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1. Bevezetés  

 

Sarkad Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a település egy élhető, biztonságos, egyenlő 

esélyeket biztosító közeget biztosítson az itt élők közösségének. Ezt a célt támogatja az a szociális 

városrehabilitációs program, melynek keretében biztosítottá válik a társadalmi, munkaerő-piaci 

felzárkóztatás esélye, a helyi kohézió erősítése, az életkörülmények javítása. A szociális 

városrehabilitációs programot támogató TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00001 és a TOP-4.3.1-15-BS1-

2016-00001 azonosítószámú projektekben zajló fejlesztések, valamint a településen most induló 

szemléletformáló projektek kiterjednek a közbiztonság helyzetének javítására, az alapvető emberi 

jogok érvényesítésére, a jogsértéseket előidéző okok és a sértetté válás veszélyének csökkentésére, 

a bűncselekmények eredményes megelőzésére, a lakosság személyes és anyagi javainak védelmére. 

Jelen bűnmegelőzési stratégia azzal a céllal készült, hogy a hatékony megvalósítás érdekében 

megfelelő keretet biztosítson a bűnmegelőzés terén szerepet vállaló helyi színterek közötti párbeszéd 

kialakításához, a megvalósításba bevonható intézmények együttműködéséhez. A stratégia 

készítésekor figyelembe vettük azt az alapelvet, hogy a közbiztonság megteremtése érdekében alulról 

induló, összefogáson alapuló kezdeményezésekre van szükség. A bűnmegelőzés szakmai törekvései 

közé tartozik továbbá a társadalmi befogadás és a tolerancia erősítése, a diszkrimináció minden 

formája elleni következetes fellépés, valamint az újrakezdés esélyeinek megteremtése.  

A program szemléletmódja és tartalmi elemei illeszkednek a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (2013-

2023) című dokumentumhoz. Ennek megfelelően olyan komplex intézkedések kerültek 

megfogalmazásra, mely a büntető igazságszolgáltatáson túl az egyes társadalmi feszültségforrások 

és devianciák koncentráltabb, hatékonyabb kezelésére is kiterjednek.  

Szakmai és jogi háttér: 

 
 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata a közbiztonság helyi feladatairól való 

gondoskodás. Az önkormányzatnak jogában áll a saját bűnmegelőzési és közbiztonsági 

stratégiáját megalkotni és annak megvalósításáról gondoskodni. 

 A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény kiterjed a települési önkormányzat és a 

rendőrség kapcsolatára 

 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) 

 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggésben 

egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 

2018-2019. évekre szóló intézkedési tervéről 

 

Az elkészítés során alkalmaztuk a közösségi tervezés módszertanát.  Az egyes intézkedések 

megtervezésekor kijelöltük a felelős intézményeket és a célcsoport elérését illetve a megfelelő 

szakmai tudás bevonását segítő partnerintézményeket.    
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2.  Helyzetelemzés 

2.1  A település társadalmi-gazdasági helyzete 

 

A Sarkadi járás a Dél-Alföldi régióban található, Békés megye egyik legszegényebb járása. A járáshoz 

11 település tartozik (Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, 

Sarkad, Sarkadkeresztúr, Újszalonta, Zsadány) köztük az egyetlen város Sarkad, mely egyben a járás 

központja is. A járás hátrányos helyzetét meghatározza a közlekedési és földrajzi elhelyezkedése, 

mely kihat a gazdasági életre is.  

A térségben a legjelentősebb foglalkoztatók az Önkormányzatok, nagyfoglalkoztató magánvállalkozás 

nincs, elsősorban a mezőgazdasági termelés és az ehhez kapcsolódó feldolgozó ipari termelés a 

meghatározó. A működő vállalkozások fele a járásközpontban, Sarkadon helyezkedik el. Ezek 

azonban jellemzően tőkeszegény, 10 fő alatti foglalkoztatók.
1
 Sarkad járás fejlettségi szintjét 

mutatja, hogy a  társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, a helyi gazdaság és 

munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti tényezők alapján a 290/2014 (XI.26.) 

Kormányrendelet szerint komplex programmal fejlesztendő járásnak számít. 

A járásközpont gazdaság fejlettségére és a foglalkoztatási esélyekre utal, hogy a 27/2013 (II. 

12.) kormányrendelet szerint a település a szabad vállalkozási zónába tartozik, mely feljogosítja 

arra, hogy a foglalkoztatási esélyek növelésére, új munkahelyek fejlesztésére a Nemzeti 

Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészéből többletforrásokat igényelhet, illetve, hogy a 

105/2015 (IV. 23.) kormányrendelet szerint a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 

közé tartozik.  

A település egyik legsúlyosabb társadalmi problémája a folyamatos elvándorlás. 2015-ben az 

elvándorlási egyenleg -5,91  ezrelék, ami arra utal, hogy a lakosság száma átlagosan évi 50-200 

fővel csökken, míg 1990-ben 11.049-en, 2016-ban már csak 10.322-an élnek a településen.
2
  

A város korszerkezetére utal, hogy az állandó népességből a 100 0-14 évesre jutó 60-x évesek száma 

146,64, melyből következően a településre az öregedő korfa jellemző.
3
 

A 2011-es népszámlálás adatai szerint a határ közelségéből eredően 130 román nemzetiségű él itt, 

és 960-an (ez a lakosság 9,39 %-a) vallották magukat cigánynak. A statisztikai adatoktól eltérően 

azonban a cigány lakosság száma jóval magasabb, a településen élők legalább negyede sorolható 

ebbe a kategóriába. Erőteljes aránynövekedésük mögött egyrészt a roma családokra jellemző magas 

születések száma áll, másrészt 2012-től megfigyelhető az a folyamat, miszerint a környező 

településekről jellemzően az észak-keleti városrész szegregációs területére költöznek a cigány 

családok. 

A munkaerő-piaci helyzetről árulkodnak a munkanélküliségre utaló mutatók. A regisztrált 

munkanélküliek száma 2015-ben 504 fő volt, mely alapján kiszámított munkanélküliségi ráta a 

                                                           
1 Sarkad Járás Fejlesztési Stratégiája 2015. 
2 KEKKH adatok 2016. http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp 
3 TEIR 2015-ös adatok. https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/ 
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településen 7,99 %.  A tartósan munkanélküliek, vagyis akik 180 napnál hosszabb ideje regisztrált 

munkanélküliek az összes munkanélküli százalékában 42,06 %. Az elmúlt időszak adataival 

összevetve a 2015-ös adatok ugyan a közfoglalkoztatási  programnak köszönhetően javulást 

mutattak. Azonban a közfoglalkoztatásba bevonhatóak számának 2018-as csökkentésével várható ez 

az arány romlása.  

A munkaerő-piaci helyzetre vonatkozóan ki kell továbbá emelni a pályakezdő munkanélküli fiatalokra 

vonatkozó adatokat. A pályakezdő álláskeresők aránya az összes álláskeresőhöz viszonyítva 12,1 %, 

mely a megyei átlaghoz hasonló, viszont az országos átlagtól magasabb arány.
4
 

A KSH 2011. évi adatai alapján országosan a 20-25 éves korosztály 16%-ának legmagasabb 

végzettsége általános iskola. Ez az arány tovább romlik a kisebbségi, elsősorban a roma származású 

csoportok között.  A 2006 és 2009 között végzett életpálya felmérés adatai szerint az iskolázatlan 

szülők által nevelt gyerekek közül a roma származásúak több mint 25%-kal nagyobb valószínűséggel 

esnek ki a nappali tagozatos iskolarendszerből, mint a nem roma családok gyermekei.
5
 Sarkadon a 

2011-es népszámlálás szerint az aktív korúak közül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők arány 28%, felsőfokú végzettsége pedig a 25 éves és idősebb korosztályban 7,3 %-nak 

van.   

2.2. Település szerkezete, az akcióterületek bemutatása 

 

A járás központjában lévő Sarkad a Fekete-Kőrös jobb partján 12 557 hektáron fekszik, melyből 

belterület: 791 ha, külterület 11 766 ha. A településen jól elkülöníthető módon 5 településrész 

különíthető el: Északi városrész (1), Óváros (2), Telek (3), Ipari park (4), Külterület (5). 

Az egyes városrészek utcák szerinti lehatárolását tartalmazza az alábbi táblázat: 

 

1. számú ábra: Sarkad városrészeinek utcák szerinti lehatárolása 

Forrás: Sarkad város integrált településfejlesztési stratégiájának megalapozó vizsgálata 2015. 

 

                                                           
4 TEIR 2015-ös adatok. https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/ 
5
 Qall -  Helyzetelemzés és további kutatásra javasolt irányok a korai iskolaelhagyás problémájának hatékony 

kezelése érdekében (2013.) 
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A város legelmaradottabb része az Északi Városrész, ahol összesen 1255-en, zömében romák 

élnek.
6
 Ez a városrész gazdaságilag és infrastrukturálisan is fejletlen, a szennyvízhálózat és a szilárd 

burkolatú út több utcában hiányzik. A városrészben az intézményi szolgáltatást összesen egy óvodai 

feladat-ellátási hely biztosítja, ezen kívül közintézmény itt nem található. Az elsősorban lakófunkciójú 

hiányos közművel rendelkező szlömösödött városrész kiterjedése folyamatosan növekszik a 

bejelentkezés nélküli betelepedésnek köszönhetően. 

Az Északi-városrész egész területe szegregációval veszélyeztetett területnek (30 %-os index) 

minősül (szegregációs mutató 68,4%), de ezen belül is jelentős kiterjedésű szegregátum, 

vagyis 35 % feletti szegregációs mutatóval rendelkező terület található (szegregációs mutató 

69%)
7
.  

A 2011. évi népszámlálási adatok alapján ugyan jóval kisebb kiterjedésű, de az Északi-

városrészhez hasonló szegregációval veszélyeztetett terület, és ezen belül szegregált terület az 

Óvárosban is található.. A Bakrét-Sarkadkeresztúri út – Széles utca- Attila utca által határolt 

területen az index 44,7%, a Széles utca – Mátyás utca – Bakrét utca – Belterületi határ által 

körülhatárolt részen pedig 39,6 %
8
.  

Szegregációval veszélyeztetett területnek minősül ezeken felül a Gárdonyi utca- Honvéd utca – 

Gárdonyi tér által lehatárolt terület, ahol a szegregációs index mértéke 32,6 %, és a Ságvári utca déli 

oldala – Ságvári utca mindkét oldala a nyár utcától, ahol ez az index 33,8 %.  

 

 

A város fejlesztésével kapcsolatban az Integrált Település Fejlesztési Stratégia 3 akcióterületet 

határolt le: 

1. akcióterület: Telek, alközpont 

2. akcióterület: Éden-tavak és környezete 

3. akcióterület: Városközpont a szegregátumokkal (Északi-városrész, Óváros) 

 

 

                                                           
6 2011. évi népszámlálási adatok 
7
 1. sz. melléklet: KSH 2011-es adatszolgáltatás  

8
 1. sz. melléklet: KSH 2011-es adatszolgáltatás  
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2. számú ábra: Átnézeti helyszínrajz az akcióterület lehatárolásáról 

melyek közül a legnagyobb kiterjedésű terület magába foglalja a fent bemutatott szegregátumokat.  

Forrás: Integrált Településfejlesztési Stratégia 

 

A 3. akcióterület kiterjed a szegregátumokra, és az itt élők társadalmi-gazdasági helyzetének javítása 

érdekében indult el a szociális városrehabilitációs program, melyet a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-

00001 azonosítószámú infrastrukturális fejlesztésre irányuló projekt és a TOP-5.2.1-15-BS1-2016-

00001 azonosítószámú szociális szolgáltatások fejlesztését célzó projekt támogat. 
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3. számú ábra: A szegregátumokat átölelő akcióterület az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

alapján 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A város központjának számító Óvárosi rész a legnépesebb, itt érhetőek el a különböző városi 

funkciók. A belváros történetileg meghatározott térszerkezetét megbontják az 1960-as és 80-as évek 

stílusához igazodó, szabadon álló magasabb építmények.   

A Telek a Gyepes csatornától délre kialakult közművesített lakóterület és egyben az Éden-tónak 

köszönhetően rekreációs terület is. Az itt lévő területekre jellemző a négyzethálós szabályos 

építkezés. Jellemző az aktív korú lakosság magas száma.  A humánszolgáltatás kiterjed az oktatási 

intézményekre, orvosi ellátásra és itt található a városi idősek otthona is. Az önkormányzati lakások 

negyede itt épült, amelyek közül 19% alacsony komfortfokozatú. Ezen a területen keresztül közelíthető 

meg az Ipari Park, mely miatt nagy az átmenő forgalom.  

Az Ipari Park az egykori Cukorgyár és Kendergyár helyén levő összközműves elsősorban egybefüggő 

gazdasági terület, ahol az egykori szociális lakások ma sorházként lakóterületi funkciót töltenek be. Itt 

összesen 207-en élnek.  

A külterületen főleg idősebb korosztály él, összesen 63-an. Az itt található 33 lakás harmada alacsony 

komfortfokozatú.  Jellemzője a mezőgazdasági és az erdőgazdasági felhasználás. 
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3.A település bűnmegelőzési helyzetéhez kapcsolódó elmúlt időszakot érintő 

statisztikáinak a bemutatása 
 

a. Közlekedésbiztonsági helyzet 

 

A Sarkadi Rendőrkapitányság illetékességi területén közlekedési főút nem található. Legjelentősebb 

forgalom a 4219-es úton Sarkad – Zsadány és a 4252-es úton Sarkad - Méhkerék határátkelőhely 

között tapasztalható. Illetékességi területünkön egy közúti és egy vasúti nemzetközi határátkelőhely 

található. 

Közlekedésbiztonsági helyzetünk az évek sorát tekintve kiegyensúlyozottnak tekinthető, mind a 

balesetek számát mind kimenetelük súlyát tekintve. A 2016-os évben halálos közúti közlekedési 

baleset 2 történt, míg 8 súlyos és 12 könnyű sérüléssel végződött. Ittas volt az okozó 4 esetben. 

Leggyakoribb baleseti ok a sebesség helytelen megválasztása a kanyarodási és elsőbbségadási 

szabályok meg nem tartása. A balesetek többségét, zömét a személygépkocsi vezetők okozták. 

Sarkad város belterületén és külterületén egyaránt jó minőségű kerékpárút hálózat található, 

amelynek köszönhetően biztonságosabb a kerékpáros közlekedés. A gyalogosok számára folyamatos 

a közterületeken a járdák építése, felújítása, a gyalogos átkelőhelyek felfestése, táblákkal ellátása. 

Ennek ellenére a gyalogosok és a kerékpárosok nem ismerik kellően vagy nem szándékoznak 

maradéktalanul betartani a közlekedési szabályokat, például: világítás használata. További kockázati 

tényezőt jelent a méhkeréki határátkelőhelyből eredő folyamatosan növekvő átmenő forgalom. 

 

b. Regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A korábbi hat év adataiból kiolvasható, hogy a bűncselekmények száma 446 és 254 között 

hullámzóan változott évről-évre, azonban a trend csökkenést mutat, 2016 évben az előző évi 278-hoz 

képest is csökkenés volt tapasztalható, így ez a szám 254-re alakult, ami 8,6 %-os csökkenést jelent. 

A folyamatos rendőrségi, határőrségi jelenlét mellett a városban szolgálatot teljesítő két polgárőrség 

tagjainak is köszönhetően az objektíven csökkenő bűncselekmény szám mellett a lakosság szubjektív 

biztonságérzete is javult. 

 

c.  Közterületen elkövetett bűncselekmények 

 

A rendőri eljárásban regisztrált, közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2015-ben 57, 2016-

ban 54 volt. 

Az összesített tendenciának megfelelően ezen a területen is csökkenés történt. A közterületen az 

önkormányzat folyamatosan fejleszti a térfigyelő kamerák telepítését, valamint a kereskedelemi és 

szolgáltató egységek is egyre több kamerát helyeznek üzembe. A nyomozati szakaszban a 

felderítések megkönnyítése mellett kiemelkedő szerepük van a megelőzésben. 
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d.  A regisztrált, kiemelten kezelt bűncselekmények száma 

 

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 2015. évi 278-ról 254-re, a kiemelten kezelt 

bűncselekmények száma 191-ről 172-re csökkent. 

A testi sértések száma 29-ről 34-re, a súlyos testi sértések száma 8-ról 4-re, a garázdaságok száma 

20-ról 22-re, a lopások száma 127-ről 103-ra, a lakásbetörések száma 23-ról 15-re és a rongálás 

bűncselekmények száma 7-ről 6-ra változott. 2016-ban emberölés és rablás egy-egy esetben fordult 

elő. 

A testi sértések és a súlyos testi sértések összevont száma nem csökkent, azonban a vagyon elleni 

bűncselekmények a lopások és a lakásbetörések száma jelentős mértékben csökkent. Ennek egyik fő 

oka, hogy a közmunka program keretében a leghátrányosabb helyzetű, alulképzett lakosok is 

munkalehetőség által juthattak jövedelemhez. 

 

e.  A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 

Tulajdon elleni szabálysértés miatt 2015 és 2016 évben egyaránt 178 ügyben indult eljárás, 

melyekben a felderítési mutató –bolti lopás kivételével- 2015-ben 73,44 %, míg 2016-ban 53,33 % 

volt. 

A tulajdon elleni szabálysértések száma a közmunka program által felkínált 500 fő foglalkoztatásának 

köszönhetően sem csökkent. A stagnáló adatra való tekintettel az elkövetők motiváltságának a 

felmérését, elemzését kellene elvégezni. Azonos ügyszám mellett a csökkenő felderítési tendencia 

ösztönözheti az elkövetőket a bűnismétlésre vagy egyéb bűncselekmények elkövetésére. 

 

f.  Kábítószerrel kapcsolatos bűnelkövetés 

 

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 23 esetben 

rendeltünk el nyomozást, ebből 2 esetben terjesztői magatartás miatt. Az ügyekben szereplő 

elkövetők száma azonban jelentősen meghaladja az elrendelt nyomozások számát. 

A kábítószerek magas ára miatt növekvő veszélyt jelentenek a kábító hatású szerek és a designer 

drogok terjedése. Nemzeti szinten is problémát jelent, hogy az egyes illegális tudatmódosítók 

összetétele gyorsabban változik a jogi szabályozásnál. A felderítést nehezíti az önálló elkövetők 

helyett kiépült bűnszervezetek és fogyasztói körök feltérképezése. 

A lakosság szubjektív biztonságérzetét tovább rontja, hogy a gyógyszerekkel való visszaélés és a 

túlzott alkoholfogyasztás, amely tünetei a laikusok számára könnyen összetéveszthetők. A kínálat 

visszaszorítása mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a kereslet visszaszorítására. 

 

g.  Családon belüli erőszak, áldozatvédelem 

 

A helyszíni rendőri intézkedést követően a rendőrségi hatáskörbe nem tartozó cselekményekről a 

lakóhely szerint illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatok értesítése megtörténik. ideiglenes 
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megelőző távolságtartást 2 esetben alkalmaztunk, míg a Gyulai Járási Bíróság 3 alkalommal 

rendelkezett távolságtartásról. Kapitányságunkon áldozatvédelmi referens teljesít szolgálatot, aki a 

helyi médiában rendszeresen közzéteszi az áldozatvédelemmel kapcsolatos aktuális tájékoztatásokat, 

ismeretterjesztő anyagokat. 

A családon belüli erőszak kiváltó okai között szerepel a kábítószer fogyasztás és a túlzott alkohol 

fogyasztás mellett a lelki egészség hiánya. Problémát jelent a családon belüli kommunikáció hiánya, 

valamint a nem megfelelő konfliktuskezelés. Az áldozattá válást követően az esetek többségében nem 

tudják az áldozatok hova fordulhatnak segítségért, ezért hatékonyabb prevenciós kampányokat kell 

indítani. 

 

4. SWOT analízis 

 

Erősségek Gyengeségek 

 

 Bűnmegelőzés jelenlegi rendszerének 

működése, a rendőri aktivitás 

növekedése, 

 Közterület felügyelet és a polgárőrség 

működése, 

 Civil szervezetek magas száma 

 Az önkormányzat szerepvállalásának 

erősödése, 

 A lakosság szociális helyzetét, a 

munkaerő-piaci szerepvállalás erősítését 

támogató programok  

 A humánszolgáltatói intézményrendszer 

rendelkezésre állása 

 Jól működő kapcsolattartás a 

közigazgatási, a civil és a forprofit 

szektor között 

 Folyamatos településfejlesztés 

(infrastrukturális - soft, önerőből – 

pályázati forrásból) 

 Széleskörű hiteles lakossági tájékoztatás 

(Helyi sajtó: Sarkad TV, Sarkad Város 

Hetilap, hivatalos városi közösségi oldal, 

intézményi honlapok) 

 

 

 Erőteljes szegregálódás 

 Elöregedő népesség  

 Nagyszámú alacsonyan képzett és 

képzetlen munkaerő  

 Alacsony képzettségből fakadó 

alkalmazkodási nehézségek  

 Magas HH(H)-s és SNI gyermeklétszám 

 Munkanélküliek magas száma és aránya  

 Lokálpatriotizmus alacsony szintje  

 Deviáns magatartásformák növekedése, 

 Kapacitáshiány a közszolgáltatásoknál 

 Szakember hiány 

 A lakosság egészségi állapotának 

romlása, kiemelten a mentális 

egészséget 

 Rossz közlekedési infrastruktúra 

 Bűnmegelőzést segítő térfigyelő 

rendszer alacsony kapacitása 

Lehetőségek Veszélyek  
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 Az elkészült bűnmegelőzési stratégia 

hatékony megvalósítása 

 Ágazati együttműködés erősítése 

 Aktív népesség helyben 

maradása/tartása  

 Szakképző intézmény képzési 

struktúrájának helyi gazdasági 

igényekhez adaptálása  

 Támogatott képzési lehetőségek  

 Uniós pályázati lehetőségek a 

közszolgáltatások, közösségépítés 

területén 

 Gyula és a határátkelő közelségének a 

turisztikai hasznosítása 

  

 

 Társadalmi részvétel foka alacsony (pl. 

társadalmasítás idején tapasztalt 

passzivitás)  

 A lakosság elvándorlásának további 

növekedése 

 Gyenge lokálpatriotizmus 

 Pályázati projekteknek nem a tervezett 

szerinti megvalósulása, likviditási 

problémák 

 A térség leghátrányosabb helyzetű 

besorolásából fakadó pozitív elbírálás 

csökkentése, eltörlése 

 Szándékoktól és elvárásoktól eltér a 

gyakorlati megvalósítás 

 

 

5. Jövőkép kialakítása, célok megfogalmazása 

 
A bűnmegelőzés egy olyan komplex, ágazati együttműködésen alapuló társadalmi szintű 

beavatkozás, mely által hosszútávon érhető el tartós eredmény. Ebből kifolyólag víziónkban egy 

olyan folyamat jelenik meg, ahol a különböző szakterületeken működő szervezetek, elsősorban 

eljárásaik optimalizálásával, tevékenységeik bűnmegelőzési szempontok szerinti 

felülvizsgálatával szerepet vállalnak a társadalmi kohézió erősítésében, a bűnelkövetés 

szempontjából veszélyeztetett társadalmi csoportok felkarolásában. Ezek a szereplők 

tevékenységeiket együttműködve, összehangoltan végzik. Ahhoz, hogy ez az együttműködés 

hatékonnyá váljon, és valós eredményeket érjen el szükségesnek tartjuk a rendelkezésre álló források 

felhasználásának koordinálását és lehetőség szerint többletforrások bevonását.  

A hatékony beavatkozások tervezése és megvalósítása mellett fontosnak tartjuk a bűnmegelőzési 

szemlélet terjesztését, annak társadalmi hasznosságának tudatosítását. Ezt a bevonandó szereplők 

érzékenyítésével és egy olyan kommunikáció kialakításával érhetjük el, amely nem a sztereotípiákra, 

hanem a hatékony megoldásokra koncentrál. Ebben kiemelt szerepe van a helyi médiának, mely a 

normakövető magatartás terjesztésével, és az egyes társadalmi csoportok közötti bizalom 

helyreállításával járulhat hozzá az eredmények eléréséhez. 

Ha a megtervezett intézkedéseket mindezek figyelembe vételével valósítjuk meg, elérhetővé válik a 

bűnözést megelőző folyamatok kontrollálása, és ezáltal a lakosság objektív biztonságának és 

szubjektív biztonságérzetének közelítése. A szociális városrehabilitációs programnak 

köszönhetően Sarkadon az életkörülmények javulnak, és kialakul egy olyan társadalmi 

védőháló, melynek köszönhetően a fiatalkorú veszélyeztetettségének kisebb az esélye, a 
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bűnelkövetők száma csökken, a társadalmi integráció szélesebb körűvé válik, az állampolgárok 

öngondoskodási készsége, az egymás iránt érzett felelősség növekszik. 

 
 
Ennek érdekében általános céljainkat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával (1744/2013. (X. 17.) 

Korm. határozat) összhangban öt kiemelt célterülethez illeszkedve fogalmaztuk meg. 

 

- A gyermek és fiatalkori bűnözés terén célunk, hogy a fiatalkort leginkább befolyásoló 

közösségekre  – család, kortárs csoportok -  együttesen, összehangoltan gyakoroljunk 

hatást a jövőt jelentő ifjú generáció védelmének érdekében.  

 

- A településbiztonság területén javítani kívánjuk az ingatlan és ingóságok 

vagyonvédelmének, valamint a személyek védelmének hatékonyságát. A statisztikai 

mutatók javulása mellett a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a 

bűnelkövetések számának csökkentése a célunk. 

 

- Célunk a családon belüli erőszak előfordulásának csökkentése. Ennek érdekében 

elsődlegesen a jelzőrendszer hatékonyságát kívánjuk fejleszteni, valamint a lakosság 

körében a segítségnyújtó szervezetek által biztosított lehetőségek tudatosítására 

törekszünk. 

 

- Az áldozattá válás széles körű megelőzése érdekében kiemelten kezeljük a 

veszélyeztetett célcsoport feltérképezését, a helyi partnerszervezetek és a sajtó 

bevonásával a lakosság tájékoztatását. 

 

- A bűnelkövetésben érintettek körében csökkenteni kívánjuk a bűnismétlés 

elkövetését. 

Mindezek elérése érdekében 4 év viszonylatában célunk 

- a hatékony beavatkozásokhoz az egyes bűnmegelőzési színterek közötti 

együttműködés erősítése,  

- a helyi közösség kohéziójának fejlesztése, 

- a hátrányos helyzetű lakosság munkaerő-piaci helyzetének javítása, a 

beilleszkedéshez szükséges attitűdjük formálása, 

- a szegregátumokban élők életminőségének javítása, 

- az akut problémák, krízisek, azonnali intézkedéseket követelő helyzetek gyors 

kezelése érdekében a jelzőrendszer erősítése, 

- az együttműködést erősítő hálózat kialakítása, a jelzőrendszer fejlesztése, 

- a bevonható szakemberek támogatása, segítése. 
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6. Bűnmegelőzési koordináció  

 

Stratégiánk kiemelt alapelve a településen megjelenő különböző szakterületekhez tartozó 

intézmények, szervezetek és a civil lakosság összefogásának megteremtése. Ez az együttműködés 

azonban nem valósulhat meg az egyes intézkedések koordinációja nélkül. Feladat- és hatáskörénél 

fogva és a szociális város-rehabilitációs program gazdájaként ezt az irányító, koordináló 

feladatot Sarkad Város Önkormányzata látja el.  

Az önkormányzat feladata 

 a bűnmegelőzési érdekek érvényesítése, 

 széles körű helyzetértékelés készítése, és annak alakulásának figyelése, 

 a bűnmegelőzési stratégiában foglaltak végrehajtásának támogatása, ellenőrzése 

 az elérendő célok, eredmények megvalósulásának nyomon követése, 

 a partnerség kialakítása,  

 a bűnmegelőzési folyamatok fejlesztéséhez szükséges erőforrások megteremtése. 

A partnerség kialakítására Sarkad Város Önkormányzata olyan Támogató Csoportot hozott létre, 

mely az összefogás fórumává vált.  A betervezett intézkedések megvalósítása érdekében pályázati 

forrásokat vont be, melyek bővítése folyamatosan célként fogalmazódik meg. A tervek szerint a 

folyamat előrehaladásáról a megfelelő fórumokon 2 éves ciklusban a feladatok operatív megvalósítóit 

beszámoltatja, az eredményeket összegyűjti és azt a lakosság körében és a megfelelő szakmai 

fórumokon kommunikálja. 

7. Helyi színterek a bűnmegelőzésben 

 

A település járási szerepvállalásából következően helyben biztosítottak az igazgatási, egészségügyi, 

oktatási és szociális intézmények. Az igazgatási területen az önkormányzat és a járási hivatal látja el a 

jogszabályokban foglalt feladatait.   

A Sarkadon működő köznevelési intézmények közül az óvodák önkormányzati, az iskolák állami 

fenntartásban állnak. Az iskolák feladatellátásukat tekintve alap- és a középfokú intézmények. A 

középfokú intézményekre vonatkozóan kiemelendő, hogy annak ellenére, hogy a településen 

gimnázium és szakgimnázium is rendelkezésre áll, a járásban élő 14-18 éves korosztály zömében a 

középfokú tanulmányait a járáson kívül végzi el.  

Az önkormányzati fenntartású óvodákban és az általános iskolában a szegregátumban élő gyerekek 

magas aránya egyre súlyosabb problémát okoz.  

Az egészségügy területén központi szerepet játszik a járási feladatokat ellátó Járóbeteg-Szakellátó 

Központ, mely színvonalas szolgáltatást nyújt a városban és az egész járásban élők részére. A 

prevenciós területen plusz szolgáltatást nyújt az intézmény keretein belül működő Egészségfejlesztési 

Iroda. 
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A szociális ágazatban a járási feladatokat ellátó Kistérségi Humán Szolgáltató Központ szociális 

alapszolgáltatásokat, szakosított ellátásokat és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújt. A gyermekjóléti 

alapellátás segíti a városi bölcsőde, ahol viszonylag alacsony férőhely áll rendelkezésre a 

kisgyermekek gondozására. 

A Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár által a településen biztosított a közművelődési 

feladatellátás is.  Az intézményhez kapcsolódóan működik a szegregátumban a Közösségi Ház, mely 

kommunális szolgáltatásai mellett a szegregátumokban élők közösségi terévé vált.  

A település közbiztonságáért a Sarkadi Rendőrkapitányság felel. A Sarkadi Rendőrkapitányságon a 

Városi Baleset-megelőzési Bizottság fogja össze mind az óvodás, mind az általános iskolás, mind az 

egyéb korosztályok tekintetében a baleset-megelőzési tevékenységet. A rendőrkapitányság 

valamennyi településére kiterjedően működik az ún. „iskola rendőr” program, amelyet a baleset-

megelőzési bizottság titkára koordinál. A rendőrkapitányság bűnmegelőzési referense a helyi 

középiskolákban és az általános iskolákban végzi elsősorban bűnmegelőzési jellegű feladatait. A 

Sarkadi Rendőrkapitányság mind a bűnmegelőzési, mind a baleset-megelőzési tevékenységét a 

megyei bűnmegelőzési osztály konkrét segítségével, illetve iránymutatása alapján, valamint a megyei 

baleset-megelőzési bizottság támogatásával végzi. A fenti szervezetek segítséget nyújtanak speciális 

témakörökben az előadók biztosításával, illetve a különböző ún. felmenő rendszerű versenyek 

lebonyolításában. 

A településen működő intézmények mellett számos civil szervezet segíti a településen élők életét. Az 

intézmények és a civil szerveződések közösen vállalnak szerepet a bűnmegelőzés terén. A 

lehetséges színtereket az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

Szinterek Szervezet Címe 

A) Közigazgatás Sarkad Város Önkormányzata 
5720 Sarkad, Kossuth utca 

27. 

  Sarkad Járási Hivatal 
5720 Sarkad, Szent István tér 

7. 

  Sarkadi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
5720 Sarkad, Kossuth utca 

27. 

 
Sarkadi Román Nemzetiségi Önkormányzat 

5720 Sarkad, Kossuth utca 

27. 

B) Rendőrség Sarkadi Rendőrkapitányság 
5720 Sarkad, Árpád fejedelem 

tér 4.  

C) Oktatási 

intézmények 
Sarkadi Általános Iskola - Kossuth utcai tagintézmény 

5720 Sarkad, Kossuth utca 

17. 

  Sarkadi Általános Iskola - Gyulai úti tagintézmény 5720 Sarkad, Gyulai út 17. 

  Ady Endre - Bay Zoltán Gimnázium és Kollégium  5720 Sarkad, Vasút utca 2. 

  
Gyulai Szakképzési Centrum Ady Endre - Bay Zoltán 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
5720 Sarkad, Piac tér 4. 
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Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat - Sarkadi 

Tagintézmény 

5720 Sarkad, Kossuth utca 

17. 

D) Szociális 

intézmény 
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

5720 Sarkad, Árpád fejedelem 

tér 2. 

E) Egészségügyi 

alapellátási 

intézmények 

Sarkadi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 5720 Sarkad, Béke Sétány 6. 

  Sarkadi Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 5720 Sarkad, Béke Sétány 6. 

  Sarkad Város Önkormányzata Központi Orvosi Rendelő 5720 Sarkad, Béke Sétány 5. 

F) Közösségi terek Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár 5720 Sarkad, Vasút utca 1. 

  Kijáró Utcai Közösségi Ház 5720 Sarkad, Kijáró utca 10. 

G) Sajtó Sarkad TV, Sarkad Város Hetilap, Facebook 
5720 Sarkad, Kossuth utca 

27. 

H) Civil szervezetek Veress Ferenc Polgárőrség Közhasznú Szervezet 5720 Sarkad, Vár utca 2. 

  Sarkadi Polgárőr Egyesület 
5720 Sarkad, Kossuth utca 

25. 

 
Városi Tűzoltóegyesület 

5720 Sarkad, Kossuth utca 

27. 

 
Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület 

5720 Sarkad, Kossuth utca 

22. 

  
Nintai Kyokushin Karate Sportegyesület 

5731 Sarkadkeresztúr, Béke 

utca 1. 

  Sarkad Város Egészségéért Közalapítvány 
5720 Sarkad, Kossuth utca 

27. 

  Gyermek és Családbarát Egyesület  5720 Sarkad, Jókai utca 74. 

  Lépések a Holnapért Egyesület 5720 Sarkad, Hársfa utca 16. 

  Független Egyesület 
5700 Gyula, K. Schriffert 

József utca 14. 

  Sarkadi Járási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
5720 Sarkad, Kossuth utca 

27. 

  Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség 5720 Sarkad, Templom tér 1. 

  Sarkadi Római Katolikus Plébánia 
5720 Sarkad, Szabadság tér 

26. 

  Sarkadi Baptista Gyülekezet 
5720 Sarkad, Veress Ferenc 

utca 1. 

 Egészségünkért Sport- és Kulturális Egyesület 5720 Sarkad, 01002/5 Hrsz. 
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8. Beavatkozási területek bemutatása 

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiával összhangban 5 beavatkozási területnek megfelelően 

fogalmaztuk meg elérendő céljainkat, és ezekhez rendeljük a megfelelő intézkedéseket is. Ez az 5 

terület: 

1. Gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése 

 

A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése elsődlegesen a 0-24 éves korosztályra fókuszál. 

Ennek a korosztálynak az elérésében, a védelmi mechanizmusok kialakításában, 

attitűdformálásban, az erkölcsi normák illetve a jogkövető magatartás kialakításában kiemelt 

szerepet kapnak a kulturális és nevelési színterek. A prevenció terén figyelmet kell fordítani a 

tanulás hangsúlyozására, az agresszió kezelésére, a szenvedélybetegségek megelőzésére, a 

szabadidő hasznos eltöltésére. A fiatalok tekintetében kiemelt szerepe van a családnak, a család 

által közvetített értékeknek. Ezen területen a családvédelem, a gyermekvédelmi jelzőrendszer kap 

hangsúlyos szerepet. 

 

2. Településbiztonság fokozása 

A település közbiztonsági helyzetét a lakosság által jelzett helyi problémák, a jogsértések 

száma érzékelteti. A jogsértések számának alakulását a szociális és egészségügyi ellátottság, 

a közigazgatás fejlettsége, az igazságszolgáltatás gyorsasága, pontossága, a 

munkanélküliség illetve a létminimum szintjén vagy az alatt élők aránya, a művelődési, 

képzési lehetőségek határozzák meg. Az egyén közvetlen környezetében a bűnelkövetést 

vagy annak megelőzését a család, az iskola, a munkahely, a baráti közösségek valamint a 

lakhatási körülmények befolyásolják.  

Ebből kifolyólag a prevenciós tevékenységeknek kiemelten a szegregátumokban élők 

életkörülményeik, szociális és oktatási ellátásuk javítására, munkaerő-piaci helytállásuk 

fokozására, a különböző szolgáltatások hatékonyabb elérésére kell irányulniuk. 

 

3. Családon belüli erőszak megelőzése 

A szociális jelzőrendszer által egyre súlyosabban érzékelhető probléma párkapcsolati erőszak 

illetve a gyermekbántalmazás. Feltárását nehezíti, hogy az erőszak alkalmazója és a sértett 

közvetlen kapcsolatban állnak egymással, akik hosszú ideig igyekszenek az erőszakos 

cselekményeket eltitkolni, ugyanakkor a közvetlen környezet is elsősorban családi 

problémaként kezeli azokat. A megelőzés, a gyors és mielőbbi beavatkozás megszervezése a 

gyermekvédelem támogatását, a jelzőrendszer eredményességének fokozását valamint a 

családi életre nevelés széles körű elterjesztését helyezi előtérbe. 

. 
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4. Az áldozattá válás megelőzése 

Jóhiszeműségük, magányos életformájuk, gyakran kiszolgáltatottságuk miatt az áldozattá 

válás terén különösen veszélyeztetettek az időskorúak.  Sérelmükre elkövetett 

bűncselekmények visszaszorítását segítheti védekezési képességük növelése, az elkerülés 

eszközeinek, lehetőségeinek megismertetése, az áldozatsegítő szolgáltatások növelése. 

Ebben kiemelt szerepe van a rendőrségnek, a civil szervezeteknek és az idősek ellátásában 

szerepet játszó szociális intézménynek.  

Az áldozattá válás terén az időskorúak ellen elkövetett bűncselekményeken túl fókuszba kell, 

hogy kerüljenek a könnyen befolyásolható fiatalok illetve a kiszolgáltatatott újszülöttek is. A 

fiatalok esetében egyre gyakoribb jelenség az online térben történő áldozattá válás, mely 

felvilágosítással, a nemet mondás technikájának kialakításával elkerülhető. Az újszülöttek 

bántalmazásának visszaszorítása elsősorban a nem kívánt terhesség megelőzésével illetve 

az anyai szerepek erősítésével kezelhető. 

5. Bűnismétlés megelőzése 

A bűnelkövetés gyakoriságának csökkentésének ki kell terjednie a bűnismétlés megelőzésére 

is, mely elsősorban település szinten a már fogva-tartottak szabadulását követően a 

társadalmi beilleszkedés segítésére, a reintegrációra terjed ki. Ebben a folyamatban kiemelt 

szerepet játszik a munkaerő-piaci helyzetük javítása, a képzettségük fokozása illetve olyan 

szabadidős alternatívák biztosítása, mely egyben készségfejlesztő, attitűdformáló. A 

beilleszkedés folyamatában kiemelt szerepet kap a Pártfogói Felügyelet. 

 

9. Feladatok és intézkedések az egyes beavatkozási területekhez rendelten 

 

A bűnmegelőzési stratégiához kapcsolódó intézkedési terv a pályázati források rendelkezésére 

állásának időszakára, 4 évre fogalmazódnak meg. Az intézkedésekben megjelölt felelős intézmények 

irányító, szervező és megvalósító feladatokat látnak el, a megjelölt partnerszervezetek pedig a 

megvalósításban töltenek be kiemelt szerepet.  Az eredmények nyomon követése érdekében javasolt 

az intézkedési terv 2 éves felülvizsgálata.  

 

9.1 Gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése 

 

Célcsoport:  A 0-24 éves korosztály, kiemelten a gyermekvédelmi ellátásban részesültek, a 

különböző szenvedélybetegségek terén különösen veszélyeztetett fiatalok. 
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Feladat meghatározása Jelzőrendszer hatékonyságának növelése, 

családi funkciók erősítése  

Felelős intézmény Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

Indikátorok 240 fő mentorálása   

Partnerintézmény Sarkadi Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda, 

Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi 

Társulás 

Forrás TOP 5.2.1, EFOP 1.4.2, EFOP 1.5.3  

 

 
 

Feladat meghatározása Az alkohol és a kábítószer ártalmait bemutató 

felvilágosító munka, tájékoztató fórumok 

szervezése a fiatalkorúaknak 

Felelős intézmény Sarkadi Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

Indikátorok 200 fő tájékoztató fórumon való részvétel 

Partnerszervezet B) Rendőrség - Sarkadi Rendőrkapitányság, C) 

Oktatási intézmények, D) Szociális intézmény - 

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, G) Sajtó, 

H) Civil szervezetek - Független Egyesület, 

Sarkadi Járási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

Forrás EFOP 1.4.2; EFOP 1.8.20; EFOP 3.2.9; EFOP 

1.5.3; TOP 5.2.1; TOP 5.3.1 

 
 

Feladat meghatározása Agressziókezelő technikák elsajátítása 

Felelős intézmény Sarkadi Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

Indikátorok 100 fő csoportos tréningen való részvétel 

Partnerszervezet D) Szociális intézmény - Kistérségi Humán 

Szolgáltató Központ, C) Oktatási intézmények, 

Forrás EFOP 1.8.20, TOP 5.2.1 

 
 

Feladat meghatározása Ifjúsági programok, kiállítások, kortárs segítő 

felkészítések szervezése, az önkéntesség 

erősítése. 

 

Felelős intézmény Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár 

Indikátorok 100 fő ifjúsági programon való részvétel 

Partnerszervezet C) Oktatási intézmények, D) Szociális intézmény 

- Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, F) 
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Közösségi terek, H) Civil szerveztek – Független 

Egyesület, Sarkadi Járási Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum 

Forrás EFOP 1.4.2; EFOP 1.8.20; EFOP 3.2.9; EFOP 

1.5.3; TOP 5.2.1; TOP 5.3.1. 

 
 

Feladat meghatározása A szabadidő hasznos eltöltésére irányuló 

rendezvények, események, tehetségkutató 

programok, kisközösségi, lakóhelyi 

sportversenyek, képességfejlesztő 

programok szervezése és támogatása. 

 

Felelős intézmény Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár 

Indikátorok 200 fő részvétele 

Partnerszervezet C) Oktatási intézmények, D) Szociális intézmény 

- Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, E) 

Egészségügyi alapellátási intézmények - Sarkadi 

Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda, H) Civil 

szerveztek 

Forrás EFOP 1.4.2; EFOP 1.8.20; EFOP 3.2.9; EFOP 

1.5.3; TOP 5.2.1; TOP 5.3.1. 

 
 

Feladat meghatározása Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

működtetése a helyi drogstratégia 

megvalósítása érdekében - A gyermek- és 

fiatalkori alkohol- és kábítószer-fogyasztás 

helyi jellemzőinek feltárása az érintett 

szervezetek együttműködésével, a helyi 

megelőzést szolgáló cselekvési program – 

drogstratégia – céljainak megvalósítása 

 

Felelős intézmény Sarkad Város Önkormányzata 

Indikátorok 4 alkalommal évente 

Partnerszervezet H) Civil szerveztek – Sarkadi Járási 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

Forrás  

 
 

Feladat meghatározása DADA jellegű és élménypedagógiai 
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programok népszerűsítése, támogatása, 

megvalósítása 

Felelős intézmény: Sarkadi Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

Indikátorok 100 részvétele programokon 

Partnerszervezet B) Rendőrség - Sarkadi Rendőrkapitányság, C) 

Oktatási intézmények, D) Szociális intézmény - 

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, G) Sajtó, 

H) Civil szervezetek - Veress Ferenc Polgárőrség 

Közhasznú Szervezet, Sarkadi Polgárőr 

Egyesület 

Forrás TOP 5.3.1, Sarkadi Rendőrkapitányság, saját 

forrás 

 
 
 
 

Feladat meghatározása Az iskolából kimaradt fiatalok számára 

szabadidő eltöltési, képzési 

programok szervezése, terjesztése, 

elérhetővé tétele. 

 

Felelős intézmény:  Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

Indikátorok 25 fő bevonása 

Partnerszervezet A) Közigazgatás - Sarkadi Járási Hivatal, C) 

Oktatási intézmények, E) Egészségügyi 

alapellátási intézmények - Sarkadi Kistérségi 

Egészségfejlesztési Iroda, H) Civil szervezetek 

Forrás EFOP 1.4.2; EFOP 1.5.3; TOP 5.2.1;  

 

Feladat meghatározása Álláskereső és inaktív fiatalok számára 
képzési, átképzési programok szervezése, 
terjesztése, elérhetővé tétele. 
 

Felelős intézmény:  Sarkadi Járási Hivatal 

Indikátorok 25 fő bevonása 

Partnerszervezet C) Oktatási intézmények, D) Szociális intézmény 
- Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, E) 
Egészségügyi alapellátási intézmények - Sarkadi 
Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda, H) Civil 
szervezetek 

Forrás EFOP 1.4.2; EFOP 1.5.3; TOP 5.2.1; GINOP 
5.2.1 

 
 

Feladat meghatározása Deviáns, de még nem bűnelkövető fiatalok 

részére speciális fejlesztő program 
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fejlesztése, megvalósítása 

Felelős intézmény:  Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

Indikátorok 30 fő bevonása 

Partnerszervezet C) Oktatási intézmények, E) Egészségügyi 

alapellátási intézmények - Sarkadi Kistérségi 

Egészségfejlesztési Iroda 

Forrás EFOP 1.4.2; EFOP 3.2.9; TOP 5.2.1; TOP 5.3.1. 

 
 
 

Feladat meghatározása Lelki telefonos segélyszolgálat kibővítése 

gyermek- és fiatalkorúak számára. 

Felelős intézmény: Sarkadi Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

Indikátorok 20 fő telefonos lelki támogatása 

Partnerszervezet C) Oktatási intézmények, E) Egészségügyi 

alapellátási intézmények - Sarkadi Kistérségi 

Egészségfejlesztési Iroda, G) Sajtó, H) Civil 

szervezetek - Független Egyesület, Kistérségi 

Humán Szolgáltató Központ 

Forrás EFOP 1.8.20 

 
 
 

Feladat meghatározása Iskolai lemorzsolódás veszélyének 

csökkentése 

Felelős intézmény: Középfokú oktatási intézmények 

Indikátorok 50 fő bevonása 

Partnerszervezet A) Közigazgatás - Sarkad Járási Hivatal, Sarkad 

Város Önkormányzata, Sarkad és környéke 

Többcélú Kistérségi Társulás 

Forrás EFOP 1.5.3; EFOP 1.4.2; TOP 5.2.1; TOP 5.1.2 

 
 

9.2 Településbiztonság fokozása 

 

Célcsoport: Sarkad Város teljes lakossága 

 

Feladat meghatározása Hatósági és civil szervezetek közötti 

településbiztonságot javító tevékenységek 

összehangolása 
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Felelős Sarkadi Rendőrkapitányság 

Indikátorok 5 db egyeztető ülés tartása 

Partnerszervezet A) Közigazgatás – Sarkadi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat, H) Civil szervezetek, 

Forrás Saját forrás 

 

 

Feladat meghatározása Rendvédelmi és önkormányzati térfigyelő, 

biztonsági kamerarendszerek kibővítése, 

fejlesztése 

Felelős Sarkad Város Önkormányzata 

Indikátorok 1 szakmai értekezlet a potenciálisan fejleszthető 

területek kijelöléséről 

Partnerszervezet B) Rendőrség - Sarkadi Rendőrkapitányság, H) 

Civil szervezetek - Veress Ferenc Polgárőrség 

Közhasznú Szervezet, Sarkadi Polgárőr 

Egyesület 

Forrás TOP 4.3.1; TOP 5.3.1 

 

 

Feladat meghatározása Lakossági tájékoztató kampányok indítása a 

helyi sajtó bevonásával 

Felelős Sarkad Város Önkormányzata 

Indikátorok 300 fő elérése 

Partnerszervezet B) Rendőrség - Sarkadi Rendőrkapitányság, G) 

Sajtó - Sarkad Város Önkormányzata (Sarkad 

TV, Sarkad Város Hetilap, Facebook), Sarkadi 

Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda, H) Civil 

szervezetek - Városi Tűzoltóegyesület 

Forrás TOP 5.2.1; EFOP 1.4.2; EFOP 1.8.20; EFOP 

1.5.3 

 

 

Feladat meghatározása Rendőri jelenlét fokozása azokon a 

közterületeken, ahol nagyobb az erőszak, a 

rablás, a garázdaság és a vagyon elleni 

bűncselekmények előfordulási veszélye   
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Felelős Sarkadi Rendőrkapitányság 

Indikátorok 1 térkép készítése a veszélyeztetett területekről, 

fokozott jelenlét biztosítása 

Partnerszervezet B) Rendőrség - Sarkadi Rendőrkapitányság, H) 

Civil szervezetek - Veress Ferenc Polgárőrség 

Közhasznú Szervezet, Sarkadi Polgárőr 

Egyesület 

Forrás Saját forrás 

 

 

Feladat meghatározása A rendőrség lakossági kapcsolatainak 

erősítése az etnikai diszkriminációra, a 

lakosság körében előforduló konfliktusokra 

visszavezethető cselekmények megelőzése 

érdekében. 

Felelős Sarkadi Rendőrkapitányság 

Indikátorok 2 db egyeztető fórum szervezése 

Partnerszervezet A) Közigazgatás - Sarkadi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat, H) Civil szervezetek - Lépések a 

Holnapért Egyesület, Kistérségi Humán 

Szolgáltató Központ 

Forrás Saját forrás 

 

Feladat meghatározása A drog- és alkoholt fogyasztás 

visszaszorítása a felnőtt lakosság körében. 

Információnyújtás, nemet mondás 

képességének fejlesztése. 

Felelős Sarkadi Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

Indikátorok 30 fő bevonása 

Partnerszervezet D) Szociális intézmény - Kistérségi Humán 

Szolgáltató Központ, E) Egészségügyi 

alapellátási intézmények - Sarkadi Kistérségi 

Járóbeteg Szakellátó Központ, F) Közösségi 

terek, G) Sajtó, H) Civil szervezetek - Sarkadi 

Járási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

Forrás EFOP 1.8.20 
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Feladat meghatározása A jogkövető magatartás kultúrájának 

erősítése a fiatalok körében.  A 

gyermekek oktatása a közlekedési 

szabályokra, a tömegközlekedési eszközök 

igénybevételének szabályaira. 

Felelős Sarkadi Rendőrkapitányság 

Indikátorok 200 fő bevonása 

Partnerszervezet C) Oktatási intézmények, H) Civil szervezetek - 

Városi Tűzoltóegyesület 

Forrás Saját forrás, TOP 5.3.1 

 

Feladat meghatározása A sportegyesületek ösztönzése a 

veszélyeztetett fiatalok rendszeres 

sporttevékenységbe való bevonására,  

 

Felelős Sarkad Város Önkormányzata 

Indikátorok 30 fő bevonása rendszeres sporttevékenységre 

Partnerszervezet A) Közigazgatás - Sarkadi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat, D) Szociális intézmény - 

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, E) 

Egészségügyi alapellátási intézmények - Sarkadi 

Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda, H) Civil 

szervezetek  

Forrás EFOP 1.5.3 

 

 

Feladat meghatározása A helyi közösség fejlesztése, a különböző 

etnikai csoportok közötti együttműködés 

erősítése 

Felelős Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár 

Indikátorok 3 rendezvény szervezése 

Partnerszervezet A) Közigazgatás - Sarkadi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat, Sarkadi Román Nemzetiségi 

Önkormányzat, H) Civil szervezetek 

Forrás TOP 5.2.1, EFOP 1.5.3 

 

 

Feladat meghatározása A hátrányos helyzetű felnőttek körében 
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foglalkoztatási és képzési lehetőségek 

kínálatának szélesítése, amelyek révén a  

hosszú távú foglalkoztatás feltételei 

megteremthetőek.   

Felelős Sarkad Város Önkormányzata 

Indikátorok 50 fő bevonása 

Partnerszervezet A) Közigazgatás - Sarkad Járási Hivatal, Oktatási 

intézmények - Ady Endre - Bay Zoltán 

Gimnázium és Kollégium, Gyulai Szakképzési 

Centrum Ady Endre - Bay Zoltán 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, F) 

Közösségi terek, G) Sajtó 

Forrás TOP 5.2.1; TOP 5.1.2; EFOP 1.5.3 

 

Feladat meghatározása A közterület felügyelet és a polgárőrség 

tevékenységeinek erősítése, működésükhöz 

szükséges források biztosítása 

Felelős Sarkad Város Önkormányzata 

Indikátorok 2 alkalommal a fejlesztési célok, a rendelkezésre 

álló források egyeztetése 

Partnerszervezet H) Civil szervezetek - Veress Ferenc Polgárőrség 

Közhasznú Szervezet, Sarkadi Polgárőr 

Egyesület 

Forrás TOP 5.3.1 

 

 

9.3 Családon belüli erőszak megelőzése 

 

Célcsoport:  A település teljes lakossága, különös tekintettel a család- és gyermekvédelmi 

szolgáltatás terén megjelenők 

Feladat meghatározása Egyéni és párterápiás lelki támogatás 

biztosítása, szakmai támogató szervezetek 

elérhetőségeinek a biztosítása 

Felelős intézmény Sarkadi Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

Indikátorok 5 támogató szervezet elérhetőségeinek a 

célcsoporthoz juttatása 

Partnerszervezet D) Szociális intézmény - Kistérségi Humán 

Szolgáltató Központ, E) Egészségügyi 
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alapellátási intézmények - Sarkadi Kistérségi 

Járóbeteg Szakellátó Központ, G) Sajtó - Sarkad 

Város Önkormányzata (Sarkad TV, Sarkad Város 

Hetilap, Facebook), H) Civil szervezetek - 

Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség, 

Sarkadi Római Katolikus Plébánia, Sarkadi 

Baptista Gyülekezet 

Forrás EFOP 1.8.20 

 

 

Feladat meghatározása Gyors és hatékony beavatkozások elérése a 

segélykérések esetén. A jelzőrendszer  

továbbfejlesztése innovatív módszerekkel  

Felelős Kistérségi Humán Szolgáltató Központ  

Indikátorok 10 eset feldolgozása 

Partnerszervezet A) Közigazgatás - Sarkad Járási Hivatal, Sarkad 

Város Önkormányzata, C) Oktatási intézmények, 

E) Egészségügyi alapellátási intézmények 

Forrás EFOP 1.4.2 

 

Feladat meghatározása A veszélyeztetett gyermekek preventív 

védelme, a korai beavatkozás, jelzés a 

védelmi és a szakellátást biztosító 

szolgálatoknak.  

Felelős Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

Indikátorok 10 eset feldolgozása 

Partnerszervezet A) Közigazgatás - Sarkad Járási Hivatal, C) 

Oktatási intézmények, E) Egészségügyi 

alapellátási intézmények 

Forrás EFOP 1.4.2 

 

 

Feladat meghatározása A családi erőszak által veszélyeztetett 

gyerekek számára szabadidős programok 

szervezése a tanítási szünetekben, 

hétvégéken 

Felelős Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

Indikátorok 50 fő táboroztatásba, szabadidős programokba 



28 
 

való bevonása 

Partnerszervezet A) Közigazgatás - Sarkad Járási Hivatal, C) 

Oktatási intézmények, E) Egészségügyi 

alapellátási intézmények 

Forrás EFOP 1.4.2; EFOP 1.5.3; EFOP 3.9.2 

 

Feladat meghatározása Az agressziókezeléshez kapcsolódó 

készségek fejlesztése a felnőtt lakosság 

körében. 

Felelős Sarkadi Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

Indikátorok 20 fő bevonása 

Partnerszervezet B) Rendőrség - Sarkadi Rendőrkapitányság, D) 

Szociális intézmény - Kistérségi Humán 

Szolgáltató Központ, E) Egészségügyi 

alapellátási intézmények - Sarkadi Kistérségi 

Járóbeteg Szakellátó Központ 

Forrás EFOP 1.8.20 

 

 

Feladat meghatározása Azonnali reagálás az oktatási 

intézményekben előforduló erőszakos 

megnyilvánulásokra. A családi életre nevelés 

erősítése. 

Felelős Sarkadi Általános Iskola - Kossuth utcai 

tagintézmény, Sarkadi Általános Iskola - Gyulai 

úti tagintézmény Ady Endre - Bay Zoltán 

Gimnázium és Kollégium, Gyulai Szakképzési 

Centrum Ady Endre - Bay Zoltán 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Indikátorok 5 alkalommal fórum szervezése 

Partnerszervezet C) Oktatási intézmények - Békés Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat - Sarkadi 

Tagintézmény, D) Szociális intézmény - 

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, E) 

Egészségügyi alapellátási intézmények - Sarkadi 

Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

Forrás Saját forrás 
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Feladat meghatározása A családi erőszak kezelésével foglalkozó 

segítő szakemberek ismereteinek növelése, 

képzése. 

Felelős Sarkadi Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

Indikátorok 2 képzés a segítő szakemberek számára 

Partnerszervezet C) Oktatási intézmények, D) Szociális intézmény 

- Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

Forrás EFOP 1.4.2; EFOP 1.5.3; TOP 5.2.1 

 

Feladat meghatározása A családon belüli erőszak áldozatainak 

orvosi, jogi és pszichológiai segítése, 

mediálás, tanácsadás megszervezése. 

Felelős Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

Indikátorok 20 alkalommal tanácsadás szervezése 

Partnerszervezet A) Közigazgatás - Sarkad Város Önkormányzata, 

Sarkad Járási Hivatal, E) Egészségügyi 

alapellátási intézmények - Sarkadi Kistérségi 

Egészségfejlesztési Iroda 

Forrás TOP 5.2.1; EFOP 1.8.20 

 

 

Feladat meghatározása A válás és más családi krízishelyzetek 

feloldását felvállaló civil szervezetek, 

egyházak támogatása. 

Felelős Sarkad Város Önkormányzata 

Indikátorok 2 alkalommal a fejlesztési célok, a rendelkezésre 

álló források egyeztetése 

Partnerszervezet H) Civil szervezetek - Sarkad-Belvárosi 

Református Egyházközség, Sarkadi Római 

Katolikus Plébánia, Sarkadi Baptista Gyülekezet 

Forrás Pályázati és önkormányzati forrás 

 

 

Feladat meghatározása Médiakampányt folytatása, információk 

terjesztése, online és nyomdai tájékoztató 

anyagok terjesztése a családi erőszak ellen 

és a segítségnyújtással kapcsolatban 

Felelős Sarkadi Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 
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Indikátorok 10 alkalommal tematikus rendezvényen 

terjesztés 

Partnerszervezet B) Rendőrség - Sarkadi Rendőrkapitányság, C) 

Oktatási intézmények, D) Szociális intézmény - 

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, E) 

Egészségügyi alapellátási intézmények, F) 

Közösségi terek 

Forrás EFOP 1.8.20 

 

9.4 Az áldozattá válás megelőzése 

 

Célcsoport: elsődlegesen az időskorúak, a család- és gyermekvédelmi szolgáltatások terén 

megjelentek. 

 

Feladat meghatározása Az időskorúak áldozattá válásának 

megelőzése érdekében információ átadás, a 

védekezési képességek fejlesztése 

Felelős Sarkadi Rendőrkapitányság 

Indikátorok 50 fő elérése 

Partnerszervezet C) Oktatási intézmények, D) Szociális intézmény 

- Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, E) 

Egészségügyi alapellátási intézmények, H) Civil 

szervezetek - Sarkad-Belvárosi Református 

Egyházközség, Nyugdíjas Klub 

Forrás EFOP 1.5.3 

 

 

Feladat meghatározása A rendőrség és az állampolgárok 

kapcsolatának erősítése. Megfelelő 

információk biztosítása a rendőrség 

szerepéről 

Felelős Sarkadi Rendőrkapitányság 

Indikátorok 2 kommunikációs kampány szervezése 

Partnerszervezet E) Egészségügyi alapellátási intézmények - 

Sarkadi Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda, G) 

Sajtó, H) Civil szervezetek - Veress Ferenc 

Polgárőrség Közhasznú Szervezet, Sarkadi 
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Polgárőr Egyesület 

Forrás Saját forrás 

 

Feladat meghatározása Gyors, hatékony rendőrségi beavatkozás az 

egyes segélykérésekre. 

Felelős Sarkadi Rendőrkapitányság 

Indikátorok 2 kommunikációs kampány a segélykérésre 

Partnerszervezet D) Szociális intézmény - Kistérségi Humán 

Szolgáltató Központ, E) Egészségügyi 

alapellátási intézmények - Sarkadi Kistérségi 

Egészségfejlesztési Iroda, G) Sajtó, H) Civil 

szervezetek - Veress Ferenc Polgárőrség 

Közhasznú Szervezet, Sarkadi Polgárőr 

Egyesület  

Forrás Saját forrás 

 

Feladat meghatározása Az áldozattá válás kockázatának 

felismerésével kapcsolatos felkészítések 

szervezése a humánszolgáltatás terén 

dolgozók körében (különös tekintettel 

védőnők, idősgondozásban dolgozók, 

tanyagondnokok, polgárőrök, családvédelem) 

 

Felelős Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

Indikátorok 1 alkalommal egyeztető konferencia szervezése 

Partnerszervezet B) Rendőrség - Sarkadi Rendőrkapitányság, C) 

Oktatási intézmények, E) Egészségügyi 

alapellátási intézmények, H) Civil szervezetek - 

Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség 

Forrás Saját forrás 

 

 

Feladat meghatározása Az újszülöttek sérelmére elkövetett 

bűncselekmények csökkentése érdekében a 

nem kívánt terhesség megelőzéséről szóló 

felvilágosítások szervezése. 

Felelős Sarkad Város Önkormányzata Központi Orvosi 

Rendelő – Védőnői  Szolgálat 
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Indikátorok 4 alkalommal tájékoztató rendezvény tartása 

Partnerszervezet D) Szociális intézmény - Kistérségi Humán 

Szolgáltató Központ, E) Egészségügyi 

alapellátási intézmények - Sarkadi Kistérségi 

Járóbeteg Szakellátó Központ, Sarkadi Kistérségi 

Egészségfejlesztési Iroda, F) Közösségi terek, H) 

Civil szervezetek - Sarkad Város Egészségéért 

Közalapítvány, Gyermek és Családbarát 

Egyesület, Lépések a Holnapért Egyesület 

Forrás EFOP 1.4.2; EFOP 1.5.3 

 

Feladat meghatározása Az alkohol és a kábítószer hatásának 

tudatosítása az áldozattá válással 

kapcsolatban 

Felelős Sarkadi Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

Indikátorok 100 fő bevonása 

Partnerszervezet B) Rendőrség - Sarkadi Rendőrkapitányság, C) 

Oktatási intézmények, D) Szociális intézmény - 

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, H) Civil 

szervezetek - Független Egyesület 

Forrás EFOP 1.8.20 

 

Feladat meghatározása A sportszerű viselkedés kultúrájának 

erősítése a fizikailag gyengébbek védelme 

érdekében. 

Felelős Nintai Kyokushin Karate Sportegyesület 

Indikátorok 20 fő bevonása 

Partnerszervezet C) Oktatási intézmények, E) Egészségügyi 

alapellátási intézmények - Sarkadi Kistérségi 

Egészségfejlesztési Iroda, H) Civil szervezetek 

Forrás EFOP 1.5.3 

 

Feladat meghatározása Konfliktuskezelő programok integrálása az 

iskolai oktatásba, erőszakmentes 

problémamegoldó technikák tanítása. Az 

iskolán belüli kirekesztés elleni hatékony 

fellépés. 

Felelős Sarkadi Általános Iskola - Kossuth utcai 

tagintézmény, Sarkadi Általános Iskola - Gyulai 
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úti tagintézmény Ady Endre - Bay Zoltán 

Gimnázium és Kollégium, Gyulai Szakképzési 

Centrum Ady Endre - Bay Zoltán 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Indikátorok 100 fő bevonása 

Partnerszervezet D) Szociális intézmény - Kistérségi Humán 

Szolgáltató Központ, E) Egészségügyi 

alapellátási intézmények - Sarkadi Kistérségi 

Egészségfejlesztési Iroda 

Forrás EFOP 1.8.20 

 

 

Feladat meghatározása A gyermekvédelmi gondoskodásban 

nevelkedő fiatalok fizikai, anyagi 

kiszolgáltatottságának csökkentése 

érdekében szakmai érzékenyítés 

Felelős Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

Indikátorok 4 alkalommal tájékoztató konzultációs lehetőség 

biztosítása 

Partnerszervezet A) Közigazgatás, B) Rendőrség - Sarkadi 

Rendőrkapitányság, F) Közösségi terek, G) 

Sajtó, TEGYESZ 

Forrás Állami forrás 

 

Feladat meghatározása A diszkrimináció csökkentése, a különböző 

kultúrák, a hagyományokon alapuló 

viselkedési módok megismertetése a 

lakossággal, a különböző közszolgáltató 

intézményekben dolgozókkal 

 

Felelős Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár 

Indikátorok 200 fő bevonása 

Partnerszervezet A) Közigazgatás - Sarkadi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat, Sarkadi Román Nemzetiségi 

Önkormányzat, C) Oktatási intézmények, D) 

Szociális intézmény - Kistérségi Humán 

Szolgáltató Központ, E) Egészségügyi 

alapellátási intézmények - Sarkadi Kistérségi 

Egészségfejlesztési Iroda, H) Civil szervezetek 



34 
 

Forrás EFOP 1.5.3, TOP 5.2.1 

 

 

Feladat meghatározása Testi erőszak megelőzése önvédelmi alapvető 

fogások tanítása 

Felelős Nintai Kyokushin Karate Sportegyesület 

Indikátorok 50 fő bevonása 

Partnerszervezet B) Rendőrség , C) Oktatási intézmények, H) Civil 

szervezetek, Kistérségi Humánszolgáltató 

Központ 

Forrás TOP 5.3.1 

 

Feladat meghatározása Lelki sérülések megelőzése online és offline 

térben, alapvető kommunikációs fordulatok 

ismertetése, szakember segítségével 

szituációs gyakorlatok elvégzése 

Felelős Sarkadi Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

Indikátorok 4 alkalommal előadás megtartása 

Partnerszervezet C) Oktatási intézmények, E) Egészségügyi 

alapellátási intézmények 

Forrás EFOP 1.8.20 

 

Feladat meghatározása Cyber biztonsági ismeretek, beállítások, 

adatvédelem 

Felelős Sarkadi Rendőrkapitányság 

Indikátorok 4 alkalommal előelőadás megtartása 

Partnerszervezet C) Oktatási intézmények, D) Szociális intézmény 

- Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, E) 

Egészségügyi alapellátási intézmények - Sarkadi 

Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 

Forrás Saját forrás 
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9. 5 Bűnismétlés megelőzése 

 

Célcsoport: Az ismételt bűnelkövetés terén különösen veszélyeztetettek 

 

Feladat meghatározása A büntetés-végrehajtási intézményekből 

szabadulók társadalmi integrációjának 

elősegítése, az újrakezdés esélyének 

támogatása 

Felelős Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

Indikátorok 2 alkalommal fórum tartása az érintett 

szervezetekkel, szakemberekkel 

Partnerszervezet A) Közigazgatás - Sarkad Város Önkormányzata, 

B) Rendőrség - Sarkadi Rendőrkapitányság, H) 

Civil szervezetek 

Forrás TOP 5.2.1, EFOP 1.5.3 

 

 

Feladat meghatározása Az igazságszolgáltatás és a bűnüldözés  

folyamatos együttműködése az egészségügyi 

szolgálatokkal, szociális ellátó rendszerrel és 

a gyermekvédelmi intézményekkel 

Felelős Sarkadi Rendőrkapitányság 

Indikátorok 2 alkalommal fórum tartása 

Partnerszervezet A) Közigazgatás - Sarkad Járási Hivatal, D) 

Szociális intézmény - Kistérségi Humán 

Szolgáltató Központ, E) Egészségügyi 

alapellátási intézmények, H) Civil szervezetek - 

Független Egyesület 

Forrás Saját forrás 

 

 

Feladat meghatározása Drog- és alkoholmentes alternatív szabadidős 

programok szervezése büntetés hatálya 

alatt állók és az utógondozottak számára. 

Felelős Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

Indikátorok 10 fő bevonása 
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Partnerszervezet E) Egészségügyi alapellátási intézmények - 

Sarkadi Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda, F) 

Közösségi terek H) Civil szervezetek 

Forrás EFOP 1.5.3 

 

 

Feladat meghatározása A jogkövető magatartás kialakítására irányuló 

programok terjesztése, a családi felelősség 

tudatosítása. Jogkövetkezmények 

megismertetése 

Felelős Sarkadi Rendőrkapitányság  

Indikátorok 2 alkalommal előelőadás megtartása 

Partnerszervezet A) Közigazgatás - Sarkad Város Önkormányzata, 

Sarkadi Járási Hivatal, Sarkadi Kistérségi 

Egészségfejlesztési Iroda, C) Oktatási 

intézmények, D) Szociális intézmény - Kistérségi 

Humán Szolgáltató Központ 

Forrás Saját forrás 

 

Feladat meghatározása A gyermekvédelmi gondoskodásban lévők 

számára erőszakmentes konfliktusfeloldó 

technikák tanítása 

Felelős Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

Indikátorok Felvilágosító jellegű tréning telephelyenként 

évente 1-1 alkalommal, 20-20 fő bevonásával 

Partnerszervezet C) Oktatási intézmények 

Forrás Saját forrás, EFOP 1.4.2 

 

Feladat meghatározása A kortárs csoportok negatív hatásainak 

csökkentésére irányuló rendezvények 

 

Felelős Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

Indikátorok 2 db rendezvény szervezése 

Partnerszervezet C) Oktatási intézmények 

Forrás EFOP 3.2.9, EFOP 1.4.2 

 

Feladat meghatározása Bűnözéssel kapcsolatos motiváció felderítése 

és a kiváltó ok megszűntetésében 
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segítségnyújtás 

Felelős Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

Indikátorok 10 interjú felvétele 

Partnerszervezet B) Rendőrség - Sarkadi Rendőrkapitányság, E) 

Egészségügyi alapellátási intézmények - Sarkadi 

Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda, H) Civil 

szerveztek – Független Egyesület, Sarkadi Járási 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

Forrás EFOP 1.5.3 

 


