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A koncepció jogi alapjai: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 17. pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között szerepel a 
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. Tehát az önkormányzat a 
feladatellátás körében jogosult saját közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciót 
megalkotni és a megvalósításáról gondoskodni. 
 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési önkormányzat 
és a rendőrség kapcsolatát, együttműködését határozza meg. Felhívja a rendőri és az 
önkormányzati vezetőket a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok közös ellátására. A 10. 
§ (4.) bekezdése kimondja, hogy ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a saját 
szervezetén belül közbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottságot hoz létre, akkor a 
rendőrkapitány a bizottság munkáját feladatai ellátásához szükséges tájékoztatás 
megadásával köteles elősegíteni. 
 
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X.7.) Korm. 
határozatban megfogalmazódik, hogy a közbiztonság a társadalom életminőségének a 
része, olyan kollektív, értékekkel bíró termék, amelynek kialakítása és megőrzése közös 
ügy. Magyarország kriminálpolitikai törekvése a közrend erősítése, a közterületek 
biztonságának fokozása, a bűnözés mennyiségi visszaszorítása, csökkentése, a bűnözéssel 
okozott károk és negatív hatások enyhítése, megfelelő védelem biztosítása, az 
állampolgárok biztonságérzetének javítása, valamint kiemelten drog-prevenciós 
tevékenység a helyi sajátosságok figyelembevételével. 
 
A Polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. 
törvény, mely a közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltő önkéntes 
társadalmi szerveződés hatékony működésének biztosítása, valamint e szerveződésnek a 
rendőrséggel, az önkormányzatokkal, a rendészeti szervekkel és a lakosággal való 
együttműködése keretet fogalmazza meg. 
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A koncepció alapvető célja és szükségessége: 
 
A bűnmegelőzés a rendszerváltás óta központi probléma Magyarországon. A bűnözés 
kihívásaira a közbiztonság, a jogbiztonság és a közbizalom javítása érdekében kiemelt 
hangsúlyt kap a kormányzat részéről az a gyakorlat, hogy megfeleljünk a nemzetközi 
normáknak és elvárásoknak. 
 
A helyi önkormányzatok Európai Chartája kimondja: „A helyi közrend és közbiztonság 
védelme elsősorban a helyi önkormányzatok feladata, az állam pedig garanciát vállal a 
közbiztonság helyi szintű finanszírozására”. Hosszú távú prevenciós közegre és 
szemléletre van szükség, ahol a közös gondolkodás, az önkormányzatiság elve, a 
bűnmegelőzés társadalmi kezelésére irányuló szemlélet érvényesül. 
 
A társadalmi bűnmegelőzési stratégia, annak megvalósítását szolgáló kormányzati 
cselekvési program, csak az önkormányzatok közreműködésével válhat a helyi 
társadalompolitika részévé. 
 
A bűnmegelőzés a közbiztonságot szolgálja, amely azt jelenti, hogy az állampolgárok 
jogaikat és kötelezettségeiket biztonságban, félelem nélkül érvényesíthetik. 
 
A közbiztonság a megélhetés, a szociális, az egészségügyi, a kulturális ellátottsághoz való 
jogot is jelenti, továbbá a köz- és magánélet harmóniájára való törekvést, a demokratikus 
társadalom követelményeihez való alkalmazkodást. 
 
Kiemelt terület a bűnelkövetés visszaszorításának a drogfogyasztás csökkentése, melynek 
érdekében 2018. 06. 19-én Nógrád Megye is kapcsolódott az országosan létrejövő 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokhoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 
Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatósága azért támogatja a fórumok létrejöttét, mert az 
adott településen összefoghatók azok az intézmények, melyek a helyi drogprobléma 
kezelésében  közvetlenül szerepet vállalhatnak a Nemzeti Drogellenes Stratégia 
célkitűzéseinek helyi szinten történő megvalósításával. 
 
A megelőzési koncepció célja a közlekedésbiztonsági, a baleset-megelőzési feladatok 
megvalósítása. Az állampolgárok (gyermekek és felnőttek egyaránt) jogkövető, 
biztonságos közlekedés felé irányítása. 
 
Pásztó város közigazgatási területén a bűnözés visszaszorítására lokális közügyként 
megfogalmazott bűnmegelőzési koncepcióval kívánunk hatékonyan reagálni. 
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1./ A helyi szabályozás kialakítása 
 
A helyi bűnmegelőzési stratégia, koncepció 
Az adott terület bűnügyi helyzetét, a megfogalmazott bűnmegelőzési célokat, a 
felhasználható eszközöket, módszereket, és az együttműködőket tartalmazó dokumentum. 
A Képviselőtestület határozatban fogadja el. 
 
A bűnmegelőzési munkaterv 
Meghatározott időszakra (4 évre) vonatkozó munkaterv, amely tartalmazza a 
„stratégiában” megfogalmazott célok elérése érdekében végrehajtandó feladatokat, 
határidőket, felelősöket. 
A Képviselőtestület fogadja el határozatban. 
 
A végrehajtást segítő intézkedések 
A jegyző, mint a polgármesteri hivatalt vezető személye, gondoskodik arról, hogy a 
hivatali egységek és az érintett önkormányzati fenntartású intézmények teljesítsék a 
feladatokat. 
Együttműködési megállapodások keretében a társszervek (rendőrség, polgárőrség, 
oktatási intézmények) működjenek közre a kitűzött célok megvalósításában. 
 
 
2./ A társadalmi integráció biztosítása 
 
Beavatkozási területek: 

• oktatás, 
• szociális ellátás, 
• megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása, 
• foglalkoztatás, 

 
Célok: 

• a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, 
• közlekedésbiztonság, 
• településbiztonság fokozása, 
• az áldozattá válás megelőzésével és az áldozatok segítésével kapcsolatos célok, 
• a bűnismétlés megelőzéséhez szükséges célok elérése, 
• az időskorúak áldozattá válásának megelőzése, 
• a hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozókhoz kapcsolódó megelőzési 

stratégia, 
 
Módszerek: 

• megelőzési feladatokat ellátó klub létrehozása, 
• tájékoztató előadások, 
• életvezetési tanácsadás, 
• szociális támogatás a rászorulóknak, 
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• az iskolai hiányzások csökkentése, 
• munkanélküliek tartós foglalkoztatása közmunka keretében, 
• a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítése, 

 
Tájékoztatások: 

• internetfüggőség csökkentése,  
• drogprevenció, 
• gyermek- és ifjúságvédelmi tájékoztatók,  
• családon belüli erőszak megelőzése, tájékoztatás a segítő szervezetekről, 
• bűnmegelőzési és büntetőjogi tájékoztatás, fiatalkori bűnözés csökkentése, 

bűnismétlés megelőzése, 
• vagyonvédelmi tájékoztatás, 
• áldozattá válás megelőzésére tájékoztatók, áldozatsegítés, 

 
 
3.) A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése 
 

• Közreműködés az alkohol és kábítószer ártalmait a fiatalkorúaknak bemutató 
felvilágosító munkában. 

• Megelőzési (drog-prevenció, áldozatvédelem, baleset-megelőzés) feladatokat 
ellátó klub létrehozása. 

• Tájékoztatások szülőknek, gyermekvédelmi gondoskodás alatt állók esetében a 
gyámhatóságnak. 

• A gyermek- és fiatalkorúak korcsoportjai sajátosságait tartalmazó, a 
bűnmegelőzést és devianciák visszaszorítását szolgáló információk hasznosítása a 
bűnmegelőzés központi és helyi rendszereiben. 

• Elősegíteni a kiskorúak által és sérelmükre elkövetett bűncselekmények üldözését, 
a speciális rendelkezések megtartását, kezdeményezni a szükséges 
gyermekvédelmi intézkedéseket. 

• Együttműködés kialakítása devianciák kockázati tényezőinek jelzésére és a korai 
pszicho-szociális beavatkozásra. 

• Iskolából kimaradt fiatalok képzésének megszervezése. 
• A sportlétesítmények, oktatási intézmények sportolást szolgáló helyiségeinek 

megnyitása a fiatalok szabadidős tevékenység tartalmas, egészséges eltöltéséhez. 
• Az iskolai leszakadás megelőzése, a tanulási nehézségek kezelése, 

tehetséggondozás a hátrányos helyzetű gyermekek részére – tanoda program 
keretében. 

• Az erőszakmentes konfliktuskezelő technikák integrálása az oktatási, nevelési 
programba. 

• Elősegíteni a roma lakosság körében végzett bűnmegelőzést, iskolai 
felzárkóztatást, a fiatalok szabadidős tevékenységének hasznos eltöltését. 

• Anyagi forrás megteremtése a bűnmegelőzést is szolgáló helyi szabadidős, 
kulturális és sportprogramokhoz, különös figyelemmel a szegregált fiatalok 
képességeinek feltárására. 

 
 
4.) A városban élők biztonságának, biztonságérzetének erősítése 
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• Térfigyelő eszközök alkalmazásának elemzése, lehetőség szerint további bővítése 

a város közigazgatási területén. 
• Az önkormányzat és a rendőrség együttműködésének erősítése. 
• A városokban lakó időskorúak személyes biztonságának növelése, az áldozattá 

válás kockázatának ismertetésével, önvédelmi képességük fokozásával. 
• A jogkövetés és a felelősségtudat kultúrájának terjesztése a fiatalok körében.  
• Rendszeres oktatás az óvodákban, iskolákban a közlekedési szabályok 

betartásának fontosságára, a közterületi eszközök, köztéri bútorok rongálásának 
tilalmára. 

• A városi oktatási intézményekben, gyermekvédelmi-felelősi hálózat további 
erősítése.  

• A jogalkalmazói gyakorlatban az engedélykiadásoknál súlyozottan figyelembe kell 
venni a bűnmegelőzés szempontjait is (pl. rendezvények engedélyezésénél). 

• A szórakozóhelyek nyitvatartási rendjének szabályozásával a helyi közösség 
biztonságát és nyugalmát szolgáló szabályozás érvényesítése, lakossági jelzések 
figyelembe vétele az engedélyek kiadása során.  

 
 
 
5.) Családon belüli erőszak megelőzése 
 

• A családon belüli erőszak körülményeinek feltárásának segítésére együttműködés 
a Család és Gyermekjóléti Központtal, az általános iskolákkal, a rendőrséggel. 

• Alkoholista életmód által veszélyeztetett gyermekek preventív védelme, a korai 
beavatkozás, jelzés a védelmi és a szakellátást biztosító szolgálatoknak. 

• A jogerősen elítéltek és az önként jelentkezők számára rehabilitációs programok és 
tréningek szervezése. 

• A családon belüli erőszak áldozatainak orvosi, jogi és pszichológiai segítése. 
Együttműködés a Pásztói Margit Kórházzal. 

• Azonnali reakció az iskolákban előforduló erőszakos megnyilvánulásokra. Iskolai 
erőszakkal kapcsolatos bűnmegelőzési tájékoztatások szervezése. 

 
 
6. Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés 
 

• Az áldozat tájékoztatása az áldozatsegítő szervezetekről, ügyfélszolgálatokról 
ahová segítségért fordulhat. 

• A valószínűsíthető áldozatok körének (főként az időskorú lakosság) 
biztonságnövelése, az áldozattá válás kockázatának ismertetésével, önvédelmi 
képességük fokozása. 

• Az áldozatsegítés jogi lehetőségeiről tájékoztatás. 
• A szegregált rétegek, családok számára áldozatvédelmi programok bevezetése, 

működtetése. 
• A vagyontárgyak tulajdonosi jelölésének népszerűsítése. 
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7.) A bűnismétlés megelőzés 
 

• A büntetés-végrehajtási intézményekből szabadulók társadalmi integrációjának 
elősegítése. 

• Iskola utáni és nyári szüneti elfoglaltságok szervezése az utógondozás hatálya alatt 
álló fiatalkorúak és fiatal felnőttek számára. 

• Önkormányzati feladatvállalás a területen élő bűnelkövetők reintegrációjának 
megvalósításában, együttműködés a pártfogó felügyelettel. 

 
 
8.) Bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási, rendészeti szervek együttműködési 
területei 
 
Rendőrség 
 
A Pásztói Rendőrkapitányság a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, a balesetek megelőzése 
szempontjából az önkormányzattal rendszeres szakmai kapcsolatban áll. Az 
állampolgárok biztonságérzetének növelése és a jogrend betartásának érdekében 
együttműködik az önkormányzattal, polgárőrséggel, a civilszervezetekkel (pl. 
erdészettel). 
 
Polgárőrség 
 
Városunkban Polgárőr Egyesület működik. Célja a közrend és közbiztonság 
biztosításának elősegítése. 
A polgárőr mozgalom biztosítja a közbiztonság javításáért és megszilárdításáért tenni 
akaró állampolgárok szervezett és célirányos részvételét a bűnözés elleni fellépés, a 
bűnmegelőzés, a közlekedés biztonsága, a gyermek– és ifjúságvédelem társadalmi 
feladatainak megvalósításában. 

• a város éjszakai nyugalmának és értékeinek megőrzésében a rendőrség 
munkájának segítése, 

• közintézmények, boltok, vállalkozók telephelyeinek ellenőrzése, 
• az iskolák környékének baleset-megelőzési, közlekedés segítési feladatait 

rendszeresen ellátja, 
• a piac területének rendszeres ellenőrzése, 
• üdülőterületek ellenőrzése, 
• különböző rendezvényeken a közrend biztosításának segítése, 
• a közlekedés biztonságában, az ifjúságvédelemben, az értékmegőrzésben való 

hatékony együttműködés. 
 
Oktatási intézményeink 
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Óvoda, általános iskola, gimnázium az alapvető feladataik mellett gyermek-és 
ifjúságvédelmi feladatokat is ellátnak. 
A jelzőrendszer tagjai: társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyházak, egészségügyi 
szolgáltatást nyújtók, védőnői szolgálat, házi- és gyermekorvosok, nevelési tanácsadó, 
ügyészség, bíróság, pártfogói felügyelet és a város lakossága.  
A jelzőrendszer minden tagjának fontos szerepe van a város bűnmegelőzésében, a 
lakosság biztonságérzetének fokozásában. 
9.) Feladatmeghatározások 
 
Az ember legalapvetőbb igénye a biztonság szükséglete. A bűnmegelőzés a 
közbiztonságot szolgálja, amely azt jelenti, hogy az állampolgárok jogaikat és 
kötelezettségeiket biztonságban, félelem nélkül érvényesíthetik. 
 
A bűnmegelőzéssel kapcsolatos intézkedések, beavatkozások célja, a bűnözés mennyiségi 
csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi javítása, történjék az a 
bűnelkövetési alkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző okok hatásának 
mérséklésével, vagy a sértetté válás megelőzésével. 
 
Közismert, hogy Magyarországon gyakoribbá vált a fiatalkori bűnözés, különösen a 
vagyon elleni bűncselekmények tekintetében. A fiatalok növekvő részének 
szocializációjává vált az aktív vagy passzív kábítószer-tapasztalat, az alkoholfogyasztás.. 
A kutatási tapasztalatok szerint minél fiatalabb korban fordul elő a bűnelkövető 
magatartás, annál nagyobb az esély a bűnismétlésre vagy a bűnözői életmód 
kialakulására. A fiatalok azonban nemcsak elkövetői, de áldozatként elszenvedői is a 
bűnözésnek. 
 
Az önkormányzatnak fokozottan szerepet kell vállalnia a gyermek- és fiatalkori bűnözés 
megelőzésében. Lehetőséget kell teremtenie az alkohol- és drogprevencióban érintett 
valamennyi szervezet és intézmény együttműködésére.  
 
Meg kell szervezni a bűnmegelőzést is szolgáló helyi szabadidős, kulturális és 
sportprogramokat. 
 
A hatékony bűnmegelőzés érdekében együtt kell működni az önkormányzatokkal a 
rendőrség, polgárőrség mellett a család- és gyermekjóléti szolgálatnak, a védőnői 
szolgálatnak, az oktatási-nevelési, kulturális intézményeknek, a civil és üzleti 
szférának, az egyházaknak, a helyi médiának. 
 
 
Pásztó város bűnmegelőzési koncepciójában megfogalmazott feladatok: 
1./ A helyi szabályozás kialakítása 
 A végrehajtásért felelős: alpolgármester 
 
2./ A társadalmi integráció biztosítása: 
 A végrehajtásért felelős: alpolgármester, igazgatási, szociális és szervezési  

osztály,  
 Együttműködők: rendőrség, polgárőrség,  

család- és gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat,  



9 
 

 

oktatási-nevelési és kulturális intézmények 
 
3./ Gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzési, csökkentése: 
 A végrehajtásért felelős: alpolgármester, igazgatási, szociális és szervezési  

osztály,  
Együttműködők: rendőrség, polgárőrség,  
család- és gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat,  
oktatási-nevelési és kulturális intézmények 

 
4./ A városban élők biztonságának, biztonságérzetének erősítése: 
 A végrehajtásért felelős: alpolgármester, igazgatási, szociális és szervezési  

osztály,  
Együttműködők: rendőrség, polgárőrség,  
család- és gyermekjóléti szolgálat, oktatási-nevelési és kulturális intézmények 

 
5./ Családon belüli erőszak megelőzése: 
 A végrehajtásért felelős: alpolgármester, igazgatási, szociális és szervezési  

osztály,  
Együttműködők: rendőrség, polgárőrség,  
család- és gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat,  
oktatási-nevelési és kulturális intézmények 

 
6./ Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés: 
 A végrehajtásért felelős: alpolgármester, igazgatási, szociális és szervezési  

osztály,  
Együttműködők: rendőrség, polgárőrség,  
család- és gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat,  
oktatási-nevelési és kulturális intézmények 
 

7./ A bűnismétlés megelőzése: 
 A végrehajtásért felelős: alpolgármester, igazgatási, szociális és szervezési  

osztály,  
Együttműködők: rendőrség, polgárőrség,  
család- és gyermekjóléti szolgálat, oktatási-nevelési és kulturális intézmények 
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Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Pásztó 
város közbiztonsági, bűn- és balesetmegelőzési, ifjúságvédelmi koncepciójának (2019-
2023) elfogadásáról szóló javaslatot és azt a melléklet szerint elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pásztó, 2019. március 12. 
 
         Bodrogi István 
         alpolgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
  dr. Sándor Balázs 
  jegyző 
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1. sz. melléklet 
 

Védőburok Klub 
 

Biztonságban Pásztón 
 

Klubprogramok  
(minden szerda 15:00-17:00, könyvtár, olvasóterem) 

 
 

JANUÁR 
Aktualitások a naptár, az év első napja, vízkereszt 
Rendőrségi tájékoztatók alkalmi alkohol/drog fogyasztás, a téli közlekedési veszélyei 
Egészségmegőrzés ünnepek étrendjei, újévi fogadalmak, a fogyókúrák, bulémia,  
Hagyományőrzés jurta falvak, a jurta felépítése, anyaga, berendezése 
 
 

FEBRUÁR 
Aktualitások a farsang eredete, busójárás, maszkabál 
Rendőrségi tájékoztatók mit jelent a legális drog, energia italok, kávé, cigaretta, 

alkohol 
Egészségmegőrzés farsangi fánk, hogyan hat az energia ital, kik a fogyasztói 
Hagyományőrzés lovas nemzet, a ló az elődeink életében 
 
 

MÁRCIUS 
Aktualitások március 15. más szemszögből, március 21. a tavasz kezdete 
Rendőrségi tájékoztatók legális drogok: gyógyszerek, függőségek 
Egészségmegőrzés a tavaszi vitaminhiány, tavaszi fáradtság 
Hagyományőrzés egy régi tanya élete, történetek a nyugdíjas klub tagjaitól 
 
 

ÁPRILIS 
Aktualitások a Húsvét története, hogyan számoljuk ki mikor van húsvét 
Rendőrségi tájékoztatók internet előnyei, darknet, internetes játékok (kékbálna) 
Egészségmegőrzés ételallergia, „mentes”világ, húsétel vagy vegetáriánus 
Hagyományőrzés mi az a kukoricacsuhé fosztás, a tél a régi falvakban 

„Körhinta” című film megtekintése 
 
 

MÁJUS 
Aktualitások a Munka Ünnepe, miért ünnepeljük, mi az a majális 
Rendőrségi tájékoztatók az áldozatok szerepe az áldozattá válásban, a viktimológia 
Egészségmegőrzés cukor problémák, természetes cukrok, méz, gyümölcscukor 
Hagyományőrzés íjászat, lovasíjászat, „A lovasíjász” Kassai Lajos film 
 
 

JÚNIUS 
Aktualitások a Pünkösd története, hogyan számoljuk ki mikor lesz Pünkösd 
Rendőrségi tájékoztatók áldozatvédelem, áldozat segítés, „kulcsos gyerekek” 
Egészségmegőrzés bio élelmiszerek, „Élelmiszeripar Rt” film 
Hagyományőrzés ősi értékek, fontos-e a hagyomány őrzése, családi 

hagyományok 
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JÚLIUS 
Aktualitások a magyar tenger, a Balaton és Velence vizei,  
Rendőrségi tájékoztatók a nyár veszélyei, vízi balesetek, „egyedül otthon” „segítség 

elvesztem” 
Egészségmegőrzés napozás és úszás, mi történik a felhevült test hirtelen 

lehűlésekor 
Hagyományőrzés elődeink harci technikája a baranta 
 
 

AUGUSZTUS 
Aktualitások Szent István napi ünnepség és eredete, új kenyér ünnepe 
Rendőrségi tájékoztatók tűzgyújtás, tűzvédelem, természetvédelem 
Egészségmegőrzés gyümölcskúrák a nyár előnyei (dinnye, őszibarack stb.) 
Hagyományőrzés a baranta technikái, vívás, birkózás, íjászat, lovaglás 
 
 

SZEPTEMBER 
Aktualitások iskolakezdés, mióta van iskola? hogyan tanultak az iskola előtt 
Rendőrségi tájékoztatók családon belüli erőszak a gyermek szemével, segítő 

szervezetek 
Egészségmegőrzés alapvető elsősegély ismeretek 
Hagyományőrzés palócvilág, népviseletek, eszközök a környezetünkben 
 
 

OKTÓBER 
Aktualitások október 23. történeti áttekintés 
Rendőrségi tájékoztatók 112 a hatóságok helyes értesítése, mit jelent a segélyhívás? 
Egészségmegőrzés szőlő, szőlőlé, must, bor (étel-ital) 
Hagyományőrzés különleges hagyományok a világból 
 
 

NOVEMBER 
Aktualitások Mindenszentek története, temetkezési szokások 
Rendőrségi tájékoztatók közlekedésbiztonság, csúszás-, fagyásveszély biztonságos 

szabadidő eltöltés 
Egészségmegőrzés mentőápolók tájékoztatója a tipikus téli balesetekről 
Hagyományőrzés néptánc 
 
 

DECEMBER 
Aktualitások Karácsony története, karácsony a világ más pontjain. 
Rendőrségi tájékoztatók Karácsonyi tűzesetek, Újévi bulizás és veszélyei, drog-

prevenció 
Egészségmegőrzés A téli időjárás velejárója a megfázás? 
Hagyományőrzés A Karácsony hagyománya. A család hagyománya. 
 
 

 














	PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
	3.) A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése
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