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PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 

1. A település neve: Alsómocsolád 

 

Alsómocsolád község 301 fős zsáktelepülés Baranya megye északi csücskében. A község 

összközművesített, szennyvizét saját szennyvíz tisztítómű kezeli. Távközlési és informatikai 

kapcsolatai korszerűek. Település- szerkezete falusias jellegű, fésűs elrendezésű, családi házas 

beépítettségű. Községünk egy komplex fejlesztésekkel megcélzott járásban, a Hegyháti Járásban 

fekszik. A faluban 2006-ban került átadásra az Őszi Fény Idősek Otthona, mely számos munkahelyet 

biztosít a környékben. Orvosi rendelő van, de a körzet központja Mágocs. A gyógyszereket a 

falugondnoki szolgálat hozza el, és a házi gondozó viszi a betegeknek.  A településen biztosított az 

idősek nappali ellátása, működik Szolgáltatóház, Egészségház, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, 

Könyvtár, Vendégház és Konferencia Központ. 
 

2. A jó gyakorlat a pályázati kiírás alábbi területére vonatkozik (kérjük x-szel jelölni a következő felsorolásból): 

1. Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat 

2. „Családért és közösségért” Roma nők társadalmi szerepvállalásának jó példái 

x 3. Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése 

 

4. A jó gyakorlat elnevezése 

 

Alsómocsolád a polgárőr település 
 

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) 

 

Alsómocsolád a Komlói Rendőrkapitányság illetékességi területén fekszik. 

 

Alsómocsolád Község Önkormányzata és az 1997 óta működő, 2005-ben formalizálódott 

Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület szoros együttműködésben dolgozik a kiváló közbiztonság, 

biztonságos környezet megteremtéséért. 

 

 A cél elérése érdekében a Települési Önkormányzat bűnmegelőzési stratégiát, a Polgárőr Egyesület 

szakmai programot alkotott, melyek összehangoltan tartalmazzák a bűnmegelőzésre, a biztonságos 

környezet megteremtésére, közösségi kapcsolatok kiépítésére irányuló helyi cselekvési tervet.  

 

A cselekvési terv rövid,- és hosszú távú feladatokat fogalmaz meg a közrend közbiztonság, 

közlekedéskultúra javítása, gyermek és ifjúságvédelem, családvédelem, humán programok, helyi 

összefogás és felelősség megteremtése a bűnmegelőzésben (a civil szervezetek és a lakosság 

összefogása és együttműködése a bűnmegelőzésbe), a személyes közreműködés motiválása, média, 

nyilvánosság, hírközlés szerepe, partnerség megteremtése tevékenységi körökben. 

 

Az Alsómocsoládi Polgárőr Egyesületet  nem csupán erkölcsi, hanem pénzügyi támogatásban is 

részesül az Önkormányzattól, aki programjai megvalósításához az Alsómocsoládi Civil Alapból forrást, 

működéséhez a Faluházban irodát és szakértői segítséget biztosít. 

 

Az Önkormányzat és a Polgárőr Egyesület együttműködése folyamatos és értékalapú. 
 

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

Igen x 

Nem  
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7. Amennyiben igen, a benyújtott projektjavaslat azonosító száma:  

21/2015.(IV.17.)MVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére- Suzuki Vitara terepjáró beszerzése 

8. A projekt végrehajtásával megbízott személy adatai: 

Név, és az önkormányzatban 

betöltött pozíció: 

Dicső László 

polgármester 

Cím: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21 

Telefon: +36-72/451-748 

Е-mail: mocsolad@t-online.hu 

 

 

 

Alulírott tanúsítom, hogy a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak. 

 

 

Polgármester neve: Dicső László 

 

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). 

 

Alsómocsolád a komplex fejlesztésekkel megcélzott járások egyikében, a Hegyháti Járásban 

elhelyezkedő alig több mint 300 lélekszámú zsáktelepülés. 

 

Településünk legnagyobb problémája a folyamatosan csökkenő lakosságlélekszám, az itt élők 

elöregedése, a fiatalok jobb megélhetés reményében történő elvándorlása. 

 

Alsómocsolád csak akkor tudja népességét megtartani, vidéken letelepedni vágyó családokat ide 

vonzani, ha az alapokat jelentő lakhatás, munkahely és befogadó közösség meglétén túl, 

garantálni tudja a település közbiztonságát. 
 

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 közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének – adott időszakban és helyen – jogilag 

szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek élete, személye, javai és jogai 

biztosítottak az illetéktelen támadásoktól. 

 

A közbiztonság infrastrukturális tényező is, amely befolyásolja a beruházási szándékot, az 

idegenforgalmat, az állampolgárok mindennapjait, hangulatát, a letelepedési kedvet. A település 

közbiztonsági állapotát a helyi problémák összessége határozza meg, melyek kezelése és a 

bűncselekmények megelőzése is csak helyi összefogással lehetséges. A bűnözés mérséklése a 

lakosság és a rendőrség közös feladata, az igazságügyi szervekkel (bíróság, ügyészség) 

összhangban. 

 

A település közbiztonságát elsősorban a lakosság anyagi helyzete, műveltségi szintje és morális 

állapota határozza meg. A bűnözés jellegét és nagyságrendjét az országos tendenciák, a gazdasági 

környezet és a társadalmi problémák indukálják.  

 

Országos viszonylatban – így térségünkben is – az elmúlt években a bűnözés minőségileg új 

formái jelentek meg. A megélhetéshez szükséges anyagi javak korlátozottsága magában hordozza 

a bűncselekmények elkövetését. A bűncselekmények túlnyomó részét az anyagi haszonszerzés 

motiválja.  

 

A társadalomban található jelentős feszültségekre utal a vélt probléma megoldásként jelentkező 

élethelyzetek által motivált bűncselekmények elkövetése. Ennek egyik jellemzője az élet, a testi 

épség elértéktelenedése, a konfliktusok erőszakos megoldására való törekvés, mely egyre 

jellemzőbb a személy elleni, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni, illetve a vagyon elleni 

bűncselekmények körében is. 

 

Az előző pontban részletezett társadalmi problémát az Önkormányzat, az illetékes 

Rendőrkapitányság és a helyi Polgárőr Egyesület összefogásával sikerült a településen rendkívül 

alacsony szintre visszaszorítani, jelenlegi legfőbb feladatunk az újabb begyűrűzés 

megakadályozása. 
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11. A jó gyakorlat bevezetésének céljai 

Mit kívántak elérni a gyakorlat bevezetésével? Ki a gyakorlat célcsoportja? (max. 100 szó).  

 

Az együttműködésben végzett kiváló közbiztonság, biztonságos környezet megteremtése, a 

bűnmegelőzési tevékenység célja, hogy a korszerű társadalmi bűnmegelőzés szellemében 

megfelelő alapokat teremtsen Alsómocsolád település lakosságának az alapvető emberi jogok 

érvényesítésére, a jogsértéseket előidéző okok és az áldozattá válás veszélyének csökkentésére.  

 

A bűncselekmények eredményes megelőzése érdekében a bűnmegelőzésben résztvevő szervek, 

személyek számára megfelelő kereteket és meghatározott programot biztosítson az 

együttműködésben kifejtett tevékenységhez. 
 

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 javaslat) 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) 

 

Évszázados hagyomány, hogy a települések a veszélyhelyzetek kezelésére polgári őrséget 

szerveztek, amely a lakosság biztonságát és az értékek megvédését szolgálta. Ezen feladatok 

ellátását a lakosság saját érdekei alapján szervezte. 

 

Az Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület, falu és a lakosság védelmének, a közbiztonság 

megteremtésének érdekében alulról jövő állampolgári kezdeményezésre 2005-ben jött létre - az 

ezt megelőző években 1997. óta informálisan már működött - megalakulása pillanatától kezdve az 

Önkormányzattal és az illetékes Rendőrkapitánysággal szoros együttműködésben végezte 

munkáját. 

 

 Az egyesületnek jelenleg 14 magánszemély a tagja. 

 

Az Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület tagszervezete az Országos Polgárőr Szövetségnek, és 

betartja annak minden szabályait, alkotott törvényeit és annak rendeleteit, szoros kapcsolatot tart 

fenn a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségével, melynek tagjai is, valamint a 

Baranya megyében működő polgárőr egyesületekkel, a Sásdi Rendőrőrssel, a Komlói 

Rendőrkapitánysággal, valamint Alsómocsolád település önkormányzatával, intézményeivel, civil 

szervezeteivel. Az Egyesület minden tagja polgárőr alapvizsgával rendelkezik. 

 

Az összehangolt működés érdekében a Települési Önkormányzat bűnmegelőzési stratégiát, a 

Polgárőr Egyesület szakmai programot alkotott, melyek tartalmazzák a bűnmegelőzésre, a 

biztonságos környezet megteremtésére, közösségi kapcsolatok kiépítésére irányuló cselekvési 

tervet.  

 

A cselekvési terv rövid,- és hosszú távú feladatokat fogalmaz meg a közrend közbiztonság, 

közlekedéskultúra javítása, gyermek és ifjúságvédelem, családvédelem, humán programok, helyi 

összefogás és felelősség megteremtése a bűnmegelőzésben (a civil szervezetek és a lakosság 

összefogása és együttműködése a bűnmegelőzésbe), a személyes közreműködés motiválása, 

média, nyilvánosság, hírközlés szerepe, partnerség megteremtése tevékenységi körökben. 

 

Az Alsómocsoládi Polgárőr Egyesületet  nem csupán erkölcsi, hanem pénzügyi támogatásban is 

részesül az Önkormányzattól, aki programjai megvalósításához az Alsómocsoládi Civil Alapból 

forrást, működéséhez a Faluházban irodát és szakértői segítséget biztosít. 

 

Az Önkormányzat és a Polgárőr Egyesület együttműködése folyamatos és értékalapú. 
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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) 

 

Az informálisan 1997-ben létrejött Alsómocsoládi Polgárőrség szervezési, adminisztratív 

menedzsment tevékenységét Alsómocsolád Község Önkormányzata Teleházán keresztül 

biztosította 2005. évig, amikor is a megalakult Polgárőr Egyesület átvette a feladatokat, azokat 

önállóan látta el. 2005-től Alsómocsolád Község Önkormányzata székhelyet, irodát és működési 

támogatást biztosít a Polgárőr Egyesület számára. 

 

Az Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület Alsómocsolád község bel,-és külterületén látja el feladatát. 

 

A közbiztonság megteremtése és a bűnmegelőzés területén Alsómocsolád Község 

Önkormányzatának az Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület az elsőszámú partnere. 

 

A Polgárőr Egyesület önkéntes alapon működő tevékenységeink feladatai között elsősorban a 

közterületi járőr szolgálat ellátása az elsődleges szempont, ezen kívül figyelőszolgálatot hajt 

végre.  

 

Kiegészítő feladatai között vállalja az önkormányzati rendezvények idején a parkolás biztonságát, 

a közrend fenntartását, ez alatt az utakon a forgalomkorlátozások esetén jelzőőri tevékenységgel 

segíti a rendezvények lebonyolítását. Vállalja további a településen megtartásra kerülő egyéni 

rendezvények esetén, (lakodalom, zártkörű gyűlések, stb.) jelzőőri tevékenységet, kiemelt járőr 

tevékenységet. Részt vesz a katasztrófák elleni védekezésben, a polgári védelmi szervezetek 

tevékenységében, a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzősében.  

 

Az Egyesület működésének legfőbb irányelve, a lakosság biztonságérzetének növelése, ennek 

érdekében nem csupán bel, de külterületi szolgálatot is teljesít a tulajdonában lévő Suziki Vitara 

terepjáró segítségével. Lakosaink közül 2 család a külterületen él. Alsómocsolád külterülete 1235 

hektár, ebből nagyjából 10 hektár az erdő és 20 hektár mezőgazdasági művelődési terület.  A 

külterületen számos gyümölcsös és boros pince található, melyek védelme a tevékenység szerves 

részét képezi. Ezen túl megszervezte Alsómocsolád Szomszédok Egymásért Mozgalmát- SZEM; 

rendszeresek az általuk szervezett bűnmegelőzési programok pl, fiataloknak „Moccantó” 

bűnmegelőzési tréning, kerékpáros vetélkedő mobil KRESZ park segítségével, felvilágosító 

előadások pl, trükkös lopások megakadályozása érdekében. 

 

Az Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület küldetésének része lett a környezettudatos magatartás 

népszerűsítése, környezet és egészségtudatos akciók és képzések szervezése, az illegális 

hulladéklerakó helyek felszámolása is. A környezet-és egészségtudatos magatartást különböző 

programok, képzések és foglalkozások keretein belül népszerűsítik a településen. 
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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 gyakorlat kialakítását a cselekvő alsomocsoládi állampolgárok kezdeményezték, velük közösen 

az Önkormányzat alakította ki, majd menedzselte a működését 2005-ig. 

 

A bevezetés során problémát nem tapasztaltunk. 
 

 

 

 

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 bevezetés időszakában lakossági fórumot hívtunk össze, majd a lakosságot szórólapokon a 

település Hírharang című újságjában tájékoztattuk. 

 

Ma már jelentősen bővültek a lehetőségeink, kommunikációs platformként az alábbi eszközök 

működnek: 

- szórólapok, plakátok, 

- Hírlevél (2 hetente megjelenő, ingyenes kiadvány), 

- honlap www.alsomocsolad.hu 

- Facebook oldal, 

- direckt mail,- e-mail szervezeti vezetőknek, partnereknek, 

- Programindító és koordinációs fórumok, 

- műhelymunkák, 

- tematikus klubok pl, SZEM, 

- tudásátadó napok,  

- személyes megszólítás, 

- kiadványok,  

- konferenciák. 

Híreink között az aktuális programok népszerűsítése, a bűnmegelőzési tanácsok, az Egyesület 1%-

os hirdetése, tagtoborzási felhívása, éves beszámolója egyaránt szerepel. 
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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) 

Munkánk hatékonyságát a bűncselekmények számának visszaesésével mérjük, melyet a rendőrség által 

kibocsájtott adatok támasztanak alá. 
 

Ismertté vált bűncselekmények száma: 

 

 
 

Bűncselekmény megnevezése 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

személy elleni bcs. 1 

      

2 4 1 

 közlekedési bcs. 1 1 

  

1 3 1 1 1 

  a házasság,család,ifjúság és 

nemi erkölcs elleni bcs. 

    

1 

      
államigazgatás,igazságszolg. és 

a közélet elleni bcs. 

 

1 

         közrend elleni 

bűncselekmények 1 

  

1 

 

1 

 

1 

   gazdasági bűncselekmények 

       

1 

   vagyon elleni 

bűncselekmények 9 13 8 63 10 5 3 5 3 3 

 közrend elleni 

bűncselekmények 2 

  

6 5 1 2 3 

   összesen 13 15 8 69 17 9 6 12 8 4 0 

 

2008-ban a vagyon elleni bűncselekmények száma hirtelen ugrásszerűen megnőtt, hisz több, mint 

kétszer annyi bűntett történt, mint az előző években összesen. Ezt a magas számot jelentős részét a 

szerzői vagy iparvédelmi jog megsértéséhez kapcsolódó bűncselekmények tették ki (82%).  A helyzet 

kezelését jól mutatja a következő években elkövetett bűncselekmények számának jelentős csökkenése. 

A bűncselekményi kategóriákat tekintve kimagaslóan a vagyon elleni bűncselekmények előfordulása a 

leggyakoribb, az összes bűncselekmény 44 %-át adja ez a kategória. Általánosságban elmondható, hogy 

a bűncselekmények száma az évek előrehaladtával csökkentek. Az idei évben jelenleg még semmilyen 

bűncselekmény nem lett bejegyezve. Néhány kategória csak elvétve jelenik meg. 10 év alatt egyszer 

veszélyeztettek kiskorút, egy készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó-, illetve egy 

választás rendje elleni bűncselekmény történt. 

 

A gyakorlat eredményeinek Alsómocsolád Község teljes lakossága, illetve az alsómocsoládi 

közigazgatási területen ingatlannal bíró vagy gazdálkodó tulajdonosok a haszonélvezői.  

 

A gyakorlat hatása az önkormányzati igazgatásra nem értelmezhető. 
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Alsómocsolád Község területén az elmúlt évek során a bűncselekmények száma jelentősen csökkent, 

ezért elsődleges célunk ezen szám alacsonyan tartása, a lakosság biztonságérzetének fokozása.  

 

A cél elérése érdekében a közbiztonság valamennyi szereplőjének hatékonyabb összefogására van 

szükség a deviáns magatartások, jogsértő jelenségek alapos elemzése, a megfelelő következtetések 

levonása, s azt követően a célok és feladatok helyes meghatározása, majd végrehajtása érdekében.  

 

Az önmagában nagyon pozitív – de nem elégséges –, ha mindenki teszi a saját dolgát, s a maga 

területén jól és hatékonyan működik, az eredmények megtartása érdekében jól működő koordináltságra 

van szükség, mely szerepet az együttműködő partnerek közül Önkormányzatunk tölti be. 
 

 

 

17. Van-e hivatalos elemzés a gyakorlat eredményeiről? Ki tartja nyilván az eredményeket, és milyen módon? 

(max. 100 szó) 

 

 
A gyakorlat eredményessége a rendőrségi statisztikákból olvasható ki. 

 

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) 

 
A gyakorlatot Alsómocsolád Község minden lakója ismeri, megbecsüli az erőfeszítéseket, ha a 
mindennapok  járőr,- és figyelő szolgálatainak nem is aktív részesei,  de nagyobb akcióinkkor pl, „Magunk 
kenyerén a munka ünnepén” Fesztivál, Falunap, település szépítő nap önkéntes munkájukkal támogatnak 
minket. 
 
Alsómocsolád Község Önkormányzata és az Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület elmúlt években a gyakorlat 

keretein belül végzett tevékenységéért 2015. év Polgárőr Települése címet kapott az Országos Polgárőr 

Szövetségtől.  
 
A gyakorlatot jellegéből adódóan számos magyar Önkormányzat ismeri és alkalmazza. 
 

 

19. Mutassa be, hogy a gyakorlat végrehajtása milyen hatással volt az önkormányzat 1. pontban felsorolt 

problémáira! (max 100 szó)  

 

 

A bűnesetek számát Önkormányzat, az illetékes Rendőrkapitányság és a helyi Polgárőr Egyesület 

összefogásával sikerült a településen rendkívül alacsony szintre visszaszorítani, jelenlegi legfőbb 

feladatunk az újabb begyűrűzés megakadályozása. 

 

Úgy gondoljuk a minimálisra csökkentettük az áldozattá válás esélyét, megteremtettük a 

lakókörnyezet biztonságát, így a kialakult közbiztonsági helyzet nem indokol egyetlen elköltözést 

sem a településről, ugyanakkor pozitív irányba befolyásolja a „helykeresők” döntését. 
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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 végrehajtása során az Önkormányzat éves szinten 200.000.- Ft működési támogatást 

biztosít az Alsómocsoládi Civil Alapból az Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület részére ezen kívül a 

Belügyminisztérium éves szinten 150.000.- Ft támogatásba részesíti az Egyesületet.  

 

Az Egyesület iroda helysége az alsómocsoládi Faluházban van, berendezését a „Mocsolád-

Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft biztosította IKSZT forrásból, rezsiköltségét az Önkormányzat 

vállalja át.  

 

Az alsómocsoládi Polgárőr Egyesület 14 tagja mind a működtetéshez szükséges adminisztratív, 

mind a koordinációs, mind a szakmai program megvalósítása során felmerülő járőr, tanácsadó stb 

feladatait önkéntesen, térítésmentesen végzi, az Alapszabályban meghatározott tagdíjat megfizeti. 

Az Egyesület nonprofit szervezetként forrásszervezési tevékenységével további lehetőségekkel 

bővíti gazdasági fenntarthatóságát, alanya az adó 1% támogatásnak, önkéntes fogadó szervezet, 

adományokat gyűjt, az ezekből befolyó össze éves szinten 30.000- 50.000 Ft között mozog. Ezen 

túl él minden számára nyitott pályázati lehetőséggel, mint a Nemzeti Civil Alap, LEADER, 

UMVP, melyek segítségével működési, programszervezési, eszközfejlesztési forrásokhoz jut, így 

vásárolta 2015. évben a külterületi járőr szolgálatot lehetővé tevő Suzuki Vitara terepjárót. 
 

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) 

 

 

A jó gyakorlat megvalósítása folyamatos. 

 

A gyakorlat gazdasági fenntarthatósága részben állami támogatás (BM támogatás, Alsómocsoládi 

Civil Alap), részben  pedig egyéni és szervezeti dotációs konstrukció keretein belül, tagdíjakból, 

adományokból biztosított.  

 

Társadalmi fenntarthatóságot maga az elérni kívánt cél biztosít, mely folyamatos cselekvésre 

ösztönöz, a helyi közösség számára hasznos és értékes tevékenység növeli a részvételi és a 

támogató kedvet egyaránt, még a forrásszervezés eredményességéhez is hozzájárul. 

 

Az Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület és az Önkormányzat azon túl, hogy a jó gyakorlat minden 

tevékenységét a környezetbarát szemlélet jegyében végzi (pl, környezetbarát iroda- LED világítás, 

víztakarékosság, újrahasznos papír; tudatos közlekedés- csak a külterületi járőr szolgálat 

gépkocsis), Alsómocsolád és közvetlen térsége a Hét Patak Natúrpark területén  önkéntes 

környezet fenntartási tevékenységet végez pl. elhagyott szemét rendszeres gyűjtése, közterület 

gondozás, környezettudatos útkarbantartás, szemétszedés,  parlagfű mentesítés, virágültetés stb., 

továbbá szemlélet formáló programokat, kampányokat, képzéseket szervez.  Így a jó gyakorlat 

környezeti fenntarthatósága is biztosított. 
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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 gyakorlatát (tanulmányutak, látogatók fogadása, képzés, dokumentumok, szakértői támogatás 

stb.) t? (max. 100 szó) 

 

 

A gyakorlat végrehajtása során megszerzett tapasztalatainkat szívesen tesszük közkinccsé. 

 

 Ennek leghatékonyabb módja a településünkön tett látogatás, tanulmányút. Ezek szervezése 

előzetes (ajánlott a látogatás időpontját megelőző 3 hónap) egyeztetést igényel. Módszertani 

szempontból javasoljuk a több- 2-3 napos- látóutak szervezését.  

 

A látóutak során szállást és étkezést a csoportok saját költségére biztosítunk, ennek aktuális 

feltételei a www.alsomocsolad.hu honlapon megtalálhatóak. 

 
 

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 végrehajtása 1997. óta folyamatos, nagy lépést jelentett az önálló formális polgárőr 

egyesület létrejötte, az önkéntes szerepvállalás, az állampolgári cselekvés evvel új szintre lépett. 

 

A gyakorlat alatt felhalmozódott tapasztalatokat beépítjük a működésbe.  

 

Legnagyobb kihívásunk a település lélekszámával párhuzamosan csökkenő taglétszám, mely nem 

kuriózum egy Alsómocsoládhoz hasonló elöregedő kistelepülésen, de számunkra életbe vágó, 

nem véletlen, hogy a tendencia megfordítására létrejött Jövő-szövő program keretein belül 

működő Letelepedést Támogató Helyi mentorcsoport tagjai között a Polgárőr Egyesület 

tagságának 80%-a megtalálható. 
 

 

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 ( .) és egy elektronikus példányban (palyazat@toosz.hu e-mail címre) kell benyújtani, 

legkésőbb 2016. szeptember 12-ig. A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, 

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) 321-2496 Fax: (06-1) 413-0482  E-mail: balla@toosz.hu  

http://www.alsomocsolad.hu/
mailto:palyazat@toosz.hu
http://www.toosz.hu/
mailto:balla@toosz.hu

