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MEGHÍVÓ  
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

Ezúttal tisztelettel meghívom  

„Közösen a biztonságért – közösen a polgárok védelméért” című 

szakmai konferenciánkra,  

melyet a TÖOSZ tisztújító megyei tagozati ülése követ 

2019. december 10-én, kedden 10 órára 

a kunszigeti kultúrházba (Kunsziget, Kossuth tér 9.). 

Kunsziget Község Önkormányzata a TÖOSZ által irányított Legjobb 
Önkormányzati Gyakorlatok programjában „Közösen a biztonságért – közösen a 
polgárok védelméért” című pályázatával 2019 júniusában elnyerte a legjobb 
önkormányzati gyakorlat címet. 

Hogy a jó gyakorlatba betekintést nyerjenek, szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt egy nyitott szakmai napra Kunszigetre, ahol megismerkedhetnek a komplex 
falufejlesztéssel is. 

 

  

Az elismerést az is indokolja, hogy önkormányzatunk igyekszik jó válaszokat 
adni azokra a közrend és közbiztonság témaköréhez tartozó problémákra, amelyek a 
gazdasági és társadalmi változásokból erednek. 

Évszázadokon át földművelésből és állattenyésztésből élt az egymást segítő 
lakosság a zárt településen. 1990-től dinamikus fejlődés indult, ipari üzemek 
folyamatos letelepedésével a település nyitottá vált. A munkahelyek száma évről-évre 
emelkedik: ma többen dolgoznak Kunszigeten, mint ahányan a településen élnek. 
Térségi ipari központtá alakult községünk, melynek alapfeltétele a megfelelő 
infrastruktúra és a magas szintű szolgáltatások, illetve intézményrendszer kialakítása 
és működtetése mellett az objektív és szubjektív biztonság megteremtése a 
településen élők és dolgozók számára egyaránt.  

Célunk az, hogy az állampolgárok biztonságban érezzék magukat, bizalommal 
forduljanak a polgárőrséghez és az önkormányzathoz, hiszen a közösség segít, tanít, 
véd és biztonságot ad. Elértük kitűzött céljainkat, napjainkban egy erős polgárőr 
szervezet támogatásával és segítségével az önkormányzat, a rendőrség, a különböző 
hatóságok, intézmények, civil szervezetek közös erővel szolgálják a KÖZ-JÓ 
megteremtését és fenntartását, formálja a lakosság felelős, tudatos gondolkodását. 
A polgárok szemléletformálása mellett fontosnak tartjuk a fiatal korosztály pozitív 
értékrendjének kialakítását, és a fiatalok identitásának megerősítését a közösséghez 
tartozás élményével. 

 

http://www.toosz.hu/
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A KONFERENCIA PROGRAMJA 
 

 

10.00 - Lendvai Ivánné, Kunsziget polgármesterének köszöntője 

10.10 - Mit tanulhatunk egymástól? – A jó gyakorlatok szerepe, az  

                 önkormányzatok szakmai összefogása és az érdekvédelem lehetőségei, dr.     

                 Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára 

 

Előadások a jó gyakorlattal kapcsolatban 

 

10.30 „A biztonság szerepe” - Csaplár Zoltán, az OPSZ önkormányzati 
elnökhelyettesének, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség 
elnökének előadása. 

10.45 „Közösen a biztonságért, közösen a polgárok védelméért” (Honnan, 
hová, miért? Problémák, célok, feladatok) – A projektet bemutatja Németh 
Csaba, Kunsziget Község Polgárőrségének elnöke és Lendvai Ivánné, 
Kunsziget polgármestere. 

11.00 „A térfigyelő kamerarendszerek szerepe” - Váczi Attila rendőr 

alezredes, a Győri Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének előadása. 

11.20 „A XXI. század kihívásai” – Horváth László ügyvezető igazgató, Patent 

Security Biztonságtechnikai Kft. 

11.40 „Hogy mindannyian biztonságban éljünk”- kötetlen beszélgetés az 

önkormányzat közbiztonsági lehetőségeiről 

 

12.10 A TÖOSZ tisztújító megyei tagozati ülése – levezető elnök dr. 
Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára 

 - Tagozatvezető és helyettes megválasztása 

 - Küldöttek megválasztása 

Az önkormányzati választások után az érdekvédelem szervezete is megújul. Ezért 

a TÖOSZ minden megyében tisztújító tagozati ülést tart. Szövetségünk, ahogyan 

eddig is, az önkormányzati érdekek védelmére és az önkormányzatok fejlesztésére 

hivatott, amihez fontos, hogy valamennyi tagunknak rendszeresen lehetőséget 

biztosítsunk véleményének kifejtésére, észrevételeinek megfogalmazására és 

megvitatására az önkormányzati összefogás jegyében. Ugyanakkor lehetőséget 

biztosítunk a valamennyi önkormányzatnak a fórumon való részvételre és reméljük, 

hogy hamarosan csatlakoznak szövetségünkhöz. 

http://www.toosz.hu/
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13.00 Séta Kunszigeten, intézmények és közterületek bemutatása a 
biztonság jegyében 

 

Ebéd a Tündérvár Óvoda éttermében 

 

Kérem, hogy részvételi szándékát szíveskedjen 2019. december 6-ig (péntek) a jelezni 

a polgarmester@kunsziget.hu e-mail címen vagy a +36302269730-as telefonszámon.  

Megjelenésére számítunk, szíves visszajelzését várjuk! 

Kunsziget, 2019. november 26. 

 

Dr. Gyergyák Ferenc s.k.          Lendvai Ivánné s.k. 

        TÖOSZ főtitkár      Kunsziget polgármestere 

http://www.toosz.hu/
mailto:polgarmester@kunsziget.hu

