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PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2021 

1. Pályázati témakör: 

I. Önkormányzati innovációk 

2. A település neve: Ipolytölgyes   Lakosságszám: 320 fő  

Megye: Pest. Polgármester neve: Radnai Bertalan 

Polgármester e-mail címe: polgarmester@ipolytolgyes.hu 

Adóerőképesség/fő, 2020: 292 eFt/fő 

Önkormányzat költségvetési főösszege 2020: 175 537 eFt 

Önkormányzat költségvetési főösszege 2021: 146 562 e Ft 

Jelen önkormányzati gyakorlat (projekt) teljes költségvetése éves szinten: 100-300 eFt-ig 

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

bármely szempontból ez a jó gyakorlat): 350 fő 

Közvetett kedvezményezettek becsült száma: 450 

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

 A 320 lakosú Ipolytölgyes kitűnő környezeti adottságok között, de a szélesebb körű szolgáltatásokat 

nyújtó városoktól távol fekszik. Önkormányzatunk gondot fordít az infrastrukturális hátrányok 

csökkentésére. A magas adóbevétel lehetővé teszi, hogy az itt élők az Önkormányzattól sokoldalú 

szolgáltatásokhoz juthassanak. Legjelentősebb a falugondnoki szolgálat, amely enyhíti az 

intézménynélküliségünket, az óvodásokat háztól szállítjuk a szomszéd faluban lévő óvodába. A 

rászorulókat az egészségügyi ellátó helyekre, de kulturális és sport rendezvényekre is eljuthatnak 

szervezett formában. Hasonlóan nagy segítség az önkormányzati eszközkölcsönző szolgáltatás. 

Az Ipolytölgyesen 150 halmozottan sérült személy is él együtt a helyi lakossággal.  

(max. 100 szó) 

 

4. A jó gyakorlat elnevezése 

„Hosszúlétra” önkormányzati eszközkölcsönző 

 

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. 

Ipolytölgyes gazdag község. Magas az Önkormányzat adóbevétele, de amire büszkék vagyunk, az 

az, hogy itt még a legszegényebb ember is messze gazdagabb, mint egy magyarországi átlagpolgár! 

Ehhez a recept a következő: 

Ipolytölgyes Község Önkormányzata jól működő gyakorlatot hozott létre a szükségből. Kezdetben az 
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Önkormányzat település fenntartásra használt eszközeit igény szerint, spontán kérték kölcsön a 

munkatársak, közmunkások, majd a lakosság is. A kölcsönkérésre szorultságból kialakítottuk a 

közösségi eszközkölcsönzőt. Tudatosan alakítottuk ki azoknak a kölcsönözhető eszközöknek a körét, 

amelyek a falu lakosságának mindennapi életét megkönnyítik, az életvitel költségeit csökkentik.  

Nálunk úgy rendelkezik minden család a hosszúlétrától az utánfutón át a kenukig több, mint ötven 

féle eszközzel, hogy azt sem beszereznie, sem tárolnia, sem javítania nem kell! Csak használni. 

Az önkormányzati eszközkölcsönző révén a lakosság közvetlenül megtapasztalja, hogy az 

önkormányzat által kezelt vagyon az általa választott tisztségviselők irányításával az ő javát 

szolgálja. 

Azon kívül, hogy a teljes lakosság által igénybe vett eszközök kihasználtsága sokszorosa a 

magántulajdonban lévőknek, - és ez még a fenntarthatóságot tekintve is figyelemre méltó, - az igazi 

eredmény az, hogy a városoktól távoli kistelepülési lét minimális hátránnyal jár, sőt, az ingyenes 

kölcsönzés jelentős megtakarítást jelent a családoknak.  

(max. 200 szó) 

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

gyakorlat megvalósításában? 

Nem X 

Igen , a benyújtott projektjavaslat azonosító száma: .................................... 

 (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: 
Radnai Bertalan polgármester 

Postai cím: 2633 Ipolytölgyes Petőfi utca 43. 

Е-mail cím: polgarmester@ipolytolgyes.hu 

 

INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL 

 

7. A település legfőbb problémái 

Hivatkozzon hivatalos dokumentumokra, amennyiben az szükséges. 

A Pest megye északi csücskében lévő falu 45 kilométerre van a széleskörű szolgáltatásokat nyújtó 

legközelebbi várostól, Váctól. Esztergom csupán feleannyira van, de másik megyében és csak 

országhatár átlépéssel érhető el, tömegközlekedéssel pedig sehogy. Szlovákián át magyar 

tömegközlekedés nincs. Ipolytölgyes a határfolyó és a Börzsöny által határolt, szinte „zsákutca 

kistérség” közepén fekszik. Önkormányzatunk a falu földrajzi a helyzetéből adódó hátrányok 

csökkentését tartja egyik fő feladatának.  

(max. 100 szó) 
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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.  

Adott település lakosságán belül elsősorban családok anyagi helyzetén múlik, hogy a különböző 

élethelyzeteiket hogyan tudják kezelni. A tehetősebb „megveszi” a megoldást, a szegényebb nélkülözi, 

vagy kölcsön kéri. Igazából egyik sem ideális. A tehetősebb kihasználatlan eszközökre költ és tárol, a 

szegényebb leköteleződni kényszerül. 

A fentebb leírt földrajzi hátrányok kezelése mellett az önkormányzati kölcsönző kitűnő megoldás a 

családok, a letelepedők közvetett segítésére. A magas eszközkihasználtság a fenntarthatóság 

tekintetében figyelemre méltó. Önkormányzatunk saját feladatai ellátásához úgy választja ki a 

beszerzendő eszközöket, hogy azok a lakosság körében is jól felhasználhatók legyenek. 

A megvásárolni vagy bérelni kérdés eldöntésénél a lakossági igényt is mérlegeljük. Például gödörfúrót 

elég lett volna bérelnie az Önkormányzatnak az egyszeri nagyobb, kerítés építési munkájához, de 

tekintettel a lakosságra, inkább beszereztünk egyet. Ez az egyetlen olyan robbanómotoros eszköz, amit 

kezelő nélkül merünk kölcsönözni, eddig jó tapasztalatokkal. 

A lakosság egy része anyagi helyzete miatt szorul rá a kölcsönzésre. Akik pedig megtehetnék, hogy 

vásároljanak maguknak ritkán használt eszközöket, ők belátják, hogy felesleges, mert amikor szükségük 

van, rá, rendelkezésre áll helyben. 

Az eszközkölcsönző közelebb hozza a lakosságot az önkormányzathoz. Megtapasztalja, hogy az 

önkormányzati vagyon az övé is. 

 

 

(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 kölcsönzés már a járvány előtt is működött. A járvány erősítette a közösséget, az egymásra utaltság 

érzését. A kölcsönzés tevékenysége hasonló: a lakosság tapasztalja, hogy számíthat az 

önkormányzatra, az önkormányzat a települési együttélésből eredő igényeket és ésszerű 

megoldásokat követi. Ez által a település komfort fokozata emelkedik. 

A járvány közben és azóta is célszerűbb lett minél kevesebbet utazni. 

A kölcsönzés célcsoportja az egész település, sőt a szociális intézményben élő, nem állandó lakosok is 

korlátozott mértékben. 

Tevékenységünk gazdasági hatása közvetett. Folyamatosan mutatkozik igény gépi bérmunkára a 

keretek műveléséhez. Ebből csak a szántást tudjuk vállalni, amit ingyenesen végzünk el, elősegítve, 

hogy minél kevesebb műveletlen kert legyen, illetve a saját termelésű zöldségek által egészségesebb 

életet éljenek az itt lakók.  

(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? 

Önkormányzatunk 2014-ben pályázatot nyert a vízitúrizmus népszerűsítésére. Ennek keretében 13 

darab kenu és kajak került a birtokunkba, amit ingyenesen kezdtünk kölcsönözni. Az önkormányzati 

alapszerszámokat elsősorban a közmunkások kölcsönözték, akik vagyoni helyzetük miatt éltek ezzel a 

lehetőséggel. 

Egyre többen kértek kölcsön hosszú létrát, - ami nem volt elég hosszú és az egy darab gyakran 

kevésnek bizonyult. Ezért beszereztünk egy háromtagú, 11 fokú létrát, ami faluban mindenhol jól 

használható lett. Azóta is ez a legtöbbször kölcsönzött eszközünk. Erről neveztük el a kölcsönzőnket 

is, mert egy olyan sokak által használt eszköz, amivel magasabbra jutunk a szó átvitt értelmében is. 

A fokozatos szemlélet változás eredményeként, tudatosan bővítettük a kölcsönözhető eszközök 

körét. Ezáltal a falu jobb módú lakosai is egyre gyakrabban éltek a lehetőséggel. Később már a 

közösség életében előforduló helyzetek kezelésére is igyekeztünk megoldást találni: például, ha 

valakinek elromlik a hűtőszekrénye, akkor a javítás vagy az új beszerzése idejére, a művelődési 

házunkban csak rendezvények idején használt hűtőt kölcsönözzük. Innen kölcsönzünk asztalokat, 

székeket a nagyobb családi eseményekhez. 

Mindezek eredményeként a lakosság körében bevált gyakorlattá vált, hogy az önkormányzattól 

a kölcsönzés, nem szívességi aktus. A gyakorlat hamarosan szabályok felállítását követelte meg. A 

kölcsönzést munkaidőben tudja biztosítani az Önkormányzat. Szükség esetén még az eszköz házhoz 

szállításában is tudunk segíteni. 

Ahhoz, hogy mindez kialakulhasson megfelelő szemléletre volt szükség. Ez hat éve megvan az 

Önkormányzat vezetésében. Önkormányzatunk 2019-ben „Szolgáltató önkormányzat” pályázaton 
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miniszteri dicsérő oklevelet kapott. A szolgáltatásaink körét folyamatosan bővítjük. 

A spontán kölcsönkérés szabályozott szolgáltatássá kb. három év alatt alakult ki. A kételkedőket, a 

minden eszközt féltőket hamar meggyőzték a kedvező tapasztalatok. Néha kell javítani a kölcsönadott 

eszközt, de ez még így is a leghatékonyabb segítség az Önkormányzat részéről a lakosság felé. 

 

(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 kezdeti (hat évvel ezelőtti) spontán kölcsönzésről alkalmanként a polgármester döntött. A kenuk és 

kajakok kölcsönzéséről volt képviselő-testületi határozat. Az igények bővülése szükségessé tette a 

testület támogatását, illetve a kölcsönzés hivatalossá tételét. Sajnos akkoriban a Testület többsége 

nem támogatta a kölcsönzés, mint szervezett ingyenes lakossági szolgáltatás kialakítását. A 

polgármester ezért saját hatáskörben folytatta és lassan bővítette a kölcsönözhető eszközök körét.  

Később a Testületben történt személyi változás eredményeként már megszületett a kölcsönzés 

hivatalossá tevő határozat. Így már meghirdethető volt az Önkormányzat hivatalos havilapjában, a 

Tölgyesi Hírmondóban. A közeledő karácsony alkalmával minden háztartásba eljuttattuk laminált lapon 

felsorolva a kölcsönözhető eszközök körét. 

Az aktuális tudnivalókat, a kölcsönözhető eszközök bővülését és kölcsönzés szabályainak korrekcióit 

szintén a havi újságunkban közöljük a lakossággal. 

A szolgáltatás fejlesztését továbbra is a polgármester szorgalmazza. Ennek fő iránya a kismennyiségű 

anyagok beszerzése és készletezése lakossági igények kielégítésre: pl. különféle hígítókat ne kelljen 

teljes üveggel megvenni, lehessen akár deciliteres mennyiségben hozzájutni az Önkormányzatnál. 

Ugyanez vonatkozik gyakran benzinre is. Ebből 1-3 literes mennyiségi igények merülnek fel a ház körüli 

munkákban. További cél az is, hogy sódert és homokot is tároljunk hasonló céllal. Ennek az a lényege, 

hogy ha egy munkálatnál csupán egy kevés hiányzik, akkor könnyű legyen a kiegészítés, illetve, ha 

megmarad, akár egy fél zsák cement, - az Önkormányzat átveszi bizományba. A cél, hogy bátran 

lehessen a számított mennyiséget beszerezni, és ha mégis szükség van többletre, akkor a munka ne 

álljon le anyaghiány miatt. 

(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 gyakorlat kialakítás spontán módon történt. Feladatot az eszközök kiadása és visszavétele jelent. 

A kölcsönadás klasszikus módon megy: szükség azonnal, visszahozni nem sürgős. Így kénytelenek 

vagyunk keretek közé szorítani az igénylést, illetve előre gondolkodást kérni, hogy az azonnali igény 

ne szombaton vagy vasárnap jelentkezzen. 

A visszavételt is többnyire nekünk kell sürgetni, mert előfordul, hogy az eszköz a használójánál 

meghibásodik, nem jelzi, mi pedig már másnak ígérjük el. 

A kölcsönzést a tölgyesi lakosok részére nyújtjuk, jellemzően helybéli használatra. Utánfutó, kenuk 

hosszabb utakra mennek, természetesen.  

Partnernek azt tekintjük, aki a saját ritkán használt eszközét felajánlja közösségi használatra. 

Van, aki nem adja át, de ha szükség van arra az eszközre, ami csak neki van a faluban, akkor hozzá 

irányíthatjuk az igénylőt. Gyógyászati segédeszközöket kaptunk a környéken hétvégi házzal 

rendelkező külföldiektől. Gyógyult betegtől pl. mankót. 

Elhalálozás esetén az örökösök ajánlanak fel olyan eszközöket, amiket ők nem tudnak használni. 

(Otthon ápolási eszközök) 

(max. 400 szó) 

 

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

megvalósítása során?  

Kezdetben az önkormányzati alkalmazottak éltek a lehetőséggel, illetve jelenítették meg az igényt. Ez 

egyre szélesebb körben ismert lett, majd az Önkormányzat szokásos kommunikációs felületein 

ismertettük a lakossággal. 

Általában évente egyszer az önkormányzati havilapban közzétesszük a kölcsönözhető 

eszközök listáját. 

(max. 100 szó) 

 

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

használjon) 
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Az Önkormányzat az alábbi eszközöket kölcsönzi a lakosság számára: 

Kéziszerszámok: 

• ásó, lapát, gereblye, csákány 

• teleszkópos nyelű fűrész 

• sövényvágó olló 

• karos metszőolló 

• erővágó 

• szöghúzó-feszítővas 

• talicska 

• molnárkocsi 

• imbusz kulcs készlet 

• szegecshúzó 

• olajemelő 

 

Egyéb eszközök 

• létrák 2x9, 3x11 fokú 

• betonkeverő 

• tartályos kompresszor 

• gázpalack (tele) 

• üst, üstház 

• hűtőszekrény 

• kávéfőző 

• tányérok 

• sörpad garnitúra 

• akkumulátor töltő 

• lamináló A/4 

.                 gödörfúró 10-15-20 cm átmérő 

• szgk. utánfutó 

 

 

Sport eszközök 

• kajak, kenu 

• túrakerékpár, pedálos gokart 
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• kosárlabda 

• focilabda 

• tollasütő 

• pingpong ütő és labda 

 

Gyógyászati segédeszközök 

• járókeret, kerekes 

• kerekes szék 

• mankó 

• fürdető szék kádhoz 

 

Kezelővel kölcsönözhető gépek 

• vésőgép 

• sövénynyírógép 

Ezek együttes értéke több millió forint Az eszközök kihasználtságának a sorrendje: 

Hosszúlétra, talicska, székek, asztalok, betonkeverő, kajak-kenu, kerekesszék, járókeret, 

kéziszerszámok, gödörfúró, légkalapács, utánfutó, stb. 

A kölcsönzés hossza az eszköz jellegétől függ: szerszámok egy két napra, gyógyászati 

segédeszközök akár évekre. 

Számszerűsíteni nehéz. Az ipolytölgyesi háztartások legalább 60 %-a rendszeresen vesz igénybe 

kölcsönözhető eszközt. 

 

(max. 300 szó) 

 

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

Az önkormányzati eszközkölcsönző eredményeként az itt élőknek  

- nem kell utazni, bérelni, szállítani 

- nem kell megvásárolni a ritkán használt eszközöket 

- nem kell tárolni a ház körül a ritkán használt eszközöket 

- a kölcsönzés nem magánszemélytől szívességi alapon történik, így ennek nincs 

feszélyező, lekötelező hatása. Ha károsodik az kölcsönzött eszköz a rendeltetésszerű 

használat során, arra a kölcsönadó Önkormányzat fel van készülve. 

(max. 200 szó) 
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16. Készült-e hivatalos elemzés a jógyakorlat eredményeiről? Ki tartja nyilván az 

eredményeket, és milyen módon?  

Nincs ilyen elemzés, csak működik és kész. Kicsi település lévén tudjuk, érzékeljük, hogy mit jelent az 

itt élőknek a szolgáltatás. 

(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? 

Még nem népszerűsítettük, bár könnyen másolható. A kölcsönzés gyakorlata feltehetően település 

mérettől függően bizonyos mértékben változó lehet. Ipolytölgyes olyan kicsi település, hogy itt jól 

ismerik egymást az emberek. Ez megkönnyíti a dolgot, erősíti a bizalmat.  

Több polgármester is tudja, hogy ez nálunk működik, de még nem hallottunk olyanról, aki ezt 

településén elindította volna. 

(max. 200 szó) 

 

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 kezdeti lökést a pályázati úton nyert kenuk és kajakok jelentették. A település üzemeltetés mindenhol 

igényel eszközöket, nagyjából mindenhol ugyanazokat a kéziszerszámokat, egyszerűbb gépeket. Ezek az 

önkormányzati munka során sincsenek állandó használatban, tehát a kölcsönzés csak szervezés kérdése. 

Bizonyos eszközöknél az értékesebbet nem kölcsönözzük, a már komolyabb igénybevételre nem 

alkalmasat kölcsönözzük. 

Jelentős azoknak az eszközöknek az aránya, amiket már mi is használtan kapunk. Tehát ennek a 

szolgáltatásnak a költsége minimális és nehezen számszerűsíthető. 
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(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 kölcsönzés gyakorlatát mindenképpen folytatjuk, sőt folyamatosan fejleszteni szándékozunk. 

Az eszközkölcsönzés költsége minimális. 

A fejlesztés során a gépi bérmunkánál az ingyenes szántás mellé a magágy előkészítést és a kaszálást 

vesszük fel személyi kapacitásunk függvényében. 

Tervezzük, hogy a gyakran használt anyagokat: cement, gipsz, háromféle hígító kis kiszerelésben 

tároljuk és megvehetővé tesszük. Gyakori az olyan helyzet, hogy a felsorolt anyagokból kevesebb kell, 

mint a legkisebb forgalomban lévő kiszerelés. Ugyanakkor, ha valakinél megmarad valamennyi egy 

nagyobb munka végén, azt átvesszük, hogy minél előbb felhasználásra kerüljön valakinél és ne otthon 

kelljen tárolni bizonytalan ideig. Igény van így benzinre is fűnyíróhoz, láncfűrészhez. 

(max. 100 szó) 

 

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.)?  

Az eszköz kölcsönzés nagyon egyszerű és hatékony szolgáltatás. Szívesen segítünk tapasztalataink 

átadásával az érdeklődő önkormányzatoknak. Minden féle kockázat nélkül el lehet kezdeni a 

legegyszerűbb eszközökkel, amelyek gyakorlatilag tönkretehetetlenek. Fokozatosan, a 

legnépszerűbb eszközök kölcsönzésével meg lehet szerezni a tapasztalatot az önkormányzat és 

a lakosság részéről is. A gyógyászati segédeszközök (járókeret, kerekesszék, mankó, stb.) 

kölcsönzésének elterjedése pedig még társadalombiztosítási szinten is érzékelhető megtakarítás lehet. 

(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? 

A meglévő eszközpark további bővítése már nem életszerű. Sokkal inkább az olyan szolgáltatások, 

amelyek közösségi szinten szervezve lényegesen gazdaságosabbak, mint az egyéni megoldások. A 

növekedés számviteli nehézségekbe ütközik. A szolgáltatások nonprofit finanszírozásának nincs 

kialakult gyakorlata. A szolgáltatások bővülésével megjelenik a költséges tevékenységek iránti igény, 
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ahol már legalább az önköltséget kiszámítani, beszedni, könyvelni képesnek kell lenni. A 

költségeknél megjelenik az eszköz kezelőjének a bérköltsége, az anyag költség, stb. 

Példa: igény van arra, hogy az Önkormányzatunk a nagynyomású mosójával az elszíneződött, 

mohás sírköveket letakarítsa a temetőben. A gépet szívesen adjuk, a kezelőt csak munkaidő után 

tudjuk engedni. Ezt szabályozni, hivatalosan elszámolhatóvá tenni szinte lehetetlen, ugyanakkor 

nagyon hatékony megoldás lenne. 

(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. 

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: Ipolytölgyes, 2021. június 30. 

 

Polgármester neve: Radnai Bertalan 

P.H. 

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