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/ 2|2dn^.<7 |5.1l^| s||.nFn íeé Vezeto Út n^enlé. KÓZe\eoes s7eT]ponrjáoo| e|onyos .e yen ,e|s1 ,
la|as/e^|iva^ e9yles/t atszeI a ZaIdegers7e9to' Suneg .e|e Veleto i,oz|ekedéSi Ut (732B-) r.as.es,/t a

teep'IeS VasÚt| cso.nópo.t lS itl taIa|<'o7||^ egy"láSSa a S7or]bat^e y Pecs es a 7a|aegerszeg _ UkP

VasÚtvonaI AZ ÖnkormányZat es a |al.oSSág *tzis ke/oen^e.yeZéSeVe| 1995 jUniusaba^ n^egaIakL' t a

Za|aszentiváni Po|gáror EgyesÜ|et' Az EgyeSÚ|etnek je en eg 40 tag]a Van, AZ e]mÚ|t ki]enc éV a|att a te]epÜ éS

nagyon sokat fe]|odttt A rnegvalóSított fe]lesztéSek a|apján ''A faIumegú]ítáS tobb terÜ]etén eért kjemeIkedó
te|]eSíimén yért.. N/]agyarországi FalumengÚjÍtásl DÍjban réSZeSu|t 2015 ben,

P ÁLYÁzAT| Fo R |V] A N Yo lv]TATVANY

A te|epÜ|és neve: Zalaszent Ván

Roviden a te]epu]éSró (max' .100sZó)

A]óg/a1c it.] !.]r y.r]ei k.]aS:]i.]l]1] iE'L] '.it..',,.]ll.:.]|]l.'r.: |. (kérjÜk x.sze| jeÖ|ni a ktvetkezŐ felsoro áSbó )]

1' Legjobb kóZÍog|alkoztatáSi gyakor|at

2' ''Családért éS kÖZÖsségért,' Roma nok társadaImi SZerepvá| a|ásának ]ó pé|dá]

3' Helyi po|gárÓrség éS aZ tnkormányzat együttműkÓdéSe X

1 .,. 1 ,..

, ,'\r,iloat if,..ij ir-r'::..11-rr it .'i:t.l .t'r/!,I I :'l .'

(max' 200 SZó terjede]enrben _ kerjÚk Vegye íigyejembe' hogy amennyiben pá|yázata a dÓntÓbe kerÜ]. ezt a rov|d

eírást szeretnénk haszná|ni Sajtócé|okra iS)

A Za|aszent Váni Po|gárór EgyesÚ|et 2006 óta műkodik ]e|en|egi forn,rájában' AZóta éS je|en eg is a 7 fóS

on<'orTa.VZaIi hepv seIotestu.etoo 5 Ío e|en a po|gárTeSteJIe akt|V tag]a aZ e9yeSÚ|etne"' A7 e9yes.Iet ]a9.a

az orSZágoS Po|gáror SZÖVetségnek éS a Zala |\/egyei Po|gáror Egyesu|et Szovetségének S' Együttműkodési 
i

megá||apodást a Zala |\,4egyei Rendor-fÓkapitá nysággaI is kotÖttek, N,4űkÖdésj terÚ|etÜk ZaJaSzentlVán l

ktz]gazgatási teru|ete Fo feladatuk a SZo]gá|atok tel]esÍtéSe alkalmáVa| a bűnmege|őzéS' a kÖZrend a Vagyon
éS a szerné yvedelem EZen be Ü kieme|ten Íontos az i!Úság. idosek' egyedÜl é|ok és fogyatékka| é]Ók Véde|me
AZ egyesuIet szoToSan egyuttnrÚkÖdik a he|yi korzeti megbízotta|' kapCSo|atuk jó. fo]yamaios, egymáS munká]át
kolcstnÖsen Segitik' Az tnkormányzat á|ta] Szervezett rninden rendeZVényének biztosítáSában réSZt VeSZ' Ezen
kíVü rnáS intéZménVek éS clviI szervezetek á|taI szervezett rendeZVényeken' sportesemén yeken s biztosÍtják a
he|yszint SZÜkség esetén ényiI)ák a forgaImat. orzlk az értékeket' Vag yo ntá rgya kat' |\4indenszentek éS Halottak
^ap]án |.|en.elt Íe|eIosSeggel . egyeIe]lTegolZo es b.^nege|oZo ce||a' e, eI naDoa o'ZiK a te''],']ero ter.Ie|el eS

kÖrnyezetének kieme|ten a parkoáS- rendjét' Az Tnkormányzat fjgyelemme| kÍSéri aZ egyesÜ|et nrunká]át

NépSZert]síti a tevékenységét eredrnényeit a hey] ktzbiztonSág propaganda'tevel.enység Ieretében (p' heIyi

médiában)' A Végzett munka a]apján az anyag ag és erko|csi|eg |S támogat]a 2015 evben '.Po|gárőr KÓZSég

díjban részesU|t aZ Önkorrnányzpl ! p!]!éI9l'-e!]9!!]€! ! k4lát ]s figye|embe VéVe
(: F.: ll:'S7l] i:lk e FIJ 1...l 
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Ír]a |e aZ onkormányzai fó probérnáit' h]Vatkozzon hlvatalos dokumentumokra. amennyiben aZ szükséges (max 100

szo )

zoootvoen a az Lljormá-megvá|asztott tnkormányzatl testü|et cé|uI tÜZte ki a tejepÚ]és kÓzbiztonSágának

ntveését a po|gárok biztonSág érzetének jaVÍtáSát EhheZ egyréSZt a SZemé]yi á1lornányt l.el]ett

TnegSzervezn|' VaamnI aZ es'k6zel|átottság ukat Íe] eszteni AZ lnduLáskor a te|epÜ|és bZtonsag

staiiszt kája a megyei át agná| gyengébb he|yzetet mutatoit' A regisztrá t blincse ekmény száma 2ao2.ben

e|érte a 3,6 oo-ot' 2ols' évtó| az országos menekÜ|the|yzet ]s érlntette a telepU|ést' a Vasut| csomopont

Szerep mlatt a mlgránsok országon tÖrténi átSZá]|Ítása és e]]átása az önkormányzatnak éS az egyesulet

taoLarnak Lremelt fe adata voltucsErnqqrgrylEl
l.] A ploo etlla : .á:':l :l ]]t] !' e l]:' 'n. 

11i].i.]i il.]l.]|r.l.r:jI l]./.rl

ir]a |e az okokat' ÖSszefuggéSeket' ame|yre a gyakorlattaL Vá]aszt klVántak

dóZítéSt iS (max. 200 SZo)

N4 it

ac]ni' megneVeZVe a Csopodokat a módszereket

tJrsadaImi p''óole'ax inou1at,ax' országos Viszony]atban _ így terÜ|etunkon is _ aZ elmú|t éVekg'en a

bLinÖZeS nriniség!leg Új formái ]elentek n-]eg (p VisSZaé|és kábítóSzerreL bÚncselekmeny) A

megé hetéSheZ sZÚkséges anyagl ]aVak kor]átozottsága magában hordozza a bűncselekmények

e|kóvetését' A bű ncselekmén yeli tti]nyomo részét az anyag1 haszonszerzés motVá|]a' A haza

iapasztaIatok !S azt lgazo]]ák' hogy a bL]nÖZés csTkkentese' a jó kÖZbztonSág r],]egteremtése nem

ValóSíthati meg kizároIag a búnÜ|diZés éS a bÚntetó ]gazSágSZo gá]tatáS intézmenyrencjSZereben '

SzÜkségVanegy'atársadaominvéc]e|miképességeitfokozó'á]lamLagVezéretéStámogatottSzakma
és civiI mozqa|ómra. EZen társada]mi igeny Ö|tött iestet a kormány programjában, amikor is a pa|tnersegre

aLpozott' o"ssztársada n,ii bL]nmege|ózés klaIakitáSát, továbbfe] eSztését tljzte ki cé|U, keme]t SZerepet

Szánva és blztosítva a he|y] Tn kormányzatoknak' A te epÜ|éS éVtlzede kldo|gozott jÓVóképe egy innovativ

modern' ÍÜgget en kÖZÖsSóg |étrehoZáSa Vo|t' AZ éVek Során a fiataI csa|ádok beteIepÚIésének e|oseqitése

barátságoJés, modern te]epü|éSkÖrnyezet, kTztSSégi terek kiaIakÍtáSa Vá|t a meghatározó cé|fe|adattá

Ehhez pru1i a biztonságos teLepÜ|és megteremtése, a szem|é etformá|áS aZ egyesÚ|et létrehozáSa. L||.

"gvJJ 
ó'i|=."'"zetek riunkájának támog"atása (ttizo tik. faluszépítŐk Stb) Ktzvet|en cél a bL]nn]eqe ozés

és az eLkiVetéSek számának csTkkentéSe.

A td"pLlé. ktzb"to*agat etsosoroan á takossag anyagi he|yzete műVeltségi szintje és morá s á||apota

htatározza meg A bűnozés je||egét éS nagyságrend]ét aZ országos tendenciák, a gazdaságl k::"!"Z:::: 
".

'.1, - '

kíVántak elérnl a gyakor|at bevezetéséVel? Ki a gyakorlat cé]csoport]a? (maX 100 SZó)

41612n65' nosszu uvu cer: az oo]etlrv oiztonsag es á i7uu]em" biztonSágérzet kÖZelltéSe éS javítáSa. aZ

életrninoséget javító kÖZbrztonság megteremtése a bt-inoZéS Csokkenté;e KTZéptáVÚ Cél a l.oZoSSegi

úún'ág"rŐie.i"ndszerének t<iepitese á telepÜ|esen' PartnerségL y].::n| .1st",:T.é^.:.iÍ^o]l"::::l::|
a he|yi ]ntéZrnények, a gazdasági e et helyi Szerep|oi' a civ!] sZervezódéSekaz i||etékes rendészeti szervek' i

ái a ruxos.ag miné| szé esebb retege kizÖtt' RÖVidtáVÚ célok: Akut prob émák' krízisek gyors- keze ese a

i*i. =.uo,""t.tlu 
b]Ztonságérzet jav"ltása techn kai eszkozökke|' és hUmán eroforrások Segítsegeve A

l"litatr.o. források megszerZése pá yáZat Út]án, ÖnréSZ vá||aLásáriI e]külinített pénzkeret biztositásáról

tárteno gonoosxodáS' KÖZVet|en cé|csoporf a |akoSság kieme|ten a gyermekek éS a nyuqdÍjaSok

rendezványek réSZtVeVŐi. kÖZvetett cé]Csoport, mindenkl' aki a te|ep0LéSen megforduI
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K kezdernényezte prob|éma n,rego dáSát (Ónkornrányzat, á anrpo|gárok' támogató' civiI SZerVeZet, r],]agánceg Stb )? Ki

terveZte meg a jó gyakodatot és ml]yen |épésekke (straté9iaa]kotás, akciiterV' projekt jaVas]at) terVeZték annak
Végreha]táSát? A jó gyakorlat aZ tnkormányzat á|ta]ános stratégiájának része' Vagy spec á|is stratégiát aIkottak erre a

.é'r^2 |\A|éí1 p ^o/.lpmónvA/A< mA Iptr.]nntn|tAL? /m2Y lnn c7.l\

| á-réh^712L A.]V <,/óÍvp /. n -nr<á.nt -]A'''hpn 1.|.]ár.1éqlr' |.AnV|(ó 
^ 

.en a .'v s:p'VA?'A| vA,eloI VetteK
réSZt AZ indU ó rnegbesZé éSen áttek]ntették a humán eroforráS éS infraStrukturá iS fe téteIeket' Va am nt a
te epU|éS '(oZb 

Zlof Sagdra|^. l.e y7e|é| 2015 ben a képV;SeIo-1esl.-r el e|.o9adIa a leIep-'eS b-nrrege|oleSi
.orcepcoát' AZ orko'ma'']y7at ÍeIadata a bUÍ..]pgel07pSbe. Sle'epe. -álSZo haloSágok eS e9y'eb
szerVezetek ktZotti mU n kakapcsoIatok toVábbi eroSítése annak érdekében, hagy az informáciik a
bünmege|özeSben IS hasZnosíthatóVá Vá]janak' A akoSSág biZtonSágát befoIyáSoló kérdéSekben
foyamatos felv]lágositás biztoSítáSa' A bunmege]oZéSben SZeTepet játszó hatiságok' szervezetek ktzott
rnUnkakapcso at erÓsítéSe annak érdekében' hogy az információk a bűnmege|ózésben is haSZnosíthativá
Vá -ana\' TerÍ'gye|o karrera-.erdszer ÍTUkÖdtelése 'ej|es7tese a (o7terLIetek biztonSá9á.al
r],]egteremtéSe erdeKeben AZ onkormányzat ]épéseket tett arra hogy a he|yj Sa]tó Vegyen réSZt a bt-]noZéS

csokke.]tesere trany.-' o kezderenVe7éSehoe| o|ZloSItva tsog7 a b.nnege 07ési prog.an.okró| a |aloSSag
tudomast szerezzen A poga.o. S7eryezet aZ on\o'n.á.yzat' egyeb á||an.i es tarsada|ri s7erve7ptp(
segtsegéVe' a rendot. szerve(|.e s7oroSa1 együl|1L\odve a heIyi saiátosságok és lovete'Te.yéh
t|gye|errbeVete|eve h|dogozott .]ods/ereI a|aoJán Iatja e] fe|adatát' TeVekenysége so.án t e.ret
Í'9yeIneÍ ,oId't a ho7terU|etek eS rVlvanos heIyel .e4ojé.ek 'T]egÖVaSála' Fo|yarí-atosan Vég/e[[
kozrendvéde|m ' bL1nmege|óZéSi tevékenysége során hatékonyan köZreműktdik a nagy tÖmegeket VonZó
telepÜ|esi rendeZVények biztosítáSában rendszeres járÓrszo|gá|atok SZerVeZéSéVe| a ktzterÜ etek
rendjének és biztonságának Íokozásában A poIgárórség tevékenysegenek n.]UkÖdese hatekonyságának
éS foIyamatosságának elóSegítése érdekében aZ onkormányZat ]eIentósen 

^ozzájáru| 
a n,rÚkÖdéSi

kÖ|lSege\ Í|nans7irozaSahoZ' a1 eoyesUet tar,]o9alá.a.oZ A f,eV Valraka7ó| u7 ele(' 57o|9altal.|, eS a
Vendég átóipari egységek tU ajdonosa nak ÖsZtTnZéSe VagyonUl. vede mere A koZbiztonsag 1avításában
né ku ÖZhetet]en a he|yi Írott és e|ektron]kus sa]tó SzerepVá |a|áSa' A helyi nyi Vánosságban foIyamatosan
tSZtin/ec.o ,e!j|| a/ erntétl 1alosa9ok .tel.nen/e|, eS a CVI S/.eÍa eg}Ltl.,']-(odeqe foyaTatos
ta]eko/tatást <'apolt a a\osSag a sihetes ^e/dene^ Ve7eSeh'o' A S/erVe/o bi7ottság neg/edéVe^le
áttekintette az e|órehaladáSt, j]|, mi!den áka|ommal megtra||gatták a beszámo ót

13 A ]o !Vljii.Ül .]i lli:!]'.'.] !S : :-:]

ír-a |e 'Övtden a gya|.o.|ato| N,4 |yer teVekenysegeker ,o ylaltdt an.a( Vé9rehajtaSa Solán lKi IailorIa ,é9re a
gyakor|atot? Ki szervezte, menedzse|te azt? N,4ennyi ideig tartott a tevel.enyseg? Hol Va óSU|t meg a tevékenység?)

Van'e partnere aZ onkorrnányzatnak a ]ó gyakorlat Végrehajtásában? Amennyiben igenne| Vá aszol réSZ|eteZZe a

partnerek hozzá)áru|ásának je||egét' mértékét (max 400 sZó)

Az bn<otn.a.yzal . a dltIlotta a UiVls/e.Vé7AT"' hilbzto"sag .lege.ostréseoer es a b.nrrege|ozes|
[e|aoato\oan res7tvevo SZerve7eI ÍeSZé|e oiZlosilhato penZes,/"07o\ Ulla|áS| .eIhaSZna|ás .endS7e.el

o./é< .r ieér\/éÍA<p,hen mpnie'pn.j éc inV p nlP lAn/ó-hp.n L?prA.ns<,'Aírót l.i7.í.< t T^ VÉ,.l c y ,ez o- u!Lr '\u 'JLJ{e.r
ké.eIn.e{ Úr]á. 'el.et reg.ye.ni A ra.eKoZlatok kes7UInel. a heIyi i.on Tédiába iS' meIV a S7ervezelt
bijnmege|iZéSi éS ktzbiztonSági rendeZVényekrÓ| és akc]ókró| ad iá]ékoZtatast' A |a|'ossag b]ZtonSágra

neve]ése érdekében fel keI haszná|ni rninden |ehetségeS fórumot eS eSZkÓZt' A teIepU|éS te11nformatka

és térÍigye|ó rendszere 2a12 év óta ÜZen-]e, ]4 kan.]eráVa|, Fo|yamatos aktíV felvl ágosito eS

propagandamun kát Végez aZ ónkormányzat az egyesú|ette kÖzÖSen a bÚnmege oZéSseI

á|doZatVédeIemmeI TsSzefÜggésben az ÖnkormányZat rendeIkeZéSére áL|ó tomeg kommU n ikációS
eSZkTZTk igénybevéte|éVe] He y elismeréseket (kitu n teteseket, díjakat círneket) adományaz aZ

Tnkormányzat a po|gárok számára, aklk pédamutató magatartáSt tanúsítottak Vagy ádozatos munkat
Végeztek a kÖZbiztonSág és a bűnmege|óZéS érdekében iS'

. ] i.' l] ! ,'li] 'I l.-a gyakor|at kialakÍtáSát (tnkorn,rányzat Vagy

bevezetéS? Fe|rnerut-e Va|ami|yen problén,]a a bevezetés Során.

n-]eg azokat? (nrax' 300 SZó)

ln ova[olat xiárar<itasát zooo-oán aZ Ú] polgármester (jeLenle9i) javasatára aZ Önko|manyzatlA ovakorat |.ia]a|.itasat 200tj-ban aZ U] poIgarmester UeLenle9|J ]avaSalara aZ ol]KoJÍÍlallyzi]t

] kezóén.énvezre' a r]e1ed7se est a po'ga'o|Seg Vezeteseve| (oztse^ Vegezte<' A te eoUles a|.o>sága.a|

a po|gárorségnek éS a polgármeSternek g on do |atköZtssege a apozta meg, 
"lt' 

n To9=.'11 
n:9!..?

a partne.? Mjkor kezdiék és menny ide g tartott a

ha igen me|yek Votak azok és hogyan o|dották

rnek g on do |atköztssége a apozta meg azt a n,]ódszert. hogy a

a'IaI iS eIiSn.ert' e'eone.ye) |.ozoSSegelt doJ9ozó szervezetie
adáyokat |ekÜZdve a megfee|o humán eriÍorráS kapacitást éS

]tve érte e a te|epÜ és a megtiszte|ó po|gárÓr te epÜléS cimet.
b eser],]énVek száma és a Iakosság á]taIj e|fogadottság is'

akosSáq és a SZakrnai szervezetek á]taI iS eIiSrnert. eredmenyeS kozossegert do]9oZó Szervezetté

vá|ianak] A keZdeti SZemléletbeli akadáyokat IekÜzdve a megfeeIo humán erÓÍorráS kapacitast eS

infiastrukturá|is fe téte]eket megteremtVe érte e a teIepÜ és a megtiszte|ó poIgárÓr te epUléS Crmet,

fje|entosen csokkelt q]qs yq] 9|!e119!! eseme1aek szqrlg eq a |akgs;qg á]ta|j eflgglottság is'



a|ka|r|a7ta| a hey ]a(ocol bévo.a..ára á g/alorar e|olós7tásF es 'l e9 '/a]os|Lasa 50'an
(ta|á kozók' nyi|Vános Vták, törnegkommunikácio, kiadvány' Önkorn-rányzati hon|ap' emai|ek stb.)? (max. 100 SZó)

A Lö,(An ?nnÁ A\/rn k.7e'^^^pn.lÓ|n.j7|L : A7 pln .-vv| jv.|r d d'ca|d ]|Úl]'E|| 
^ 

>||d'cg|d

e|erneit nyi|Vános fórUmokon' kÖZmeg ha||9atáson faIugyű|éseken lsmertették a akosságga|. Folyamatos a
he|yi hon|apon a heyi haVi kiadványban (minden lakáSba e1ut) a tabIakon IendeZVenyeken i||etve a
mA^\'A Lic|Ár<A^' <''|óh.n |c ^ '-.| ^ '|-'-. - . '^ -.1 rt hnnrl l^hhon Lortol^ fo|rlet '
''9viL '.'J'! 'J!!]j 

JJ]'\ !v' 
'J 

d td]E^U4ldLé ouo. ||vvl .v.-L

Fn'/éc'IA.hA A l.énrlrcpIn'^<.rro| Ín ;a.na.r-<:. és l.n ls,A'eSen aIteI nti eS er|eKe d 'A|.n|'| '.s
"ozbi7lonsá9 eS bU.rre9eoZeS LeIy'letet éS .e|adalait s b7locíta a7 e1AIeeS es Íeddat t.o|es

'rl;,
' -) nrnrhrn felcnrn I nrnh pm,t ^r I

]V|uLd>>d Uc é qyd'U|]dl tr|trU 9'||yc t d c ycr
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haszoné]VeZói ktzé? (max' 300 SZó)

rendorkapitányságga], a teepÜ]és civl szervezeteive| a vá|]a|kozásokka A |egnagyobb eredmény a 2015
eVoen e.yeri Po|9a'o' KoZSeo Dij' a.neiyer azol a leIepÜ|ese\ne\ \apja\ akik Vezelo sze.eper jatSZa.a|,

a polgárÓr mozgaomban. Va|amint a heIyi kTzrend kÓZbjztonság a |akosság biztonságérzetének nóVeéSe
érdekében hatekony tárnogató éS kezdernényezÓ a társadalm bÚnmege|óZéSnek
Tovább] eredmény' hogy ]e|entosen csokkent a Vagyon e||eni Cse|e|.menyek eS aZ é]Szakai rendbontáSok
sza'ra. Re^deTetteh a rerdeTveaye( sporlesere-yek vailas ese'ne^/el. \oll a 'a\ossdg
biztonságérzete' A bL,inmege]oZési tevéhenySegre foIyamatosan kieme]t figyeInret fordított aZ

Önkormányzat és a po|gárórség |gyekeztek fe híVnl a |akosság figye mét a bűncse|ekmények e|köVetéSét
ehetové tevő tél]yezÖkre. S rnlnd Szé|esebb kÖrben klaknázn| a megeŐZés ehetoseget ToVább ke||

fokozni a fig ye|emÍelh ivást a Vagyonvédeern fontosságára, k|eme|ten kezelve az ingatlanokon ]éVó aki-
eS r,lás re.de|tetéSU ep-|Flek|e.etoseg S/e'i^l 'ias1ro./a| ]o'leno eI dlásat A oo|garorseg sze.epe ebbe'l
kieme kedo' mlve| az éV.365 nap]án ma]dnem mlnden este' szuIseg eseten napkozben lS folyamatosan
leSZne1 es rélle|' a te eou|eS.'l KoZb|/|o.sagae.l |-., d leVel e^ /5A9 oé|dapr|É.t

o nV |VánoSSáq át'

l \, l.lll .] ]..'i.] i:]:l ji.:.] ,.],. l..,:. l, Ki tartja nyi]Ván aZ eredményeket' és rn]]yen módon?

tra . 100 szo\

Lve.re negra.9ya.a á ^éov 
selo-test.l er a oo|ga'o seg rru1,a|al f'tereIi"' a ko.7et n.egbIZoll eS a/

egyesÜ|et egyÜttmÚkÖdésé, AZ egyesú]et nyi VánoS bemutatókat tart' más teepüéSekre orSZa9oS

bemutatókra megy FigyeIem fe híVó tájekoztató kiadVányokat sZórólapokat kéSZít a Iakosság reszer..

] ] \].];]:]]. 1 .: l :l:,. !- ':. l ! i]:i'l és mi|yen módon (tomeg komn,rL] nikáCió

Megismerték e a helyi |akosok a gyakor|atot és menny]re Vo tak e egedettel^ aZZa ?

a gyakor|atot? A|ka mazta-e már máS Önkormányzat iS azt? (max 200 sZó)

A te-lepu|esen meg1ebni rrirrnonoóoan' a kistérségi havi|apban rendszeresen beszámo|ó
Ínunkáró ' AZ éVente megrendezésre kerü|ó fa|ugyű|ésen S beszámo|nak mL]nkájukro| A

/oTterenc a ta|á ,ozo\ Slb /?
Ni]áS ön kormá n yzat megiSmerte-e

kéSZÜ] a kozos
hjrdetotáb ákon

a Web oLda|on foIyan,]atos az informáCióadás
KoZÖS Önkorn]ányzati Ú éSeken 'Za|aszentiván A|ibánfa Za|aSZentÓrinC' Nagykutas' K]SkUtaS - ]S eVente
Iegalább egy aIka|omma sorra kerü| a tevékenység értéke|éSe EVente egy - Ket aIka|omr],]a bemLltatót'

tájekoztatit tartanak a társte]epu |éSeken i|]etVe gyakorIatban iS segítették AI bánfa kÓzSég haSon|ó

egyesÚ|etének megalaku|áSát és teVékenySégét



.'lLi.:] ., ].] .'.]. l]i\L] i]:l ': li:ji'..:i !:] i -l.j ] i.] ] . Vot az onkormányzat 1 pontban fe|Soro|t

prob|émáira| (max 100 SZó)

Csohkent a bÚ1Ö,és'rrott á Éo2oÉróiiag Á'"iobb ói evoé; _ t'o@
kovetkezetes kitartó munkáiának iS csÖkkent a bűntzéSek száma' Az e|mú|tévekben nem Voté|et e|ieni
er6szak, aZ utóbb] Ót éVben 48%.ka| kevesebb bettréses |opás es 30 % a] kevesebb baleset Vo|t
A k]tarti fe|Vi|ágosíti mUnkának koszÓnhetóen a |akosság korében is nott a biztonság-tudatossag eS a
szor,]szedsag seg:tseg Az onkormányzat n.U'']ha]át az egyesÜet Íolyamatos le|e.éte es gy a
DJZION bb' é|hetobb t

20 Fofrasok
|\4ennyibe kerÚ|i a gyakor|at Végrehajtása? M]|yen pénZügyi forráSokat haSzná|tak fe| (tnkormányzat saját
kÓ]tségvetése' á||ami forráSok, támogatók Stb')? Mekkora Vo|t a gyakor|at Összes forrásigénye (emberi eroforrás aZ

tnkormányzaton be|Ü| éS azon kíVUI is' számÍtigépek' ]rodák. más eszktzok)? okozott e megtakaritást a gyakor|at aZ

tnkormányzati kö|tségvetésben ' és ha igen' akkor rni|yen módon éS mekkora ÖSszegben? (max 200 SZó)

PénzÚgyj forrásként az önkormányzat Saját kö|tségVetése a po|gárÓrség kÖ|tségVetése. a Vá|laIkozók
támogatása szo|gált' Az egyesu|et tagjai tnkéntes a|apon VégZik tevékenységÜket' AZ egyesÜ|et részére a
civi|ek háza épÚ|etben aZ iroda és az infrastruktúra rende|kezéSre ál 2015 Szeptemberéto Sikeres eu.S
támogatásnak kÓSztnhetóen egy Új Suzuki Vitara szemé|ygépkocsi is Segíti aZ egyesÜ|et munká]át' AZ
egységes megjeIenésheZ egyenrUha kerú|Vkerü| folyamatoSan beSZerzeSre' A SZerVezet rendeIkeZik
te|efon. internet és emal] eérhetőségge| iS' A |étSZám az utóbbj 10 éVben ,15 fove| eme|kedett' és aZ
eszkÖzá|lomán V iS fo|Varnatosan bŐVÜ|t

.2,' r\1o 9lakol .]i li:ll|.'|.]l.t ]:::ÚS:].]a

Fo|ytatják-e a gyakor|at VégrehajiáSát' és ha igen' mi|yen forráSbó Íinansz|rozzák azt?
eredménye a jtvóre néZVe? Van.e Vaami|yen ViLágos' intézményesu]t mechan]Zmusa

á||ampolgárok magatartáSVá]toZása stb') a 9yakor at fo|ytatáSának a jtvőben? (max' 100

|\,iliIyen midon hat a pé]da

(h ivatalos dokumenturn az
szo )

Az é|hetÓ faIu Stratég ának megÍee1oen fo]ytatják a megkezdett munkát' ame|yben eddig is szerepet
játszott aZ tnkormányzat által biziosított infrastruktÚra a pá|yázatok, az tnkéntes és kozÓsségi rnunka, j||

eu-S támogatáSok' Folytatják a programok népszerűsítését, tá]ékoztatik SZerVeZését' Az Önkormányzat]
anyagi|ag és erkÓ|cS leg továbbra iS támogatja aZ egyesü|et rnunkáját'

'l

Van e Va]arne|y speciá]iS e]Ófeltéte|e (SZervezesi' penZugy fÓldrajZi stb'), hogy más onkormányzatnak segitséget

tudjanak nyÚ]tanl a jó gyakorlat átvéte|éhez? |\,ilit tUd fe|ajánIani segítSégÜ| ahhoz' hogy más Önkorrnányzat iS

a|ka|mazza aZ Önok gyakor|atát (ianu]mányutak' |átogatók fogadáSa, képzés' dokumentumok' Szakértói támogatás

stb.) t? (max' 100 szó)

Szakmai segítség a szakmai Szervezetektol folyamatosan' tájékoztatáS a környezo teepü|éseken esetleg
kepzéS tagtoborzás' Korábbi éVekben is tartottak tájékoztatót a kÓrnyezo, || érdeklódó
ÖnkormányZatoknak' po|9árÓr SZerveZeteknek' EZt a gyakor|atot a jÖVoben is foIytatják' SZakrnai

^épzése<et s tartanak rreg.e|e|o eIe'']tkezéS Szá.n eseten ||| S,7akerloik s7aKmai ta1-]o9atása is

biZtoSított

I I r:r.rt r.ir.ltrf. l]altell\rlL:{irfi

Mutassa be, hogy mit |ehetne még jaVítani

h h VáSok' a'neIye<KeI a Véglehaitás Sorá^

Vé9reha]táSa során| |\,ile|yek Vo]tak a egnagyobb
levonható tanu|ságok? (maX' 200 szi)

a gyakor|at isnréteIt

szem besii ltek? N/ik a



Ezen az Úton továbbha|adni' a kozvet|enÚ| szomszédoS te|epülésekkeL egyÜttműktdni' cé| a tagf ata Itas'
Továbbra iS kovetkezetesnek ke|| |enni a munkában éS Ío|Vamatosan konzu]tá|ni a |akossáooal'

A pá|yázati forman yomtatvány formá]ában Vá|toztatható _ a megadott szavak mennyiségének f]gye|embe Véte éVe|, A
pá|yázatot két nyomtatott (egy eredeti és egy máSo|at) pe|dányban postai úton aján|ott kÜ|deményként a Toosz
címére (1406 Budapest 76.Pf .50') és egy e|ektronikus pé|dányban (pá|Vazat@toosz hu e-mal| címre) ke ] benyÚjtani'

|egkésóbb 2016' szeptembe| 12-ig. A pá|yázahoz a ,jó gyakor|at eredményeit bemUtató dokUmentumok' kiadványok'
Íotók anyagát aZ Önkormányzai hon|apjára fe|tÖ|tve éS a |inket bei||esztve van |ehetoség megku|den], A mei|ék|etek

rnegkt]|déséVeI hozzaáru| a dokumentUmok, kiadVányok' fotik szabad feIhasZná|ásáhoZ'
Az |rányító Bizottság fenntartja a jogot. hogy bárme]y kategória tekintetében nem hirdet gyoztest'

BármeLy fe|merÚ|ó kérdéSéVe] fordU|]on b|za omma| a TooSZ ttkársághoz (wWW'tooSZ,hU ), az alábbi e|érhetoségek
VaIameIyikén'
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