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BEVEZETŐ 

 

 

 
Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintû jogforrása  az Alkotmány , amely 

többek között kimondja , hogy államunk különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására 

és nevelésére, továbbá védelmezi az ifjúság érdekeit. Emellett számos ENSZ egyezmény határoz 

meg olyan elveket és jogokat , amelyek érvényesüléséhez szükséges az önkormányzat támogató 

közege. 

Az önkormányzat ifjúságpolitikai tevékenységének közvetlen jogforrása az 1990. évi LXV. törvény a 

helyi önkormányzatokról (Ötv.), melynek 8. §-ában a települési önkormányzat feladatai között a 

törvény  1994 óta  felsorolja a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodást (1994. évi LXIII. 

törvény 3. § (1) bekezdése). Ezen belül a törvény értelmében a települési önkormányzat maga 

határozza meg  a lakosság igényei alapján, anyagi lehetõségeitõl függõen -, mely feladatokat, milyen 

mértékben és módon lát el. A hivatkozott önkormányzati törvény 70. §-a értelmében a megyei 

önkormányzatnak kötelezõ gondoskodnia többek közt gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével 

kapcsolatos feladatokról és a gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátásról (1994. évi LXIII. törvény 

40. §-ával megállapított szöveg). 

Mivel a törvényekbõl nem derül ki, hogy pontosan milyen ifjúsági feladatai vannak az 

önkormányzatoknak, alapvetõ fontosságú, hogy a település önkormányzata kidolgozza saját ifjúsági 

koncepcióját 

 

A koncepció elkészítését megelőzően reprezentetív felmérésre került sor a fiatalok körében. 

Közel kétszáz a városban tanuló általános –és középiskolás diák töltötte ki kérdőíveket. ,melyekben a 

kérdések a fiatalok egészségi állapotára, szabadidejük eltöltésére,és főként a városhoz fűződő 

viszonyára irányultak . A helyzetelemzés adatainak diagramon való ábrázolása az 1.sz. mellékletben 

található.  
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Az ifjúságpolitika  a fiatalokra , mint a változás hordozóira , a jövõ valódi erõforrásaira tekint , és 

arra kell , hogy koncentrálja forrásait , intézményeit, hogy felkészülhessenek a változásokra. Az 

ifjúság rendívül heterogén , erõsen polarizált .Az életminõségét a  kor , az élethelyzet a tanulás , a 

munkaerõ-piaci részvétel , a családi háttér  befolyásolják. 

 

Ifjúságpolitikára azért is van szükség , hogy a helyi ifjúság társadalommal szembeni igényei 

érvényesülhessenek, szükségleteik kielégüljenek.  Szükséges , hogy minél több kortárssegítõ 

kapcsolódjon be a helyi ifjúsági életbe, és növekedni kell a felnõtt segítõk számának is. Fontos 

feladat, hogy a város olyan egészséges mûködésû legyen , hogy az itt élõk születésüktõl kezdve 

magukénak érezhessék , felelõsek legyenek érte -otthonukká váljon a település . 

 

Kunszentmárton város helyzete 

 társadalmi vonatkozások: 

Kunszentmárton Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén , a Hármas-Körös bal partján 

fekszik. (Szolnoktól, Kecskeméttõl 50-50 km-re.)Természeti és turisztikai szempontból kiemelkedő 

a város mellett húzódó festői szépségű Körös ártér, amely a Körös-Maros Nemzeti Park részeként 

védelem alatt áll. Számos védett növény és állatfaj él ezen a területen. A természet adta értékek 

mellett ,jelentős értéket képviselnek a műemléki védettséget élvező épületek (a késő barokk római 

katolikus templom, a zsinagóga , a temetőkben lévő kápolnák és a  Szentesi úti szélmalom. ) 

A város az Észak-Alföldi régió részeként , tipikusan elmaradott térségnek 

mondható.Kunszentmárton kistérségben a legalacsonyabb a felsőfokú végzettségűek aránya. A 

lakosság alig több mint háromnegyede végezte el az általános iskolát. A térségben nagyfokú 

problémaként jelenik meg a munkanélküliség , ami nemcsak a munkahelyek hiányából adódik,  hanem a 

rendszerváltás óta a lecsökkent a munkavállalási hajlandósággal is párosul.  

 Állandó népessége 2004. január 01.-i adatok  szerint 9677 fõ , lakónépessége 9449 fõ. A 

településen lévõ lakóépületek száma: 3978 , melybõl lakott 3538. Közmûvesítés tekintetében az 

ivóvízhálózat, a villamos energiahálózat és a vezetékes gázhálózat 100%-os kiépítettséggel 

rendelkezik. A szennyvízhálózat még nem teljesen kiépített , de folyamatos fejlesztés alatt áll. 
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A lakosság lélekszámának alakulása : 

9608 9671

10921
11067

10726

11302
11150

9959

9677

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

1880 1890 1910 1920 1930 1941 1980

 
 

 

 

népmozgalmi adatok(2000-2003 év) 

 
 

 
A település demográfiai mutatói 2004.január 01-én: 
Állandó népesség: 9.677    Lakónépesség:  9.449 

ebbõl férfi:  4.660    ebből férfi:  4.562 

nõ:   5.017    nő:   4.887
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Az állandó népesség korcsoport szerinti megoszlása: 
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A  fenti adatokból is egyértelmûen megállapítható , hogy a város lakossága elöregszik. (A 60 

év feletti korcsoportban az állandó lakosok száma magasabb mint a 18 év alatti korcsoportban.)Az 

életkor alapján 5715 fõ aktív lakosra 3962 inaktív lakos jut.  

 A fiatalok egyre korábban válnak a fogyasztói társadalom tagjává, és egyre inkább kitolódik a 

fiatal házasoknál az első gyermek születésének - vagyis a klasszikus értelemben vett család 

létrejöttének - időpontja.  

     

  A gyermek és ifjúsági korosztályt az alábbi csoportban határozhatjuk meg :0-29 éves 

 

Ezen belül: 

Gyermek korosztály:   0-14 éves korig 

Ifjúsági korosztály:  5-22 éves korig 

Fiatal felnőtt korosztály: 23-29 éves korig 
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EGÉSZSÉGÜGY 

 

 

A kormány egészségügyi programja szerint a lakosság egészségi állapotának romlásában 

éppúgy jelen van meghatározóan az egészségtelen életmód, a hiányos egészségkultúra és 

környezetszennyezés, mint az ország gazdasági fejlettségének, teljesítõképességének hiányosságai, 

a társadalmon belüli egyenlõtlenségek, valamint az egészségügyi ellátás kifogásolható színvonala. Az 

emberek egészségtelenül táplálkoznak , keveset mozognak. A születéskor várható élettartam messze 

elmarad az Európai Uniós átlagtól , de alacsonyabb a környezõ közép-kelet európai országok ide 

vonatkozó adatainál is. 

Városunkban kedvezõtlen tendencia mutatkozik a születésszámot tekintve , hiszen az utóbbi 

öt évben folyamatos csökkenés tapasztalható. 

Kunszentmártonban az egészségügyi alapellátást öt felnõtt háziorvos ,két gyermekorvosi- 

,két fogorvosi praxis és a védõnõi szolgálat biztosítja.  

A gyermekek egészségügyi ellátását két szakvizsgával rendelkezõ gyermekorvos látja el , 

mindkettõjük munkáját szakképzett asszisztens segíti. Munkájuk jelentõs részét az újszülött 

látogatás , a csecsemõ tanácsadás, az óvodai szûrõvizsgálatok és az iskolaorvosi feladatok  képezik. 

A házi gyermekorvosokhoz bejelentkezett 0-18 éves kor közötti lakosság leggyakoribb 

megbetegedései a következõk: 

- a vér és vérképzõszervek  betegségei , ebbõl a vashiányos anémia –aránya 70%-os , lányok 

körében gyakrabban fordul elõ 

- az asthma, abban a betegségben a fiúk érintettsége a nagyobb. 

- Sok gyermeket érint a szemizmok,-binoculáris szemmozgás ,az alkalmazkodás és a  fénytörés 

betegségei. 

- A deformáló hátgerinc elváltozásnak is igen gyakori az elõfordulása 

- Sok gondot okoz a kalória többlet miatti elhízás



IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓ 

 

6 

 

  A védõnõk jelentõs szerepet töltenek be a megelõzésben (egészségvédelemben 

egészségfejlesztésben, rizikó tényezõk, az elváltozások, megbetegedések korai felismerésében 

,tartós betegségben szenvedõk életminõségének javításában, az idõ elõtti halálozás megelõzésében ) 

A védõnõ folyamatos gondozási munkája során idõben kell, hogy észleljen minden olyan elváltozást , 

mely kedvezõtlenül hat a családra és annak egyes tagjaira. 

 

A védõnõk által önállóan ellátandó feladatok a következõk: 

-     alapszûrések végzése 

- pszichomotoros , methális ,szociális fejlõdés  nyomonkövetése 

- érzékszervek mûködésének vizsgálata (látásélesség, színlátás , hallás ) 

- mozgásszervek szûrése (lúdtalp , gerincelváltozások )  

- golyva szûrése 

- vérnyomásmérés 

- fejtetvesség szûrése 

 

A gyermekorvosok és az iskolavédõnõk a korosztályi sajátosságokhoz alkalmazkodva rendszeresen 

végzik az életkorhoz kötött szûrõvizsgálatokat: 

- óvodai szûrések évente kétszer 

- iskolai ellátás keretében elsõ, harmadik, ötödik és hetedik osztályban végeznek 

szûrõvizsgálatot , nyolcadik osztályban pedig pályaalkalmassági szûrõvizsgálaton vesznek 

részt a tanulók 

- a középiskolában a kilencedik és a tizenegyedik osztályban kötelezõ szûrõvizsgálatot,a 

tizedik osztályosoknál pályaválasztási szûrést végeznek. 

- rendszeres – testneveléshez, sportversenyekhez kötõdõ ,egészségügyi ellenõrzés az 

általános és a középiskolában 

 Esetleges  elváltozásoknál szakorvosi vizsgálatra utalás történik (kötelezõ jelleggel ), ahová 

sajnos az esetek nagy részében a szülõk nem viszik el gyermeküket. 
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A gyermekorvosok tapasztalatai és a szûrõvizsgálatok alapján a túlsúlyos gyermekek aránya nõ , a 

mozgásszervi problémák is nagy számban jelentkeznek ( hanyagtartás , gerincferdülés), lúdtalp , a 

látásélesség romlása tapasztalható. Amennyiben ezeket a tartáshibákat idejében nem korrigálják , a 

testtartásért felelõs izmok állapotát nem javítják, úgy a rögzült tartáshibák porckopáshoz, a gerinc 

megbetegedéseihez vezetnek. Ennek megelõzése különösen fontos – többek között azért is, mert a 

fiatalok munkaképtelenségének leggyakoribb oka a gerinc valamely szakaszának betegsége. 

Középiskolásoknál  a túlsúly, gerincproblémák mellett fõ problémaként jelentkezik a magas 

vérnyomás (a tanulók nagy része rendszeresen dohányzik)  

   

 Két fogorvosi praxis végzi a  városban a fogászati alapellátást. Mindkét fogorvos ellát iskola 

egészségügyi  feladatokat is. A fogorvosoktól kapott tájékoztatás alapján évente sor kerül fogászati 

szûrésre a város óvodájában és általános  iskolájában . A szûréseken és fogászati szakrendeléseken 

leggyakrabban elõforduló megbetegedés a fogszuvasodás. Ennek megelõzésére  az iskolai és az 

óvodai szûrések alkalmával nagy hangsúlyt fektetnek a a helyes fogmosási technika elsajátítására . 

Fontosnak tartják a szülõi példát , az odafigyelést  még kisgyermekkorban , hogy késõbb a fogmosás 

dinamikus sztereotípiává válhasson.  A fogszuvasodás megelõzése érdekében  az étkezési szokások 

befolyásolásával , megelõzhetõ lenne a fogszuvasodás ( fõ étkezések közötti nassolás 

visszaszorítása, szénsavas üdítõk fogyasztásának mérséklése )  

 Az egészséges táplálkozásnak , a mozgásnak , az optimális pszichoszociális környezetnek , a 

szülõi mintának lenne a legfontosabb szerepe, mely nem csupán anyagi forrásokat, hanem 

szemléletbeli változásokat is igényelne a társadalom egészétõl.  
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Önkormányzati célok: 

➢ Kommunikáció fejlesztése az oktatási intézmények , valamint az  egészségügyi és 

 szociális intézmények között a korosztály  testi , lelki egészségének védelme 

 érdekében.  

➢ Szociális hátrányból származó egyenlõtlenségek csökkentése. 

➢ Kiemelt figyelem a szociálisan vagy egészségileg hátrányt szenvedõ csoportok 

egészségvédelmére 

➢ Dohányzás , alkohol, drog , kávé , energia italok fogyasztásának visszaszorítása 

➢ Mentálhigiénés  szemlélet és készség alakítása , kiemelt odafigyelést a 

szenvedélybetegségek megelõzésére mind korábbi életkorban. 

➢ Szabadidõ szervezésénél az egészséget támogató programok ösztönzése, ezek 

színtereinek biztosítása 

➢ Gyermek és ifjúsági korosztály bevonása , motiválása a korosztály egészséget szolgáló 

célkitûzések megvalósításába. 

➢ Speciálisan a fiatal korosztály problémáinak megoldásában tevékeny részt vállaló 

szakképzett védőnő alkalmazása ( mentális , szociális problémák ) 

 

Feladatok: 

➢ egészségfejlesztés oktatása , nevelése  

➢ testmozgás népszerûsítése, mindennapos testmozgás elterjesztése 

➢ egészséges életmód feltételeinek  biztosítása 

➢ gyermekétkeztetésben résztvevõk számának növelése 

➢ szorosabb együttmûködés a rendõrség , gyámügy , gyermekjóléti szolgálat és a védõnõi 

szolgálat között 

➢ iskolás korosztálynak játékos vetélkedõk –(elsõsegélynyújtó - , fogászati verseny stb. 

rendezése   

➢ iskolai drog- alkohol és dohányzás megelõzõ programok , elõadások szervezésének 

segítése  ( rendõrség , egészségügyi dolgozók bevonásával , elõadók ) 
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➢ kereskedelmi és vendéglátó egységekben szigorítani a dohányáruval , alkohollal történõ 

kiszolgálást fiatalkorúak esetében. Hatékonyabb rendõri ellenõrzés a vendéglátó 

egységekben. 

➢ Iskolai büfében egészséges élelmiszerek népszerûsítése , (szénsavas üdítõk mellõzése )  

➢ Olyan közösségek, klubok létrehozásának segítése, amelyek az egészséges életmódra, a 

környezet védelme iránti felelősségre neveli a fiatalokat. 

➢ A szabadidő eltöltései lehetőségek kínálatában ösztönözze, támogassa az egészséget 

szolgáló, közösségfejlesztő programokat. 

➢ A szabadidősport anyagi és tárgyi feltételeinek fejlesztése, felhasználásában a gyermek- 

és ifjúsági korosztály testi nevelése kapjon prioritást, biztosítva a speciális, 

gyógytestnevelési igények kielégítését is. 

➢ Találja meg a kommunikáció lehetőségét az ifjúsági korosztállyal. 

➢ Az “Iskolatej “program folytatása , esetleg bővítése (pl.tanulónként egy pékáruval) 

➢ Felvilágosító kiadványok fiatalok számára 

 

 

A feladatok megvalósításában közvetlen résztvevõk: 

➢ Kunszentmárton Város Önkormányzata 

➢ Egészségügyi intézmények 

➢ ÁNTSZ 

➢ Civil szervezetek  

➢ Oktatási - nevelési intézmények 

➢ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 
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OKTATÁS , KÉPZÉS 

 

 

 Kunszentmárton város alapfokú oktatási intézményei önkormányzati fenntartásban 

működnek. Az önkormányzati törvényből adódóan az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés---

oktatás ellátása kötelező feladat.. 

 

 

Városi Óvoda 

 Az óvodai ellátás feltételei biztosítottak, jelenleg 11 óvodai csoporttal működik az intézmény 

, gyermeklétszámot tekintve :275 fővel  

 

 

Kunszentmárton Városi Általános Iskola 

Az iskolában 36 osztály van ,összesen 842  tanuló. Az általános iskolai oktatás megfelelő tárgyi és 

személyi feltételek között történik.A csökkenő tanulói létszám és a gazdaságosabb működtetés 

indokolta , hogy 2003-ban a város akkori két általános iskolája közös igazgatás alá kerüljön.Sajnos a 

továbbiakban is a tanulói létszám csökkenése prognosztizálható. 

 

 

Veress János Szakközép-, Szakképzõ Iskola és József Attila Gimnázium  

Az osztályok száma a középiskolában: 26 ,  a tanulói létszám 827 fő.  

A középiskolások körében már hatványozottabban jelen van a deviancia , melynek fő mutatója az 

iskolai hiányzás, a kirívó magatartási formák, esetlegesen az  iskolai fegyelmi vétségek előfordulása. 

Erőteljesebben jelen van az alkoholfogyasztás, a dohányzás .A középiskolások kisebb hányadát 

képviselik azok a tanulók, akik igényesek a tanulásban, nyelvvizsgát tesznek, részt vesznek tanulmányi 

versenyeken, vállalják a közösségi munkát, továbbtanulnak.
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Magániskolák 

 

 

Önálló Vizuális Alapiskola  

13 osztály működik : 218 fő a tanulói létszám – a gyermekek többsége általános iskolás , azonban már 

az óvodás korosztályból is sokan részt vesznek az előképző foglalkozásain. Több mint húsz tanuló 

már a középiskolát  ill. főiskolát, egyetemet végzi – de ezzel párhuzamosan aktív tagja a csoportnak. 

 

Kunszentmárton Alapfokú Művészeti Iskola 

 1996-ban alakult meg a  ma már alapítványként működő zeneiskola.  247 fő a tanulói létszám , 

mely főként az általános iskolásokból tevődik össze , de vannak középiskolás diákok is .A 

zeneiskolában a vonós hangszereken kívül mindenféle fúvós, ütős hangszereken, zongorán, gitáron 

tanulhatnak a gyerekek. 

A  fúvószenekar  a városi megemlékezéseket, -rendezvényeket,  teszi színesebbé az élőzenével.A 

hagyományosnak tekinthető fúvószenekarok fesztiválja ,ami a város főterére vonzza a  nemcsak 

“vájt fülű” közönséget. A hangversenyek,vizsgák alkalmával a diákok bemutathatják tudásukat a 

nagyközönség előtt is.  

A tehetségesebb tanulók több alkalommal megmérettették magukat megyei, országos versenyeken- 

ahol elért eredményeikkel öregbítették  Kunszentmárton hírnevét is.  

 

Silver Alapfokú Művészeti Intézmény 

 A iskola második éve működik Kunszentmártonban , ahol 200 gyermek  tanul táncot 

(többségük általános iskolás tanuló) .  

A gyermekek szívesen mutatják be tudásukat , hobby táncversenyeken, házi versenyeken .  

Fellépnek a városi rendezvényeken, bálakon -gazdagítva azok proramjait.  
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Az önkormányzat célok: 
➢ Az oktatási intézményekben a kulturált oktatás  , nevelés feltételeinek 

biztosítása 

➢ Információáramlás elősegítése 

➢ Minél több diák helyben végezze el a középiskolát( munkahelyek teremtésével 

munkába is itt állhasson) 

➢ A város megtartóerejének növelése , a fiatalok elvándorlásának 

megakadályozása , bevonásuk a település közéletébe. 

 

Feladatok:  

➢ A pedagógusok munkájához szükséges naprakész információk áramoltatása 

➢ Minden intézményben a nevelés előtérbe helyezése, a gyerekek mindenek feletti 

érdekeinek érvényesítése , védelme. 

➢ Az óvodáztatás kötelezővé tétele a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

esetében ( 3 éves kortól ). 

➢ Az általános iskolai oktatásban a korszerű , hasznosítható tudás megalapozása 

➢ A középfokú képzésben az érettségizettek számának növelése,– a szakképzésben , a 

képzést igazítani  a munkaerőpiac várható igényeihez . 

➢ Továbbtanulók támogatása különböző ösztöndíjpályázatokkal ( pl. Bursa Hungarica , ) 

 

 

A feladatok megvalósításában közvetlen résztvevõk: 

➢ Kunszentmárton Város Önkormányzata 

➢ Civil szervezetek  

➢ Oktatási - nevelési intézmények 
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GYERMEKVÉDELEM 

 

 
  

Városunkban a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat több szervezet látja el: 

( A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997.évi 

XXXI.törvény hatály alá tartozó) 

• Bölcsőde (Városi Bölcsőde) 

• Gyermekjóléti Szolgálat ( a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül 

• Kunszentmárton Város Jegyzője 

• Városi Gyámhivatal 

Valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.töv. hatálya alá tartozó 

• Óvoda (Városi Óvoda ) 

• Általános iskolai napközi (Kunszentmárton Városi Általános Iskola ) 

 

 

Városi Bölcsőde  - városunkban biztosított a gyermekek bölcsődei ellátása , jelenleg (20 férőhelyen) 

26gyermek neveléséről gondoskodnak.-amely elsősorban az anya munkavállalását segíti , de sok 

esetben a család szociális helyzete is indokolja a kisgyermek bölcsődei ellátását. Az intézményben a 

gyermekek részére életkori sajátosságaiknak megfelelően napi ötszöri étkezés biztosított. 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítő szolgálattal  

együtt képez szervezeti egységet, így a családgondozás az egész családnak nyújt segítséget.  

A gyermekjóléti szolgálat feladata: a gyermek testi és lelki egészségének , családban történő 

nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése , a már kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése , családból kiemelt gyermek visszahelyezése .Jelzőrendszer 

működtetésével a problémák hatékonyabb megoldása várható,( bár ez a különböző 
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szakterületeket tekintve eltérő intenzitású) .A munkanélküliség magas száma miatt a családok 

életkörülményei romlottak. Évrõl -évre növekszik az aktív korú rendszeres segélyezettek száma. 

Tovább emelkedett a családi konfliktusok száma , az anyagi veszélyeztettség,és a  családon belüli 

gyermeknevelési problémák.   

 Az elszegényedés következménye, hogy a lakáshoz jutás egyes társadalmi rétegeknek 

teljesen kilátástalan. Ez viszont olyan generációs problémákat gerjeszt, hogy eltérő életkorú 

személy kénytelen együtt élni, amely szintén hordozója a családon belüli konfliktusoknak, az 

erõszaknak. 

  

Kunszentmárton Város Jegyzője –a jegyzői hatáskör feladatait jelentősen befolyásolja , hogy a 

település gazdaságilag elmaradott régióban található. A városban az országos átlaghoz viszonyítva is 

igen nagy a munkanélküliség , a kilátástalanság miatt a szülők alkoholfogyasztása , életvezetési 

problémái sajnos már a fiatal korosztálynál sok esetben leképeződnek( a gyerekek életvezetési 

problémáiban, alkohol ,kábítószerfogyasztásában ). 

 A veszélyeztetettség olyan.- magatartás ,mulasztás vagy körülmény  következtében kialakult- 

állapot, amely a gyermek testi , értelmi, érzelmi vagy erkölcsi- fejlődését gátolja vagy akadályozza .  

A többszörösen hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek kerülhetnek olyan kritikus 

helyzetbe, ahol már csak a jegyzői gyámhatósági tevékenység segíthet abban, jogy továbbra is a 

családban nevelkedhessen.A gyámhatóság a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján 

, ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 

igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető , hogy 

segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyermeket védelembe 

veszi.  Az eljárás során magatartási szabályokat határoz meg a gyámhatóság a családok számára és 

azok betartását Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján ellenőrzi. Eredménytelen 

védelembevétel esetén a ideiglenes hatályú elhelyezésre kerülhet sor.  

 

Városi Gyámhivatal- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen 

módosított 1997. évi XXXI. Törvényben meghatározott feladat – és hatásköréből adódóan 
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munkáját a gyámhatóságokról , valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

kormányrendelet figyelembevételével látja el. A gyámhivatali tevékenység nagyon összetett sokrétű 

egyedileg elbírálandó ügyek összessége. Döntéseik gyermekek , családok életét befolyásolja.  

 

Feladatkörükbe tartoznak : 

• az ideiglenes hatályú elhelyezések, 

• gyermekek családi jogállásának rendezése , 

•  gyermekek és kapcsolattartásra jogosult szülők kapcsolattartásának szabályozása  

• Gyermekek átmeneti és tartós nevelésben részesülése 

• Utógondozás 

• Gondnokság megállapítása  

• Fiatalkorúak házasságának engedélyezése 

• Örökbefogadási eljárások 

• Gyermektertás állam általi megelőlegzése 

 

 

A közoktatási törv. Hatálya alá tartozó :  

Városi Óvoda – 

Az óvodás korú gyermekek számára az életkori sajátosságoknak megfelelően a napi háromszori 

étkezés biztosított. Az óvodában megoldott a hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes étkeztetése  

 

Városi Általános Iskola 

Az iskola napköziotthonos feladata, hogy a tanulókat felkészítse a másnapi órákra , tartalmas 

szabadidő programokat szervezzen a tanulók számára, megismertesse a közösségi élet , a kulturált 

viselkedés szabályait, gyakoroltassa azokat, és az egészséges életmódra neveljen. 

A tanulóknak biztosított a napi háromszori étkezés, a rászoruló gyerekeknek kedvezményesen. 

A nehéz anyagi körülmények között élőknek különösen fontos lenne a napközis ellátás a rendszeres 

és egészséges táplálkozás miatt is. 
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Önkormányzat célok: 

➢ A szociálpolitikai ellátó rendszer továbbfejlesztése (pl.: szenvedélybetegek 

nappali és átmeneti gondozása), 

➢ A szociális területen dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésének növelése, 

➢ Képzés, továbbképzés  

➢ Preventív jellegű szolgáltatások ösztönzése, támogatása,  

➢ A család, mint érték támogatása az ellátó rendszerben 

➢ A gyermekek saját családjukban történő egészséges felnevelkedése 

 

Feladatok: 

➢ Családnevelést támogassák családpedagógiai szakemberek, pedagógusok, 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Egészségügyi Központ, civil szervezetek, 

egyházak, média bevonásával képzési programok, írott anyagok közreadásával. 

➢ Jelzőrendszer működőképessé tétele az intézményrendszerben,  

➢ A gyermekbűnmegelőzés érdekében a veszélyeztetettek kiszűrése, felvilágosítás 

a szülők és gyerekek részére, fontos a prevenció – így a szabadidős tevékenységek 

bővítése és biztosítása. 

➢ Erőszak elleni küzdelem, családon belüli erőszak kezeléséhez 

segítségnyújtás,életviteli tanácsadás  és felvilágosítás. 

➢ Kiemelt foglalkozás a veszélyeztetett, várandós anyákkal, valamint a sérült 

gyermekek családjával, 

➢ A gyermek- és ifjúsági korosztály számára programszervezés nyári szabadidős  

programok biztosítása  ifjúsági és civil szervezetek bevonásával, 

Az integrációs folyamat elősegítése érdekében: 

➢ Erősíteni kell a bölcsődei-óvodai ellátás területén tapasztalható 

integrált nevelés gyakorlatát. 

➢ A roma népesség speciális helyzetéből adódó problémák 

hatékony megoldása,a roma 

fiatalok esélyeinek növelése (pl.ösztöndíjak) 
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A feladat megvalósításában közvetlenül résztvevõk: 

 

➢ Kunszentmárton Város Önkormányzata 

➢ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 

➢ Városi Gyámhivatal 

➢ Oktatási- nevelési intézmények 

➢ Rendőrség 
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PÁLYAVÁLASZTÁS , MUNKAVÁLLALÁS 

 

 

 A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Munkaügyi Központ Kunszentmártoni kirendeltségének 

tájékoztatása alapján , a legfrissebb adatok szerint (2004.12.06. ) 1734 munkanélkülit tartanak 

nyilván, ebbõl  539 fõ 30 éven aluli.A regisztrált munkanélküliek száma a megyében mindenhol 

meghaladja az országos átlagot.A városban a munkaerőpiac beszűkülése csak az egyik tényező volt a 

munkanélküliség kialakulásában . a számszerű csökkenés mellett hasonlóan nagy jelentőségűek voltak 

a munkaerőpiac átstruktúrálódásában megfigyelhető változások. Ezeknek a változásoknak a lényeges 

vonásai a következők: 

• Alacsony iskolázottságú , szakképzetlen munkaerő iránti kereslet csökkenés 

• Alulképzett adminisztratív női munkaerő iránti kereslet csökkenés 

• Modern technikát ismerő , nyelvet tudó munkaerő iránti kereslet növekedés, 

elsősorban a térségen kívüli munkahelyeken. 

 

Munkanélküliek korcsoport alapján     Nemek szerint: 

16-19 évesek:   74 fõ      Férfi:  318 

20-24 évesek:  250 fõ      Nő:  221 

25-29 évesek:  215 fõ       

Összesen:    539 fõ 

 
 

Munkaerõpiaci ellátás alapján:  

 

Járadékban részesül:    94 fõ 

Rendszeres szociális segélyben részesül: 136 fõ 

Ellátásban nem részesül:   300 fõ  

Álláskeresõ ösztönzõ juttatásban részesül: 9 fõ   
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Munkanélküliek iskolai végzettség alapján: 
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 A munkanélkülivé válók sok esetben elhagyják a várost , családostól , és a továbbtanuló 

fiataloknak is csak kis része tér haza tanulmányai elvégzése után.Ez a jövő szempontjából súlyos 

következményekkel járhat, a kvalifikált munkaerő hiánya a szellemi tőke elöregedéséhez , 

elkopásához vezet .Tapaszatalható , hogy a szakképzett munkaerő munkavállalási szándékai alacsony 

intenzitásúak ,mivel alig vagy ritkán előforduló állásajánlat konkurencia hiányában csak a minimumot 

ajánlja, így csak kényszerűségből vállalják el , vagy még abból sem.Inkább vállalják a különböző 

ellátási formák melletti fekete gazdaságból származó jövedelem kiegészítést.Ez egy idő után 

életformává válik, melyből nagyon nehéz ismét rendszerhez szokott, fegyelmezett munkaerőt 

nevelni. 

 A pályakezdők problémái még halmozottabbak , mivel nem- vagy csak nagyon kevés 

munkatapasztalattal rendelkeznek . A munkahely keresésének nehézségeit pályakezdőként élik meg, 

mely sokszor kudarcsorozatot eredményez. A továbbképzés , több szakmaszerzés ,a többség 

egyedüli reménye az esélynövelésre és a megfelelő állás elnyerésére. Ezen a területen a legfontosabb 

feladat az, hogy a városban élő, tanuló fiatalok hozzájuthassanak a pályaválasztáshoz, 

munkavállaláshoz szükséges teljes körű tájékoztatáshoz, információhoz, hogy döntésüket ez által ne 

befolyásolni, hanem segíteni tudjuk. 
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Önkormányzati  célok : 

➢ Munkahelyek teremtése,- a város ,fiatalok megtartó erejének növelése 

➢ Az ezen a területen dolgozó szervezetek, intézmények közötti hatékony és naprakész 

információ áramoltatásának kialakítása. 

 

Feladatok:: 

➢ Információ gyűjtő funkció (kamaráktól, ifjúsági és civil szervezetektől, 

munkaközvetítő irodáktól, önkormányzattól, Munkaügyi Központtól, cégektől, iskolai 

pályaválasztási felelősöktől stb.) kiemelten kezelve az EU integrációból adódó új 

lehetőségeket, elvárásokat. 

➢ a bejövő információk megfelelő irányú áramoltatása a területen tevékenykedő 

intézmények, szervezetek felé. 

➢ Tájékoztatás, tanácsadás a fiatalok részére (megfelelő információk szolgáltatása, 

képzések szervezése szervezetek, intézmények bevonásával, pl.: álláskeresési technikák 

témában). 

➢ Nyári munkalehetőségek feltérképezése, információk továbbítása a fiatalok felé, 

kapcsolatfelvétel a MELÓ-DIÁK szervezettel 

 

Feladatok megvalósításában közvetlen résztvevők : 

 

➢ Kunszentmárton Város Önkormányzata 

➢ Oktatási- nevelési intézmények  

➢ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ Kunszentmártoni Kirendeltsége 

➢ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
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KÖZMŰVELŐDÉS , SZABADIDŐ , SPORT 

 

 

 
A diákok tanórán kívül eltöltött ideje a "szabadidő". Sajnos ez a kifejezés nem a 

legszerencsésebb, hiszen napjaink rohanó világában ennek, az iskolán kívül eltöltött időnek nagy 

részét a házi feladatok elkészítése, a következő napra való felkészülés, valamint a különórákon való 

részvétel tölti ki. Ez nem is meglepő, mivel a továbbtanulás szempontjából a diáknak érdeke az egész 

napos tanulás, minden előnyével és hátrányával együtt. Másik, az iskolával kapcsolatos, de tanulás 

nélküli elfoglaltság a diákönkormányzati munka. A város szerencsésnek mondható, mert valamennyi 

közoktatási tanintézményben működik a diákönkormányzat. Ezek jogosítványait a közoktatási 

törvény írja le. A diákok diákönkormányzati munkáját pedagógusok segítik. A gyerekek tevékeny 

résztvevői az iskolai rendezvények szervezésének . 

  Az óvodák , iskolák színvonalas rendezvényeikkel próbálják a gyerekek és szülők bevonásával 

tartalmassá tenni a szabadidő hasznos eltöltését. 

 

A 2003-04-es tanévben megtartott  rendezvények: 

Városi Óvoda 

❖ a Napsugár Óvoda bálja 

❖ “Együtt a gyermekekért Alapítvány “ adventi és húsvéti vásár 

❖ “Hetedhét országon túl “ rajzpályázat -kistérségi 

❖ természet hete 

❖ Kerti-parti, sport napok 

❖ természet megfigyelő kishorgász és kézműves tábor 

 

Kunszentmárton Városi Általános Iskola 

❖ Széchenyi hét 

❖ Márton napi találkozó 

❖ Iskolai , városi ünnepségek, megemlékezések 

❖ Körös -völgyi találkozó
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❖ tanév végi Gála 

❖ hulladékgyűjtések 

❖ akadályverseny, diáknap 

❖ diákközgyűlés szervezése 

❖ Erdei iskolai 

❖ Zrínyi Ilona matematika verseny 

❖ Éneklő Ifjúság 

❖ Nemzeti Atlétikai Program 

❖ Fenyőbálak  ,Farsangi bálak 

❖ házi versenyek sorozata 

❖ Kerti -parti , disco, osztály klubdélutánok stb. 

❖ Nyári táborok 

❖ Osztálykirándulások 

 

 

Veress János Szakközép-,Szakképző Iskola és József Attila Gimnázium 

❖ gimnáziumi képzés 50.évfordulója alkalmából rendezett egy hetes programsorozat és 

gála 

❖ megemlékezések nemzeti ünnepeinkről 

❖ gólyaavatás , gólyabál 

❖ Mikulás est 

❖ karácsonyi ünnepség 

❖ szalagtűzés , szalagavató 

❖ költészet napi megemlékezés 

❖ jégpálya  használata 

❖ munkaközösségi hetek (humán-hét , reál-hét) 

❖ sítábor 

❖ duatlon, röplabda kupa, röplabda gála
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❖ részvétel 24 órás vetélkedőn 

❖ ballagás 

❖ nyílt nap 

 

 

Önálló Vizuális Alapiskola Kunszentmártoni Tagozata 

❖ Szent Márton napi találkozó 

❖ Városi télbúcsúztató 

❖ A Magyar Művészetoktatás napja :kétnapos rendezvény a zeneiskolával közösen 

❖ Május 1-jei kézműves bemutató 

❖ Városi gyermeknap- kézművesek udvara 

❖ nyári alkotótábor 9 napig Tiszakürtön 

 

Kunszentmárton Alapfokú Művészeti Iskola (Zeneiskola) 

❖ növendékhangversenyek 

❖ karácsonyi hangverseny 

 

Silver Alapfokú Művészeti Intézmény 

❖ vizsgabál 

❖ városi rendezvényeken történő fellépések 

❖  iskolai táncversenyek 

 

Civil szervezetek: 

 A városban több mint negyven civilszervezet működik , melyek az alábbi csoportokba 

sorolhatók: 

▪ karitatív segítő szervezetek 

▪ ifjúsági szervezetek 

▪ kulturális egyesületek, klubok 

▪ társadalmi , érdekvédelmi szervezetek
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▪ horgászegyesületek 

▪ sportegyesületek 

▪ alapítványok 

A civil szervezetek közül főként az  ifjúsági klub, a horgászegyesületek , sportegyesületek  

nyújtanak sok fiatal számára tartalmas ,aktív kikapcsolódási lehetőséget. 

A civilszervezetek aktívan bekapcsolódnak a város életébe, -programjaikkal , városi , regionális , 

országos rendezvényeikkel színesítik a kulturális életet.Az érdekvédelmi jellegű szervezetek a 

rászoruló emberek támogatásával nemcsak tagjaik elismerését vívták ki. 

 

A Városi Önkormányzat 

Városi rendezvényeink: 

❖ Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepség 

❖ Március 15.-e alkalmából rendezett városi megemléklezés és koszorúzás 

❖ Városi majális és erőfesztivál 

❖ Városi gyermeknap 

❖ Városi Pedagógus Nap 

❖ Kunszentmártoni Fúvószenekari találkozó 

❖ Városi Semmelweia Nap 

❖ Körös parti sportnap 

❖ XII.Tiszazugi Zenei Fesztivál 

❖ Szent István Nap  

❖ Városnap 

❖ Október 6.-a alkalmából rendezett városi megemlékezés 

❖ Szent Márton Napok 

❖ Városi Mikulás Ünnepség 

A városi rendezvényeken való részvétel igen magas száma is igazolja , hogy az emberek igénylik az e 

fajta kikapcsolódást.  

A megemlékezések alkalmával a város általános- és középiskolás diákjai szolgáltatják a színvonalas 

műsort , melyet ünnepi beszéd és koszorúzás követ , teljessé téve az emlékezést.
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A nagyobb városi rendezvények , melyek főként a kikapcsolódást , szórakozást szolgálják-

ezek a Városi majális és erőfesztivál, Városi gyermeknap, Városnap. Ezeken a programokon minden 

korosztály talál a maga számára érdekes , testhezálló elfoglaltságot. A gyerekek évről-évre nagy 

lelkesedéssel ismerkednek a különböző kézműves tevékenységekkel –amiket hozzáértő pedagógusok 

népművészek tesznek gyermekközelivé ( nemezelés, gyékényfonás , batikolás, arcfestés, 

gyöngyfűzés, bőrözés, gyertyaöntés).Aszfaltrajzolás , játékos vetélkedők,ügyességi versenyek , 

utcai röplabdázás, ételfőző-versenyek,  zenekarok-,lovas szakosztály-, mazsorettek-, táncosok 

fellépése, teszi színesebbé a programokat. A rendezvények méltó zárása a mindenki számára nagy 

élményt jelentő tűzijáték . 

 A város legkiemelkedőbb magas színvonalú rendezvénye a Tiszazugi Zenei Fesztivál.Évről –

évre megrendezésre kerülő hangverseny a római katolikus templomban , majd záró akkordként 

matiné koncert Bartók Béla teremben. Minden egyes alkalommal csodálatos élményekben gazdagodva 

térnek haza azok , akik részt vesznek ezen az eseménysorozaton, közönségsikernek örvend minden 

évben. Kunszentmárton legrangosabb eseményének hírét már nemcsak a kistérségben, de már a 

határokon kívül is elviszi Kunszentmárton hírnevét öregbítve ezzel.A rendezvénysorozaton már 

visszatérő neves tudós, illetve közéleti személyiségek is részt vesznek.  

 

Városi Művelődési Központ   

 Napjainkban is a legjelentősebb szerepet tölti be a város kulturális életében, a legtöbb 

rendezvény megtartására is itt kerül sor. A múlt évben közel száz kisebb nagyobb rendezvényre 

került sor, melyek közt a fiatal korosztály éppúgy találhatott számára kedves programot , mint az 

idősebb korosztály.  Az intézmény saját programjai mellett bemutatkozási alkalmat nyújt a helyi és a 

térségben működő amatőr  művészek számára is , akik a képzőművészet komolyzene, népzene és 

fotóművészet területén kiváló teljesítményt nyújtanak évek óta. Helyszínéül szolgál a már 

hagyományosan megrendezésre kerülő bálaknak , a fiatalok számára rendezett discóknak , kulturális 

eseményeknek , városi megemlékezéseknek, hangversenyeknek , komolyzenei és más koncerteknek , 

több napos rendezvény sorozatoknak ( nagysikerű rock-fesztiválnak ), konferenciáknak, 

gálaműsoroknak. Mindezek ,mellett internetszoba segíti a tájékozódást a korunk számítógépes 

világában. 
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Helyet biztosít a ház még különböző tanfolyamoknak, ott működő csoportoknak( pl.Nőklub, Pedagógus 

Nyugdíjas Klub, Méhészek,Kung-fu edzés, Körös Alkoholmentes Ifjúsági Klub...), Vöröskereszt, 

Zeneiskola, pártok rendezvényeinek.  

 

A Városi Könyvtár :  

A több mint 1600  beíratkozott olvasó (ebből 922 fő 14 éven aluli) mellet a kulturális  

életnek is helyet adó intézményként mûködik városunkban. A múlt évben megtörtént a teljes 

nyílászárók cseréje , pályázati finanszírozásból , így megérdemelten tetszetõs külsõ fogadja az 

olvasni vágyó közönséget. 

Rendezvények , összejövetelek: 

❖ Városi sakkbajnokság 

❖ Rendszeres könyvkiállítások 

❖ Szakmai napok 

❖ Irodalmi és egyéb témájú előadások 

❖ Európai Uniós programsorozat 

❖ Városi , iskolai rendezvények segítése 

Helyet ad különbözõ csoportoknak, egyesületeknek és azok rendezvényeinek : 

MCsE Kunszentmártoni csoportja ;Gyûjtõ klub ;pártrendezvények; 

Természetgyógyász Kör;Városvédõ Egyesület ; 

 Különbözõ szolgáltatásaival igyekszik kielégíteni mind a fiatal , mind az idõsebb korosztály 

igényeit. Internet használat áll rendelkezésre egy számítógépen , másik gép a katalogizálást szolgálja  

.Lehetõség van audió CD-k , videokazetták kölcsönzésére is. A könyvtár rendelkezik még scannerrel 

nyomtatóval,DVD lejátszóval  

 

Helytörténeti Múzeum   

A múlt év során  a múzeum épülete is átalakult , külsõ felújítások mellett  a belsõ 

elrendezésben is. Az emeleti folyosón a felújított helytörténeti kiállítás , a pincefolyosón a 

régészeti kiállítás látható.Az udvaron  egy 40 m2-es színnel bõvült a kiállítótér, mely nagyon 

népszerû a gyermekcsoportok körében. 
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A múzeum helytörténeti vetélkedők előkészítésében ,diákok felkészítésében  is részt vállal, 

emellett múzeumi órák megtartására is lehetőséget nyújt.Helyet ad a hímzõ körnek, városi Gyûjtõ 

klubnak , támogatója a Városvédő Egyesületnek. 

A múzeum székhelye és tevékeny támogatója a Városvédõ egyesület munkájának ( Túrák 

Kunszentmártonban -címû kiadvány , Város épített értékeit bemutató fotóalbum ) 

Állandó kiállítás : jelenleg Mesterek és mesterségek c.felújított kiállítás 

Idõszaki kiállítások:  

❖ helyi amatőr festők kiállításai 

❖ népművészeti kiállítások 

❖ fotó kiállítások  

❖ egyéb 

 

Sporttevékenység a városban: 

A sport jelentõs szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi nevelésében , a személyiség 

formálásában, hozzájárul a testi lelki egészségéhez.  

353/2004(XI.30)határozat  -Kunszentmárton Város Sportkoncepciójáról  (2004-2010) 

 A  Városi Óvoda nevelési programja kiemelt feladatként jelöli meg az egészséges életmódra 

nevelést, a mozgásfejlesztést. Mozgásfejlesztõ eszközök használatával ,játékos gyakorlatokat a 

csoport – ill. torna szobában és udvaron egyaránt végeznek. A gyerekek szívesen kerékpároznak , 

nyár elején hagyományosan úszásoktatásban részesülhetnek igény szerint. Egész évben mûködik az 

ovi foci, népszerû a gyermektorna és a néptánc is . Minden évben megrendezésre kerül az óvodai 

sportnap – amelyen a gyerekek és szüleik is részt vesznek.  

 A Városi Általános Iskolában csökkent a testnevelési órák száma , de a mindennapi 

testedzéshez szükséges feltételek adottak . Iskolai sportkörökön a gyerekek szép számmal vesznek 

részt – ezt a diáksport- egyesület látja el. (atlétika , duatlon , labdarúgás , és kosárlabda), ezen kívül 

tömegsport foglalkozások biztosítják a tanórán kívüli testedzést. 

 A gyógytestnevelés – szervezett , szakképzett testnevelõvel törvényi elõírások szerinti 

létszámmal és óraszámban történik. 
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 A középiskola osztályaiban heti három ill. két alkalommal tartanak testnevelés órát, ezen 

kívül mûködik itt is diáksport egyesület, mely ellátja az iskolai sportkör feladatait. A mindennapos 

testedzéshez szükséges feltételek itt is adottak.  

Sportszakmai helyzet 

Versenysport és utánpótlás nevelés tekintetében a következő klubok, egyesületek vállalnak tevékeny 

részt: 

• Kunszentmártoni Torna Egylet 

• Kungyalui Labdarúgó Klub 

• Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub 

• Kunszentmártoni Kick-boksz Sportegyesület 

• Kunszentmártoni Focibarátok Köre 

• Kunszentmárton és a Tiszazug Labdarúgó Utánpótlásért Közalapítvány 

• Élõ Környezetünkért Egyesület Szent Márton Lovas Szakosztálya
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Önkormányzati célok: 

➢ Minél több információ eljuttatása a fiatalokhoz, illetve a már meglévõ 

lehetõségek fokozottabb propagálása. 

➢ A fiatalok igényeinek megfelelõen kell fejleszteni a sportolásra, illetve 

szabadidõ eltöltésére alkalmas területeket. 

➢ játszóterek korszerûsítése, kosárpalánkok, pingpongasztalok stb. 

sportszerek telepítése ( pl. A strand területén ) 

➢ Az alkotómûhelyek, önszervezõdések támogatása. Az információáramlás 

segítése. 

➢  ifjúsági programok segítése, támogatása. 

➢ A szabadidő- eltöltés helyszíneinek fejlesztése 

 

Feladatok: 

➢ A fiatalok körében az Internet szabad hozzáférhetõvé tétele, ezáltal az 

információáramlás gyorsítása (sok intézményben már megvalósult). 

➢ Általános információs kiadványok szerkesztése és ingyenes terjesztése a meglévõ 

városi adatbázisok felhasználásával 

➢ .Célzott, téma szerinti pályázati rendszer kialakítása a már meglévõ lehetõségek 

mellett (pl.: táborozás, ifjúsági képzés, kortárs mûvészeti támogatás, 

rendezvénytámogatás, tanulmányok stb.) 

➢ Játszóterek felülvizsgálata , szabvány szerinti bővítése korszerûsítése 

➢ Pályázatírás segítése 

➢ A városi oktatási intézményekkel együttmûködve biztosítani azt a 

lehetõséget, hogy minden intézmény sportpályája és szabadidõ eltöltésre alkalmas 

területe nyitott legyen oktatási- és tanítási idõn kívül is. 

➢ Sportszervezetek további támogatása 

➢ Extrém sportok űzéséhez megfelelő helyszín megtalálása
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➢ Az önkormányzat kezdeményezésére kulturális igények felmérése  illetve párbeszéd 

a területen dolgozó szakemberekkel, művészekkel (fórumok rendezése, pályázatok 

kiírása). 

➢ az intézményekben működő diákönkormányzatok egymás, illetve más szervezetekkel 

való kommunikációjának elősegítése (pl. Internet, meglévő elektronikus és írott 

médiák ifjúsági rovatainak bővítése stb.); 

➢ a diákönkormányzatok vezetőinek  képzéseken való részvételének támogatása; 

➢ elő kell segíteni a pedagógusok munkájához szükséges naprakész információk 

átadását (pl. képzés keretén belül); 

➢ a nevelési-oktatási intézményekkel közösen ki kell dolgozni azt a felügyeleti 

rendszert, melynek működésével a diákok igénybe vehetik az intézmények helyiségeit 

és infrastrukturális lehetőségeit a tanítási órák után is 

➢ a főiskolás hallgatók aktív és szervezettebb bevonása a városi ifjúsági munkába. 

 

 

A feladat megvalósításában közvetlenül résztvevõk: 

 

➢ Kunszentmárton Város Önkormányzata 

➢ Oktatási - nevelési intézmények  

➢ A város közművelődési intézményei 

➢ Civil szervezetek 
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BŰNMEGELŐZÉS 

 

 

Az EU bûnmegelõzéssel kapcsolatos célkitûzései a következõk: 

 

• Csökkenteni kell a bûnalkalmakat , növelni kell a valószínûségét annak, hogy a 

bûnelkövetõt megbüntetik, valamint  redukálni kell a bûncselekményekbõl származó 

haszonszerzés lehetõségeit. 

• Csökkenteni kell azoknak a környezeti tényezõknek a hatását, amelyek 

következményeképpen a bűnelkövetés világába kerülhet. 

• Csökkenteni kell az áldozattá válás kockázatát. 

• Növelni kell az emberek biztonságérzetét.  

• Elõ kell mozdítani és terjeszteni kell a jogkövetõ magatartás kultúráját és a 

konfliktusok erõszakmentes elhárításának módszereit. 

• Elõ kell mozdítani a “jó kormányzást”, különös tekintettel a korrupció megelõzésére. 

Meg kell elõzni a bûnözõk beszivárgását a gazdasági, a társadalmi és politikai 

struktúrába.  

 

A fiatalok nemcsak elkövetõi , de áldozatként elszenvedõi is a bûnözésnek.Országosan évente 

több mint tízezer kiskorú személy válik bûncselekmény áldozatává . A kiskorú sértetteknél az 

erõszakos és garázda bûncselekmények körében jelentõs az azonos korosztály elkövetõi általi 

elkövetettség.A fiatalok közül a 17 éveseknek van a legnagyobb esélyük arra , hogy erõszakos 

bûncselekmények áldozatává váljanak. 

A gyermek- és fiatalkorúak bûnelkövetõvé és áldozattá válásának megelõzésében jelentõs 

szerepe van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek , az oktató- és nevelõ intézményeknek , a 

civil szervezeteknek , az egyházaknak ,a helyi koordináció megteremtésében az 

önkormányzatoknak.és a rendõrségnek. A hazai tapasztalatok szerint  nem mûködik a jelzõ 
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rendszer és az érdemi együttmûködés a gyermekvédelmi a szociális , az egészségügyi , az oktatási és 

az igazságszolgáltatási intézmények , valamint a rendõrség között. 

 

Mindezek statisztikai adatok tükrében : 

 Ismertté vált bûncselekmények bûnelkövetõinek a száma Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
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Ismertté vált bûncselekmények bûnelkövetõinek a száma Kunszentmártonban: 
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 A településen élõk biztonságérzetét erõsítõ és fenntartó tényezõként említhetõ , hogy a 

városban rendõrkapitányság mûködik , bár tevékenységével Kunszentmárton városon kívül még 11 

település biztonságáról gondoskodik. További biztonsági tényezõ , hogy több éve jól szervezett és 

aktív polgárõrség vigyázza  az itt élõk nyugalmát. A biztonságos lakókörnyezet kialakítása érdekében 

a lakosság elvárja ,a rendõri jelenlétet az iskolák környékén a tanítás kezdetekor és végén.Fokozott 

rendõri és polgárõri jelenlétre van szükség a nagyobb rendezvényeken ,hétvégenként fokozott 

rendõri jelenlét a szórakozóhelyek környékén. Biztonságérzetet növelõ tényezõ még a intézmények , 

vállalkozások esetében a  vagyonvédelmet érintõ biztonságtechnikai eszközök telepítése . 

 Mindezeken felül a városban az Önkormányzati Bűnmegelőzési Bizottság tevékenykenysége is 

ezt a célt szolgálja. . A bizottság 2002-ben .megalkotta a város közbiztonsági és bűnmegelőzési 

koncepcióját. A koncepcióban megfogalmazódik , hogy a rendőrség mellett másoknak is szerepet kell 

vállalnia  a biztonság megteremtésében és fenntartásában, mivel a biztonság csak a társadalom 

különböző szervezeti , szerveződési munkájának összeredményeként valósulhat meg. A 

bűnmegfelőzési koncepció a jövőbeni bűnözés visszaszorítását , ill. bekövetkezett jogsértések 

kezelését szolgálja.Általános célja az objektív biztonság és a szubjektív biztonságérzetjavítása, ill. a 

biztonságról történő folyamatos kommunikáció biztosítása.  

  

 A több évre visszatekintõ bûncselekményi adatok Kunszentmárton területével kapcsolatosan 

párhuzamot mutatnak az országos bûnözési adatokkal.Azokban az években ,amikor a társadalmi 

átalakulásnak is köszönhetõen emelkedés volt tapasztalható , az ismertté vált bûncselekmények 

száma helyi szinten is növekedett. Az emelkedés mértéke a '90-es évek vége felé megállt majd 

csökkenés volt tapasztalható. A számadatokat tekintve a város nem tartozik a fertõzött települések 

közé , mentes a szervezett bûnözéssel kapcsolatos jelenségektõl és a köznyugalmat súlyosan 

megzavaró jogsértésektõl. 

  

 A fiatalkori drogfogyasztás kialakulásának megelõzése érdekében az iskolai prevenció 

hatékonyságának növelése , és rendõrséggel együtt célzó programok kialakítása., a Nemzeti 
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Drogstratégia végrehajtásának erõsítése a városi feltételek között.   A rendõrség évekkel ezelõtt 

felismerte , hogy nem elég a bûnüldözés  hagyományos eszközeivel felvenni a harcot a bûnözés  

terjedése ellen , tenni kell valamit annak érdekében is , hogy a felnövekvõ fiatal generációk 

személyisége olymódon fejlõdjék, ami csökkenti a valószínûségét annak , hogy a bûnözés útjára 

lépjenek, de annak is , hogy bûncselekmények sértettjeivé váljanak.  Legfontosabb feladat itt is a 

prevenció. A megelõzési munka napjainkra a rendõri tevékenység fontos részévé vált, ezen belül is 

állandó prioritást élvez az ifjúságvédelem és a kábítószer keresletcsökkentés. 

E kettõ határmezsgyéjén helyezkedik el a D.A.D.A. program, mely az iskolai szervezett oktatás 

színterén valósítja meg céljait. A D.A.D.A.. Mozaikszó , amelyben a betûk jelentése: Dohányzás- 

Alkohol  -Drog- AIDS. A fogalmak egymásutánja nem véletlenszerû. A betûk jelentése is követni 

igyekszik a fiatalok próbálkozásait és az ezek következtében jelentkezõ veszélyeket.  

 A  D.A.D.A. személyiségfejlesztõ , helyes önértékelésre nevelõ , önbecsülést építõ program. 

Célja , hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket , meg tudják különböztetni a 

pozitív és negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik , cselekedeteik következményét , 

eredményét. Képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkezõ csábításnak , kínálásnak is , 

konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg , hogy abból kikerülve ne érezzék vesztesnek magukat. A 

városban a programot az 1999/2000-es tanévtõl kezdõdõen oktatják folyamatosan a rendõrök 

6.osztálytól felmenõen minden osztályban. Fontos , hogy tudatosuljon a gyermekekben, hogy 

problémáikkal nincsenek egyedül , fõ támaszuk a családi háttér( szülõk ) , az iskola ( tanáraik )és a 

rendõrség (a D.A.D.A. oktató ). A három intézmény kölcsönösen segíti egymás munkáját, illetve 

megerõsíti egymást. 
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Önkormányzati célok: 

➢ A fiatalkori drogfogyasztás kialakulásának megelõzése  érdekében iskolai prevenció 

hatékonyságának növelése, rendõrséggel együtt célzott programok kialakítása. 

➢ A bûnmegelõzés szempontjainak érvényesítése a városi társadalom és 

gazdaságpolitikában , a foglalkoztatás -, az oktatás ,  az egészségügy és a 

lakáspolitikában, várostervezésben. 

➢ A városi szegénység, a kirekesztettség csökkentése- a város közbiztonság javulását 

fogja eredményezi. 

➢ A lakosság biztonságérzetének javítása a várospolitika meghatározó elmeként 

szerepeljen, ez a rendvédelmi és az önkormányzati feladatok harmonizálásával 

valósulhat meg.  

➢ A bûnelkövetési lehetõségek  felmérése, kontrolleszközök alkalmazása ( jelentõs 

mértékben csökkentik az alkalmi bûnelkövetéseket, fokozza az üzleti szféra 

nyereségességét , növeli a városi ingatlanok értékét.) -rendõrség feladatkörébe 

tartozó tevékenység 

 

 

Feladatok: 

 

➢ Kiemelt figyelem a városi fiatalok alkohol- és drogmentes, valamint dohányfüst 

mentes szórakozóhelyek kialakítása. 

➢ A városi Rendõrkapitánysággal  , iskolákkal , civil szervezetekkel együttmûködve 

szervezi a közbiztonságot Nemzetközi Drogstratégia végrehajtásának erõsítése a 

városi feltételek között. DADA program folytatása az oktatási intézményekben 

(rendõrség). 

➢ A rekreációs programok a városban lakó , s a bûnelkövetés vagy sértetté válás 

szempontjából veszélyeztetett gyermekek, fiatalok és családjaik számára is váljanak 

elérhetõvé.Számukra szabadidõs és sportfoglalkozások kiemelt támogatására van 

szükség. 
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➢ Városi gyerekek oktatása a közlekedési szabályokra .  

➢ Szórakozóhelyek nyitvatartási rendjének szabályozásával a helyi közösség 

biztonságát és nyugalmát szolgáló szabályozás érvényesítése. 

➢ Az önkormányzat ez irányú tevékenységét a Közbiztonsági és Bûnmegelõzési 

Bizottságon keresztül , annak koordinálásával végzi.  

➢ Az önkormányzat anyagilag és pályázatokon való közös részvétellel támogatja a 

Polgárõrség mûködését és fejlesztését . 

 

 

A feladat megvalósításában közvetlenül résztvevõk: 

 

➢ Kunszentmárton Város Önkormányzata 

➢ Városi Rendõrkapitányság  

➢ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 

➢ Polgárõrség 

➢ Civil szervezetek 

 

 

 

Összegzés:  

 

Az egyes fejezetek helyzetelemzési célkitűzéseinek feladat meghatározási rendszeréből 

adódó végrehajtáshoz az önkormányzat koordinálási feltételei nem biztosítottak. A feladatok 

végrehajtásában részt vevő intézmények többnyire már végzik ezeket a tevékenységeket, csak nem a 

koncepcióban előírt metódus szerint. Indokolt volna a városban egy egységes, központi koordináció . 

A koncepciót összeállító ,- pályázati forrásból foglalkoztatott ifjúsági referens munkakör 

megtartása továbbra is indokolt lenne, melyre sajnos főállásban nincs lehetőség. 

 


