PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY
1.
A település neve:
Aldebrő
2.
Röviden a településről (max. 100szó)
Aldebrő Heves megyében, a Mátra lábánál fekvő 700 fős település, mely „Magyarország Legkedveltebb
Borvidéki Települése” Az 1740-es években Németországból származó telepesek hozták magukkal a munka, a
szőlőművelés szeretetét. A Debrői Hárslevelű eljutott az angol királyi asztalra is. 2017-ben az Országos
Hárslevelű Borversenyt, somlói, villányi, tokaji, mátrai, balatoni, bükki, egri hárslevelűeket megelőzve Gecse
István 2014-es évjáratú Debrői Hárslevelű bora nyerte.
Aldebrőn hagyomány a Derelye Fesztivál, melyen a sült derelyét kóstolhatják. Aldebrő büszke az egyedülálló,
országosan is ritka, faragott Történelmi Emlékparkjára.
A 2014-ben elpusztult a Mátrai Ősjuhar, melyet egyetlen példánynak tartottak a Földön.
Aki lemaradt róla, Aldebrőn 5 középkorú ősjuhart is láthat.
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
Aldebrőn a polgárőrség az élet része.
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)
Aldebrőn az 1740-es évektől ide települt „sváb” ősök legendás szorgalommal változtatták virágzó gazdasággá a
török által felprédált pusztát. Lauka Gusztáv iró, hírlapíró így ír az 1800-as évek végén szerzett tapasztalatairól:
„A sváb csendes, és békeszerető nép. Éjjelenkint, 4–8 sőt tizenketten is czirkálnak a falu utczáin, éber
figyelemmel őrködve a nyugvók vagyona, és személybátorsága felett.”
Az 1991-ben 101 fővel alakult polgárőségbe minden „hadra fogható” férfi belépett. A közösség nagy része a
TSZ-ben dolgozott, azonos gondjaik, azonos örömeik voltak, életük része volt a polgárőrség.
A társadalmi változások éreztették hatásukat. Sokan mentek a munka után, dolgoznak ma is a községen kívül,
nincs idejük a köz érdekében dolgozni. A népességfogyás megmutatkozott a polgárőrségen is, harmadára
csökkent a tagság. 2015-ben indult a „látható polgárőrség” program, mely újra az élet részévé kívánta tenni a
polgárőrséget. A közbiztonság fenntartása, mellett erősen nyitottunk az iskola felé, fokoztuk karitatív
tevékenységünket és egy új képzési központot, közösségi teret működtetünk.
A legendás közbiztonság vonzó lakhellyé tette Aldebrőt, az önkormányzat kedvező konstrukcióval biztosította a
betelepülő családok lakhatását, az iskolai programokat örömmel várják a tanulók, az idősek megbecsülését
fejezik ki a gondozási központtal közös akciók, az időskori aktivitás elősegítése. Az új közösségi tér megteremti
az iskolából már kikerült fiatalok megszólításának lehetőségét is.

6.
Felhasználtak-e EU pályázati forrásokat a gyakorlat megvalósításában?
Igen 
Nem x

1

8.

A projekt végrehajtásával megbízott személy adatai:

Név, és az önkormányzatban

Wingendorf János

betöltött pozíció:

polgármester

Cím:

Aldebrő, Arany János út 1. 3353.

Telefon:

36/ 480-001

Е-mail:

wingendorfjanos@gmail.com

Alulírott tanúsítom, hogy a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak.
Aldebrő, 2018. szeptember 07.

Wingendorf János
polgármester
Községi Önkormányzat Aldebrő

Fűkő László
elnök
Polgárőrség Aldebrő
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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).
Aldebrő legfőbb problémái, mint kistelepülésé, a lakosság létszámának csökkenése, az elöregedés, a
fiatalok elvándorlása, a lakatlanná váló házak, a közintézmények bezárásának lehetősége, az élet
ellehetetlenülése.
Aldebrő „sváb” település, kiemelkedő a közbiztonság. A községben évente 10 alatt vannak
bűncselekmények, ezeket is szomszéd községekből érkezők, átutazók követik el. Súlyos bűncselekmény
soha nem történt, 2016-ban 1 közterületi bűncselekmény volt, (Aldebrőn, feldebrői verekedett tófalusival :)
2017-ben egy sem.
A polgárőrség 28 éve segíti a közbiztonság fenntartását, de az idő és a társadalmi változások hatása
érezhető. A tagok zöme kiöregedett, a derékhad és a fiatalok nagy része messzebb dolgozik, tanul, kevés
ideje marad a közösségre.
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 lakosság csökkenésének megállítása a fiatalok helyben maradásával, új betelepülőkkel, sok gyerekkel
érhető el.
A példás közbiztonság fenntartásával biztosítjuk, hogy Aldebrő vonzó hely legyen a családalapításhoz.
Aldebrőn jó élni, nincsenek súrlódások, szabálysértések, aki vet, az is arat. A lakosság munkán alapuló,
tisztességes életet él és betartja a közösségi szabályokat, segítik, támogatják egymást.
Aldebrőn a polgárőrséget a mindennapok részévé tettük, gondoskodunk az idősekről, SZEM
megszervezése, házi jelzőrendszer ajánlása, együttműködési szerződés a Gondozási Központtal a
rendezvényeik biztosításában, az időskori aktivitás fenntartásában. (pl. augusztusi hőség alatt
ebédkihordás, éjféli misénél ügyelet, ónos esőben idős emberek hazaszállítása stb.)
Programokat szervezünk az óvodásoknak, kisiskolásoknak, „Motoros Mikulás”, „Vadász Karácsony”,
közlekedési gyakorlat, madárfürdő, madáretető az ablakaik elé, madármatricák az ablakra, felelős
állattartás előadás, kutyabemutató, állatmenhely támogató gyűjtés, madárodúk, süngarázs készítése az
apukák, nagyapák bevonásával, gólyamunkafüzet kitöltése, beragasztható matricákkal Baltazár és Heléna
iskola mellett fészkelő fehér gólyák itt tartózkodása alatt stb.
A felső tagozatnak drogprevenciós előadások, áldozattá válás elkerülése, internet veszélyei, iskolai
légfegyver lövészet, polgárőr lövészszakkör.
Végzősöknek toborzó előadások, ifjúpolgárőrségbe szervezése. „Jómadarak” madárvédő csoport
szervezése, természet és állatvédelem iránti felelősség kialakítása, értelmes célok stb. Az új polgárőr iroda,
képzési központ és közösségi tér további lehetőséget nyújt a középszintű, felsőfokú tanulmányaikat végző,
vagy már dolgozó, családalapítás előtt álló fiatalok megszólítására.
11. A jó gyakorlat bevezetésének céljai
Mit kívántak elérni a gyakorlat bevezetésével? Ki a gyakorlat célcsoportja? (max. 100 szó).
Aldebrő idén ünnepelte alapítása 275-ik évfordulóját, a bevezetett „jó gyakorlatok” célja az elkövetkező 275
év lehetőségének fenntartása.:)
Ez csak összefogással sikerülhet. Aldebrő gyöngyszem a Tarna mentén, melynek megőrzése állandó
erőfeszítést kíván, az ide születettektől, a betelepültektől, a legkisebbektől a legöregebbektől, egyszóval
mindenkitől. A jó közbiztonság, a lakosság szubjektív biztonságérzete egyre nagyobb kincs, ez teszi
élhetővé, vonzóvá az adott települést. A jó gyakorlat célja, hogy a polgárőrség tevékenységét beépítsük a
mindennapi életbe, hogy közösen őrizzük az elért eredményeket, hogy a fiatalokat minél korábbi
életszakaszukban megszólítva tegyük a folyamat aktív részeseivé. Hogy megállítsuk a település lakóinak
fogyását, hogy biztosítsuk a polgárőrség utánpótlását.
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)
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A népesség fogyása minden szereplőnek komoly gondot okoz. Az önkormányzat azt számolgatja, hogy a
következő választási ciklus végére már 600 alatt lesz a lakosok száma. Megmarad e a posta, a felső
tagozat, egyáltalán lesz e önkormányzat, vagy összevonják valakivel? Aldebrőn kevés a közmunkás, a
néhány fős keretet más településekről kell feltölteni. Az iskola attól fél, hogy mikor szüntetik meg a felső
tagozatot, öt év, tíz év,és elcsendesül az emelet, üresen kong a könyvtárral, mozival is rendelkező
tornaterem komplexum. A civil szervezetek nem találnak utánpótlást, egy 12 fős nyolcadikos osztályból
nem lehet versenyzésre alkalmas tűzoltó rajt szervezni, pedig felszerelés van. A polgárőrség 1991-ben 101
fővel alakult, az eltelt 28 év alatt kiöregedett, meghalt az alapító tagok túlnyomó része, még 11 fő van
közöttünk. Évekig 50 fő körül volt a létszám, majd 2015-ben 30 fő alá csökkent. Ekkor kezdtük a „látható
polgárőrség” programot, melyben erőteljesen nyitottunk az iskola felé. Idén 4 fiatal felnőtt és 7 ifjúpolgárőr
lépett közénk. A helyi vállalkozók is megtapasztalták, hogy idénymunkára egyre nehezebb munkást találni,
de a traktoros is hiányszakma. Egymástól függetlenül kezdett mindenki a saját problémája megoldásán
dolgozni, majd az önkormányzat állt az élére és dolgozta ki a stratégiát. A több ezer éve lakott terület a
török alatt elnéptelenedett, 1740-től Mária Terézia kezdte a németek betelepítését, akik felvirágoztatták a
környéket. Ha akkor bevált a betelepítés, most is meg lehet próbálni. Az önkormányzat felvásárolt néhány
házat és bérbe adta betelepült fiatal családoknak. A bérleti konstrukció kedvező a családoknak, rövid idő
alatt megszerzik a tulajdonjogot is. Így a lakosság fogyása megáll, sőt, emelkedő pályára lép, az
önkormányzat, a helyi vállalkozások válogathatnak a munkaerőből, a civil szervezeteknek van kikből
toborozni, a lakatlanná vált ingatlanok nem romoltak le, a szomszéd ingatlanok nem értéktelenedtek el, és
a fejlődő település egyéni beköltözések sorát gerjesztette. A kiemelkedő közbiztonság jelentős vonzerő.
Ezért dolgozik a polgárőrség.
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)
Az Aldebrőn bevezetett jó gyakorlatokat felsorolni is nehéz.
- „Látható polgárőrség” program, fokozott nappali megjelenés, karitatív tevékenység, iskola programok.
- „Várakozási pontok”, napi rendszerességgel áll az autó, boltok, templom, iskola, posta mellett,
lehetőséget ad az arra haladó lakosoknak a közvetlen kapcsolatra. Sokkal több információhoz jutunk.
- „Orvosi asszisztens polgárőr kísérete”, a házi betegápoláshoz kap kíséretet az asszisztens, így
rálátunk a legelesettebbekre, be tudunk avatkozni szükség esetén. Megelőzzük az estleges atrocitásokat
is. Két települést lát el a körzet, a másikban nincs polgárőrség, a rendszeresen megjelenő polgárőr autó
kedvezően befolyásolja a lakosság szubjektív biztonságérzetét.
- „Szociális gondozókkal közös akciók” gyógyszer beszerzés, kiszállítás, a mostani hőségben
ebédkiszállítás, mozgáskorlátozottak eljuttatása rendelőbe stb.
- „Gondozási központtal együttműködés” a rendezvényeik előkészítése, lebonyolítása, az idősek
aktivitásának fenntartása területén.
- „Iskolai programok”
- Évkezdéskor gyalogátkelőhely felügyelet, a gyerek áll meg, nem az autó, mert nem nyerhet egy
ütközéskor és nincs mindig rendőr, polgárőr.
- Honvédelmi napon légfegyver lövészet,
- Láthatósági nap a rendőrséggel közösen, mellények adományozása,
- Közlekedési nap, gyalogos kerékpáros közlekedés szabályai, legfontosabb jelzőtáblák, szituációs
gyakorlatok, kerékpár kötelező felszerelése.
- „Motoros Mikulás”, karitatív motoros egyesület bevonásával.
- „Vadász Karácsony” a természet és állatvédelem fontossága.
- Toborzó Nap” a polgárőrség munkájának bemutatása, a közösségi feladatvállalás fontossága.
- „Iskolai bálok, babazsúrok” biztosításai
- „Jómadarak programok” A mindenkori nyolcadikosok segítségével madáretetők az ovisok, kisiskolások
ablakai elé, madármatricák az ablakra, hogy felkeltsék az érdeklődésüket a felismerésük iránt.
- Őszi odútisztítás, süngarázsok kihelyezése, az ovisok lelkesen nevezik el a leendő lakókat, sün piroska,
sün balázs stb. téli etetés, tavaszi odútisztítás, szőrmókvadászat, (pokémon helyett itt kutyaszőrt fésülnek
ki és teszik ágakra fészekanyagnak) madármegfigyelések, kreatív madárodúk
készítése. Az ovis 8 évig látja az iskolaudvaron elhelyezett színes, róla elnevezett madárlakot, melyet a
nagypapi, vagy az apukája készített.
- Gólyales, a kisiskolások gólyamunkafüzetben követik nyomon az iskola mellett fészkelő gólyapár életét,
előadást tart nekik a verpeléti gólyaember is. (a nemzeti park természetvédelmi őre, aki a térség gólyáit
felügyeli:)
Cél: 2019 őszére a madárbarát község cím kiérdemlése.
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-Új iroda, képzési központ, közösségi tér kialakítása, üzemeltetése.
Az önkormányzattól megkaptuk a központban lévő volt takarékszövetkezet épületét, kertjét, amelynek
átalakítása jelenleg is folyik. Az önkormányzat minden segítséget megad, hogy a képzési központban
előadások, fórumok, rendőrségi fogadónapok, rendőrségi tájékoztatók, polgárőr képzések legyenek. A
végzősöknél pályaválasztás segítése a két éve végzett rendvédelmi iskolások bevonásával.
Közösségi térként működtetve billiárd, csocsó, dart, légfegyver szobalőtér, a kertben ma divatos fittnes
tornaszerek, nyújtó, korlát, majomlétra stb.
És fentiek mellett a példás közbiztonság megőrzéséhez
járőrszolgálat, rendezvények biztosítása (holnap szüreti nap), továbbképzések, fejlesztések,
kamerarendszer üzemeltetése.
Aldebrőn jó élni, de polgárőrnek lenni is csodálatos élmény.
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)
14.

Az önkormányzat és a polgárőrség vezetése menedzselte, menedzseli a gyakorlatok kialakítását. 2015
évben kezdtük az iskolai programokat, először olyanokat, melyek garantáltan kedvező fogadtatásra talál.
Így elsőként a „Motoros Mikulás” magas színtű bemutatója adott maradandó élményt a mikulás csomag
mellé. Későbbi gyakorlatokban is a gyerekek érdeklődésének fenntartását tartottuk szem előtt. Nagy sikere
volt a Gyöngyösi állatmenhely kutyabemutatójának, sok adomány gyűlt össze és közben fejlesztettük a
felelősségérzetet is. A „Jómadarak” madárvédő csoport szárnybontása után, szinte azonnal találtak a kis
napközisek egy elárvult fiókát, amit egy nyolcadikos Jómadár, ifjúpolgárőr szakszerűen bedobozolt és a
polgárőrség segítségével átadta a madármentő állomás munkatársának, a kis gerle gond nélkül kirepült.
Nagyott nőttek a gyerekek és szüleik szemében az fjúpolgárőrök, egy igen kínos problémát oldottak meg.
A honvédelmi nap keretében rendezett légpuska lövészet előtt hozzájáruló nyilatkozatot irattunk a
szülőkkel, akit a fegyverektől meg akart óvni az édesanyja, az készségfejlesztő játékokkal töltötte el az időt.
Az ifjúpolgárőr toborzón minket is meglepett, hogy a 11 nyolcadikosból heten beléptek a szervezetbe, ők
képezik a jómadarak madárvédő csoport magját is. Az új képzési központban számítunk a segítségükre,
hogy az új nyolcadikosok felkészítésében segítsenek, adják át a stafétát az iskola végzőseinek. A körzeti
rendőr, a rendőrség, katasztrófavédelem szakemberei rendszeres előadásokat tartanak a „nagy városban”
tovább tanuló ifjúpolgárőreinknek. Az idősek védelmének fokozását a gondozási központ vezetőjével
alakította ki a polgárőrség. A szociális gondozókat felkészítették a házak betörés elleni védelmi
helyzetének megitélésére, a rászoruló idős ember napi tevékenységének veszélyeire, házi
riasztórendszerek ellenőrzésére. Sok területen nyújtunk segítséget az idősek gondozásában, Aldebrőn
nincs gyógyszertár, sürgős esetben a polgárőrség oldja meg a beszerzést. Téli időszakban, csúszós utak
esetén segítünk a bevásárláskor, az augusztusi hőségben az ebédkihordásban. A várakozási pontokon
sokszor megkeresik a polgárőrséget, sokszor csak egy kiadós beszélgetésre. Halottak napján a temetőbe
kijutást segítjük. Az új központunk berendezése, működtetése új lehetőségeket nyújt a polgárőrségnek.
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)
A látható polgárőrség” minden rendezvényen, fórumon, képviselő-testületi ülésen, falugyűlésen,
közmeghallgatáson megjelenik, ismerteti, propagálja az éppen aktuális gyakorlatot. Más önkormányzatok is
hasonlóan járnak, járhatnak el, ha van olyan polgárőr, polgárőr vezető, aki ráér és szívesen áldozza fel
szabadidejét a közösség érdekében. Egy jól működő szervezet egész embert kíván.
A polgárőrség a község honlapján, közösségi oldalán és helyi kiadású újságjában rendszeresen beszámol
az eseményekről, a polgárőség helyzetéről, terveiről. A napi rendszerességgel felkeresett „találkozási
pontokon” személyes kapcsolat során, információk, használható ötletek cseréje történik. A helyi lakosok
nap, mint nap látják a polgárőrség szolgálati, karitatív és egyéb tevékenységét, azokat ismerik támogatják
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 lakos ságnak hány százaléka tartozik a gyakorlat haszonélvezői

közé? (max. 300 szó)
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Az Aldebrőn bevezetett jó gyakorlatok eredményei világosan megmutatkoznak.
A népességfogyás megállt, az önkormányzati konstrukcióban és az egyéni módon gazdára lelt házak húsz
feletti betelepülő felnőttet, 6 gyereket és 4 újszülöttet eredményeztek, a népesség emelkedő pályára állt.
A betelepült gyerekek és a más településekről ide íratott tanulók miatt a tavalyi 11 fős végzős osztályt 22
fős nyolcadikos osztály váltja fel. Nagyobb lehetőség nyílik így az ifjúpolgárőrök toborzására, a nagyobb
létszámú Jómadarak is eredményesebbek lesznek a madárvédelemben és akár a már említett ifjúsági
tűzoltó rajt is létre lehet hozni. Az önkormányzat vezetését, de a lakosokat is büszkeséggel tölti el, hogy
Aldebrőn a megürült házak gyorsan új gazdára találnak. Eladó ingatlan pár darab van, míg a szomszédos
községekben szinte váltják egymást a lakott és lakatlan házak. Egy omladozó ház, elvadult kert mellé ki is
költözne szívesen? Az iskola egyelőre fellélegezhet, van még jövője. Nehéz úgy előre tervezni, ha ott lebeg
felettük az iskola kettévágása, a felsősök átszervezése. A gyerekek most is várják a polgárőrség által
szervezett programokat, az új közösségi tér megnyitását. Az idősekről való gondoskodás is magasabb
színvonalú lett, a polgárőrség a szociális gondozókkal együtt ellenőrzik a rászorult, idős emberek biztonsági
berendezéseit, nyílászárók zárását, házi jelzőrendszerük működőképességét, személyi riasztókészülékük
használatát, stb. Az extrém meleg augusztusi napokon a polgárőrség juttatta ki az ebédet, így kerülve el az
étel megromlását, fertőzéseket. Az egészségház asszisztense végzi a házi betegápolást, melyhez az
esetleges atrocitások elkerülésére polgárőr kíséretet kap. Az egészségház két községet lát el, a
szomszédban nincs polgárőrség, de a lakosok megfigyelték, hogy a polgárőr autó napi megjelenése
érezhetően javította a szubjektív biztonságérzetüket.
17. Van-e hivatalos elemzés a gyakorlat eredményeiről? Ki tartja nyilván az eredményeket, és milyen módon?
(max. 100 szó)
Hivatalos elemzésre Aldebrőnek nincs pénze, nem is igénylik, hogy grafikonokon számszerűsítsék az
eredményeiket. Ha a „debrei” ember a közösségért tesz, nem kürtöltet maga előtt, hogy az emberek
dicsérjék. A lelkiismerete szerint cselekszik. Az eredmények magukért beszélnek. A kivételes közbiztonság
Aldebrő sajátossága. A polgárőrség, rendőrség és a lakosság sokat tesz ezért. A jó közbiztonság vonzóvá
teszi Aldebrőt, a betelepítésen túl számtalan egyéni házvásárlást is generált. A lakosság fogyása megállt.
Idén tavasszal 7 ifjúpolgárőr és 4 fiatal ember csatlakozott hozzánk. A rendőrségi statisztika nálunk nem
alkalmazható, tavaly 0 közterületi bűncselekmény volt, ha az idén 2 lenne, a 200%-os emelkedéssel simán
vernénk Csikágót.
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 látható polgárőrség” minden rendezvényen, fórumon, képviselő-testületi ülésen, falugyűlésen,
közmeghallgatáson megjelenik, ismerteti, propagálja az éppen aktuális gyakorlatot. Más önkormányzatok is
hasonlóan járnak, járhatnak el, ha van olyan polgárőr, polgárőr vezető, aki ráér és szívesen áldozza fel
szabadidejét a közösség érdekében. Egy jól működő szervezet egész embert kíván.
A polgárőrség a község honlapján, közösségi oldalán és helyi kiadású újságjában rendszeresen beszámol
az eseményekről, a polgárőség helyzetéről, terveiről. A napi rendszerességgel felkeresett „találkozási
pontokon” személyes kapcsolat során, információk, használható ötletek cseréje történik. A helyi lakosok
nap, mint nap látják a polgárőrség szolgálati, karitatív és egyéb tevékenységét, azokat ismerik támogatják.
A pályázatokon nyert több száz polgárőr autóhoz az emberek nagy része örömmel viszonyul, integet,
odajön beszélgetni, egy része közömbös de mindig akad, aki görcsös rángatózásba kezd, „megőrül”, ha
egy fél percre is akadályozzuk forgalomszabályozás közben.
Ezért fontos a közlekedési szabályok maradéktalan betartása polgárőr autóval. AZ öv mindig bekapcsolva,
lakott területen nem száguldozunk, nem menőzünk a ködlámpával, nem hallgatjuk hangosan a rádiót, nem
hagyjuk nyitva kiszálláskor az ajtót, úgy állunk meg, hogy más is elférjen és sokkal udvariasabban
közlekedünk, mint tennénk saját autóval.
19. Mutassa be, hogy a gyakorlat végrehajtása milyen hatással volt az önkormányzat 1. pontban felsorolt
problémáira! (max 100 szó)
A lakosság fogyása megállt. Az önkormányzat által felvásárolt ingatlanok kedvező konstrukcióban kerültek
beköltöző családokhoz, akik munkaerejüket, és iskolás gyermekeiket hozták a közösségbe. A lakatlanná
vált házak nem romosodtak, a szomszéd ingatlanok nem értékelődtek le. A kiemelkedő közbiztonság
jelentős vonzerő, hatására sok egyéni betelepülés is történt. Az iskola távolabbi településekről is tudta
növelni létszámát, az oktatás színvonalával és -ma ez is számít- a nyugodt iskolai körülményekkel. A
polgárőrség 4 fiatal embert és 7 ifjúpolgárőrt fogadott soraiba. A Történelmi Emlékpark kapujaként felállított
harangláb gyorsan elnyerte a fiatal családok tetszését, gyermekük születésekor a harang megkondításával
tudatják az örömhírt, június vége óta négy újszülöttért.
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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)
Aldebrő OPSZ támogatása egyre kevesebb. 2012-ben 570 ezer Ft volt, 2018-ban már csak 220 ezer Ft
jutott Aldebrőre. Ebből nem sokra futná, de ezt is köszönjük.
Aldebrőn a polgármester, a jegyző, egyik önkormányzati képviselő, a falugazda is tagja a polgárőrségnek.
A mezőőrök, vadőrök, egyben polgárőrök is. Az egyesület titkára közfoglalkoztatott az önkormányzatnál,
délután besegít a gyerekek felügyeletében az iskolában is. Irodai munkáknál, iskolai összekötő
feladatokban számíthatunk rá.
Az önkormányzat mindenben támogatja a polgárőrséget.
A légfegyver lövész szakkör fegyvereit 2017-ben 150 ezer Ft önkormányzati céltámogatásból szereztük be.
Az iskolai programjainkra kb. 200 ezer Ft-ot használtunk fel, az önkormányzat biztosította.
Az idősek támogatása, karitatív tevékenységre üzemanyag költség merült fel, kb. 50 ezer Ft, önkorm.
A két gépkocsi biztosításai, szervizelése 150 ezer Ft, önkormányzati támogatásból.
A gépkocsik üzemanyag költsége 200 ezer Ft, OPSZ támogatásból.
Éves „rendes” önkormányzati támogatás 150 ezer Ft, ez a felszerelések, polgárőrnapok fedezete.
Első kérésre megkaptuk az új irodának szánt épületet, megkapjuk a berendezést is, ami 2-2.5 millió Ft az
önkormányzattól.
Az iroda egyszeri beruházás, a többi tétel évente ismétlődő, 7- 800 ezer Ft-ból működünk, amiből most 220
ezer az OPSZ támogatás.
Megtakarítása ebből nem volt az önkormányzatnak, de minden forint, amit a fiatalokra költ, hosszú távú
befektetés a jövőnkbe.
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)
Az Aldebrőn bevezetett jó gyakorlatok, az idősek támogatása, iskolai programok, a közösségi tér
működtetése, a természet és állatvédelem folyamatos tevékenység.
Ismétléseit a történések sorrendiség alakítja. Idősek védelmében most lett vége egy hosszú hőségnek, Jön
a tél, a fűtés ellenőrzése lesz soron, a csúszós utak miatt felügyelni kell a klubba, templomba járást stb.
Új tanév kezdődött, gyalogátkelő felügyelete, majd egymást követik az iskolai programok, honvédelmi nap,
kiránduló nap, mikulás, karácsony, téli szünet, tavasz, gyermeknapi programok stb.
Közben a „Jómadarak” létrehozása az új nyolcadikosokból, odútisztítás téli szállásnak, denevérszállások,
madáretetők, süngarázsok, berendezése, szünidei etetés, tavasszal gólyales,
Képzési központ, közösségi tér működtetése is folyamatos.
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)
Az Aldebrőn alkalmazott jó gyakorlatok nagy része semmilyen különleges követelményt nem támaszt az
alkalmazni kívánó önkormányzatok részéről, míg kis része komoly pénzügyi forrásokat igényel.
Az idős polgárőrök méltó pozicionálása, az iskolai programok, a karitatív tevékenységek, a természet és
állatvédelem egy szokásos költségvetésből finanszírozható. Az új iroda, képzési központ és közösségi tér
kialakítása, berendezése már több milliós tétel, mely függ az ingatlan árától, a berendezési tárgyak
minőségétől. A lakatlanná vált házak felvásárlása pedig tízmilliós nagyságrend. Az Aldebrőn alkalmazott jó
gyakorlatokat bemutattuk polgárőr napokon, fórumokon, a rendőrség által szervezett fórumokon. Ez a
pályázat is népszerűsíteni fogja ötleteinket, függetlenül a pályázaton elért eredményünktől.

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)
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Az Aldebrőn bevezetett jó gyakorlatok az idősek támogatása, az iskolai programok, a közösségi tér
működtetése, a természet és állatvédelem folyamatos tevékenység. Így megismétlésük is folyamatos. Több
éve működik már, de folyamatosan fejlesztjük. Az iskolaév kezdetén felügyeljük a gyalogátkelőt az iskola
előtt, az első évben az autókat állítottuk meg, de tapasztaltuk, hogy a gyerek megszokja, számít rá és
baleset érheti. Azóta a gyereket állítjuk meg és csak akkor léphet a zebrára, ha meggyőződött, hogy nem
jön senki, vagy megállt az autó. Ezt kell megszoknia, mert nincs minden zebránál polgárőr, rendőr.
Az egymást követő iskolai programok, honvédelmi nap, kiránduló nap, mikulás, karácsony, gyereknapi
programok is folyamatosan fejlődnek, ami nem nyerte el a gyerekhad tetszését, vagy időhiány lépett fel, azt
a következő évben változtatjuk.
A „Jómadarak” program is folyamatosan fejlődik, mindig sikerül új dolgot is felfedezni, most például egy
kócsag pár költözött a Tarna bokrokkal benőtt medrébe, a rejtőzködő madarak becserkészése, lefotózása
nagy élmény az erre vállalkozó gyerekeknek. Az apukák, nagyapák által készített festett, lehetőleg a
gyerekről elnevezett madárodúk is egyre kreatívabb ötletekre sarkalják a családokat.
Képzési központ, közösségi tér működtetése, tartalommal megtöltése is új kihívás lesz, de már alig várjuk,
most 19-én bólint rá a testület a szükséges bútorzat, berendezési tárgyak beszerzésére.
És itt vannak a hátrányos helyzetű gyerekek, Aldebrőn pont nincsenek, de a környékről bejárók között
vannak. Nekik nagyobb segítség kell, vállalkozások bevonásával névre szóló karácsonyi csomagot kapnak,
színes ceruza, szép füzet, tolltartó, tornazsák, tornacipő, na meg csoki, miegymás:)
Van feladat bőven, csak győzzük, de megéri.
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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