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PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 

1. A település neve: KAPOSFŐ 

 

2. Röviden a településről (max. 100szó) 

 
Kaposfő település a Somogy megyei Kaposvártól 12 km-re elhelyezkedő település. Lakosság száma 1600 fő 
körüli, folyamatosan csökken, öregszik. Foglalkoztatási lehetőséget státuszszám szempont szerint dominánsan 
az önkormányzati és állami intézmények nyújtanak. A foglalkoztatottak többsége ingázik. A munkanélküliségi 
ráta drasztikusan 2% alá csökkent a 2012-ben megkezdett nagylétszámú közfoglalkoztatásnak is köszönhetően. 
Évesátlagban a közfoglalkoztatotti státuszszám 60-70 fő közötti, mely programátfedés esetén, volt már 100 fő 
feletti is.   
A településvezetés alapvető célkitűzése az élhető, biztonságos, fiatalok számára is vonzó élethelyet biztosító 
település az itt élőknek és a reményelt betelepülni szándékozóknak.  
Ehhez infrastruktúra, munkahely és közbiztonság kell.  
A közbiztonság és munkahely együttjáró fogalmak, ezért is fordít az önkormányzat kiemelt figyelmet a 
közfoglalkoztatásra, s tovább lépve a piaci foglalkoztatás irányában, generálta létrejöttét a közfoglalkoztatásból 
kivezető utat kínálható szociális szövetkezetnek.  
 

 

3. 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 

3. Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése X 

 

4. A jó gyakorlat elnevezése 

 
Közfoglalkoztatás támogatása Kaposfőn a biztonságos településért 
 

 

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) 

 
Kaposfő Község Önkormányzata és a Kaposfői Polgárőr Egyesület a közfoglalkoztatás 2012 évben kezdődő 
nagylétszámú megkezdésétől és jelenleg is, feladatellátási megállapodásuk keretében kiemelten kezelik a 
közfoglalkoztatás szervezésében és végrehajtásában való együttműködést, elősegítve ezzel a település 
közbiztossági állapotának megőrzését, a veszélyeztetett lakosság értékteremtő munkába irányítását és a 
települési köz és magán vagyon védelmét.   
 
A közfoglakoztatás terén nem jött volna létre az együttműködés, ha annak kezdetekor az önkormányzat 
rendelkezett volna megfelelő információval a munkát keresőkről, köztük is a leghátrányosabb helyzetűekről, 
rendelkezett volna nagylétszámú munkaszervezési és végrehajtatási gyakorlattal vagy ha rendelkezett volna és 
rendelkezne elkötelezett, ambiciózus középvezetéssel. 
 
Az együttműködés folyamatosan fejlődik, tudatos cél elérési szándékkal, több megközelítésű gyakorlattá 
alakítással.  Míg kezdetben a terelés, toborzás, később a munkafegyelem (munkakezdés, tiszta ruházatban való 
megjelenés, munkaruha-védőruha használata), majd az alkohol szondázás bevezetése, még tovább a 
használati eszközök kezelése és megőrzésszemlézése volt a közös feladat. Aztán a használt vagyon állapot 
felügyelete mellett megjelent a létrehozott közfoglalkoztatási értékek védelme, ma pedig már a termék 
értékesítés és szolgáltatás jelzés is szükségszerű beavatkozási igény. Az új együttműködési elemek nem 
kiváltották, hanem ráépültek a kezdeti feladatokra. 
 
Az együttműködés eredményeként a település álláskeresői mértéke 18,8%-ról 2% alá csökkent, a lakosság 
jövedelmi helyzete javult, a település közbiztonsági veszélyeztetettsége nem romlott. 
 
Az együttműködés a nyilvánosság bevonásával történik, lehetőséget kínálva fórumokon, üléseken, 
közmeghallgatáson a lakosság nem ritkán kritikus hozzászólására, de ugyan így az építő hozzászólásra is.    
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6. Felhasználtak-e EU pályázati forrásokat a gyakorlat megvalósításában? 

Igen  

Nem X 

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

8. A projekt végrehajtásával megbízott személy adatai: 

Név, és az önkormányzatban 

betöltött pozíció: 

Vajai Csilla fejlesztési tanácsadó 

Cím: 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221. 

  

Telefon: 06-82/577-030 

06-30/824-8174 

Е-mail: start@kaosfo.hu 

vajaicsilla@kaposfo.hu 

 

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

 

 

Polgármester neve: Sztányi Tibor Elnök neve: Pitz Sándor 

Kaposfő Község Önkormányzata Kaposfői Polgárőr Egyesület 

 

 

Ph. 

 

 

 

 

Ph. 

 

 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

Aláírás 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). 

 
Lakosságszám csökkenése, a lakosság elöregedése, születésszám csökkenése, arány eltolódás a 
hátrányos helyzetű családokba születő újszülöttek irányába 
 
Aktív korúak foglalkoztatási lehetőségeinek hiánya, köztük kiemelten a képzettség nélküliek és az 50 év 
felettiek csoportjának foglalkoztatási lehetősége 
 
Település infrastruktúra részfejlettsége, nincs csatorna, mennyiségi problémák a vízbázissal, a jelentős 
önkormányzati vagyon szinten tartása, fejlesztése forráshiánnyal küzd 
 
 27,4 ha közigazgatási terület, pókhálószerű köz és földútrendszer, nagy áthaladó forgalom, vonzó 
célterület a marginalizálódott településről elköltözni tudóknak és vágyóknak  
 
 
A település rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, annak intézkedési tervét törekszik 
végrehajtani.  
 

 

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).  

 
Okok, összefüggések 
Közvetett 
Élhető, vonzó település fenntartási önkormányzati törekvés, településen belüli leszakadás megállítása vagy 
legalább csökkentése elhatározás, kiemelten a hátrányos helyzetű és életnincstelenségük okán 
bűnelkövetéssel leginkább veszélyeztetettek körében az őket is befogadó közfoglalkoztatás szervezésével, 
hozzájárulva ezzel a közbiztonság megőrzéséhez, javításához.  
 
Közvetlen 

- 2012-ben az 55 fős települési közfoglalkoztatási programban a létszámfelöltés gondot jelentett. 
Az álláskeresők számára nem volt vonzó az elérhető jövedelem, szégyenként élték meg a 
közfoglalkoztatást. 

- elégtelen önkormányzati információ az állástalanokról, azok valós családi és társadalmi 
helyzetéről 

- intézményesült együttműködés hiánya a foglalkoztatásba tereléshez, ezáltal alacsony fokú 
hozzájárulás a helyi bűnelkövetés, áldozattá válás mérsékléséhez 

- alacsony szintű önkormányzati tapasztalat és erőforrás nagy létszám tartós és szervezett 
kezelésében, szabályozásában 

- járatlanság az önkormányzat részéről a vagyon és munkavédelmi gyakorlatban 
 
Az együttműködést eredetileg kiváltó okokra választ adó gyakorlat eredményesnek bizonyult. A 2012. Évi 
közfoglalkoztatási programot az Önkormányzat eredményesen megvalósította. Felismerve az 
együttműködés hatékonyságát, az elemek finomítása, újragondolása, bővítése mellett folyamatossá vált, 
igazodva a közfoglakoztatás periodikájához.  
 
 
Módszer 

- párbeszéd 
- észlelés, jelzés 
- közös gyakorlat (szondázás, vagyonkezelési szemle) 
- együttműködésben megállapítások tétele, problémák felvetése, megoldások keresése, 

megoldási feladatok ellátása 
- helyi társadalom tagjainak, helyi döntéshozók tájékoztatása 
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Időzités 
Toborzás: programindítást megelőző 1 hónap 
Folyamat segítés: folyamatos 
Észlelő, jelzőrendszer működtetése: folyamatos 
Összegzés, értékelés: időszakonként, illetve programzáráskor 
 

11. A jó gyakorlat bevezetésének céljai 

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

 
A gyakorlat bevezetésével a település közösségének közbiztonság érzetét, az egyénnek pedig személyes 
és családi helyzetének romlás megakadályozását, lehetőség szerint javítását kívánjuk elérni.  
 
Közvetlen cél: a közfoglalkoztatás eredményes és a vonatkozó szabályozások minél teljesebb körű 
betartása, a közfoglalkoztatás szervezettségének növelése, az abban résztvevők munkabiztonságának 
növelése, a település lakosságának közfoglalkoztatás elfogadásának növelése, a közfoglalkoztatottak 
munkamegbecsülésének növelése 
 
A gyakorlat célcsoportja: a bűnelkövetéssel és áldozattá válással leginkább veszélyeztetettek közül a 
munkát keresők, valamint az elsődleges célcsoport családja.  
A gyakorlat haszonélvezője a település egész közössége.   
 

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) 

 
A probléma megoldása életszerű együttműködésben alakult ki. A 2012. évben kezdett akkor még 
nagylétszámú -55fő- közfoglalkoztatáshoz az álláskeresőket fel kellett kutatni, foglalkoztatásba kellett 
vonni és abban tartani. Az önkormányzatnak nem volt erre megfelelő apparátusa. Így hiánypótló 
szolgáltatást nyújtott a polgárőrség a munkaerő toborzás, közfoglalkoztatásban tartás, majd később a 
munkabiztonság és vagyonvédelem terén. 
 
A jógyakorlat a megvalósítás során alakult ki. Módja: kölcsönös észlelés, megoldás felvetés, egyeztetés, 
probléma megoldás, együtt és előre gondolkodás, kvázi stratégia alkotás.  
 
A polgárőrség közreműködése a közfoglalkoztatás megvalósításában, ma már tudatos tény, nevesített 
tételként szerepel az éves települési költségvetésben a polgárőrség feladatellátási díjazása, melynek 
része a közfoglalkoztatás szervezésében való együttműködés, az abban használt, illetve létrehozott 
vagyon biztonságban tartásának elősegítése.  
 
Azért döntöttünk e megoldás mellett, mert a helyi problémánkra ezen együttműködésen kívül további 
megoldási lehetőség és helyi szereplő nem állt és nem is áll rendelkezésre.  
 

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) 

 
Megnevezés: Közfoglalkoztatás támogatása Kaposfőn a biztonságos településért 
 
Tartalom: /ÖK=önkormányzat, PÖR=polgárőrség megvalósító/ 
Észlelése a település munkanélküli személyeinek, új beköltözők tényének, társadalmi elhelyezkedés 
feltérképezése, szükség szerint jelzés közfoglakoztatásba vonás szükség szerűségének, munkába terelés 
/PÖR/ 
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Munkára jelentkezők fogadása, képességeik, munka akaratuk felmérése /ÖK/ 
 
Álláshely teremtés, üres álláshely jelzés /ÖK/ 
 
Toborzás üres álláshelyre /PÖR/ 
 
Értékteremtő közfoglalkoztatás /ÖK/ 
 
Munkabiztonsági és munkavédelmi szabályok betartása, vagyonvédelem biztosítása /ÖK/, ehhez 
részfeladatok  

- munkafegyelem (munkakezdés, tiszta ruházatban való megjelenés, munkaruha-védőruha 
használata),  

- majd az alkohol szondázás bevezetése,  
- mégtovább a használati eszközök kezelése és megőrzésszemlézése,  
- aztán a használt vagyon állapot felügyelete mellett megjelent a létrehozott közfoglalkoztatási 

értékek védelme,  
- ma pedig már a termék értékesítés és szolgáltatás jelzés is szükségszerű beavatkozási igény, 

azzal hogy az új elemek nem kiváltották, hanem ráépültek az első feladatra)  
ellátása /PÖR/ 
 
Vagyonvédelem ellátása járőrszolgálattal, jelzőrendszer működtetéssel. Kiemelt feladat a 
közfoglalkoztatási munkaterületek (földek, épületek) megfigyelése munkaidőn túl és hétvégén is. /PÖR/ 
 
Feladatpozicionálás: kialakult gyakorlat elemek esetén azok ellátási helyének és szintjének 
meghatározása, szükség szerint végrehajtó személy (munkavezető) felkészítése /ÖK-PÖR/ 
 
Ellenőrzés: együttműködők saját szervezetükön belül /ÖK-PÖR/ 
 
Értékelés, elemzés, megállapítások tétele, aktuális állapot tovább fejlesztésére javaslat tétel, megoldási 
utak kipróbálása /ÖK-PÖR/ 
 
Tájékoztatás, információ áramlás: lakosság felé, helyi közösségek felé, testület irányába fórumok, 
közgyűlések, közmeghallgatás, testületi ülés, szórólap, iletve helyi kábel TV-n keresztül /ÖK-PÖR/ 
 
 
 
Végrehajtó: önkormányzat munkatársai és polgárőrség tagjai 
 
Menedzser: polgármester, elnök, koordinátor: fejlesztési tanácsadó, mint közfoglalkoztatásért felelős 
önkormányzati koordinátor 
 
Időtartam: 2012.03.01-2013.02.28, majd azt követően közfoglalkoztatási periodika szerint, folyamatosan 
 
Helyszín: Kaposfő Község közigazgatási területek, benne közfoglalkoztatási helyszínek, potenciális 
bűnelkövetői, áldozati élőhelyek 
 
Partnerek: Kaposfő település lakossága, civil szervezetei, közösségei, önkormányzaton kívüli 
foglalkoztatók 
 
Hozzájárulás tartalma, mértéke: számított értéken 4.160.000Ft/év, mely tartalmazza az együttműködők 
által használt emberi erőforrás tevékenység értékét, valamint a használt infrastruktúra költségét. Az 
együttműködők közösen biztosítják a működés feltételeit.  
 

 

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 az önkormányzat és a polgárőrség közösen, gyakorlatba ágyazva végezte.  
 
A bevezetés 2012. évben történt, 1 évig tartott. Azóta is folyamatos, azzal, hogy tartalma szükségszerűen 
alakul az aktuálisan felmerülő és megoldandó problémák megoldás keresése, próbálása és megoldása 
során.  
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Felmerült problémák a bevezetésben:  

- Kialakulatlan együttműködési gyakorlat 
Új helyzet volt a nagylétszámú közfoglalkoztatás ténye, a kommunális munka helyett az újszerű 
értékteremtő munka megszervezése, végre hajtatása, szintén új elem volt a szükségszerű folyamatos 
együttműködés igénye és lehetősége az önkormányzat és a polgárőrség között 
 

- Közfoglalkoztatásban folyamatosan változó beavatkozási igények, kialakulatlan 
problémakezelés 

Kezdetben a terelés, toborzás, később a munkafegyelem (munkakezdés, tiszta ruházatban való 
megjelenés, munkaruha-védőruha használata), majd az alkohol szondázás bevezetése, még tovább a 
használati eszközök kezelése és megőrzés szemlézése, aztán a használt vagyon állapot felügyelete 
mellett megjelent a létrehozott közfoglalkoztatási értékek védelme, ma pedig már a termék értékesítés és 
szolgáltatás jelzés is szükségszerű beavatkozási igény, azzal hogy az új elemek nem kiváltották, hanem 
ráépültek az első feladatra.   
 

- Feladat és hatásköri átfedések, esetenként feladatkör elvonás 
Az együttműködésnek nem volna létalapja, ha az önkormányzat rendelkezett volna megfelelő 
információval a munkát keresőkről, köztük is a leghátrányosabb helyzetűekről, rendelkezett volna 
nagylétszámú munkaszervezési és végrehajtatási gyakorlattal, ha rendelkezett volna és rendelkezne 
elkötelezett, ambiciózus középvezetéssel.  
Tekintettel arra, hogy ezen hiányok nem akadályozhatták a közfoglalkoztatottak értékteremtő 
munkavégzését, így az adott választ(szervezettől függetlenül) egy adott problémára, aki tudott jó vagy 
jónak tűnő megoldást. Ez, illetve a válaszadás illetékes általi megtanulása és alkalmazása esetenként 
kettős, nem feltétlenül egymást segítő megoldást eredményezett.   

 
Megoldás  
Kialakulatlan együttműködési gyakorlat 

- Gyakorlatszerzés közös feladat és helyzetmegoldással 
- Együttműködési korrekció a valós igények és a szereplők lehetőségei mentén 

 
Közfoglalkoztatásban folyamatosan változó beavatkozási igények 

- Készenléti jellegű együttműködés  
- Együttműködésre kész önkormányzati munkatársak, polgárőrök egy munkacsoportba terelése,  
- Gyors reagálású válaszadás, intézkedés 

 
Feladat és hatásköri átfedések, esetenként feladatkör elvonás 

- Feladatkör pontosítás 
- Átfedés esetén ellátási szükségesség tisztázása, szervezeti válaszadási kötelezettség, 

alkalmasság feltérképezése, megoldási szerepkör egyértelműsítése 
- Az elvonás okának feltárása, a feladatot ellátni tartozó pozícióba minél megfelelőbb személy 

bevonása 
 

 

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) 

 
Alkalmazott módszerek:  
- lakosság tájékoztatása szóban és írásban 
- fórum 
- nyilvános vita 
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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) 

 
Eredmények:  

- Szervezettebb közfoglalkoztatás. Rendezettebb munkavállalók, átláthatóbb közfoglalkoztatási 
vagyon.  

- 16,8 %-ról (2011.év) 2% alácsökkent regisztrált álláskeresői mérték 
- A munkát vállalni akaró ét tudó hátrányos helyeztű lakosság 100%-os mértékben lehetőséget 

kap munkavégzésre, legális jövedelem szerzésre, közfoglalkoztatás, képzés, illetve nyílt 
munkapiaci elhelyezkedés segítése keretében 

- 8 ha önkormányzati föld a korábbi ugaroltatás helyett értéket teremtő termelésbe 
(zöldségkultúra, energianövény) lett vonva,   

 
Hatások:  

- Lakosság közfoglalkoztatás elfogadási mértéke növekedett 
- A közfoglalkoztatásba kerülés lehetősége megnőtt a helyben lakó álláskeresők körében 
- A közfoglalkoztatásban résztvevők és azok családjának életminősége javult, jövedelmi 

helyzetük és közösségbe tartozásuk okán 
- A település közbiztonsági állapota nem romlott, a marginalizálódott településekről történő 

beköltözési hullám alacsonyabb mértékben realizálódott a feltételezettnél a munka és az aktív 
közrend felügyeletnek köszönhetően 

 
Az önkormányzati igazgatásra a közfoglalkoztatás, ezáltal a polgárőrséggel való együttműködés is jelentős 
hatással volt és van: hivatali kapacitás és rugalmasság hiányában az önkormányzat önálló irodát hozott 
létre a közfoglalkoztatás szervezésére. Változások az együttműködés hatására: aktualizált önkormányzati 
vagyonnyilvántartás, elkülönített önkormányzati és közfoglalkoztatási vagyon használat gyakorlata, 
adatrögzítéssel együtt, közfoglalkoztatási adatok helyszíni szemlével történő igazolása. Az iroda és a 
termelés vezetők gyors reagálású egységként történő működtetése.  
 
A közfoglalkoztatás hatására a helyi szolgáltatások bővültek: zöldségáru, betonoszlop, drótfonat 
értékesítése, zöldfelület gondozás, gépi munkák (JCB, szállítás) igénybevétele, asztalos és lakatos 
szolgáltatások nyújtása 
Az értékesítés helyszínét a polgárőrség biztosítja, az általa kialakított helyi piac térítésmentes használatba 
adásával, a szolgáltatások igénybevételéhez jelző rendszerén keresztül feltárja és fogadja a lakossági 
igényeket, közvetíti azokat a közfoglalkoztatás végrehajtás vezetéséhez, igazolja a végrehajtás teljesítését.  
 
Kaposfő település teljes lakossága haszonélvezője a közfoglalkoztatásnak, ezáltal a polgárőrséggel való 
önkormányzati együttműködésnek, mivel a korábban segélyezett, többségében alkalmi munkát végzők 
jövedelemmel rendelkeznek, a szervezett munkavégzés révén a potenciális bűnelkövetők szabadidő 
kapacitása csökkent, az átláthatóbb települési marginális gócok felügyelete révén a település 
közbiztonsága nem romlott tovább, a lakosság biztonságérzete javult.  
 

 

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

(max. 100 szó) 

 
A gyakorlat eredményéről hivatal által végzett elemzés nem készült.  
 
Az eredményeket alátámasztó önkormányzati dokumentumokat az önkormányzati iroda munkatársai 
rögzítik, a polgárőrségét annak tagjai. Az eredményeket szervezetenként összesítik és jelentésüket 
tájékoztatásul vagy jóváhagyásra Kaposfő Község Önkormányzatának Képviselő Testületéhez nyújtják be.  
 
Eredményrögzítő dokumentumok: 

 önkormányzat 
 - jelentkezési lap közfoglalkoztatásra 
 - elhelyezkedés dokumentumai 
 - értékesítés és szolgáltatás igénybe vétel dokumentuma 
 - egyéni jelzések, észrevételek 
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polgárőrség 
 - vezénylés 
 - szolgálati napló 
    

 

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 településen kívül jelen pályázattól eltekintve ez ideig, hivatalosan nem népszerűsítették a 
szervezetek, természetesen nem hivatalos fórumokon (konferenciák, találkozások szünetében) sor került a 
tudásmegosztásra.  
 
A település lakossága tudomással bír az önkormányzat és a polgárőrség ezirányú együttműködéséről. 
Tájékoztatást a nyilvános testületi üléseken és az éves Közmeghallgatáson nyújtanak az érintettek. A 
megelégedettségi mérték, bár törekszünk rá, most sem és talán sosem lesz 100%-os mértékű. Egy 
probléma, helyzet megoldása új és újabb igények megjelenését váltja ki nálunk is.  
 

 

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

problémáira! (max 100 szó)  

 
Lakosságszám csökkenése, a lakosság elöregedése, születésszám csökkenése, arány eltolódás a 
hátrányos helyzetű családokba születő újszülöttek irányába: mérhető hatás nincs, a helyezet nem romlott 
 
Aktív korúak foglalkoztatási lehetőségeinek hiánya, köztük kiemelten a képzettség nélküliek és az 50 év 
felettiek csoportjának foglalkoztatási lehetősége: a munkanélküliségi ráta 2% alá csökkent a 2011 évi 
16,8%-ról 
 
Település infrastruktúra részfejlettsége, nincs csatorna, mennyiségi problémák a vízbázissal, a jelentős 
önkormányzati vagyon szinten tartása, fejlesztése forráshiánnyal küzd: az együttműködésnek közvetlen 
ráhatása, jelenleg nincs 
 
 27,4 ha közigazgatási terület, pókhálószerű köz és földútrendszer, nagy áthaladó forgalom, vonzó 
célterület a marginalizálódott településről elköltözni tudóknak és vágyóknak: a terület felügyelt, a 
feltételezett betelepedés korlátozott mértékben valósult meg.   
 

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) 

 
Az erőforrások kimutatása eddig nem volt intézményesült tétel, mivel azt mindenki feladataiba illeszkedően 
végezte.  
 
Bekerülési költség, mindösszesen: 4.160.000Ft/év 
Emberi erőforrás: számított értéken 52hétx20óra/hét/szervezetx2szervezet= 2.080 óra/évx átlagosan 
1.000Ft/óra=2.080.000Ft/év 
Infrastruktúra biztosítása: 52hétx20óra/hét/szervezetx2szervezet= 2.080 óra/évx átlagosan 
1.000Ft/óra=2.080.000Ft/év 
 
A bekerülési költségek forrását együttműködő felek hatáskörükben biztosítják. A polgárőrség dologi jellegű 
kiadásai az önkormányzat feladatellátás finanszírozásából történik.  
 
Megtakarítás közvetlenül nem mérhető, a mérhető eredmény a közfoglalkoztatás egységre jutó bevétel 
növekedésének közel 80%-os mértékében, a felújítási és üzemeltetési költségek 50%ra történő 
mérséklődésével igazolható. 
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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) 

 
Igen, folyatjuk a Kaposfő Község Önkormányzata és a Kaposfői Polgárőr Egyesület közötti 
együttműködést, benne a közfoglalkoztatás szervezésére és hatékony eredményes megvalósítására 
kialakított együttműködést, forrása önállóan nem nevesíthető, az önkormányzat Képviselő testületi döntés 
esetén a feladatellátás teljesítéstét finanszírozza, a polgárőrség tagjainak önkéntes feladatellátásával 
hozzájárul az eredményes megvalósuláshoz. 
 
A jövőre nézve az átlátható önkormányzati, ezáltal közfoglalkoztatási végrehajtás lesz, lehet az 
eredménye.  
 
A hátrányok kezelésének intézményesült mechanizmusát a Helyi Esélyegyenlőségi Program, a 
közbiztonság helyzetkezelését a Bűnmegelőzési koncepció hivatott kezelni. A település rendelkezik a 
dokumentummal.  
  

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) 

 
Feltétel a multiplikációhoz 

- települési közfoglalkoztató léte 
- településen belül közfoglalkoztatás szervezést segíteni akaró és tudó együttműködő 
- együttműködési akarat 

 
Felajánlás  

- látogatók fogadása 
- eljárási gyakorlat és dokumentumainak bemutatása 
- mentorálás 

 

 

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)  

 
Amin javítani lehetne 

- az első pillanattól kezdve rögzített eljárás, együttműködési rend 
- beavatkozási szintek pontos megfogalmazása 

 
Legnagyobb kihívások 

- bármely probléma megjelenésekor az azonnali válasz tényének megteremtése 
 
Tanulságok 

- szükséges a társadalmi bázis a szervezett, hatékony, értékteremtő közfoglalkoztatáshoz 
- településen belüli támogató közeg nélkül a településen kívüli elismerés önmagánban nem hoz 

befogadást 
- összefogással könnyebb, de tisztázni kell a beavatkozási színtereket 
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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. 

www.kaposfo.hu 

 

 

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  

 

mailto:palyazat@toosz.hu
http://www.kaposfo.hu/
http://www.toosz.hu/
mailto:balla@toosz.hu
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Nyilatkozat 

 

 

1. Kaposfő településen több, mint 3 éve működik polgárőrség, Kaposfői Polgárőr Egyesület 

néven. Végzett munkájuk hatékony és eredményes, aktív alakitói a település közbiztonsági 

helyzetének. Tevékenységük sokrétű, szinte a lakosság teljes körével kapcsolatban állnak.  

Tevékenységük:  

a) Köz és magánvagyon felügyelete: járőrszolgálat biztosítása a település bel és 

külterületén bűnmegelőzési szándékkal és vagyonvédelem elősegítésére 

b)  Segítőszolgálattevőként közreműködés rendőrségi közlekedésbiztonsági 

ellenőrzéseken 

c) 0-24 órás közbiztonsági ügyelet, személyes és telefonos, SOS lakossági telefonok a 

polgárőrségre vannak bekötve, idősemberekhez 30 db ajtóék riasztó van kihelyezve 

d)  Települési rendezvények biztosítása 

e) Közfoglalkoztatás önkormányzati szervezéséhez segítségnyújtás munkabiztonsági és 

vagyonvédelmi feladatok ellátásában 

f) Lakosság tájékoztatása, folyamatos figyelemfelhívás értékvédelemre(személyesen, 

kábelt Tv-n keresztül) 

g) Információszolgáltatás észlelt bűnesetről, annak veszélyéről, segítségigényről illetékes 

hatósági szervek irányába 

h) Utánpótlásnevelés, ifjú polgárőrjelöltek toborzása, nevelése, polgárőrvizsgára 

felkészítése, vizsgaszervezés, egyesületi tevékenységbe vonás 

i)  Közösségépítés az egyesület tagjai körében, együttműködés települési 

civilszervezetekkel, közösségekkel 

j) Helyi és környéki települési polgárőr szervezetekkel együttműködés, tagság megyei és 

országos polgárőr szervezetben 

 

 

Az egyesület taglétszáma évek óta 40 fő felett van. Tevékenységüket díjazás nélkül, önkéntes 

szolgálat keretében látják el. A tagok közül 3 fő tagja a helyi képviselő testületnek, 2 tagja a 

Hatósági-ügyrendi és bűnmegelőzési bizottságnak, 2 tagja a közfoglalkoztatás helyi stratégiai 

feladatainak végrehajtásában vesz részt, mint önkormányzati alkalmazott. 

 

 Alulírott tanúsítom, hogy a nyilatkozatban foglaltak megfelelnek a valóságnak. 

 

Polgármester neve: Sztányi Tibor Elnök neve: Pitz Sándor 

Kaposfő Község Önkormányzata Kaposfői Polgárőr Egyesület 

 

 

Ph. 

 

 

 

 

Ph. 

 

 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

Aláírás Aláírás 
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2. Kaposfő Község Önkormányzata a Kaposfői Polgárőr Egyesület működését megalakulása 

óta támogatja a polgárőr iroda működtetési költségeinek átvállalásával, rendezvényeikhez 

közösségi létesítmények térítésmentes biztosításával, 2012 év óta feladatellátási szerződés 

keretében feladataik ellátásához anyagi hozzájárulást biztosít.  

A polgárőrség munkáját a település önkormányzata erkölcsileg is elismeri, szolgáltatásaik 

igénybevételével, feladatátadással, rendezvényeken történő köszönetnyilvánítással, a 

lakosság közbiztonsági helyzetmegoldási igénye esetén ügyfélirányítással.  

 

Kaposfő Község Önkormányzatának képviselő testülete határozatban mondott köszönetet 

a kaposfői polgárőröknek a 2016.02.29-i közfoglalkoztatási telephely tűzvészében tanúsított 

önzetlen tevékenységükért. Az éjszakai ügyeletet ellátó ifjú polgárőrok éberségének volt 

köszönhető, hogy a már legégett épület melletti épület éjszaka lángra kapjon és az is 

elpusztuljon.   

 

 

3. Kaposfő Község Önkormányzata rendelkezik bűnmegelőzési koncepcióval, azt a képviselő 

testület két éven belül fogadta el.  

 

 

4. Kaposfő község közbiztonsági állapota megfelelő, a bűnügyi helyzete stagnál.  

 

 

5. Az önkormányzat képviselő testülete rendszeres kapcsolatot tart a polgárőrséggel, évente 

két alkalommal rendszeresen kapcsolatot tartanak: éves feladatellátási tevékenységről 

szóló beszámoló, a polgárőség éves beszámolóját ismertető Közgyűlésén.  

 

 

6. Az önkormányzatnak és a polgárőrségnek van közös tevékenysége, mely a lakosság 

biztonságérzetének javítását, a bűnmegelőzés eredményességét szolgálják, mint: 

járőrszolgálat, közlekedési szolgálat(zebra, iskola), 0-24 órás ügyelet, SOS telefon hálózat 

működtetése, ajtóék riasztó kihelyezése, rendezvény biztosítás, lakossági figyelem 

felhívás. 

 

Alulírott tanúsítom, hogy a nyilatkozatban foglaltak megfelelnek a valóságnak. 

 

Polgármester neve: Sztányi Tibor Elnök neve: Pitz Sándor 

Kaposfő Község Önkormányzata Kaposfői Polgárőr Egyesület 

 

 

Ph. 

 

 

 

 

Ph. 

 

 

 

.................................................................................. 

 

.................................................................................. 

Aláírás Aláírás 
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