehet megállapítani. 

 

2018. évben a települési támogatásban …….. család részesült, ……. esetben az erre 

felhasznált összeg összesen ………..,- Ft volt.  

 

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 

 

a) gyermekek átmeneti gondozása: önálló helyettes szülő 

Alsóörs Község Önkormányzata az önálló helyettes szülői feladat ellátását átadta a Társulási 

Megállapodás alapján, a Balatonalmádi Szociális Társulásnak. A Társulás a feladatellátást 

2018. évben, az általa fenntartott Balatonalmádi Család- Gyermekjóléti Központ és Szociális 

Szolgálat közreműködésével biztosította. Az intézmény által folytatott tevékenységet az 

előterjesztés B) pontja tartalmazza.  

 

b) gyermekjóléti szolgáltatás  

A tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés B) pontja tartalmazza.  
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IV. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok 

  

A településen működő humán szervezetek, intézmények, személyek közös felelőssége, vállalt 

társadalmi feladata az ott élők szociális, mentális biztonságának megteremtése, fenntartása a 

településen élők, különösen a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, valamint annak 

megszüntetése érdekében végzett tevékenység. E feladatok, tevékenységek végzése során 

jövőbeni cél az észlelő – és jelzőrendszer hatékonyabb működtetése.    

  

V. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a 

fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a 

bűnelkövetés okainak bemutatása 

 

 2018. évben Alsóörsön élő kiskorú személyek bűnelkövetése, valamint családon 

belüli erőszakkal érintettsége a Balatonfüredi Rendőrkapitányság adatai alapján:  

  

A családon belüli erőszak csoportjába tartozó bűncselekmények körében ………. esetben 

indult eljárás - a Balatofüredi Rendőrkapitányságon Alsóörs község vonatkozásában -   

……….testi sértés és kiskorú veszélyeztetése, ….. zaklatás, …..kényszerítés és gondozás 

elmulasztása miatt.   

 

A családon belüli erőszakkal kapcsolatosan a látencia magas, hiszen a családban élő 

veszélyeztetett személyek gyakran évekig tűrik a bántalmazás különböző formáit, és végső 

elkeseredésükben fordulnak hatósági segítségért. A családi veszekedések során előforduló 

tettlegesség vagy egyéb bántalmazásra vonatkozó bejelentéskor minden esetben megtörténik a 

rendőr járőr helyszínre küldése. A bűncselekmény gyanúját azonban nem minden esetben 

tudja megállapítani a tapasztaltak alapján, ill. magánindítványos bűncselekmények esetén a 

sértett fél gyakran nem él jogaival. 

 

Gyermekjóléti szolgálat felé ….. esetben történt jelzés: …….. gyermekkorú sértett 

bántalmazása miatt, egy-egy fiatalkorú bűncselekmény áldozata lett.     

 

Alsóörs területén …… esetben követett el kiskorú szabálysértést. Fiatalkorúak közül egy 

esetben engedély nélkül vezetett gépjárművet, kettő pedig gyalogosan piros jelzés (tiltott 

jelzés) ellenére közlekedett.  

 

…… bűntető eljárás indult kiskorú elkövetők esetében, ….. fiatalkorú ……….. követett el.   

 

Gyermekvédelmi szempontból kiemelt feladata a rendőrségnek az eltűnt kiskorúak keresése.  

2018. évben a ….. eljárás indult kiskorú eltűnése miatt 2017. évi ……..–tel szemben a 

Rendőrkapitányság vonatkozásában.  

A kiskorúak eltűnésére általában jellemző, hogy 1 – 3 nap alatt előkerültek, bűncselekményt 

nem követtek el, és bűncselekmény áldozataivá sem váltak. Az eltűnések nem voltak 

összefüggésbe hozhatóak családon belüli erőszakkal, viszont jellemzőnek mondható a nevelés 

hiányossága, az elhanyagolás, a késői kiemelés a családból az intézményi keretek között 

nevelt kiskorúak esetében.  

 

Balatonfüredi Rendőrkapitányságon 2018. évben …….esetben került sor az ideiglenes 

távoltartás elrendelésére. 

Az ideiglenes megelőző távoltartások vizsgálata során megállapítható, hogy az esetek 

összefüggnek alkoholos befolyásoltsággal, és a korábbi megromlott kapcsolat következtében a 

kialakult cselekménnyel. 
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Az áldozati helyzetben élők gondolkodásában történő változást tükrözi, hogy a családon belüli 

erőszakkal kapcsolatos bűncselekmények esetében nem jellemzők az erőszakos végkifejletű és 

súlyos büntetési tétellel sújtható bűnelkövetések, mert már a kisebb súlyú bűncselekmények 

esetében is feljelentést tesznek, ill. hatósági segítséget kérnek a bántalmazott családtagok.  

 

A kábítószerrel visszaéléssel kapcsolatban eredményes tevékenységet végzett a 

Rendőrkapitányság. 2018 évben …… eljárás indult, ebből nem volt alsóörsi fiatalkorú 

érintettség.  

  A nagy látencia azonban a tudatmódosító szerek fogyasztásával kapcsolatban is 

feltételezhető. Kiemelt problémát az egyre újabb pszichotróp anyagok, az un. „dizájner 

drogok” megjelenése, azok hatásának veszélyei, ismeretlensége, ill. a fogyasztás után eltelt 

hosszabb idő miatti kimutathatatlansága jelenthet.    

            

 A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása 
A helyi önkormányzat a közbiztonsággal összefüggő feladatait és céljait a Közbiztonsági és 

Bűnmegelőzési Koncepcióban határozta meg, melyet kétévente felülvizsgál. A koncepció 

felülvizsgálatát a Alsóörs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évben a 

koncepciót felülvizsgálja.  A következők felülvizsgálata kiemelten fontos:  

- A meglévő térfigyelő kamerarendszert folyamatosan működtetjük, vizsgáljuk a 

rendszer további bővítésének lehetőségeit.  

- A közterület-felügyelő rendőrséggel történő közös járőrözése heti rendszerességű 

legyen. 

- A közvilágítás ellenőrzése céljából átfogó ellenőrzésre kerül sor. A közterület-

felügyelők napi munkájuk során észlelt, illetve a lakossági jelzésekre a 

hibabejelentéseket folyamatosan továbbítják.  

2018. évben a közvilágítás átfogó ellenőrzésére egy ízben sor került.  

A koncepció szerint: a cél a közösségi biztonságkezelés meghonosítása.  

 

Képviselő-testülete az alábbi intézkedési tervet fogadta el 2019. évre:  

Általános feladatok 

 

a)  Folyamatosan figyelemmel kíséri a közbiztonsági koncepció végrehajtását és javaslatot 

tesz a feladatok ellátására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

b) Együttműködik a rendőrséggel, tűzoltósággal, polgárőrséggel. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

c) A koncepció felülvizsgálatának előkészítése 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 

 

d) A helyi körzeti megbízottal rendszeres egyeztetés  

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

e) A helyi közutak forgalmi rendjének Közlekedési Munkacsoport bevonásával történő 

szükség szerinti felülvizsgálata 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 
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f) Együttműködés a rendőrség koordinálásban működő Balesetmegelőzési Bizottság és 

Járási Közbiztonsági Egyezető Fórum munkájában 

Felelős: Polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

Lakosság bevonása és tájékoztatása 

 

a) Biztosítani kell, hogy a lakosság bejelentést, figyelemfelhívást, illetve javaslatokat 

tehessen. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

b) A bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció felülvizsgálatát a város honlapján közzé kell 

tenni. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. szeptember. 

 

A bűnmegelőzés össztársadalmi üggyé tétele 

a) Az önkormányzat minden szerve népszerűsítse a bűnmegelőzést és teremtsen lehetőséget a 

lakosságnak, valamint az érintett szervezeteknek a bűnmegelőzésben való aktív részvételre. 

 

Felelős: polgármester, bizottsági elnökök 

Határidő: folyamatos 

 

b) Lehetőség szerint a helyi önkormányzati rendeletekben érvényesíteni kell a bűnmegelőzési 

és közbiztonsági szempontokat.   

Felelős: Polgármester,  

Határidő: folyamatos  

 

c) Lehetőség szerint támogatni a Polgárőrséget  

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Feladatok a bűn okok és bűnalkalmak korlátozása érdekében 

 

a) A már meglévő térfigyelő rendszert tovább kell működtetni, továbbfejlesztésének 

lehetőségét folyamatosan vizsgálni kell. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

b) Összehangolt ellenőrzéseket kell tartani a kereskedelmi, vendéglátói egységeknél, valamint 

az időszakos és telephelyhez nem kötött árusoknál, továbbá a telephely engedéllyel 

rendelkezőknél. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

c) A közterület-felügyelők a rendőrséggel – a lehetőségekhez mérten – minél nagyobb 

számban hajtson végre közös járőrözéseket, területbejárást. 

Felelős: Jegyző 
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Határidő: folyamatos 

  

d) Gondoskodni kell a közvilágítás folyamatos ellenőrzéséről, és hiba esetén azonnali 

intézkedés megtételéről. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Feladatok a sértetté válás kockázatának csökkentésére 

 

a) Az önkormányzat információs csatornái felhasználásával népszerűsíti és ösztönzi a 

bűnmegelőzést. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

b) Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulásában közreműködés a Társulás 

közbiztonsági koncepciójának végrehajtásában. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos  

 

 

 

Gyermek és fiatalkorú bűnözés megelőzése és csökkentése 

 

a) Közreműködés a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása által létrehozott KEF 

tevékenységében. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos  

 

                           

 A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében  

feladatok, szolgáltatások ellátásában való részvétel leírása   

 

Alsóörsön működő civil szervezetek a városi rendezvényeken is részt vesznek, 

együttműködnek. Az általuk szervezett szabadidős programjaik szervezésében tekintettel 

vannak az egészség megőrzésére, a szabadidő hasznos eltöltésére, hagyományok ápolására, 

tömegsport népszerűsítése.  

 

 

Alsóörs, 2019. április 10. 

 

 

 

   Hebling Zsolt       Báró Béla 

    polgármester                                                                                    jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


