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PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2021 

 

1. Pályázati témakör: 

II. Bűnmegelőzési, közbiztonsági jó önkormányzati gyakorlatok 

2.  A település neve: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 

Lakosságszám: 125 154 fő  

Megye: Budapest 

Polgármester neve: Dr. Kiss László 

Polgármester e-mail címe: drkisslaszlo@obuda.hu 

Polgármester telefonszáma (lehetőleg mobil): +36 1 437 8913 

Adóerőképesség/fő, 2020: 54 919 Ft 

Önkormányzat költségvetési főösszege 2020: 32 608 153 eFt 

Önkormányzat költségvetési főösszege 2021: 32 837 264 eFt 

Jelen önkormányzati gyakorlat (projekt) teljes költségvetése éves szinten: 2 000 000 Ft 

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

bármely szempontból ez a jó gyakorlat): kb. 200-300 fő (résztvevők és szakemberek) 

Közvetett kedvezményezettek becsült száma: kb. 500-600 fő 

 

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

Óbuda-Békásmegyer Budapest harmadik legnagyobb területű, lakosságszám alapján második 

legnépesebb kerülete. A városarculatot meghatározó lakótelepi beépítés mellett magas presztízsű 

hegyvidéki, családi és hétvégi házas, valamint a Duna közelségéből adódó sportolási, rekreációs és 

turisztikai funkciójú városrészek, továbbá ipari-kereskedelmi létesítmények is nagy számban 

találhatók. A közúthálózat szempontjából a kerület nagy leterheltségű, érinti HÉV-vonal, több 

villamosvonal, valamint vasútvonal is. Említést érdemel a Békásmegyeri Lakótelep (30.000 fő). A 

kerület sokszínűsége a lakosság összetételében is megnyilvánul, mind a lakosság szociális helyzetét, 

mind életkorát tekintve. A kerület bűnügyi szempontból nem csupán a helyi bűnelkövetők, hanem más 

kerületekből, illetve az agglomerációból érkező, valamint átutazó bűnelkövetőknek is célpontja. 

(max. 100 szó) 

 

4. A jó gyakorlat elnevezése 

Bűnmegelőzési labirintus: áldozatvédelmi szabadulószoba időseknek és drogmegelőzési 

szabadulószoba fiataloknak 
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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 bűnmegelőzési labirintus mindkét játékmenete ugyanabban a szobában játszódik, ahol egy 
Nagyszülő egyedül neveli 15 éves unokáját. Az unoka édesanyja külföldön dolgozik, az édesapja 
börtönben van. A játék alatt a Nagyszülő, vagy az unoka bőrébe bújhatunk kb.1 órára. A szoba ajtaja 
a játék alatt nincs kulcsra zárva, ezért nincs bezártság érzés. A cél nem a szobából való 
kiszabadulás, hanem a feladatok és a történet végigjátszása a rendelkezésre álló idő alatt. A 
játékmester a játék közben kamerán keresztül figyelemmel kíséri a játékosokat és szükség esetén 
rávezető segítséget nyújt a továbblépéshez. A teljes program mindkét esetben közel másfél óra, a 
játékot egy élményekről, tapasztalatokról szóló beszélgetés követi. Egy alkalommal minimum 3, 
maximum 6 fő vehet részt, egy korosztályhoz tartozóan, melyre előzetes időpont-egyeztetés után 
kerülhet sor. 

Időseknek áldozatvédelmi szabaduló szoba: Az idősebb generáció 3-6 fős csoportokban a 
napjainkban jellemző trükkös lopásokhoz és csalásokhoz kapcsolódó logikai és egyéb feladatokon 
keresztül tapasztalhatják meg, hogy hogyan előzhetőek meg a bűncselekmények, az áldozattá válás 
és azt is, hogy játszani jó.  

Fiataloknak drogprevenciós szabaduló szoba: A játékosok 3-6 fős csoportokban logikai és egyéb 
megoldandó feladatok révén olyan helyzetek elé kerülnek, ahol megtapasztalhatják döntésük 
következményeit és megoldási alternatívákkal találkozhatnak.  

A program ingyenes. 

(max. 200 szó) 

 

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

gyakorlat megvalósításában? 

Nem  

Igen X, a benyújtott projektjavaslat azonosító száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00009 és KAB-

ME-19-E-0022 (utóbbi az Óbudai Családi tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ által 

benyújtott pályázat) 

 (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: 
Törzsökné Góczán Emese Piroska, osztályvezető 

Postai cím: 1033 Budapest, Fő tér 3.  

Telefon: +36/1/4378-919 

Е-mail cím: torzsokne.emese@obuda.hu 

 

mailto:torzsokne.emese@obuda.hu
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INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL 

 

7. A település legfőbb problémái 

Hivatkozzon hivatalos dokumentumokra, amennyiben az szükséges. 

A kerület sokszínűsége a látókörbe került bűnelkövetők között is jelen van, ennek ellenére az összes 

rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számában évek óta folyamatos csökkenés 

tapasztalható mind a lopások, gépjármű-feltörések, lakásbetörések, rablások esetszáma tekintetében. 

A kerületi rendőrkapitányság évek óta kiemelten kezeli a kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekményeket. A kábítószer birtoklás (fogyasztás) tekintetében kismértékű csökkenő tendencia 

tapasztalható. A COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatos védelmi intézkedések hatására az elmúlt 

időszakban jelentősen megnőtt az online térben elkövetett csalások száma is a kerületben az 

internetes rendelések előnyben részesítésével. A trükkös csalások számában viszont folyamatos 

csökkenés mutatkozott, mely a kerületben folyó komplex, hatékony bűnmegelőzési munkának is 

köszönhető. 

(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.  

Bűnmegelőzés, áldozattá válás megelőzése és drogprevenció újszerű módszerrel, gyakorlatias 

megközelítéssel a veszélyeztetett idős és fiatal (13 évestől 24 évesig) korcsoportok számára. A 

feladatok a helyi szakemberek (idősellátás, Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály, rendőrség, 

polgárőrség, védőnők, drogfogyasztókkal foglalkozó civilek, családsegítők), együttműködésével kerültek 

kialakításra, a helyi sajátosságok szerint. A leggyakrabban előforduló csalások folyamatának és 

megelőzésének átélésével az idősek gyakorlati tapasztalatokat szereznek, hogy mire kell figyelni, 

hogyan ne váljanak csalók áldozatává, továbbá a cselekvéssorok által rögzül bennük a helyes 

viselkedés. A fiatalok döntési helyzetek elé kerülnek, és ezáltal szembesülnek döntéseik 

következményeivel. Továbbá olyan feladatok és témák kerülnek elő, melyek átbeszélésével a játékot 

követő foglakozáson hatékony eredmény várható, illetve további csoportfoglalkozás tervezhető. Így 

komplex módon lehet a résztvevőkkel beszélgetni, esetleges problémáikra segítséget keresni, valamint 

megelőzni a bajt. 

(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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A program bevezetésével hatékony prevenciót, célzott prevenciót kívánt az Önkormányzat 

megvalósítani. Azt célozza elérni, hogy kevesebb ember váljon bűncselekmény áldozatává, a fiatalok 

pedig gondolják át döntéseiket, tudatosan alakítsák ki véleményüket. A projekt célcsoportja egyrészt a 

kerületi idősek másrészt a kerületi fiatalok. Ez egy újszerű lehetőség a célcsoport könnyebb elérésében 

és hatékonyabb ismeretátadásban. A fenntartása és a működtetése az együttműködő partnerek 

segítségével megoldható, megszervezhető. 

(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? 

Az Önkormányzat kezdeményezte a probléma megoldását, két fóruma, az Áldozatsegítő Szakmai 

Együttműködési Rendszer és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésein az áldozattá válás megelőzése 

és a prevenciós programok összegyűjtése révén, különböző lehetőségek felkutatására és 

megvalósítására törekedett. Lakossági fórumokat is szervezett az Önkormányzat a fórumok által, 

melyen szintén hasonló ismeretek átadására került sor. A Bűnmegelőzési labirintus az Önkormányzat 

által összefogott együttműködésekkel valósulhatott meg. Az ötlet megszületése után egy nyolcoldalú 

megállapodás született a hatékony megvalósítás érdekében a kerületi szervezetek, intézmények 

részvételével. A két fórum koordinátora (köztisztviselő) tervezte meg a projektet a tagok bevonásával és 

közreműködésével, akik később végig segítették a kialakítást, majd a tesztelésben is részt vettek. Az 

előkészítés és a tervezés több évig tartott az anyagi fedezet felkutatása és megtalálása miatt, majd 

pályázati pénzügyi támogatás révén gyors ütemben, pár hónap alatt létrejött a projekt.  

(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? 

A Polgármesteri Hivatalon belül Törzsökné Góczán Emese Piroska, osztályvezető menedzselte. 

Probléma nem merült fel a projekt megvalósítása során. Nehézség több is volt. A kialakítás árait nehéz 

volt megbecsülni, mivel sok használt bútor és tárgy került beszerzésre, továbbá egyedi gondolatok és 

megvalósítás miatt nem nagyon volt összehasonlítási alap, illetve több árajánlat kérésére lehetőség. 

Általában a projekt részleteinek ismertetésével – a „jó ügy” érdekében - sikerült a megbízás árát a piaci 

ár töredékéért megkapni. Másik nehézség a konkrét elképzeléshez szükséges megfelelő szakember 

megtalálása volt. Legvégül pedig a tervezett megnyitás idején kezdődött a koronavírus járvány, így a 

kialakult veszélyhelyzet miatt azt el kellett halasztani. 

(max. 300 szó) 
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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?  

A program Békásmegyeren, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 

(ÓCSTGYVK) Víziorgona utca 10. szám alatti telephelyén, a kialakított Családi Közösségi Tér 

(szolgáltatóház) egyik helyiségében és munkatársai közreműködésével valósul meg. A játékmester 

vezeti a játék befejezése után a beszélgetést is, aki csoport vezetésben és a két témában 

(áldozatvédelem és drogprevenció) is jártas szociális szakember, az ÓCSTGYVK munkatársa. A 

program, vagyis a szabadulószoba játéka és az azt követő beszélgetés a járványügyi veszélyhelyzet 

okozta szigorítások kivételével (2020. novemberétől 2021.áprilisáig nem volt elérhető) folyamatosan 

működik, fogadja az érdeklődőket. Az együttműködő partnerek, melyek korábban már említésre 

kerültek, nemcsak a kialakításban és a program tesztelésében, hanem most a működéskor a 

hirdetésekben, népszerűsítésben is aktív szerepet vállalnak. 

(max. 400 szó) 

 

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

megvalósítása során?  

A tesztelésekbe a helyi ellátórendszer és az említett együttműködő partnerek segítségével, a rajtuk 

keresztül történő tájékoztatás révén kerültek bevonásra. Ezen kívül a környéken szórólapozás, illetve 

az önkormányzati és partnerszervezetek honlapján és facebookon keresztüli hirdetések által, így az 

idősebb, digitális eszközökben általában kevésbé jártas korosztály, illetve a fiatalok számára is a 

megfelelő platformon kerültek biztosításra az információk. 

(max. 100 szó) 

 

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

használjon) 

Eddig összesen 191 fő vett részt a programon, 37 csoportban. Áldozatvédelmi szabadulószobában és 

beszélgetésen 75 fő, drogprevencióson pedig 116 fő vett részt, ha a játék típusa és a célcsoport 

szerinti elosztást vizsgáljuk. A játékmester mind a 37 csoport esetében készített egy rövid feljegyzést, 

mely az értékelés része. Ez alapján többnyire szívesen kapcsolódnak be a résztvevők a játékot követő 

beszélgetésbe, és a program élvezetes, hasznos, pozitív megítélésű. 

A résztvevők visszajelzései kivétel nélkül pozitívak, így ezek igazolják vissza legjobban a jó gyakorlat 

hatékonyságát, melyekre néhány példa az alábbiakban olvasható: 

„Hasznos lehet, ha mindenki elolvassa a drogokról szóló üzeneteket a játék során, és nem a gyors 

szabadulás a fő cél a résztvevőknek fejében. Viszont nagyon jó, hogy a fiatalok által élvezhető 

formában van kitalálva! Gratulálok” 

„Nagyon izgalmas, a szoba rendkívül élethű. Csodásan éreztem/éreztük magunkat.” 

„Nagyon jól van kivitelezve, a történet is jó (nem abban az értelemben). Nekem nagyon tetszett.” 
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„Nagyon, nagyon jól éreztem magam és szerintem ez egy csodálatos élmény volt. 10/10 az egész 

hely.” 

„Remekül összeállított feladatok. Gondolkodtató.” 

„Változatos, szuper feladatok. Igazi élmény volt. Köszönjük! 😊” 

(max. 300 szó) 

 

15. Milyen hatással volt a jó gyakorlat végrehajtása a 8. pontban felsorolt problémákra!  

A projekten részt vevők sokszor említették a beszélgetések során saját élményeiket, és visszajelezték, 

hogy hasznosnak találják a programot. A fiatalok kipróbálhatják a döntéseik következményeit, akár jó 

vagy rossz döntést választottak és a játék során szembesülnek azzal, így a való életben könnyebben 

elkerülhetik a hasonló helyzeteket, illetve nagyobb eséllyel választhatják a helyes utat. 

Az idősek is saját bőrükön tapasztalhatják meg, hogy milyen alternatívák vannak az általuk is sokszor 

átélt vagy hallott események, csalások kapcsán, így sokkal könnyebben rögzítik ezeket az ismereteket, 

felkészültebbek lesznek az esetleges későbbi hasonló helyzet alkalmával. 

(max. 200 szó) 

 

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

eredményeket, és milyen módon?  

Hivatalos elemzés nem, csak összesítés készült eddig. Az Óbudai Családi Tanácsadó és 

Gyermekvédelmi Központ az Önkormányzattal közösen tervezi az elemzés elkészítését későbbi 

időpontban, mikor már megfelelő mennyiségű adat áll rendelkezésre. Az adatok az Óbudai Családi 

Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központnál állnak rendelkezésre, mivel ők működtetik a 

bűnmegelőzési labirintust.  

(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 megismerte-e a jó gyakorlatot? Tudomása szerint alkalmazta-e már más 

települési önkormányzat is az Önök jó gyakorlatát? 

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) keretében szervezte az Önkormányzat a Bűnmegelőzési 

labirintus megnyitóját 2020.06.26. napján. A fórumon helyi szakemberek vettek részt, és online módon a 

lakosok is értesülhettek az eseményről. Az Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer 

2020.08.27-i ülésén is bemutatásra került a labirintus. Az Óbudai Családi Tanácsadó és 

Gyermekvédelmi Központ honlapján és facebook oldalán is megtalálható a programról rövid 

tájékoztatás és elérhetőség. A visszajelzések nagyon pozitívak, tetszik a résztvevőknek. Több fővárosi 

kerület és más települések képviselői is megtekintették már a labirintust: Budapest X. és XI. kerület 

alpolgármesterei és KEF tagjai, továbbá Szentendre és Érd KEF tagjai tettek eddig látogatást és 

szakmai tapasztalatcserét. 

(max. 200 szó) 
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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 Víziorgona utca 10. szám alatti, önkormányzati tulajdonú helyiség felújítása, családi közösségi tér 

kialakítása, mely az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ telephelye és a 

bűnmegelőzési labirintus helyszíne, európai uniós támogatás felhasználásával a VEKOP-6.2.1-15-2016-

00009 azonosítószámú Szociális városrehabilitáció megvalósítása Békásmegyeren című projekt 

keretében történt. A teljes szolgáltatóház felújítása bruttó 61 millió Ft volt (benne többek között 

nyílászárócsere, burkolatcsere, elektromos hálózat felújítása, festés, akadálymentes mosdó kialakítása). 

Ennek a része a kb. 29 négyzetméteres bűnmegelőzési labirintus, mely speciális, egyedi tervezést 

igényelt, ennek költsége bruttó 1,2 millió Ft volt, ez tartalmazta a megoldandó feladatokhoz és a szoba 

működtetéséhez feltétlen szükséges elektronikai, technikai. programozási szükségleteket. 

A szoba berendezése, a játék részét képező bútorok, tárgyak, eszközök az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiírt Kábítószer prevenciós programok támogatása program keretében, KAB-ME-19-E-

0022 azonosítószámú pályázattal elnyert 6 millió Ft-os támogatás terhére 4 352 600 Ft értékben valósultak 

meg. 

A játék ingyenes, így sem az Önkormányzatnak, sem az ÓCSTGYVK-nak bevételt nem termel. A teljes 

helyiség energetikai felújításának köszönhető a rezsiköltségek racionalizálódtak. 

(max. 200 szó) 

 

19. A jó gyakorlat fenntarthatósága 

Folytatják-e a jó gyakorlat végrehajtását, és ha igen, milyen forrásból finanszírozzák azt? Milyen 

módon 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 programot hosszú távon szeretné az Önkormányzat működtetni – a VEKOP-6.2.1-15-2016-00009 

projekt miatt egyébként is 5 éves kötelező fenntartási időszaka van –, de tervezi a bővítését is, illetve 

további programokat kapcsolni hozzá (pl. időseknek helytörténeti séta, melyet ez a program követ). 

A helyiség biztosított a projekt számára, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ 

telephelye. A program működtetéséhez szükséges munkaerő rendelkezésre áll, mert az intézmény 

tevékenységi körébe illeszkedik a prevenciós program, szolgáltatásai bővülnek ezáltal. 

Anyagi terhet a program karbantartása jelenthet, mely várhatóan belefér az intézmény költségvetésébe. 

(max. 100 szó) 
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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 projekt újszerűségével könnyebben elérhetőek a célcsoportok és hatékonyan tudnak olyan 

tevékenységet biztosítani, mely az önkormányzatok részére kötelező feladat. Ráadásul a koronavírus 

járvány okozta új kihívásokkal (megnövekvő internetes vásárlások miatti trükkös csalások, fokozott 

stressz és depresszió, illetve elmagányosodás révén esetleges rossz döntések hozatala) szemben is 

pozitív eredmények érhetőek el. A kialakításhoz kell megfelelő helyiséget biztosítani, továbbá anyagi 

forrást. A fenntartása nyitott és csoportvezetésre alkalmas szakemberekkel megoldható. Tanulmányutat, 

látogatók fogadását, képzést és szakértői támogatást az Önkormányzat szívesen nyújt külön 

megállapodás szerint, ha igény jelentkezik ezekre. 

(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? 

Mindenképpen a helyi sajátosságok felmérése nagyon fontos szempont. 

A kialakítás során megismert szakemberekkel (programfejlesztők, szabadulószoba fejlesztők, 

villanyszerelő, stb) továbbra is kapcsolatban van az Önkormányzat, így egy esetleges újabb 

kialakítás során ez nem fog nehézséget okozni. 

Fontos előzetesen felmérni, hogy a programot működtető szakembereknek milyen szakmai 

kvalitásuk, motivációjuk van, ugyanis a beszélgetésen is múlik a program sikere. 

(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. 

mailto:sabjan@toosz.hu
mailto:toth@toosz.hu
mailto:toth@toosz.hu
mailto:sabjan@toosz.hu
http://www.toldacuccot.hu/
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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. 

 

Dátum: Óbuda-Békásmegyer, 2021. június 29. 

 

Polgármester neve: Dr. Kiss László 

P.H. 

Polgármester aláírása: .......................................................................................  
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