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H e l y b e n 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2007. április 27-én tartott ülésén tárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést. A 
bizottsági üléseken több módosító javaslat hangzott el, amely nagyban megváltoztatta a 
határozati javaslatot. 
 
Annak érdekében, hogy minden módosító javaslat bekerüljön a határozatba, a bizottságok 
által elfogadott módosításokat beépítettem, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet annak 
elfogadására.  
 
 
……/2007.(V.25.)Kt. 
Tárgy: Ifjúságvédelem az iskolán kívül: kiskorúak alkohol-, drogfogyasztása 
 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „ifjúságvédelem az 
iskolán kívül: a kiskorúak alkohol- és drogfogyasztása” tárgyában készült előterjesztést. 
Megállapította, hogy kiemelt feladatnak kell tekinteni a prevenciót, valamint azon fiatalok 
segítését, akik valamilyen egészségkárosító szenvedéllyel élnek.  
 
Meg kell keresni a helyi közösség problémáira és szükségleteire épülő megoldásokat, 
hatékonyabbá kell tenni a településen érintett szociális szférában dolgozó szakemberek, 
valamint a pedagógusok, szervezetek, intézmények együttműködését. Rá kell mutatni azokra 
a területekre, ahová több forrást és szakértelmet kell rendelni. Ennek érdekében: 
 

1. Szakemberek bevonásával szervezzék meg az érintett intézmények a család, a szülők 
és a fiatalok rendszeres tájékoztatását és képzését a szenvedélybetegségek megelőzése 
témakörben. Ebben a tevékenységben kiemelt szerepet töltsenek be a pedagógusok, 
mivel a jelzőrendszer fontos pillérei. 
Felelős: Szociálpolitikai Osztály 
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2. A változat, amely a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság kiegészítését tartalmazza:  
 
      A Képviselő-testület felkéri a Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 

Osztályát, hogy tekintse kiemelt feladatának a szenvedélybetegségek elleni küzdelmet, 
és lehetőség szerint dolgozzon ki olyan tervet, amely folyamatos ellenőrzést biztosít a 
veszélyeztetett helyeken is, valamint az alkohol- és dohánytermékek értékesítésével 
kapcsolatos ellenőrzést is folytassák. 

      Felelős: jegyző 
 
2. B változat, amely a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatát tartalmazza: 
 

 Az önkormányzat szervezzen rendszeres ellenőrzéseket közigazgatási területén a 
megfelelő szervek bevonásával. 
Felelős: jegyző 
 

3. A fenntartó kötelezi az oktatási intézményeket, hogy a szenvedélybetegségek  
megelőzésével kapcsolatos munkáról minden tanév végén számoljanak be a 
Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület felkéri a városban működő középiskolák, 
valamint az egyházi fenntartású általános iskolákat, hogy ezt a nem önkormányzati 
fenntartású intézmények esetében is tegyék meg.  A  prevenciós tevékenységben 
működjenek együtt a Városi Diákönkormányzattal, a kisebbségi 
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, és ösztönözzék a kortárs segítő program 
bővítését. 
Felelős: Művelődési Iroda 
 

4. Ki kell használni a média lehetőségeit, állandó rovatokon keresztül be kell mutatni a 
szenvedélybetegségek káros hatásait, akár elrettentő példák bemutatásával is. 
Felelős: Szociálpolitikai Osztály és Drogambulancia 
 

5. Meg kell keresni az ÁNTSZ Szervezetét, hogy fokozottan és folyamatosan végezzen 
ellenőrzéseket a veszélyeztetett helyeken, lehetőségükhöz mérten hétvégi 
rendezvények időpontjaiban is. 
Felelős: jegyző 
 

6. A változat, amely a Szociális és Egészségügyi, valamint a Gyermek- Ifjúsági és 
Sportbizottság javaslatait tartalmazza: 

 
Fel kell hívni minden vállalkozást – ami a lakosság felé dohány- és italértékesítéssel 
foglalkozik -, valamint a szórakozóhelyek vezetőinek figyelmét negyedévente, hogy 
szabálysértést követnek el, ha kiskorúak részére alkoholt, valamint dohányárut 
szolgálnak ki, meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat helyi 
rendeletben hogyan szankcionálhatja a szabálysértést. Helyi rendeletben határozzák 
meg a szórakozóhelyek nyitvatartási idejének egységesen hajnal 3 óráig történő 
engedélyezését.  A meglévő törvényi szabályozás betartása érdekében minden 
hathatós eszközt tegyenek meg az érintett hatóságok. 
Felelős: jegyző 
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      6.  B változat, amely a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatát tartalmazza:   
             

Az önkormányzat a jogszabályokat tartassa be, szerezzen ennek érvényt, amennyiben        
szükséges,  alkosson helyi rendelet. 

            Felelős: jegyző 
 

7. Ki kell dolgozni egy elismerési rendszert azon pedagógusok, valamint az egyéb 
területeken dolgozó szakemberek részére, akik aktív résztvevői a prevenciós 
munkának. 
Felelős: Művelődési és Oktatási, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
   8. A város két országgyűlési képviselője terjesszen be módosító javaslatot a 

parlamentben a Büntetőtörvénykönyv kiskorúak veszélyeztetéséről szóló fejezetének 
módosítására, a szülői felelősség hangsúlyosabbá tétele érdekében. 

 
    9. Az egészségmegőrzés érdekében kapjon kiemelt figyelmet a tömegsport, amely a 

szabadidő hasznos eltöltését segíti. 
       

 
 

 
A határozatról értesítést kapnak:  
 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Alpolgármestere 
3. Szentes Város Jegyzője 
4. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintettek osztályok, intézmények 
 
Szentes, 2007. május 4. 
 
                                                                              A jegyző megbízásából: 
 
 
                                                                             Lencséné Szalontai Mária 
                                                                                       osztályvezető 
 


