PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY
1.
A település neve: Balatonalmádi
2.
Röviden a településről (max. 100szó)
Balatonalmádi a Balaton északi partján fekvő város, mely három irányból közelíthető meg szárazföldi utakon. A
fő megközelítési irányok Budapest felől a 71.sz főúton, Veszprém felől két úton Szentkirályszabadja, illetve
Felsőőrs felől, a harmadik irány Balatonfüred felől szintén a 71 sz. főútvonalon. Ebből következik, hogy a város
meglehetősen nagy átmenő forgalommal bír, mely kiegészül a Budapest – Tapolca vasútvonallal is. Az
adottságokból következik, hogy a város idegenforgalomból tartja fent magát, ipara nincs. A nyári főszezonban a
nyaralókkal együtt a lakosság létszáma eléri, vagy meghaladja a 30.000 főt, míg az állandó lakosok száma:
9700 fő.
A Balaton északi partjának közkedvelt fürdőhelye, a keleti medence egyik festői szépségű részén fekszik.
Egyedülálló, amfiteátrumszerű fekvése különleges, mediterrán klímát biztosít a városnak, számtalan strandolási
és sportolási lehetőséggel, változatos programokkal, a kempingtől a négy csillagos szállodáig színvonalas
szálláshelyekkel kitűnő éttermekkel várja vendégeit.
A település gazdasági alapját ma alapvetően az üdülő-idegenforgalom, s az ezen gazdasági ágra települt
szolgáltatások képezik.
3.
A jó gyakorlat a pályázati kiírás alábbi területére vonatkozik (kérjük x-szel jelölni a következő felsorolásból):
1.Közös-többszörös” – a településen élő romák és nem romák példaértékű közös(ségi) programjai,
tevékenységei 
2. Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése x
4.
A jó gyakorlat elnevezése
Az Önkormányzat és a Polgárőrség együttműködése
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)
A Polgárőr Egyesület 15 évvel ezelőtt alakult meg Önkormányzati jóváhagyással, együttműködési megállapodás
van köztük, és jelentős anyagi támogatást is nyújt a működéshez az önkormányzat. A Polgárőrség elnöke
meghívott résztvevője a Képviselő-testületi üléseknek, ahol felszólalási joggal rendelkezik. Így elsőként értesül a
hatályba lépő rendeletekről, döntésekről, melyeket tovább publikál a lakosság felé. Közterületfelügyelők munka
idejükön túl éjszakai járőrszolgálatot is adnak, vezetőjük tájékoztatja az illetékeseket a közvilágítás és az utak
állapotáról és minőségéről. A Polgárőrség elnöke a Közlekedési és Közbiztonsági Alapítványnak is, erre a
posztra közvetlenül a polgármester nevezete ki. Munkájuk szorosan összefonódik a Polgárőrség munkájával.
Feladataik közé tartozik az utak szükség szerinti lezárása, rendezvények biztosítása, vészhelyzet esetén a
segítségnyújtás és beavatkozás.
Együttműködési szerződése van a Polgárőr Egyesületnek a helyi gimnáziummal, így az 50 óra közösségi
szolgálat náluk is letölthető.
A biztonságos közlekedés és átkelés megoldásában segítik a Polgárőrség tagjai a Vörösberényi általános
iskola tanulóit a reggeli csúcsforgalomban, hiszen a 71-es számú főútról nagy forgalom érkezik Veszprém
irányába ezen a szakaszon.
Az együttműködés másik eleme a város kétlakiságából adódik.
Az állandóan lakott és nyaraló ingatlanok száma fele-fele arányban oszlik meg, az ősztől tavaszig terjedő
időszakban ez utóbbi ingatlanok védelmére fokozott figyelmet kell fordítani. Nyáron a megnövekedett gépjármű
forgalom és létszám okoz gondokat a város szűk utcáin való szabálytalan parkolással.
Vízparti település lévén a fürdőzők biztonsága is kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon, hiszen sokan nem
megfelelően kezelik az ebből adódó veszélyeket.
A nyári időszakban számos rendezvénynek ad otthont a település, ilyenkor szintén megoldandó probléma a
parkolás, a közbiztonság biztosítása.
6.
Felhasználtak-e EU pályázati forrásokat a gyakorlat megvalósításában?
Igen 
Nem x
7.

Amennyiben igen, a benyújtott projektjavaslat azonosító száma:
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8.
A projekt végrehajtásával megbízott személy adatai:
Név, és az önkormányzatban Keszey János
betöltött pozíció:

Polgármester

Cím:

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Telefon:

88/542-411

Е-mail:

polgarmester@balatonalmadi.hu

Alulírott tanúsítom, hogy a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak.
Polgármester neve: Keszey János
P.H.
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).
Balatonalmádi kétszaki település, télen 9700 körüli az állandó lakosságszám, nyáron viszont 30 ezerre nő.
Az állandóan lakott és nyaraló ingatlanok száma fele-fele arányban oszlik meg, az ősztől tavaszig terjedő
időszakban ez utóbbi ingatlanok védelmére fokozott figyelmet kell fordítani. Nyáron a megnövekedett
gépjármű forgalom és létszám okoz gondokat a város szűk utcáin való szabálytalan parkolással.
Vízparti település lévén a fürdőzők biztonsága is kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon, hiszen sokan nem
megfelelően kezelik az ebből adódó veszélyeket.
Télen, ha befagy a tó, ügyelni kell a jégen tartózkodók biztonságára.
A nyári időszakban számos rendezvénynek ad otthont a település, ilyenkor szintén megoldandó probléma
a parkolás, a közbiztonság biztosítása.
A városba sokan érkeznek vonattal is, az ő ellenőrzésük is hatékony feladatmegoldást kíván. A 71-es
számú főútról letérve Balatonalmádi az első nagyobb település, ezért mintegy szűrőként is funkcionál a
város a bűnözők kiszűrésében
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).
A település kétszakiságából adódóan nagyon sok ingatlan az ősztől tavaszig tartó időszakban üresen áll,
könnyű célpontot nyújt a betörőknek, önkényes lakásfoglalóknak. A Polgárőrség tagjai, ismerve hogy a
település mely része kevésbé lakott a téli időszakban fokozott járőrözéssel vigyáznak az értékekre. Sajnos
sok nyaraló tulajdonos még mindig nincs tisztában azzal, hogy milyen veszélyeknek van kitéve ingatlanjuk.
Folyamatosan hívják fel fórumokon, szórólapokon, a városi újságon keresztül az érintettek figyelmét a
megelőzés fontosságára.
Nyáron a strandokon az őrizetlenül hagyott csomagokra kis tájékoztató cédulát helyeznek, melyben
felhívják a figyelmet az értékek megfelelő biztonságára.
Sajnos még mindig indokolatlanul sokan vesztik életüket a Balatonban, mivel nem kellő odafigyeléssel
fürdőznek. A strandi lopások száma ugyan csökken, hála a folyamatos figyelemfelhívásnak,
tájékoztatásnak, de ez is csak a tudatos prevenciónak köszönhető.
A rendezvények meglátogatása során is több kellemetlenség merülhet fel, hiszen itt is találkozhatunk
lopással, garázdasággal, esetleg az ittasság miatti atrocitással. Ezeken az eseményeken a polgárőrök
szintén jelen vannak.
Sok esetben elegendő az egyenruhás jelenlét is ahhoz, hogy visszatartó erő legyen egy-egy helyzetben.
11. A jó gyakorlat bevezetésének céljai
Mit kívántak elérni a gyakorlat bevezetésével? Ki a gyakorlat célcsoportja? (max. 100 szó).
A város vezetősége számára fontos, hogy az itt élők és a hozzánk hosszabb vagy rövidebb időre érkezők
egyaránt biztonságban érezhessék magukat, értékeiket, legyen szó a közbiztonság vagy a
közlekedésbiztonság területéről.
A pályázatban bemutatni kívánt jó gyakorlat célcsoportja az összes helyi lakos, és a nem állandó
ingatlannal rendelkező nyaralók.
Másik fő célcsoport az iskolások, tehát a gyerekek valamint az idősek.
A gyerekek, hogy eljussanak az iskolához biztonságosan, ezt segítik táblákkal, gyalogátkelőhellyel,
személyes jelenléttel.
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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 javaslat) 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)
Lakossági részről indult a kezdeményezés, az igény felmerülésekor munkacsoport megalakítására került
sor. A munkacsoportban egyaránt részt vettek civilek, rendőrség, önkormányzat, polgárőrség megbízottjai.
A cél egy olyan stratégia megalkotása volt, amely a fent vázolt közbiztonság és közlekedésbiztonság
kérdéskörét a nem állandóan lakott ingatlanok és az ideérkező vendégek tájékoztatása esetében lefedi.
Balatonalmádi város rendelkezik közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióval, melyet meghatározott
időközönként felülvizsgál. Ez a koncepció az önkormányzat általános stratégiájának része, hiszen
turisztikailag frekventált településről van szó, ahol szezonális csak az idegenforgalom. Az ebből adódó
problémákat, feladatokat kiemelten kell kezelni, alapfeladatnak kell tekinteni. Szakértők bevonására is sor
került a projekt kidolgozása során.
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)
A tevékenység, tehát a „Jó gyakorlat” végzése folyamatos, egész éves tevékenység, csak a mértéke és az
intenzitása változik. Természetesen a turisztikailag frekventál időszakban bővül ki és sokasodik a feladat.
A gyakorlat a településen valósul meg. Végrehajtása során szorosan együttműködik az Önkormányzat, a
Közterület-felügyelet és a Polgárőrség valamint a Rendőrség. Fontos a civilek és a civil szervezetek
bevonása is a munkába. A tevékenység menedzselése a Polgárőrség elnökének a feladata.
A település kétszakiságából adódóan nagyon sok ingatlan az ősztől tavaszig tartó időszakban üresen áll,
könnyű célpontot nyújt a betörőknek, önkényes lakásfoglalóknak. A Polgárőrség tagjai, ismerve hogy a
település mely része kevésbé lakott a téli időszakban fokozott járőrözéssel vigyáznak az értékekre. Sajnos
sok nyaraló tulajdonos még mindig nincs tisztában azzal, hogy milyen veszélyeknek van kitéve ingatlanjuk.
Folyamatosan hívják fel fórumokon, szórólapokon, a városi újságon keresztül az érintettek figyelmét a
megelőzés fontosságára.
Nyáron a strandokon az őrizetlenül hagyott csomagokra kis tájékoztató cédulát helyeznek, melyben
felhívják a figyelmet az értékek megfelelő biztonságára.
Sajnos még mindig indokolatlanul sokan vesztik életüket a Balatonban, mivel nem kellő odafigyeléssel
fürdőznek. A strandi lopások száma ugyan csökken, hála a folyamatos figyelemfelhívásnak,
tájékoztatásnak, de ez is csak a tudatos prevenciónak köszönhető.
A rendezvények meglátogatása során is több kellemetlenség merülhet fel, hiszen itt is találkozhatunk
lopással, garázdasággal, esetleg az ittasság miatti atrocitással. Ezeken az eseményeken a polgárőrök
szintén jelen vannak.
Sok esetben elegendő az egyenruhás jelenlét is ahhoz, hogy visszatartó erő legyen egy-egy helyzetben.
A városba sokan érkeznek vonattal is, az ő ellenőrzésük is hatékony feladatmegoldást kíván. A 71-es
számú főútról letérve Balatonalmádi az első nagyobb település, ezért mintegy szűrőként is funkcionál a
város a bűnözők kiszűrésében.
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)
Polgárőr Egyesület 15 évvel ezelőtt alakult meg, akkortól folyamatosan működnek, és végzik a „Jó
gyakorlat”-ban felsorolt feladatokat.
Mivel ez egy igény felmerülése kapcsán jött létre közös akarattal és összefogással az Önkormányzat és a
civilek kezdeményezésére a rendőrség bevonásával, így probléma nem, csak feladatok és a hozzájuk
kapcsolódó megoldási lehetőségek merültek fel.
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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)
Már az igény felmerülésekor tartott az Önkormányzat több alkalommal egyeztető fórumokat, mint például a
rendszeresen megtartott civil fórum, közmeghallgatás. Tájékozódhattak az érdeklődők a városi honlapon,
a városban havonta megjelenő Almádi Újságban. A civil szervezetek vezetői levélben is megszólításra
kerültek. Természetesen az ezeken a fórumokon elhangzott javaslatokat, ötleteket, probléma felvetéseket,
az illetékesek összegyűjtötték és a szakértő közreműködésével működő munkacsoport megtárgyalta
azokat.
Az Almádi Újságban, amely havonta jelenik meg, és jut el minden háztartásba a városban, egy teljes oldal
a Polgárőr Egyesületnek van fenntartva hónapról hónapra. Ezen az oldalon mutatják be tevékenységüket,
eredményeiket, terveiket és a lakosság tájékoztatása sok témában szintén itt történik.
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)
A rendőrség beszámolójából az derül ki, hogy Balatonalmádi az egyik legbiztonságosabb település az
országban. 2017. évi Rendőrségi beszámoló:
„Az illetékességi területünkön működő önkormányzatok, társhatóságok, stratégiai partnereink és a
lakosság visszajelzései alapján megállapítható, hogy a 2017. évben területünkön, és ezen belül
Balatonalmádiban székhelytelepülésen sikerült szélsőségektől mentes bűnügyi, közbiztonsági viszonyokat
megőrizni, fenntartani – az elvégzett kockázatelemzés alapján Balatonalmádi Város Veszprém megye
egyik legbiztonságosabb és legélhetőbb városa volt az elmúlt időszakban. A településen élők, illetve az ide
pihenni, nyaralni látogató turisták okkal érezhették magukat biztonságban. A Rendőrkapitányság
illetékességi területén olyan esemény, súlyos bűncselekmény, amely jelentős médiaérdeklődést váltott
volna ki, illetve alkalmas lett volna a köznyugalom megzavarására nem történt.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság életét és teljesítményének értékelését markánsan meghatározza a
nyári idegenforgalmi időszakban nyújtott szolgáltatásának (közbiztonság – maga a szolgáltatás) minősége
és annak a lakosság és a vendégek részéről történő értékelése. Balatonalmádi jellemzően egy nyugodt
kiegyensúlyozott közvetlen vízparttal rendelkező fürdőváros, melynek élete szerves részét képezi a
biztonság iránti igény az, hogy az itt élők és ide látogatók biztonságban érezzék magukat a településen.”
A lakosság 100 és az ideérkező vendégnek is a 100 százaléka haszonélvezője és érintettje a bemutatott
gyakorlatnak.

17. Van-e hivatalos elemzés a gyakorlat eredményeiről? Ki tartja nyilván az eredményeket, és milyen módon?
(max. 100 szó)
A gyakorlat eredményeit természetesen minden évben közösen kiértékeli a Polgárőrség, Önkormányzat,
civil szervezetek. Ezek a beszámolók megtörténnek az egyesületek közgyűlésén, Képviselő-testületi
ülésen, civil fórumon.
Évente van Közbiztonsági tanácskozás, és az önkormányzat munkatervében is szerepel a Polgárőrség
beszámolója.
A Polgárőr Egyesület eredményeit a megyei és az országos szövetség is nyilván tartja.

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 lakosság és a nyaralók is, akinek lesősorban a program szól, különböző módon értesültek a programról.
A leghatékonyabb a szájpropaganda, de ugyanilyen fontos az írott kommunikáció is, mint például a
szórólap, újságcikk, regionális televízió.
Az Almádi Újságban, amely havonta jelenik meg, és jut el minden háztartásban a városban, egy teljes oldal
a Polgárőr Egyesületnek van fenntartva hónapról hónapra. Ezen az oldalon mutatják be tevékenységüket,
eredményeiket, terveiket és a lakosság tájékoztatása sok témában szintén itt történik.
Nyáron a strandokon az őrizetlenül hagyott csomagokra kis tájékoztató cédulát helyeznek, melyben
felhívják a figyelmet az értékek megfelelő biztonságára. Ezekben információ is található orvos,
gyógyszertár elérhetőségéről is.
A környék településeivel rendszeres a tudásátadás, a tapasztalatok kicserélése.
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Ezenkívül az önkormányzatok járási értekezletei során is mód van a problémák, eredmények
megvitatására.
Az ország járásokra való felosztásakor a területek változtak, ennek ellenére a másik járáshoz tartozó
szomszédos településekkel kiváló a munkakapcsolat, a tapasztalatok kicserélése.
Balatonfüred rendőrkapitányságával szerződéses kapcsolat alapján végzi a Balatonalmádi Polgárőr
Egyesület a feladatát.
Munkájuk nagy részben gyalogos, ezért közvetlen interakcióban találják magukat a lakosággal és a
vendégekkel. Ez nagyon fontos, hiszen közvetlen kapcsolatot tudnak kiépíteni egymással, ami nagyon
hatékony.

19. Mutassa be, hogy a gyakorlat végrehajtása milyen hatással volt az önkormányzat 1. pontban felsorolt
problémáira! (max 100 szó)
A település kétszaki, gond volt a nyaralók szezonon kívüli biztonsága, ami a programnak köszönhetően
megoldódni látszik, nagyon minimálisra csökkent a nyaralók feltörése.
A nyári időszakban megnövekedett gépjárműforgalom szabályos közlekedése és parkolása is a
folyamatos jelenlétnek köszönhetően rendben van.
A fürdőzéssel kapcsolatos balesetek száma is csökken strandjainkon a rendszeres tájékoztatásnak,
figyelemfelhívásnak köszönhetően.
Az elvégzett kockázatelemzés alapján Balatonalmádi város Veszprém megye egyik legbiztonságosabb és
legélhetőbb városa volt az elmúlt időszakban. A településen élők, illetve az ide pihenni, nyaralni látogató
turisták okkal érezhették magukat biztonságban. A Rendőrkapitányság illetékességi területén olyan
esemény, súlyos bűncselekmény, amely jelentős médiaérdeklődést váltott volna ki, illetve alkalmas lett
volna a köznyugalom megzavarására nem történt.
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)
A gyakorlat finanszírozása önkormányzati támogatásból, pályázatból az Országos Polgárőr Szövetség
támogatásából és a civil adományokból történik.
Az egyesület költségvetése 800.000.-, melynek legnagyobb részét az üzemeltetési költségek teszik ki.
Gépkocsi, kerékpár, kismotor beszerzése, üzemeltetése, melyek folyamatosan jelentkeznek.
A nyaraló civilek a polgárőrség munkájának elismeréseként és hogy tudják egész évben felügyelni
ingatlanjaikat, pénzadománnyal támogatják az egyesületet. Ez hozzájárulás részükről minimális, de így ők
is nyugodtak, hogy értékeik biztonságban vannak, és ha bármi rendkívüli történne azonnal értesítést
kapnak.

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)
A program a mi álláspontunk alapján fenntartható és bízunk benne, hogy a folyamatos kommunikációnak
köszönhetően mind nagyobb segítségre is találunk a lakosság és a nyaralók körében egyaránt.
A gyakorlat finanszírozása önkormányzati támogatásból, pályázatból az Országos Polgárőr Szövetség
támogatásából és a civil adományokból történik.
A nyaraló civilek a polgárőrség munkájának elismeréseként és hogy tudják egész évben felügyelni
ingatlanjaikat, pénzadománnyal támogatják az egyesületet. Ez hozzájárulás részükről minimális, de így ők
is nyugodtak, hogy értékeik biztonságban vannak, és ha bármi rendkívüli történne azonnal értesítést
kapnak.
Hivatalos mechanizmusa az együttműködési szerződések és megállapodások megléte hosszú távra. Illetve
a közös akarat, hogy ezt a gyakorlatot folytatni kell, hiszen nagyon sokan profitálnak belőle.
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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)
Természetesen nincsen akadálya a jó gyakorlat átadásának más önkormányzatoknak vagy
szervezeteknek. Erre már van is példa, Balatonfüred városával. Több egyeztetés és fórum volt már az
érintettek bevonásával, hogy hogyan tudnák ez adoptálni saját településükre például Balatonfűzfő vagy
Alsóörs esetében.
A jó gyakorlat átadása tanulmányút keretében megvalósítható, hiszen akkor a helyszín bejárható és
közvetlenül megmutatható a probléma is, melyre a megoldás született.
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)
A program minden elemével kapcsolatban elmondható, hogy folyamatosan szükség van rá, és megoldható
a fenntartása is. A legnagyobb kihívás az éritettekkel való kommunikáció, akikkel meg kell értetni, hogy
saját érdekükben fontosak ezek a dolgok, hogy a program az ő érdekeiket szolgálja. Szükség lenne
szemléletváltozásra is, hogy a felsorolt dolgokat megértsék az emberek. A nyaralóknak is szükséges
megérteni, és ezt szolgálja a folyamatos tájékoztatás is, hogy nekik is kell tenniük az értékeik megvédésért
az ingatlanukban és a strandon vagy fesztiválon egyaránt éppúgy, mint ahogy be kell tartaniuk a
közlekedés és parkolás szabályait is, akkor is, ha ez csak egy kisváros és ingyenes a parkolás.
Télen az időjárás, nyáron az embertömeg rendezvényeken való mozgatása is biztonsági probléma, ezt kell
úgy megoldani, hogy ne legyen baleset.
Meg kell érteni, hogy a strandon a törölköző és a lakáson a szúnyogháló nem véd a tolvajoktól.
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 (1406 Budapest 76. Pf. 50.) és egy elektronikus példányban(word és pdf formátumban) (balla@toosz.hu email címre) kell benyújtani, legkésőbb 2018. augusztus 21-ig. Az érvényes pályázat feltétele még egy 8-10 szöveges-

képes diából álló ppt prezentáció is, melyet elektronikusan kell megküldeni a fentiekben megadott e-mail címre.
A fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség megküldeni. A mellékletek
megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók szabad felhasználásához.
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) 322-7407 Fax: (06-1) 413-0482 E-mail: balla@toosz.hu
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