PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY
1.
A település neve: Szarvas
2.
Röviden a településről (max. 100szó)
Szarvas a Hármas-Körös bal partjára épült, Békés megye nyugati kapujában fekvő, 16.062 lakosával a megye
5. legnépesebb települése. A hajdani középkori település török időkben elpusztult romjain az 1720-as években
ide telepített szlovák jobbágyok alapították újra a mai Szarvast. Napjainkban élénk gazdasági és kulturális élet
jellemzi a várost, jelentős turisztikai célpont is. Nemzetközi hírnevű cégek központja, itt található a Pioneer HiBreed Zrt. kelet-európai központja és a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. A Szent István Egyetem egyik kara,
valamint a Gál Ferenc Főiskola pedagógus kara biztosítja iskolaváros jellegét, a Tessedik Sámuel alapította
hagyományok továbbélését. 2011. évben átadott víziszínházunk ma hazánk nyári kulturális életének egyik
sarokpontja, évadonként ötvenezer főt is meghaladó nézőszámmal. Fentiek miatt különösen fontos számunkra a
megfelelő közbiztonság elérése.
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
Helyi polgárőrség és az önkormányzat 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)
Az önkormányzat megalakulása óta kiemelt figyelemmel kíséri a Szarvasi Polgárőr Egyesület működését. Az
erkölcsi támogatáson, annak kinyilvánításán túl a kezdetektől külön, évente emelkedő összegű támogatást
biztosít költségvetésében az egyesület részére, illetve működéséhez ingatlant bocsátott rendelkezésére. Az
önkormányzat 2011. és 2013. évben egy-egy éjjel is használható hőkamerával rendelkező gépjármű
megvásárlásával segítette az egyesület munkáját. 2015. évben egy kifejezetten e célra vásárolt önkormányzati
ingatlanban kapott helyet a Szarvasi Közbiztonsági Centrum, ahol a közterület-felügyelet, a mezei őrszolgálat és
a köztéri kamerarendszer központja mellett a szarvasi polgárőrség is működik. Megfelelő méretű, korszerűen
felszerelt tanácskozó, szociális helyiségek, informatikai eszközök, gépjárműtárolók állnak itt rendelkezésükre, és
a közös elhelyezés magas szintű feladat-koordinációt tesz lehetővé a fenti önkormányzati szervek és az
egyesület között, kölcsönösen emelve egymás hatékonyságát. Az idei évben kezdődött és még jelenleg is tart a
polgárőrség székházának teljes felújítása (nyílászárók cseréje, festés, mázolás, burkolás), valamint a
Közbiztonsági Centrum területén a polgárőri szolgálati autók elhelyezése érdekében elektromos árammal ellátott
kétállásos garázs is kialakításra került.
6.
Felhasználtak-e EU pályázati forrásokat a gyakorlat megvalósításában?
Igen 
Nem x
7.

Amennyiben igen, a benyújtott projektjavaslat azonosító száma:

8.
A projekt végrehajtásával megbízott személy adatai:
Név, és az önkormányzatban Babák Mihály polgármester
betöltött pozíció:
Cím:

5540 Szarvas, Szabadság út 36.

Telefon:

06-66/311-122/116. mellék

Е-mail:

polgármester@szarvas.eu

Alulírott tanúsítom, hogy a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak.
Polgármester neve: Babák Mihály
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).
Területe 161,5 km2, kiterjedt tanyavilággal és üdülőövezetekkel rendelkező mezőgazdasági jellegű
településünk, a város etnikai összetétele már ezen adottságainál fogva is igényli a közbiztonság
megerősítésének a rendőrségi hatásköröket kiegészítő, azokat nagyban támogató módszerek
kidolgozását. A polgárőrséggel példásan együttműködő rendőrség a polgárőri jelzések mentén
nagyságrendekkel hatékonyabban előzi vagy hiúsítja meg az olyan tipikus cselekményeket, mint a
termény vagy állat eltulajdonítása, rongálás, utcai rendbontás stb., felhasználva a köztéri kamerarendszer
működését is.
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 9. pontban említett települési sajátosságok miatt emelkedett a tulajdon elleni és a köznyugalom
megzavarását előidéző cselekmények száma. A rendőrség magas színvonalú, de igen sokrétű munkája
mellett objektív okok miatt nem állíthat ki olyan létszámú járőrszolgálatot, amely a kiterjedt közigazgatási
területet folyamatos ellenőrzés alatt tarthatná, különösen az éjjeli órákban, kiemelten a külterületeken.
Megemlítendő a város turisztikai célpont volta miatt gyakori nagy létszámú rendezvények biztosítása,
forgalomirányítása is, beleértve a két hónapos nyári színházi évad minden napját is.
11. A jó gyakorlat bevezetésének céljai
Mit kívántak elérni a gyakorlat bevezetésével? Ki a gyakorlat célcsoportja? (max. 100 szó).
A járőrkocsikkal és legkorszerűbb kamerákkal felszerelt polgárőrség szolgálataival szorosan
együttműködve lehet jelentősen javítani a 24 órás megfigyelést, a gyors és hatékony intézkedés
lehetőségét, ezzel elősegítve a rendőrség feladat ellátását. Mindez a teljes szarvasi lakosság szubjektív
biztonságérzetének megerősítését szolgálja, egyben deklaráltan visszatartó erőt is céloz.
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 javaslal) 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)
A probléma megoldása egyaránt fontos volt a lakosság és az azt képviselő önkormányzat számára is. A
lakossági felvetések, jelzések alapján a képviselő-testület szakbizottsága a polgármester
indítványára, a polgárőr egyesület vezetőjével együttműködve folyamatosan alakította ki a jelenleg
már megvalósult struktúra alapjait, amelyhez a képviselő-testület biztosította a pénzügyi forrásokat. A
gyakorlat az önkormányzat 2003 év óta létező Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának egyik
pillérét valósította meg.

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 jó gyakorlat az önkormányzat által pénzügyileg is támogatott polgárőrség „helyzetbe hozása” a
Közbiztonsági Centrum kialakításával, a polgárőrség ott történő elhelyezésével, az ott működő egyéb
önkormányzati szervek (közterület-felügyelet, mezőőri szolgálat, köztéri kamerarendszer) és a polgárőrség
közötti szoros, konstruktív együttműködés feltételeinek biztosítása. A gyakorlat kialakulását és
megvalósítását a polgármester iránymutatása mellett, munkaköri kötelességei alapján az aljegyző
menedzselte. A tevékenység jelenleg is tart, magvalósulási helye a Közbiztonsági Centrum önálló
ingatlana, illetve a város teljes közigazgatási területe.
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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)
A gyakorlat kialakítását az önkormányzat (személy szerint a polgármester és az aljegyző) menedzselte,
természetesen a partner szervezettel szoros együttműködésben. A bevezetés időszaka pontosan nem
határozható meg, hiszen az önkormányzat és a polgárőrség együttműködése már az 1990-es években is
megvalósult. A fokozott pénzügyi, technikai, eszközökben és ingatlanban is megvalósuló támogatási és
együttműködési gyakorlat. Probléma felmerüléséről nem számolhatnak be.

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)
Minden rendelkezésre álló lehetőséget kihasználnak. A polgárőrség vezetőjének nyilvános megjelenései, a
két helyi tv-csatornán és a helyi lapokban folyamatosan biztosított, megszólalási lehetősége mellett évente
nagy érdeklődéssel kísért beszámolókat terjeszt a képviselő-testület elé az előző évi munkáról és a
tervekről. A képviselő-testületi ülések élő adásban közvetítve esetenként kb. 6000 állandó érdeklődő felé
jutnak el, így a gyakorlat szinte minden szarvasi lakos számára teljességgel ismert. Az önkormányzat
rendelkezésére áll minden nap két óra adásidő, amely hírműsorban rendszeres meghívott a polgárőrség
vezetője is.
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)
Évről-évre csökken a 10. pontban jelölt cselekmények (problémák) száma, illetve érzékelhetően növekszik
azok megelőzése. A polgárőrséggel megerősített járőrözés nagyobb szubjektív biztonságérzetet nyújt. A
tömegeket vonzó rendezvények biztonsága magas szinten állandósult. A tapasztalatokat az önkormányzat
szakbizottsága rendszeresen elemzi, a hivatali struktúrában pedig önálló felelőst kapott e terület a
közbiztonsági referensi munkakör betöltésével. Gyakorlatilag a város teljes lakossága – kül- és belterületen
egyaránt - élvezi e projekt hasznait, beleértve a településen nyaranta tartózkodó több ezer látogatót és
nyaralótulajdonost is.
17. Van-e hivatalos elemzés a gyakorlat eredményeiről? Ki tartja nyilván az eredményeket, és milyen módon?
(max. 100 szó)
Hivatalos elemzés nem született. A rendőrkapitány éves beszámolói, illetve a polgárőrség vezetőjének
rendszeres éves testületi tájékoztatói számszerűsítve is tartalmazzák a fentieket alátámasztó adatokat.
Ezek a dokumentumok mindenki számára elérhetőek a város hivatalos honlapján.

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 gyakorlat népszerűsítése folyamatosan történik, az előzőekben felsorolt módokon és eszközökkel. Külön
sajtóesemény volt a Közbiztonsági Centrum átadása, nyilvános bejárás keretében. A lakossági
visszajelzések alapján egyértelműen pozitív a fogadtatás a szarvasiak körében és arra is érkezett jelzés,
hogy a más településen élő, szarvasi ingatlannal rendelkező üdülő- vagy lakóingatlan tulajdonosok állandó
lakóhelyükön javaslatot tettek a szarvasi integrált közbiztonsági módszer bevezetésére. Örömmel
biztosítanak lehetőséget minden érdeklődő önkormányzat számára a rendszerük alapos, mindenre
kiterjedő tanulmányozására.
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19. Mutassa be, hogy a gyakorlat végrehajtása milyen hatással volt az önkormányzat 1. pontban felsorolt
problémáira! (max 100 szó)
A sokrétű szolgálattal és az azzal együttműködő polgárőrséggel jelentősen kiegészül a rendőrség feladatellátása. A gyors elérhetőség, a rendszeres járőrözés megnyugtatóan hat a lakosságra, kiemelten az
egyedül élő idős emberekre, valamint a külterületi tanyás térségben élő szarvasiakra.

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)
Az önkormányzat saját költségvetéséből 1.000 ezer forint, állami támogatás formájában 400 ezer forint
működési támogatást biztosít a polgárőrség részére. Az önkormányzat szintén saját költségvetéséből
természetbeni támogatásként a Közbiztonsági Centrumban helységet, 2 db Dacia gépjárművet, azok
elhelyezésére garázst és hőkamerát bocsátott a rendelkezésükre a hatékonyabb munkavégzés érdekében.
Az önkormányzaton belül emberi erőforrás igény egy fő alkalmazása volt (csatolt munkakörben látja el,
más feladatai mellett). Pénzbeli megtakarítás nem értelmezhető, a „haszon” a lakosság elégedettségének
növekedésében jelent meg.
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 gyakorlat végrehajtása folytatódik, a technikai feltételek igény szerinti további javításával, bővítésével.
Forrása az önkormányzati költségvetés, a saját bevételek, egyéb forrás (pályázat) nem ismert előttük.
Szándékaik szerint intézményesült a lakossági biztonságérzet fokozódása, az elkövetői szándék
visszaszorítása.

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)
Bármely önkormányzat részére biztosítják a rendszer működésének tanulmányozását, a döntés
előkészítés és megvalósítás valamennyi dokumentumának tanulmányozását, tapasztalataink összegzését.

23. Tanulságok-megjegyzések
Mutassa be, hogy mit lehetne még javítani a gyakorlat ismételt végrehajtása során! M elyek voltak a legnagyobb
kihívások, amelyekkel a végrehajtás során szembesültek? Mik a levonható tanulságok? (max. 200 szó)
A gyakorlat folyamatosan valósul meg, és menet közben javítják a felmerülő kisebb anomáliákat: az
együttműködő szervek (hatáskörünkbe tartozó) feladatainak gördülékeny összehangolását, az információ
még gyorsabb és biztonságosabb átadását, a feladatkörök és felelősségi viszonyok még pontosabb
lehatárolását. A folyamatos utánpótlás biztosítása érdekében az általános- és középiskolákban ifjúsági
felelős útján próbálják a fiatalok érdeklődését felkelteni a polgárőrség munkája iránt. A 8. osztályos
tanulókból létrehozott Ifjú Polgárőr Csoport működése sajnos nem volt hosszú életű, azonban
szorgalmazzák annak újraindítását.
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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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