PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY
1.
2.

A település neve: Váncsod Községi Önkormányzat
Röviden a településről (max. 100szó)

Váncsod község Hajdú- Bihar megye déli részén, Gáborján és Mezőpeterd között fekvő, Bihari síkhoz
tartozó település. Megközelíthető a 42. számú útról. Az 1992-ben átadott Váncsod-Gáborján összekötő
útszakasz hozzájárult a település további fejlődését hátráltató zsáktelepülés megszüntetéséhez. A KSH
2017.évi adatai alapján 1.169 fő a település lakónépessége. Váncsod legkorábbi említése 1213-ból való.
2015. január 1-től a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Váncsod és Gáborján közigazgatásával
működik. A község ma is mezőgazdasági jellegű. A korábban működő szövetkezetek egyesüléséből
létrejött Rákóczi MGTSZ, 1993-tól Rákóczi Gazdaszövetkezetként működik tovább. Kevesen ingáznak
el dolgozni a településről. A település infrastrukturális ellátottsága jó. A közintézmények állaga jó,
korszerűsítésük folyamatosan történik.
3.

A jó gyakorlat a pályázati kiírás alábbi területére vonatkozik (kérjük x-szel jelölni a következő felsorolásból):
1.Közös-többszörös” – a településen élő romák és nem romák példaértékű közös(ségi) programjai,
tevékenységei 
2. Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése



4.
A jó gyakorlat elnevezése
Biztonságban Váncsodon
5.
Adjon rövid összefoglalót a jó gyakorlatról
(max. 200 szó terjedelemben – kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben pályázata a döntőbe kerül, ezt a rövid
leírást szeretnénk használni sajtócélokra is)
Az egészség mellett meghatározó szempont az emberek számára, hogy nyugodt körülmények között
élhessenek, biztonságban tudják családjukat és értékeiket. Településünkön a program kidolgozását és
megvalósítását megelőzően a közbiztonsági helyzet rossz volt. Az emberek egyre inkább féltek saját
otthonaikban is. A település adottságait és lehetőségeit felmérve dolgoztuk ki programunkat kapcsolódva az
önkormányzat által kidolgozott és megvalósított foglalkoztatási és egyéb szociális és fejlesztési programokra.
Olyan programot kívántunk elindítani, amely hatékony, viszonylag rövid időn belül már érzékelhető változást
okoz, amely fenntartható és igény szerint adaptálható. Már a kezdetekkor tudtuk, hogy a program
eredményessége a megvalósításhoz szükséges feltételek biztosításán túl nagymértékben függ a
nyilvánosságtól, a folyamatos kommunikációtól és a partneri kapcsolatoktól, együttműködésektől. A program
által elért eredmények mérhetőek és hivatalos adatbázisokkal alátámasztottak. A település közbiztonsági
helyzetének normalizálása és javítása minden további fejlesztési program megvalósíthatóságának az alapját és
egyben a település jövőjét is jelentette. Természetesen egy település életében mindig van és lesznek olyan
célkitűzések, melyek elérése meghatározó és fontos az ott élők számára. Ilyen célkitűzés a közbiztonság
helyzete, a településen élők biztonságérzetének mértéke. Munkánkat ennek szolgálatába állítottuk és
valamennyien önkéntesen látjuk el a feladatunkat. Közösségünk fejlődése mérhető és jelentős változáson ment
keresztül, melyhez hozzájárul részben az általunk megvalósított program és az abban résztvevők
példamutatása, tevékenysége.

6.
Felhasználtak-e EU pályázati forrásokat a gyakorlat megvalósításában?
Igen 
Nem 
7.

Amennyiben igen, a benyújtott projektjavaslat azonosító száma:

8.
A projekt végrehajtásával megbízott személy adatai:
Név, és az önkormányzatban
betöltött pozíció:
Cím:
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Telefon:
Е-mail:
Alulírott tanúsítom, hogy a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak.
Polgármester neve: Szalay Csaba
P.H.
Aláírás
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INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL
9.
A település legfőbb problémái
Írja le az önkormányzat fő problémáit, hivatkozzon hivatalos dokumentumokra, amennyiben az szükséges (max. 100
szó).
Településünkön kevés a munkalehetőség, a családok többsége hátrányos, vagy halmozottan hátrányos
helyzetű, melynek számos közvetett hatása volt érzékelhető a 2010-es évek elején (munkanélküliség
relatív mutatója a településen 2010.október hónapban a NFSZ. adatbázisa alapján: 14,50 %, 2017.
október hónapban: 6,22 %). Továbbá a határ közelségéből adódóan fokozott feladatunk volt és van a
közbiztonság, a településen élők biztonsága érdekében. Az önkormányzat felismerve annak jelentőségét,
hogy a foglalkoztatási programokon és a polgárőrség támogatásán keresztül milyen jelentős mértékben
tudja pozitív irányba változtatni ezt az állapotot, programokat, koncepciókat dolgozott ki, pályázatokat
nyújtott be és aktív résztvevőként támogatta a polgárőrség szervezett keretek közötti megalakulását és
működését.
10. A probléma leírása, amelyre a gyakorlat megoldást nyújt
Írja le az okokat, összefüggéseket, amelyre a gyakorlattal választ kívántak adni, megnevezve a csoportokat, a módszereket,
időzítést is (max. 200 szó).
A településen, amikor elkezdtük kidolgozni, majd megvalósítani a programunkat rosszak voltak az itt élő
emberek szociális körülményei, nem volt munkalehetőségük, gyakori volt az úgynevezett megélhetési
bűnözés. A polgárőrség megalakulásától kezdődően folyamatosan és több csatornán keresztül
tájékoztatjuk a lakosságot a polgárőrség tevékenységével és elért eredményeivel kapcsolatban. Napi
közvetlen kapcsolatban vannak a lakossággal, továbbá részt vesznek mindig a települési rendezvényeken
is. Hatékonyságunk érdekében megteremtettük azokat a feltételrendszereket pályázatok az OPSZ és a
megyei szövetség, valamint a helyi önkormányzati támogatás segítségével, melyek a hatékony
feladatellátáshoz szükségesek (pl. kerékpárok, gépjármű), támogattuk tagjaink képzését és a lakosság
minél szélesebb körű bevonását. Utóbbi tekintetében szintén javuló tendencia figyelhető meg és a
polgárőrség tevékenységének eredményes megítélésére való tekintettel a kezdeti 32 főről mára 47 fő
teljesít önkéntes szolgálatot polgárőrként. A fenti pontban bemutatott munkanélküliségi adatok alakulása jól
igazolja azt, hogy a munkánk eredményeképpen mintegy felére tudtuk csökkenteni a munkanélküliek
számát. A polgárőrség működésének hatékonyságát igazolja a Prevenciós Bűnözés- Statisztikai
Adattárban nyilvántartott adatatok, mely szerint az összes bűncselekmények száma 2011.év januárjában
43, és ugyanez a mutató 2017.év januárjában pedig már 18 volt. Programunkkal olyan élhető közeget
kívántunk biztosítani a helyi lakosok számára, ahol biztonságban és jól érezhetik magukat. Ahol a
családjukat és értékeiket biztonságban tudhatják.
11. A jó gyakorlat bevezetésének céljai
Mit kívántak elérni a gyakorlat bevezetésével? Ki a gyakorlat célcsoportja? (max. 100 szó).
A jó gyakorlat bevezetésével elsődlegesen a település közbiztonsági helyzetén, az itt élő emberek
életkörülményein kívántunk javítani. Ugyanakkor nem utolsó szempont az sem, hogy a polgárőrségen
keresztül tudtuk és tudjuk javítani a közösségünket, a közösségi együttműködést, a településen élők
kötődését a településhez, továbbá példát tudunk mutatni a fiatalabb generációnak a közösség érdekében
végzett önkéntes tevékenységek fontosságáról. A településen élők életkörülményeinek javítása a település
jövője érdekében meghatározó jelentőséggel bír. Az e célból elindított és jelenleg is futó programok
sikeressége jelentős mértékben függ a pályázatban bemutatott jó gyakorlattól. Az elindított
kezdeményezésünk és a polgárőrség tevékenységének célcsoportja a település teljes lakossága.
12. A jó gyakorlat kezdeményezése és előkészítése
Ki kezdeményezte probléma megoldását (önkormányzat, állampolgárok, támogató, civil szervezet, magáncég stb.)? Ki
tervezte meg a jó gyakorlatot, és milyen lépésekkel (stratégiaalkotás, akcióterv, projekt javaslal) tervezték annak
végrehajtását? A jó gyakorlat az önkormányzat általános stratégiájának része, vagy speciális stratégiát alkottak erre a
célra? Miért e kezdeményezés mellett döntöttek? (max. 300 szó)
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A településen azonosított problémák megoldását az önkormányzat mellett a helyi lakosság is
kezdeményezte, hiszen ez egy közös érdek volt. A 2010-es évek elejére nyilvánvalóvá vált számunkra,
hogy nekünk is aktív szerepet kell vállalnunk annak érdekében, hogy ez a rohamosan romló tendencia
megállításra és visszafordításra kerüljön. A településünk jövője múlott ezen a lépésen. Az országos
tendenciával megegyezően sajnos településünkön is fokozatosan csökken a lakosságszám. Felismertük,
hogy abban az esetben, ha nem tudunk változtatni a körülményeken és nem tudunk nyugodt és békés
környezetet teremteni, akkor a település értékei eltörpülnek és tovább fog csökkeni a lakosok száma. A
megvalósítás tekintetében is közösen dolgoztunk már a kezdetektől fogva, hiszen tudtuk ez csak így
vezethet eredményre. A Polgárőr Egyesület megalakulását megelőzően 2013.évben már önkéntes alapon
elkezdett a közbiztonság javítása érdekében dolgozni. Az önkormányzat kezdeményezésére és aktív
közbenjárására alakítottuk meg és kezdtük el működésünket bejegyzett nonprofit szervezetként
2014.évtől. Az önkormányzat mindenben támogatta a szervezet megalakulását és működését, s
településvezetőként is fontosnak tartottam, hogy személyesen is aktív szerepet vállaljak a polgárőrségben,
önkéntes munkámmal támogassam a szervezetet. A polgárőr egyesület tevékenységét egyrészt a
hatályos jogszabályi rendelkezések, másrészt az OPSZ és a megyei szervezet szabályzatai, valamint a
helyi rendelkezések szabályozzák. A tevékenységünk megkezdése előtt teljes körben végeztünk
felméréseket és elemzéseket a településre jellemző problémák megismerése érdekében, hiszen
gyakorlatban csak úgy tudtunk ezekkel szemben hatékonyan fellépni. Ezt követően a területileg illetékes
Berettyóújfalui rendőrkapitánysággal együttműködve megkezdtük a tevékenységünket és fokozatosan
tudtunk változtatni a község közbiztonsági helyzetén. A település közbiztonsági helyzetének javítása az
önkormányzat számára is rendkívül fontos és ezt elérendő célkitűzésként meg is fogalmazta
programjaiban és koncepcióiban. A polgárőr egyesület tagjai folyamatos szakmai konzultációt folytatnak a
rendőrséggel és az Országos, valamint megyei Polgárőr Szövetség képviselőivel. A statisztikai adatokon
kívül folyamatosan mérjük a helyi lakosok véleményét a közbiztonság településen belüli megítéléséről,
hiszen számunkra nagyon fontos az itt élő emberek biztonságérzete és véleménye.
13. A jó gyakorlat megvalósítása
Írja le röviden a gyakorlatot. Milyen tevékenységeket folytattak annak végrehajtása során (Ki hajtotta végre a
gyakorlatot? Ki szervezte, menedzselte azt? Mennyi ideig tartott a tevékenység? Hol valósult meg a tevékenység?)
Van-e partnere az önkormányzatnak a jó gyakorlat végrehajtásában? Amennyiben igennel válaszol, részletezze a
partnerek hozzájárulásának jellegét, mértékét! (max. 400 szó)
2013.évben kezdtük el a program megvalósítását. Elsőként a szervezeti kereteket teremtettük meg,
bejegyeztettük a szervezetet, kértük tagszervezetként való felvételünket az OPSZ-nél és megkezdtük
hivatalos formában a tevékenységünket. Biztosítottuk a személyi és tárgyi feltételeket. Az alapító
okiratunkban meghatározottakon felül tevékenységünket a hatályos jogszabályi rendelkezések határozzák
meg. Tagjaink számára képzéseket, előadásokat szerveztünk a hatékonyabb feladatellátás érdekében.
Mindezekkel párhuzamosan teljes körű felmérést végeztünk a település közbiztonsági helyzetére és az azt
befolyásoló tényezőkre vonatkozóan. A felmérés eredményeit összesítettük és beépítettük abba a
koncepcióba, amely meghatározta a szükséges lépéseket, intézkedéseket és azok határidejét és
felelőseit. Meghatároztuk, hogy milyen gyakorisággal, területileg milyen felosztásban biztosítsuk a
járőrszolgálatot, hogyan tudjuk a folyamatos ügyeletet biztosítani, milyen egyéb kezdeményezéseket
tegyünk a település fejlődése, fejlesztése érdekében, hogyan vonjuk be a fiatalokat a programunkba és
számukra milyen feladatokat biztosítsunk, hogyan történjen a kiemelt célcsoport (idősek és fiatalkorúak)
védelme, támogatása, milyen prevenciós programokat kell megvalósítani a településen, a rendőrséggel
történő együttműködés előkészítése stb. A lakosságot a szervezet megalakulása előtt tájékoztattuk a
programról, a szervezet megalakulásának szándékáról és lehetőséget biztosítottunk már a kezdetekkor is
arra, hogy csatlakozzanak, és aktív szereplőként vegyenek részt a sikeres megvalósításban. A program
szakmai megvalósítását támogatta a rendőrség és az OPSZ. A működéshez szükséges feltételek
biztosításában az önkormányzat volt kiemelkedő partnerünk. A megkezdett programot évente értékeljük
és folyamatosan fejlesztjük a hatékonyság fokozása érdekében. A kívánt hatást elértük, hiszen jelentős
mértékben sikerült csökkenteni településünkön a bűnözést, sikerült megteremtenünk egy békés, nyugodt
környezetet. Viszonylag rövid időn belül érzékelhető változást jelentett a településen. Hatékonysága
mérhető abban is, hogy több olyan a településen kezdetekkor fennálló probléma hatékony megoldását is
jelentette és jelenti, amely nélkül az önkormányzat nem vagy kevésbé ilyen mértékű javulást tudott volna
elérni. Programunk elfogadott és együttműködésen alapul. Eredményes, hatékony melyet a lakosság
visszajelzésein és értékelésén túl rendelkezésre álló hivatalos statisztikai adatok is alátámasztanak.
Szervezetünk és az általunk megvalósított program nyitott, bárki által megismerhető és átlátható. Az
érintettek folyamatos tájékoztatást kapnak a programot érintően. A több éve tartó működés is alátámasztja,
hogy a program fenntartható és szükséges is a fenntartása a település jövője érdekében. Bárki által
adaptálható a program és a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz igazítható. Az adott településre való
formálása pedig nem ront a hatékony megvalósíthatóságán. Programunk sikeressége a szakmai tartalmon
túl, mindenképpen abban áll, hogy nem csupán a szakmai előírásokat és feltételeket helyezzük a
középpontba, hanem magát a humánerőforrást és a célcsoport adottságait és igényeit is figyelembe
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vesszük.

14. Ki menedzselte a gyakorlat kialakítását (önkormányzat vagy a partner)? Mikor kezdték és mennyi ideig tartott a
bevezetés? Felmerült-e valamilyen probléma a bevezetés során, ha igen, melyek voltak azok, és hogyan oldották
meg azokat? (max. 300 szó)
A jó gyakorlatot bevezetését és megvalósítását az önkormányzat támogatásával a polgárőr egyesület
hajtotta végre. A megalakulást és a hivatalos bejegyzést követően kezdtük el a gyakorlat bevezetését.
Kezdetekben az emberek nem hittek a program eredményességében, hiszen csalódottak voltak, nem
látták a kiutat ebből a nehéz helyzetből. A szkeptikusságból nehéz volt kimozdítani a település lakosságát.
Nehézséget jelentett számunkra továbbá az áldozattá válás megelőzésében az, hogy jellemzően az
idősebb lakosok, jóhiszeműségükből eredően könnyen váltak áldozatokká. Majd ahogyan fokozatosan
jöttek az eredmények és személyesen is megtapasztalták a polgárőrök aktív tevékenységét és jelenlétét a
településen, egyre nagyobb figyelmet fordítottak a szervezet felé és egyre többen csatlakoztak a
szervezetünkhöz. Ma már nagyon jó szívvel fogadják a helyi lakosok a polgárőröket, amikor szolgálat
teljesítése közben találkoznak velük. Ma már a hatékonyság érdekében bizalommal fordulnak a
polgárőrökhöz a lakosok, illetőleg azonnal jeleznek feléjük, ha valami rendellenességet tapasztalnak a
településen. Programunk keretében a bűnmegelőzési tevékenységen kívül folyamatosan részt vettünk
egyéb olyan a településhez szorosan kapcsolódó tevékenységekben is, amely hozzájárult a tagságunk és
tevékenységünk elfogadásához (pl. Te Szedd akció, települési rendezvények megvalósítása).
15. Milyen módszereket alkalmaztak a helyi lakosok bevonására a gyakorlat előkészítése és megvalósítása során
(találkozók, nyilvános viták, tömegkommunikáció, kiadvány, önkormányzati honlap, emailek stb.)? (max. 100 szó)
A települést érintő valamennyi fontos programot, fejlesztést és döntést megelőzően kikérjük a lakosság
véleményét, lehetőséget biztosítunk arra, hogy kérdéseiket feltegyék és azokra pontos választ kapjanak.
Lakossági fórumokon, e-maileken, telefonon és személyesen is lehetőséget biztosítunk az egyeztetésekre
és cserélünk információkat folyamatosan. Ezen kívül időszakosan kiadványokat, tájékoztató anyagokat
juttatunk el minden lakóházhoz.

16. A jó gyakorlat eredményei
Mutassa be a gyakorlat eredményeit, amelyek választ adtak a 2. pontban felsorolt problémákra! Hatással volt-e a
gyakorlat az önkormányzat igazgatására és hogyan? Hatással volt-e a gyakorlat az önkormányzati szolgáltatások
felhasználóira, és hogyan? Az Ön megítélése szerint a lakosságnak hány százaléka tartozik a gyakorlat
haszonélvezői közé? (max. 300 szó)
A fenti pontokban és adatokkal alátámasztott eredményeken kívül érzékelhető eredmény a közösségünk
pozitív irányú változása, az emberek egymáshoz fűződő kapcsolata, a település mindennapjainak
hangulata. Ma már nem félnek a szülők egyedül elengedni a gyermekeiket egyedül a településen. A
közterületek használata során sem történnek kirívó esetek. Ma már sokkal békésebben és nyugodtabban
élünk együtt, ma már sokkal hatékonyabban tudja az önkormányzat megvalósítani a rendezvényeit,
megvalósítani a fejlesztéseit és annak eredményeit hosszútávon fenntartani (pl. a rendezvények zavartalan
lebonyolítása biztosított, a fejlesztési beruházások keretében létrehozott épületeket, közterületen
elhelyezett tárgyakat nem rongálják és teszik tönkre, nem tulajdonítják el stb.) A teljes lakosság
haszonélvezője a program eredményességének. Leginkább érzik és értékelik azonban az elért
eredményeket a településen élő idősek, hiszen ők voltak a legkiszolgáltatottabb helyzetben. Ma már szinte
alig érkezik lakossági panasz a közbiztonsági helyzettel kapcsolatban az önkormányzat felé. A helyben
működő üzletek tulajdonosai, vállalkozások fejlesztéseken és nem a megszűnésen gondolkodnak, mert
biztonságban tudják a vállalkozásukat. Az önkormányzat által helyben biztosított szolgáltatások színvonala
is növekedett, hiszen jelentős forrásokat vont el az addigi pl. rongálásból eredő károk helyreállítása a
fejlesztésektől. Javult a település megítélése járási, megyei és országos szinten is, amely hozzájárult
ahhoz, hogy ma már nem akarnak elköltözni a településről családok, hanem inkább más településekről is
ide telepednek le.

17. Van-e hivatalos elemzés a gyakorlat eredményeiről? Ki tartja nyilván az eredményeket, és milyen módon?
(max. 100 szó)
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Rendőrségi statisztikai adatgyűjtés, Prevenciós Bűnözés- Statisztikai adattár, valamint az OPSZ részére
eljutatott adatszolgáltatás adatai igazolják a településen végbement változásokat, a program eredményeit.
Ezen felül évente beszámol a Polgárőr Egyesület a képviselő- testületnek az előző évben végzett
tevékenységéről, eredményeiről. Mindezeken felül az elért eredmények fontosságát igazolja a „Polgárőr
Érdemkereszt” bronz fokozata elismerés is, melyet az OPSZ elnöke adományozott a Váncsodi
Polgárőrség helyi vezetőjének Tóth Zoltán elnök úrnak 2017.évben. Ez a díj annak a polgárőr vezetőnek
adható, aki legalább 3 éve kiemelkedő tevékenységet végez és munkájával jelentősen hozzájárult a
település, régió közbiztonságának javításához, a polgárőr mozgalom társadalmi elismeréséhez.
18. Népszerűsítették-e a gyakorlatot, és milyen módon (tömegkommunikáció, konferencia, találkozók stb.)?
Megismerték-e a helyi lakosok a gyakorlatot, és mennyire voltak elégedettek azzal? Más önkormányzat megismerte-e
a gyakorlatot? Alkalmazta-e már más önkormányzat is azt? (max. 200 szó)
Folyamatosan tájékoztatjuk a helyi lakosságot a polgárőrség tevékenységéről és az elért eredményekről.
Ezen felül lakossági fórumokon is lehetőség nyílik az adott időszakot érintő problémák megismertetésére
és megismerésére. Napi kapcsolatot tartunk fent a lakossággal, és elérhetőek vagyunk folyamatosan és
több csatornán keresztül is. A település lakosai elismeréssel vannak a programunkat tekintve, értékelik a
polgárőrség tevékenységét. Ezen felül megyei lapban, televíziós hírportálon, a rendőrség, az OPSZ, a
megyei szövetség és a település honlapján is jelent meg tájékoztatás a munkánkkal és egy-egy a
közreműködésünkkel sikeresen végrehajtott akció kapcsán. Nyitottak vagyunk és bármely település
számára szívesen átadjuk a programunkat, tapasztalatainkat és segítséget nyújtunk a közbiztonsági
helyzet javításának elérésében az érintett településen. Szakmai konzultációt, tapasztalatcserét már több
település polgárőrségével folytattunk eredményesen.
19. Mutassa be, hogy a gyakorlat végrehajtása milyen hatással volt az önkormányzat 1. pontban felsorolt
problémáira! (max 100 szó)
A megvalósított program hozzájárult az önkormányzat foglalkoztatási programjainak biztonságos és
sikeres megvalósításához, a helyi lakosok szemléletváltozásához, a település közbiztonsági helyzetének
javulásához, a helyi lakosok biztonságérzetének javításához, a településről történő elköltözések és a
kedvezőtlen demográfiai tendenciák megállításához és visszafordításához. A program alkalmazásával
javultak a településen élők életkörülményei, a település bizakodóan építhet, fejlődhet a jövő tekintetében.
20. Források
Mennyibe került a gyakorlat végrehajtása? Milyen pénzügyi forrásokat használtak fel (önkormányzat saját
költségvetése, állami források, támogatók stb.)? Mekkora volt a gyakorlat összes forrásigénye (emberi erőforrás az
önkormányzaton belül és azon kívül is, számítógépek, irodák, más eszközök)? Okozott-e megtakarítást a gyakorlat az
önkormányzati költségvetésben, és ha igen, akkor milyen módon és mekkora összegben? (max. 200 szó)
A gyakorlat megvalósításához szükséges forrást a tagdíjak bevételeiből, az OPSZ támogatásaiból, a helyi
önkormányzat támogatásaiból és az állampolgárok adójából a felajánlott 1% felhasználásával biztosítottuk.
A jó gyakorlat bevezetése és alkalmazása közvetetten okozott több millió forintos megtakarítást az
önkormányzat költségvetésében. (ilyen megtakarítást jelentett pl. az, hogy a közterületeken lévő
eszközöket nem kellett pótolni, javítani). A gyakorlat megvalósítását minden tag önkéntes tevékenység
keretében vállalta. A szükséges feltételrendszereket, eszközök beszerzését támogatásokból valósítottuk
meg.
21. A jó gyakorlat fenntarthatósága
Folytatják-e a gyakorlat végrehajtását, és ha igen, milyen forrásból finanszírozzák azt? Milyen módon hat a példa
eredménye a jövőre nézve? Van-e valamilyen világos, intézményesült mechanizmusa (hivatalos dokumentum, az
állampolgárok magatartásváltozása stb.) a gyakorlat folytatásának a jövőben? (max. 100 szó)
Folyamatosan végezzük a tevékenységünket és vannak még újabb célkitűzéseink is. Szeretnénk ezt a
programot még nagyon sokáig fenntartani településünkön, hiszen biztosak vagyunk abban, hogy ha ezt a
programot nem folytatjuk tovább, akkor a település közbiztonsági helyzete leromlik és minimum a kezdeti
állapotot tükrözi. A program hatékonyságát már eredményekkel tudjuk alátámasztani, folytatásának
létjogosultsága senkiben nem merült fel. Szeretnénk, ha egyre többen csatlakoznának hozzánk, hogy még
hatékonyabbak tudjunk lenni, hogy még szélesebb körben tudjuk biztosítani a szolgáltatásunkat
településünkön.
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22. Támogatás más önkormányzatnak a jó gyakorlat átvételére
Van-e valamely speciális előfeltétele (szervezési, pénzügyi, földrajzi stb.), hogy más önkormányzatnak segítséget
tudjanak nyújtani a jó gyakorlat átvételéhez? Mit tud felajánlani segítségül ahhoz, hogy más önkormányzat is
alkalmazza az Önök gyakorlatá (tanulmányutak, látogatók fogadása, képzés, dokumentumok, szakértői támogatás
stb.) t? (max. 100 szó)
A program alkalmazásának nincs olyan speciális feltétele amely csak egy adott településen teszi lehetővé
a sikeres megvalósítását. Nyilvánvalóan a helyi sajátosságokhoz és adottságokhoz kell igazítani a
programot, de ettől függetlenül az ország bármely településén hatékonyan bevezethető és működtethető.
Támogatjuk és segítjük azokat a településeket és megalakulandó szervezeteket, amelyek szeretnék
településük közbiztonsági helyzetét hatékonyan és fenntarthatóan javítani. Tapasztalataink átadásával
megkönnyítjük a jó gyakorlat bevezetését és alkalmazását.

23. Tanulságok-megjegyzések
Mutassa be, hogy mit lehetne még javítani a gyakorlat ismételt végrehajtása során! Melyek voltak a legnagyobb
kihívások, amelyekkel a végrehajtás során szembesültek? Mik a levonható tanulságok? (max. 200 szó)
A gyakorlat újbóli végrehajtása során talán élve a már sokkal szélesebb körben elterjedt és használt
infokommunikációs eszközökkel a naprakész információk átadása érdekében létrehoznánk egy olyan
mobiltelefonokon is használható, ingyenesen letölthető applikációt, melyen keresztül azonnal meg tudnánk
osztani a lakosság számára fontos információkat, felhívásokat. Ezen túlmenően olyan felületet is
kialakítanánk az applikáción belül, ahol díjmentesen és azonnal eljuttathatnák észrevételeiket,
problémajelzéseiket a lakosok a polgárőrök számára. Összegzésképpen levonható tanulság röviden az,
hogy nagyon sok múlik a program bevezetése és megvalósítása során, a kommunikáción. Ha sikerül a
lakossággal megértetni, hogy miért és mit csinálunk, akkor sokkal hamarabb elfogadják és támogatják azt.
Illetőleg sokkal többen csatlakoznak akár aktív résztvevőként is a programhoz.
A pályázati formanyomtatvány formájában változtatható – a megadott szavak mennyiségének figyelembe vételével. A
pályázatot két nyomtatott (egy eredeti és egy másolat) példányban postai úton ajánlott küldeményként a TÖOSZ
címére (1406 Budapest 76. Pf. 50.) és egy elektronikus példányban(word és pdf formátumban) (balla@toosz.hu email címre) kell benyújtani, legkésőbb 2018. augusztus 21-ig. Az érvényes pályázat feltétele még egy 8-10 szöveges-

képes diából álló ppt prezentáció is, melyet elektronikusan kell megküldeni a fentiekben megadott e-mail címre.
A fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség megküldeni. A mellékletek
megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók szabad felhasználásához.
Az Irányító Bizottság fenntartja a jogot, hogy bármely kategória tekintetében nem hirdet győztest.
Bármely felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ titkársághoz (www.toosz.hu), az alábbi elérhetőségek
valamelyikén.
Tel: (06-1) 322-7407 Fax: (06-1) 413-0482 E-mail: balla@toosz.hu
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