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PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2021 

1. Pályázati témakör: 

Bűnmegelőzési, közbiztonsági jó önkormányzati gyakorlatok 

  

 

 

 

 

(Csak azt az egy témakört hagyja itt, amire pályázni kíván, a többit törölje ki. Egy adatlapon egy 

témában pályázhat, azonban benyújthat pályázatot akár mind a négy témakörben) 

2.  A település neve:      Budapest XIII. Kerület    

Lakosságszám:                   117 008   fő  

Megye:                                  Főváros 

Polgármester neve:             Dr. Tóth József 

Polgármester e-mail címe: polgármester@bp13.hu; jtoth@bp13.hu 

Polgármester telefonszáma (lehetőleg mobil): +36 1 452 4177  

Adóerőképesség/fő, 2020: 51.270 Ft 

Önkormányzat költségvetési főösszege 2020: eredeti: 31.504.085 ezer Ft 

                                                   módosított: 57.797.545 ezer Ft 

Önkormányzat költségvetési főösszege 2021: eredeti: 31.768.449 ezer Ft 

                                                 (2021.04.22.) módosított: 47.156.129 ezer Ft 

Jelen önkormányzati gyakorlat (projekt) teljes költségvetése éves szinten: 

2019-ban a program próbaüzemmódban történő megvalósítására (ajándéktárgyakra, 

vendéglátásra, tájékoztató és szóróanyagokra) 785.000 Forintot költöttünk, 2020-ban 

pedig az erre tervezett 400.000 Ft költség felhasználására – az egészségügyi 

veszélyhelyzet miatt – nem került sor. Egyéb többlet költséget a gyakorlat nem 

igényelt, a programban az önkormányzat munkatársai, az együttműködő társszervek 

munkatársai munkaköri feladataikon túl, önként vállalták a közreműködést. 

 

Közvetlen kedvezményezettek (akár becsült) száma (akiknek kimutathatóan segítséget nyújtott 

bármely szempontból ez a jó gyakorlat): 2020-ban több, mint 2.000 fő (A közvetlen 
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kedvezményezettek száma az egészségügyi veszélyhelyzet miatt elmaradt a 

várakozástól. Sajnos a pandémia miatt a 2020. évre tervezett programsorozatnak csak 

az egynegyede valósult meg.) 

Közvetett kedvezményezettek becsült száma: 2020-ban 23.000  fő  

3. A település bemutatása (elsősorban a téma szempontjából releváns alapinformációk):  

Az élet minőségét meghatározó tényezők között kiemelt jelentősége van a közrend és a 

közbiztonság állapotának. Az emberek élet- és vagyonbiztonságának oltalmazása, a 

köztulajdon fokozott védelme ezért megkülönböztetett figyelemben részesül a XIII. Kerületi 

Önkormányzat munkájában. 

Önkormányzatunk kezdeményező szerepet vállal a helyi jelzőrendszerek és a legkülönbözőbb 

együttműködési formák fejlesztésében, a helyi bűnmegelőzési programok szervezésében, 

koordinálásában, végrehajtásában, értékelésében. Az önkormányzat korszerű bűnmegelőzési 

stratégiája a helyi lakosság önvédelmi képességét fokozó, önkormányzatilag vezérelt, illetve 

támogatott szakmai és civil mozgalomra épül. Olyan reális célkitűzéseket határoz meg, 

amelyekkel mérsékelni lehet a bűncselekményeket és a szabálysértéseket előidéző okokat, az 

áldozattá válás veszélyét, amelyek javítják a lakóközösségek biztonságát. 

(max. 100 szó) 

 

4. A jó gyakorlat elnevezése 

„Randevú a biztonsággal” – közbiztonsági programsorozat 

 

5. Adjon rövid összefoglalót a jó gyakorlatról! 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben pályázatuk a döntőbe kerül, ezt a rövid leírást a pályázatot 

kiírók sajtócélokra is felhasználhatják. 

A bűnözés kihívásaira helyi közügyként szakszerű bűnmegelőzési stratégiával és taktikával 

lehet hatékonyan reagálni. Az önkormányzat felismerve, hogy központi referencia-

szereplőként meghatározó szerepe van a lakosság körében a közrenddel, közbiztonsággal 

kapcsolatos információk megismerésében, továbbításában, a bűnmegelőzési tájékoztatók 

terjesztésében, a szakemberek bevonásával egy közvetlen, újszerű lakossági kapcsolati 

lehetőség kidolgozásába kezdett. Ennek eredményeként valósult meg a „Randevú a 

biztonsággal” új közbiztonsági programsorozatunk. A projekt keretében lehetőséget 

biztosítottunk az önkormányzati közterületi rendezvényeket felkereső helyi lakosok számára, 

hogy egy csésze kávé mellett tájékozódhassanak, beszélgethessenek az ott lévő 

szakemberekkel, rendőrökkel, közterület-felügyelőkkel, polgárőrökkel az őket érdeklő 

közbiztonsági-, bűnmegelőzési-, áldozatvédelmi kérdésekről. A „randevúra” érkezett 

szakembereket sokan keresték meg a közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos 

észrevételeikkel, javaslataikkal, és sokan voltak azok az érdeklődők is, akik otthonuk, 
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vagyontárgyaik és családtagjaik személyes biztonságának növelésére vonatkozó kérdéseikre 

vártak, és kaptak választ. A program fantázia neve: a „Randevú a biztonsággal”, a sátrat 

körüllengő finom kávé illat, a kötetlen beszélgetésre invitáló civil és egyenruhás szakemberek 

felkeltették a rendezvényt felkeresők figyelmét. Eredményes volt a rendezvényre érkezők 

megszólítása, a szóbeli figyelemfelhívás a szakemberekkel való találkozás, a közbiztonsággal 

kapcsolatos véleményalkotás lehetőségére. A résztvevő szakemberek hozzáállásának, aktív 

közreműködésének köszönhetően a – „randevúzni vágyó”, a városrész közbiztonságáért tenni 

akaró állampolgárok közül a projekt céljait megismerve egyre többen érezték fontosnak 

elmondani véleményüket, javaslataikat.   

(max. 200 szó) 

6. Felhasználtak-e európai uniós vagy egyéb pályázati forrásokat, támogatásokat a jó 

gyakorlat megvalósításában? 

Nem X 

Igen , a benyújtott projektjavaslat azonosító száma: .................................... 

 (Kérjük x-szel jelölni a fenti felsorolásból) 

 

7. A jó gyakorlat szakmai felelőse és a pályázati kapcsolattartással megbízott személy 

adatai (ide, és a vezető címére fogunk küldeni minden értesítést): 

Név és az önkormányzatnál 

betöltött pozíció: 

Karácsonyi Magdolna aljegyző, a Szociális és Köznevelési 

Osztály vezetője 

Postai cím: 1139 Budapest XIII. Kerület Béke tér 1. 

Telefon: +36 1 452 4100 

Е-mail cím: karacsonyimagdolna@bp13.hu 

 

INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL 

 

7. A település legfőbb problémái 

Hivatkozzon hivatalos dokumentumokra, amennyiben az szükséges. 

A XIII. kerület közbiztonsági eredményei, statisztikai adatai fővárosi viszonylatban jónak 

mondhatók. Az önkormányzat bűnmegelőzési tevékenysége eredményes, a közbiztonsági 

koncepcióban meghatározott feladatok évek óta megvalósulnak. Nem szabad azonban 

elfeledkeznünk azokról a bűncselekményekről, szabálysértésekről, a lakókörnyezetet zavaró 

magatartási formákról, melyek gyakran ismeretlenek maradnak a bűnüldöző szervek előtt 

(látencia), mivel maguk a polgárok nem merik, nem akarják bejelenteni azokat a hatóságoknak. 

A közbiztonság és a prevenció területén elért eredményeink szinten tartása, javítása érdekében 

tovább kell folytatnunk az állampolgárokat és közösségeiket közvetlenül sértő vagy 
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veszélyeztető bűncselekmények felderítését, megelőzését szolgáló intézkedéseket, szorosan 

együttműködve a kerületi közbiztonság érdekében tevékenykedő rendészeti szervekkel, 

szervezetekkel, civil szerveződésekkel.  

(max. 100 szó) 

 

8. A probléma leírása, amelyre a jó gyakorlat megoldást nyújt  

Írja le az okokat, összefüggéseket, amelyre a jó gyakorlattal választ kívántak adni, megnevezve a 

célcsoportokat, a módszereket, időzítést is.  

A kerületi önkormányzat kiemelt feladatként kezelte és kezeli a kerület közbiztonságát, a helyi 

lakosság biztonságának ügyét, a veszélyeztetett korosztályok védelmét, a megelőzés kérdéskörét. 

Ismert, hogy a bűnügyi, szabálysértési statisztikai adatok elemzésén alapuló értékelés nem 

mindig esik egybe  a lakosság közbiztonsági helyzetről alkotott véleményével, fontos a lakosság 

biztonságérzetét befolyásoló tényezők megismerése. Bár az utóbbi időben jelentősen bővült 

azoknak az eszközöknek és a módszereknek a tára, melyek a lakossági vélemények megismerését 

szolgálják, az interaktív megoldásokra nem, vagy csak nagyon kevés lehetősége nyílik az 

önkormányzatoknak. Közismert, hogy a városi emberek biztonságérzetét sokszor a hatóság előtt 

ismeretlen, leginkább a közterületen tapasztalt rendellenességek befolyásolják, melyek többsége 

ugyan nem valósít meg jogsértést, de magában hordja annak lehetőségét. Szakmai elemzések 

bizonyítják, hogy még mindig nagyon sok a látens bűncselekmény, szabálysértés is, melyek azért 

nem kerülnek a rendészeti szervek látókörébe, mert maguk a polgárok nem jelentik be őket a 

rendőrségnek, közterület-felügyeletnek.  

A kerület közbiztonsági állapotát a helyi problémák összessége határozza meg, ezért kezelésük 

és a jogsértések megelőzése is csak helyi összefogással lehetséges. A lakosság 

biztonságérzetének megteremtése és fenntartása érdekében tudatosítani kell a lakosságban, hogy 

a jogellenes magatartások helyben termelődnek, ezért az ellenük való eredményes védekezéshez 

elengedhetetlen az itt élők, dolgozók és a helyi erők összefogása. 

(max. 200 szó) 

 

9. A jó gyakorlat bevezetésének céljai 

Mit kívántak elérni a jó gyakorlat bevezetésével? Ki a jó gyakorlat célcsoportja? Miért gondolja jó 

gyakorlatnak a gazdaság koronavírus járvány utáni helyreállításához? 
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Mit vártunk az új programtól? 

● A helyi lakosok a kerület közbiztonsági helyzetéről alkotott véleményének, 

javaslatainak, problémáinak megismerését, továbbá azt, hogy a kerületben élők minél szélesebb 

körben akarjanak és tudjanak tenni közvetlen és közvetett biztonságukért;  

● széleskörű összefogás, konstruktív együttműködés megvalósítását az állampolgárokkal 

az életminőségük és szubjektív biztonságérzetük javítása, az áldozattá válásuk megelőzése 

érdekében; 

● hatékonyabb együttműködést a kerületi rendészeti szervekkel, az önkormányzati-, 

állami intézmények vezető munkatársaival, civil szervezetekkel;  

● a programsorozat során szerzett tapasztalatok hasznosulását a kerületi közbiztonsági 

koncepció jövőbeni irányainak meghatározásánál, a fejlesztési célok és irányok felmérésénél; 

● az önkormányzat átfogó bűnmegelőzési, közbiztonsági, közrendvédelmi koncepciója 

megvalósításának segítését. 

 

 

(max. 100 szó) 

 

10. A jó gyakorlat kezdeményezése és előkészítése 

Ki kezdeményezte a probléma megoldását (önkormányzat, állampolgárok, civil szervezet, gazdasági 

társaság stb.)? Ki tervezte meg a jó gyakorlatot, és milyen lépésekkel (stratégiaalkotás, akcióterv, 

projektjavaslat stb.) tervezték annak végrehajtását? A jó gyakorlat az önkormányzat általános 

stratégiájának része vagy speciális stratégiát alkottak erre a célra? Miért e kezdeményezés mellett 

döntöttek? Mikor kezdték és mennyi ideig tartott az előkészítés? 
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Az önkormányzat 2020-2024. évi közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának előkészítése 

során a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjével, vezető munkatársaival, a 

közterület-felügyelet vezetőjével és a kerület közbiztonsági referensével számba vette azokat a 

lehetőségeket is, melyek biztosíthatják kerületi állampolgárok, civil szervezetek, gazdasági 

társaságok, vagyonvédelmi cégek, intézmények aktívabb részvételét a helyi közbiztonság 

javításában. A javaslatgyűjtés során látókörünkbe került a BRFK és a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács (NBT) közös szervezésében, egy biztosító társaság közreműködésével megvalósított 

rendezvény, melynek célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson az adott (nagy forgalmú) 

áruházat, bevásárló központot  felkereső emberek számára, hogy beszélhessenek az ott lévő 

szakemberekkel, rendőrökkel az őket érdeklő kérdésekről, a biztosítási szakemberekkel 

vagyontárgyaik biztosítási lehetőségeiről. A megismert program kerületi adaptálásának, 

továbbfejlesztésének érdekében felvettük a kapcsolatot a BRFK, az NBT közbiztonsági 

szakembereivel. A rendelkezésre álló információk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy 

érdemes a projektet a kerületi sajátosságok és lehetőségek figyelembevételével részleteiben 

kidolgoznunk és megvalósítását kezdeményeznünk. A kerület közbiztonsági referense 

kezdeményezésére, az alpolgármester javaslatára a vezetői értekezlet a projekt megvalósítási 

terve alapján döntött a kerületi állampolgárok aktív közreműködésére épülő, új helyi 

közbiztonsági program 2019. évi próba-bevezetéséről, a kerület közbiztonságának javítását 

célzó új, interaktív kitelepülések népszerűsítéséről, minél szélesebb körben történő 

megismertetéséről.  A részletek kidolgozásáért felelős szakmai team rövid idő alatt elkészítette 

a rendezvénysorozat emblémáját, meghívó-, szóróanyag-, ajándék- és emléktárgyainak 

tervezetét.  

A Randevú a biztonsággal programsorozat egy-egy állomásának próba üzemmódban történő 

megvalósítására az önkormányzat által 2019. év második felében szervezett közterületi 

rendezvényeken került sor. Az interaktív kitelepülések gyakorlati tapasztalatainak értékelése 

után a képviselő-testület döntött a lakosság közbiztonságról alkotott véleményének, 

észrevételeinek közvetlen megismerését szolgáló közbiztonsági programunk beépítéséről az 

önkormányzat 2020-2024. évi közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának feladattervébe, 

a programsorozatot felvették az önkormányzat 2020. évi rendezvénytervébe. A 2020. tavaszán 

megjelent Covid-19 vírus, és a bevezetett megelőző-korlátozó intézkedések jelentősen 

korlátozták programunk végrehajtását, de a megrendezett közterületi rendezvényeken nem 

maradt el az érdeklődés a meghirdetett „randevú” iránt.  

(max. 300 szó) 

 

11. Ki menedzselte a jó gyakorlat kialakítását és végrehajtását? 

Felmerült-e valamilyen probléma, és ha igen, melyek voltak azok, és hogyan oldották meg azokat? 

Kellett-e módosítani a kezdeti terveken, illetve a járvány utáni vagy közbeni helyreállítás, fejlesztés 

érdekében milyen változtatásokra van szükség a menedzsmentben? 
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A jó gyakorlat kialakításáért és végrehajtásáért a közbiztonsági referens és a vele együttműködő 

szakmai team volt a felelős. A rendezvényprogramnak megfelelően a közbiztonsági randevúkat 

az önkormányzat által a nyár folyamán kéthetente megrendezendő Lakóközösségi Napokra és a 

nagy hagyományra visszatekintő, sokakat vonzó nyilvános, népszerű közterületi rendezvényre - 

mint a Nemzetiségi Fesztivál, az Angyalföldi Utcabál, a Szent Mihály Napi Búcsú, Pozsonyi 

Piknik - terveztük.  Sajnos a pandémia miatt az önkormányzati rendezvények egy része 2020-

ban elmaradt, így a tervezett 12 program állomás helyett, csak három helyszínen várhattuk a 

program iránt az érdeklődőket. Bár a helyszínek száma lecsökkent, a megrendezésre kerülő 

rendezvényekre a szakemberek megerősített létszámmal készültek a közbiztonsági sátrat 

felkeresőkre. A rendezvény eredményességének növelése - a szükséges intézkedések, a 

rendezvény során megígért visszajelzések gyors, összehangolt teljesítése -  érdekében a 

szakterületek képviselői külön szakmai munkacsoportot hoztak létre. A munkacsoport 

rendszeres üléseivel, a munkacsoport tagjainak napi kapcsolattartásával célunk a Randevú a 

biztonsággal közbiztonsági programsorozaton megismert bejelentésekre történő azonnali–, 

minél gyorsabb és hatékonyabb reagálás biztosítása mellett a résztvevő szervek 

együttműködésének, az egymás közötti folyamatos információáramlás gyakorlatának 

megerősítése volt. A rendezvények korlátozott számára tekintettel, felismerve a szakmai 

munkacsoportban rejlő lehetőségeket, a munkacsoport feladatait bővítettük a lakosság részére 

bevezetett régi és új információs csatornákon beérkező bejelentések feldolgozásával, majd az 

önkormányzati média nyomtatott és elektronikus médiumai által biztosított kétoldalú 

kommunikációs rendszerén beérkező, a közbiztonságot érintő észrevételek közös értékelő-

elemző feladataival, a szükséges intézkedések megtételének, összehangolt végrehajtásának 

szervezésével. A feladatok között   - figyelembe véve a lakosok azon jelzését, hogy 

életminőségüket jelentősen befolyásolják a közterületen tapasztalható jogsértések, és nem utolsó 

sorában a  köztisztaság is - kiemelt hangsúlyt kapott a Járókelő Közhasznú Egyesület által 

működtetett jarokelo.hu honlapra, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

(Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség) által kifejlesztett és üzemeltetett, az illegális 

hulladéklerakás felszámolását célzó HulladékRadar elnevezésű mobil alkalmazásra érkező 

kerületi lakossági bejelentések ellenőrzése, megoldása is.  

  

(max. 300 szó) 

 

12. A jó gyakorlat megvalósítása 

Milyen tevékenységeket és mennyi ideig folytattak a jó gyakorlat végrehajtása során? Ki volt a 

végrehajtó? Hol valósult meg a tevékenység? Van-e partnere az önkormányzatnak a jó gyakorlat 

végrehajtásában, és ha igen a partnerek mivel és mennyiben járultak hozzá a megvalósításhoz?  
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A már jelzett egészségügyi veszélyhelyzet miatt 2020-ban az önkormányzati rendezvények, így 

a Randevú a biztonsággal programsorozat megtartása is hónapokon keresztül bizonytalan volt. 

A korlátozások feloldását követően, az egészségügyi kockázatokat mérlegelve végül az a döntés 

született, hogy három Lakóközösségi Nap megrendezésre kerül. Az elsőre 2020. augusztus 10-

én a Jászai Mari téren, majd augusztus 27-én a Gidófalvy lakótelepen, végül 2020. szeptember 

10-én a Gyöngyösi sétányon került sor.  

A Lakóközösségi Nap szervezői gondoskodtak a közbiztonsági program - honlapon, plakáton 

is megjelenő -  népszerűsítéséről.  A terület-felelős közterület-felügyelők, körzeti megbízott 

rendőrök a társasházak közös-képviselőinek közreműködésével terjesztették a program 

meghívóit. Az önkormányzat új, a  Randevú a biztonsággal című közbiztonsági projektje  a 

rendezvényeken évek óta jelenlévő drog- és bűnmegelőzési játékokra invitáló BRFK XIII. 

Kerületi Rendőrkapitányság és a kerületi közterület-felügyeleti munka megismertetését végző 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet közbiztonsági sátrában kapott helyet.  A 

2019. évi próbaüzem módban megrendezésre kerülő projektnek megfelelően ezen a három 

rendezvényen is az önkormányzat közbiztonsági referense együttműködve a BRFK XIII. 

Kerületi Rendőrkapitányság, bűnmegelőzési előadóival, körzeti megbízottaival, a XIII. Kerületi 

Közterület-felügyelet területfelelősi közterület-felügyelőivel, az Angyalföld Polgárőr Szervezet 

polgárőreivel fogadták a közbiztonsági sátor felkeresőit. Az általános érdeklődésen és 

tájékozódáson kívül 247 fő fogadta el invitálásunkat egy személyes beszélgetésre, melynek 

keretében megosztották velünk a kerület (legfőképpen pedig saját lakókörnyezetük) 

közbiztonságával kapcsolatos véleményüket, problémájukat.  

A rendezvényeket követően emlékeztető, a szükséges intézkedések megtétele érdekében 

intézkedési terv készült. Jó ötletnek bizonyult a közbiztonsági referens javaslata, melynek 

alapján a 2020. augusztusában megalakult a résztvevő szakemberekből és az önkormányzat által 

delegált vezető munkatársakból álló szakmai munkacsoport, mely a beszélgetések során 

elhangzott bejelentéseket, véleményeket, javaslatokat közösen értékelte, elemezte és az 

összehangolt intézkedések megtételéről gondoskodott. A sikeres akcióknak, a pozitív 

visszajelzéseknek és nem utolsó sorban a szakemberek komplex szemléletének köszönhetően, 

a szakmai munkacsoport nemcsak teljesítette feladatát, hanem az ismét életbe lépett korlátozó 

intézkedések után új feladat- és hatáskörének bővítésével:  a lakosság más csatornákon érkezett 

bejelentéseinek, véleményeinek  feldolgozásával, összehangolt intézkedések kidolgozásával 

folytatta és folytatja munkáját. Az új közbiztonsági program ezzel a kiegészítéssel  vált teljessé 

és folyamatossá.  

A szakmai munkacsoportnak köszönhetően a résztvevők közös tevékenysége révén tovább 

erősödött a  kerületi rendőrök, közterület-felügyelők, polgárőrök és más szakterületek 

(prevenciós és szociális intézmények) egymás közötti kommunikációja,  együttműködése, 

illetve a koordináció és kooperáció dinamizmusa. A programsorozat és a szakmai munkacsoport 

munkájának folytatásával – remélhetőleg pandémia mentes időszakban – szeretnénk elérni, 

hogy egyre többen éljenek közbiztonsági-, bűnmegelőzési-, áldozatvédelmi kérdésekben is 
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véleménynyilvánítási, javaslattételi lehetőségükkel, mind többen ismerjék fel, hogy az 

önkormányzat komolyan gondolja:  a közbiztonság minősége olyan közügy, amely mindenkit 

érint! 

(max. 400 szó) 

 

13. Milyen módszereket alkalmaztak a helyi lakosok bevonására a gyakorlat előkészítése és 

megvalósítása során?  

A 2019. évi próba üzemmódban megtartott hét közbiztonsági rendezvény kapcsán sikerült 

népszerűsítenünk ezt az újszerű interaktív kitelepülési, közvetlen lakossági kapcsolattartási 

formát. A 2019-ben megtartott hét kitelepülésen mintegy 35.000 embernek volt lehetősége 

közvetlen tapasztalatokra szert tenni a Randevú a biztonsággal projekttel kapcsolatban. Közel 

négyszáz alkalommal kávéztunk és több mint 600 felvetésre, észrevételre reagáltunk, a 

visszajelzések alapján az ügyfelek, lakóközösségek megelégedésére. A 2020. évi korlátozott 

lehetőségekre tekintettel a közbiztonsági szakemberek, a Lakóközösségi Napok szervezői 

minden kommunikációs csatornát felhasználtak annak érdekében, hogy a kerületi lakók időben 

értesüljenek a program „folytatásáról”, ennek köszönhetően a rendezvényeken 23.000 fő, a 

beszélgetésen 247 fő vett részt.   

(max. 100 szó) 

 

14. A jó gyakorlat eredményei (amennyire lehet, kérjük, hogy számszerűsített indikátorokat 

használjon) 

2019-ben és 2020-ban az összesen tíz önkormányzati Lakóközösségi Napot közel 58.000 ember 

kereste fel. Ennek eredményeként összesen mintegy 58.000 ember találkozott molinóinkkal, 

közbiztonsági célú tájékoztatóinkkal, ajándéktárgyainkkal, több ezren figyeltek fel a Randevú 

a biztonsággal elnevezésű projektünkre.  A „randevúra” invitáló szakembereket több mint 

ötezren keresték meg a közbiztonsági sátornál, mintegy 650 helyi polgár fogadta el a kávézásra 

szóló meghívásunkat és fogalmazta meg közrenddel, legfőképpen pedig a kerület és a saját 

lakókörnyezetük közbiztonságával kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, míg a többiek 

otthonuk, vagyontárgyaik és családtagjaik személyes biztonságának növelésére vonatkozó 

kérdéseikre vártak, és kaptak választ. 3.957 programtájékoztató, közel 5.000 közbiztonsági célú 

ajándéktárgy került szétosztásra.  A helyszíni konzultációkon résztvevő kerületi lakosok a 

személyes biztonságukat szolgáló értékes ismeretek megszerzése mellett közel száz olyan, a 

lakosságot irritáló magatartási formáról, szabálysértésről adtak tájékoztatást, melyekről nem 

volt tudomásunk: ezekre konkrét intézkedésekkel (visszatérő járőrszolgálattal, posztos 

szolgálattal, fokozott ellenőrzéssel, rendőri, közterület-felügyelői  intézkedésekkel) tudtunk 

reagálni.  

(max. 300 szó) 
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15. Milyen hatással volt a jó gyakorlat végrehajtása a 8. pontban felsorolt problémákra!  

A szakemberek értékelése alapján a közbiztonsági programsorozat korlátozott megvalósításával 

is közvetetten hozzájárult  a bűnesetek számának mérséklődéséhez, a lakosság életminőségének 

javulásához, az emberi jogok érvényesüléséhez. 

A Randevú a biztonsággal közbiztonsági projekt segítségével a szakemberek számos olyan, a 

lakosságot zavaró magatartási formát ismerhettek meg, ami előttük korábban nem, vagy konkrét 

információk nélkül volt ismert. Az általános észrevételek mellett konkrét, visszatérő 

szabálysértések, nyugalmat megzavaró körülmények kerültek a szakemberek látókörébe, amiről 

azért nem tudtak, mert a cselekmény környezetében élők a lehetséges bosszútól tartva nem 

merték jelezni a hatóságok felé a történteket, vagy nem tudták, hogy az adott problémával kihez 

fordulhatnának. A projekt megvalósítása során olyan cselekmény – csalás sorozat – is napvilágra 

került, melyről az érintettek, károsultak szégyenkezése miatt nem értesültek a hatóságok. De 

volt olyan sértett is, aki nem volt tisztában azzal, hogy bűncselekmény áldozatává vált.  

Tapasztalataink alapján kerületünk lakóinak életminőségét nemcsak a bűncselekmények 

alakulása, hanem egyéb olyan, a közterületeken tapasztalható jogsértések, zavaró körülmények 

is befolyásolják, mint a falfirka, a tiltott vagy engedély nélküli kereskedés, a köztisztasággal 

kapcsolatos szabálysértés, a koldulás, a hajléktalanok számának növekedése, a közlekedés 

rendjének fellazulása. A Randevú a biztonsággal programsorozat megvalósítása 

bebizonyította, hogy a kerület biztonságosabbá tételéhez elengedhetetlen feltétel az érintett 

szervezetek és a helyi lakosság közötti szoros együttműködés, információáramlás.  

(max. 200 szó) 

 

16. Készült-e hivatalos elemzés a jógyakorlat eredményeiről? Ki tartja nyilván az 

eredményeket, és milyen módon?  

A programsorozat minden állomásáról készült emlékeztető, a szakmai munkacsoport üléseiről 

feljegyzés. Az interaktív kitelepülések szakmai kiértékelését az utolsó rendezvényt követően 

egy, a projektet lezáró értekezlet keretében beszéltük át, itt döntöttünk a szakmai munkacsoport 

megmaradásáról, a  feladat- és hatáskörének kibővítéséről. A  hivatalos elemzéseket, a 

jógyakorlat eredményeiről készült összefoglalókat, a munkacsoport által összeállított 

akciótervet a közbiztonsági referens készíti és tartja nyilván.  Figyelemmel arra, hogy a program 

végrehajtásáról a képviselő-testület az önkormányzat bűnmegelőzési és közbiztonsági 

koncepciójának, feladattervének elfogadásával döntött, az időarányos teljesülésről két évente a 

képviselő-testület tájékoztatására is sor kerül.  

(max. 100 szó) 

 

17. Népszerűsítették-e a jó gyakorlatot, és milyen módon? 

Kik ismerték meg a jó gyakorlatot, és mennyire voltak elégedettek azzal? Más települési önkormányzat 
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megismerte-e a jó gyakorlatot? Tudomása szerint alkalmazta-e már más települési önkormányzat is az 

Önök jó gyakorlatát? 

Munkatársainkkal a programsorozat megvalósítása során 2019-ben és 2020-ban is kapcsolatba 

lépett egy-egy fővárosi kerületi önkormányzat közbiztonsági szakembere, referense, hogy 

megismerkedhessenek tapasztalatainkkal. Közülük ketten személyesen is megjelentek egy-egy 

kitelepülésünkön, ahol megtekintették a kerületi rendőrkapitánysággal és közterület-

felügyelettel közös standunkat, ismerkedtek a kerületi lakosokkal létrejövő kapcsolatépítés 

módszereiről, gyakorlatáról, a kitelepülések alkalmával használt tájékoztató anyagaink 

tartalmával, fogadtatásával. Az érdeklődésre tekintettel terveztük a projekt önkormányzati 

partnereink, és a testvérvárosi önkormányzatok számára történő  bemutatását, de a pandémia 

miatt bevezetett korlátozó intézkedések miatt nem volt lehetőségünk erre.   Arról nincs 

tudomásunk, hogy gyakorlatunkat más önkormányzat alkalmazza.  

(max. 200 szó) 

 

18. Források 

Mennyibe került a jó gyakorlat végrehajtása (becsült teljes költségvetési főösszeg) és milyen pénzügyi 

forrásokat használtak fel? Mekkora volt a jó gyakorlat összes forrásigénye (emberi erőforrás az 

önkormányzaton belül és azon kívül is, számítógépek, irodák, más eszközök)? Okozott-e megtakarítást 

a jó gyakorlat az önkormányzat költségvetésében, és ha igen, akkor milyen módon és mekkora 

összegben?  

A 2019. évi próba üzemmódban megkezdett és lefolytatott programsorozat költségvetése 785.000 

Ft volt, melyet ajándéktárgyakra, vendéglátásra, tájékoztató és szóróanyagokra költöttünk. A 

projekt megvalósítása – szakemberek, rendezvényhelyszín, informatikai háttér - többletforrást nem 

igényelt. A  költségek egy részét pályázati forrás (400.000 Ft.), egy részét az önkormányzati 

költségvetés (385.000 Ft.) fedezte, de a költségekhez hozzájárult a BRFK XIII. Kerületi 

Rendőrkapitányság is, további közbiztonsági célú ajándéktárgyak, bűnmegelőzési tájékoztató 

anyagok felajánlásával. 

2020-ban a projekt előkészületei alatt 2020. március 11-én került sor a COVID-19 koronavírus 

járvány elterjedése miatti veszélyhelyzet kihirdetésére. A bizonytalanság, a korlátozó intézkedések 

előre nem látható időtartamára tekintetettel úgy döntöttünk, hogy új ajándéktárgyak beszerzését ez 

évben nem kezdeményezünk, az esetlegesen megtartható rendezvényeken a meglévő készleteket 

használjuk fel, így az ez évre tervezett 500.000 Ft felhasználására nem került sor.  

Az önkormányzat a projekt költségeit olyan befektetésnek tekinti, amelynek hozama a közbiztonság 

érzékelhető javulása. 

(max. 200 szó) 

 

19. A jó gyakorlat fenntarthatósága 

Folytatják-e a jó gyakorlat végrehajtását, és ha igen, milyen forrásból finanszírozzák azt? Milyen módon 
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hat a jó gyakorlat eredménye a jövőre nézve? Van-e valamilyen világos, intézményesült mechanizmusa 

(hivatalos dokumentum, az állampolgárok magatartásváltozása stb.) a gyakorlat folytatásának a 

jövőben?  

A tapasztalatok, visszajelzések, a programsorozatot felkeresők száma, a szakmai munkacsoport 

eredményessége azt erősítik, hogy érdemes a  programokat folytatni. A városrészben élők 

értékelik kerületi rendőrkapitányság és az önkormányzat erőfeszítéseit, az új keretek között 

biztosított javaslattételi és véleményformálási, kötetlen beszélgetési lehetőségeket, a felvetésekre 

adott gyors reagálást, a problémákra való megoldáskeresést, a szakmai visszajelzéseket. A 

rendőrség, közterület-felügyelet előtt korábban rejtve maradt, a lakosságot irritáló cselekmények, 

magatartási formák feltárása, a szükséges intézkedések megtétele javítja a közrendet, 

közbiztonságot és hozzájárul a rendészeti szervek iránti bizalom erősítéséhez. Mivel költség 

kizárólag a közbiztonsági célú ajándéktárgyak, szóró- és tájékoztató anyagok beszerzéséből 

adódik, ezt a továbbiakban önkormányzati forrásból biztosítjuk.   

(max. 100 szó) 

 

20. A jó gyakorlat átvételének lehetősége, annak lehetséges szerepe a koronavírus járvány 

alatti, utáni gazdaságélénkítésben 

Miért gondolja, hogy a jó gyakorlat más önkormányzatok számára hatásos lehet? 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.)?  

A 10 alkalommal megtartott közbiztonsági program tapasztalatai azt bizonyították, hogy a 

szakemberekkel biztosított kötetlen beszélgetés jó lehetőség arra, hogy az itt lakók elmondhassák 

véleményüket a lakókörnyezetük közbiztonsági helyzetéről, a tapasztalt problémákról, 

hiányosságokról. Az általunk bevezetett módszer: az önkormányzati rendezvényen résztvevők 

meghívása egy finom kávé melletti beszélgetésre, a rendezvény Randevú a biztonsággal 

elnevezésével bevált hívó szavakká váltak. A munkacsoport intézkedései, gyors reagálása, a 

lakosság felé megtett visszajelzései jó módszernek bizonyultak a lakosság objektív 

biztonságérzetének javítása érdekében. A program iránt érdeklődő önkormányzatok szakembereit 

szeretettel várjuk az önkormányzat 2021. évi rendezvényein felállított közbiztonsági sátornál, 

vagy egy szakmai megbeszélés, bemutató keretében a polgármesteri hivatalban. 

(max. 100 szó) 

21. Tanulságok, megjegyzések 

Mutassa be, hogy mit lehetne még javítani a jó gyakorlat ismételt vagy további végrehajtása során! 

Melyek voltak a legnagyobb kihívások, amelyekkel a végrehajtás során szembesültek? Melyek a 

levonható tanulságok? A mostani helyzetben milyen adaptációkra lesz szükség? 
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A Randevú a biztonsággal közbiztonsági program gyorsan népszerűvé vált a lakosok 

körében. Kezdetben elsősorban az idősebb generáció kereste fel a randevúra invitáló 

szakembereket, később már a kisgyerekkel érkező szülők is szívesen beszélgettek a randevúra 

invitáló rendészeti szakemberekkel, önkormányzati munkatársakkal. Az általános 

véleménynyilvánítást rövid időn belül felváltották a konkrét bejelentések, javaslatok, 

észrevételek, az előttünk nem ismert, a lakók nyugalmát zavaró magatartási formákról.  Az 

elkövetkezendő időben arra kell törekednünk, hogy elcsalogassuk a rendezvényünkre a 

középkorúakat is (esetleg a rendezvények időpontjának módosításával).  A folytatásban 

szeretnénk elérni, hogy minél többen kérjenek  visszajelzést bejelentésük kapcsán megtett 

intézkedésekről, ezzel is erősítve azt a mottót, hogy a közbiztonság kerületünkben valóban 

közügy.  A gyakorlat tapasztalatai bebizonyították, hogy érdemes új módszerekhez, 

eszközökhöz nyúlni a közbiztonság, közrend javításának területén is. Az eredményeink 

megőrzése és a továbblépés szempontjából fontos a projekt keretében létrehozott 

munkacsoport működésének fenntartása, a projekt során megerősödött szakmai 

együttműködés tapasztalatainak, a lakossági visszajelzéseknek, eredményességi mutatóknak 

az elemzése, értékelése.  

(max. 200 szó) 

Fontos információk a pályázat benyújtásáról 

A pályázati formanyomtatvány formájában változtatható az egyes kérdésekre vonatkozó terjedelmi 

keretek megtartásával.  

A pályázatot egy-egy elektronikus példányban (word és pdf formátumban) (sabjan@toosz.hu és 

a toth@toosz.hu e-mail címre) kell benyújtani, legkésőbb 2021. június 30-án 24:00 óráig. Az 

érvényes pályázat feltétele még egy 8-10 szöveges-képes diából álló MS Power Point (ppt) 

prezentáció és egy 2 perces videó is (ez lehet akár egy mobiltelefonnal felvett szóbeli bemutató üzenet 

a jó gyakorlat helyszínéről), melyet a pályázat elektronikus példányával együtt kell megküldeni a 

toth@toosz.hu és a sabjan@toosz.hu e-mail címre [5 MB-nál nagyobb terjedelmű fájl esetén kérjük 

szíveskedjenek óriásfájlküldő programot (mammutmail.com vagy www.toldacuccot.hu) használni]. Ezt 

a videót azért kérjük, hogy az Ön jó gyakorlatát népszerűsítsük különböző kommunikációs felületeinken 

(honlap, közösségi média), így annak elkészítésekor célozza kommunikációjával a szakmai és a 

szélesebb közvéleményt. 

A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, fotók anyagát az 

önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség megküldeni. A pályázó a 

mellékletek megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók szabad felhasználásához. 

A pályázat beérkezéséről 24 órán belül visszajelzést küldünk e-mailben. Amennyiben ezt nem kapja 

meg, keresse mielőbb a TÖOSZ Titkárságot! (telefon: 06303380262, 06304360260, 0613227407) 

Az Irányító Bizottság fenntartja a jogot, hogy bármely kategória tekintetében nem hirdet győztest. 

Bármely felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ Titkárságához a következő elérhetőségek 

valamelyikén: (06 30) 436 0260, (06 30) 338 0262 vagy (06 1) 322 7407 telefonszámon és a 

toth@toosz.hu vagy a sabjan@toosz.hu e-mail címen. 

Alulírott tanúsítom, hogy a pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételeket megismertem és a 

benyújtott fenti pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak. 
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