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PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2021 

1. Pályázati témakör: 

I. Önkormányzati idősellátás jó gyakorlatai kiemelten az otthoni szolgáltatások és 

ellátások jó gyakorlatai 

2. A település neve: Tamási  Lakosságszám: 8037 fő  

Megye: Tolna megye Polgármester neve: Porga Ferenc  

Polgármester e-mail címe: polgarmester@tamasi.hu 

Adóerőképesség/fő, 2020: 57.531 Ft/fő 

Önkormányzat költségvetési főösszege 2020 (induló/módosított): 3.629.100 e Ft/ 8.480.992 e Ft 

Önkormányzat költségvetési főösszege 2021 (induló/módosított): 7.860.951 e Ft / 8.734.408 e Ft 

Jelen önkormányzati gyakorlat (projekt) teljes költségvetése éves szinten: kiadási oldalon 0 Ft  

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

bármely szempontból ez a jó gyakorlat): 310 fő 

Közvetett kedvezményezettek becsült száma: 120 fő 

 

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

Tamásihoz, a nyolcezer lelkes járásközponthoz 32 település tartozik és mintegy 38-40 ezer 
ember él itt. A város igyekszik felnőni a státuszához, ennek érdekében számos fejlesztés 
történt az utóbbi években. Ide tartozik az ipari terület bővítése, de munkahelyteremtés 
területén is óriásit lépett előre Tamási. Ugyan statisztikai szempontból hátrányos térségnek 
számít a település és környéke, de mára elmondható, hogy nem a munkanélküliség jellemző, 
hanem munkaerőhiánnyal küzdenek a vállalkozások. A város fejlesztése mellett komoly 
hangsúlyt helyezünk a turizmusra, amelynek zászlóshajója a város gyógyfürdője és a most 
átadott Dám Pont Látogatóközpont. Tamási szervezett módon kívánja fejleszteni a város és a 
járás turizmusát, amelyet a környékbeli településekkel közösen, együttműködve kerül 
megvalósításra..  
A szociális alapellátást a DÁM Önkormányzati Társuláson keresztül látja el a város. A 

Társulás a fenntartója a Tamási és Környéke Szociális Központnak, amely 19 környékbeli 

településen lát el szociális alapfeladatokat. Bentlakásos idősotthonnal nem rendelkezik sem 

az intézmény, sem a város.  

(max. 100 szó) 

 

4. A jó gyakorlat elnevezése 

Önkormányzati idősellátás jó gyakorlata, - saját erőforrásokra építve - veszélyhelyzet 

idején és azt követően.  

 

5. Adjon rövid összefoglalót a jó gyakorlatról! 
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Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben pályázatuk a döntőbe kerül, ezt a rövid leírást a 

pályázatot kiírók sajtócélokra is felhasználhatják. 

A magányos, elszigetelt, segítségre szoruló idős, beteg, rászorult lakosság támogatása és 

feltérképezése a járványveszély időszaka alatt. Különös figyelmet fordítva az alapvető szükségletek 

kielégítésére, szem előtt tartva a szociális védőháló hatékonyabb kiépítését, bővítését. 

Olyan konstruktív, és speciális stratégia kiépítése az idősellátás területén, mely hosszútávon 

fennmaradhat. 

(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: 

Szabadosné Vastag Edina intézményvezető 

Tamási és Környéke Szociális Központ 

Postai cím: 7090 Tamási, Rákóczi utca 1. 

Telefon: 06774/570-083 

Е-mail cím: vastagedina@gmail.com 

 

INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL 

 

7. A település legfőbb problémái 

Hivatkozzon hivatalos dokumentumokra, amennyiben az szükséges. 

- A szociális ellátórendszer egyre nagyobb terhelése az elöregedő, magára maradt lakosság 

következtében 

- Nincs bentlakásos idősek otthona, így jelentős teher hárul a családok vállára 

- Kedvezőtlen lakossági jövedelmi helyzet 

- Fiatal generáció permanens elvándorlása 

- Külterületen élők izolációjának fokozott veszélye 

- Többgenerációs családmodell számának fokozatos csökkenése, mely magával hordozza a 

szociális ellátórendszerre háruló megnövekedett terheket 

(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.  

A pandémiás helyzet minket is - mint ahogy az ország többi önkormányzatát egyaránt – kihívás elé 

állított az idős, vagy járványügyi szempontból veszélyeztetett korosztály megsegítése, támogatása, 

esetlegesen védelme tekintetében. Ebben a megfeszített, nehéz helyzetben sokszor azonnali 

cselekvésre volt szükség, melynek során rövid időn belül megoldást és jó gyakorlatot kellett 

reprezentálnunk a tőlünk segítséget váró lakosság felé. 

A megvalósult modell segítségével lehetőségünk van rendkívüli veszélyhelyzet idején történő 

azonnali beavatkozásra, és segítségnyújtásra. 

Tamási Város Önkormányzata a Tamási és Környéke Szociális Központ (továbbiakban Központ) 

segítségével látja el az idősellátás, idősgondozással kapcsolatos feladatait. Szociális szakemberek 

bevonásával, az alapszolgáltatás adta lehetőségek kibővítésével, direkt és indirekt módszerekkel 

feltérképeztük a lakosság azon részét, akik segítség nélkül, vagy egyedül élnek. Gyakorlatunk a 

pandémiás időszak alatt szinte 90%-os lefedettséggel működött. 

(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? 

A modell bevezetésével azt szerettük volna elérni, hogy hasonló veszélyhelyzet esetén, legyen 
egy bizonyítottan jól működő stratégia, amelynek segítségével minden segítséget kérő, és 
segítségre szoruló embert el tudunk érni. 
 
A létrejött program célja az volt, hogy minden egyes idős, vagy krónikus betegségben szenvedő 
személy kapjon támogatást, és lehetőleg mindenkihez eljusson a segítségkérés lehetősége. A támogatás 
ne pénzbeli szubvenció formájában valósuljon meg, hanem a rászorult otthonában, fizikai és mentális 
pártfogást biztosítson. 
A Központ által biztosított szociális alapszolgáltatások átformálásával, és az ezzel járó állami normatíva 
megnövekedésével, városunknak sikerült hatékonyabb szociális védőhálót kiépíteni. 
 

A megvalósítás során a legelső cél az volt, hogy minden érintett tamási lakos számára egy biztos 

lábakon álló - szerződéses keretek közé foglalt - szociális védőhálót alakítsunk ki. Ehhez minden 

65 év feletti lakost személyesen, vagy telefonos megkeresés útján felkutattunk, majd pedig 

feltérképeztük az adott személy családi és kapcsolati rendszerét. A Központtal való kooperáció és 

egyeztetés után láthatóvá vált, hogy kik azok a segítségre szoruló személyek, akik semmilyen szociális 

ellátórendszerben nem szerepelnek. 

A jó gyakorlat célcsoportjai: 

- 65 év feletti személyek 
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- Krónikus, tartós betegségben szenvedő személyek 

- Egyedül élő, segítségre szoruló személyek 

- Karantén ideje alatt segítséget kérő személyek 

- Külterületeken, nehezen megközelíthető helyeken élő személyek 

- Fogyatékossággal élő személyek 

- A munkahelyüket elveszítő, vagy a pandémia alatt fokozott anyagi nehézségekkel küzdő, bajba 

jutott családok 

 

 

(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? 

A gyakorlat előkészítését az Önkormányzat és a Központ vezetősége kezdeményezték, később 

bevonva a szociális szakembereket, majd pedig az önkormányzat által felügyelt önkénteseket, civil 

szervezeteket, civil állampolgárok. 

Arra törekedtünk, hogy a meglevő erőforrásainkat térképezzük fel és használjuk ki. Így került 

középpontba a Központ, mely a szociális alapfeladatokat ellátja. Önkormányzati Társulás keretében 

működtetjük, jelenleg 19 települést látnak el. Adott volt a szakmai kompetencia, megfelelő számú 

humánerőforrás és nem utolsó sorban a krízishelyzetben való tapasztalat.  

A gyakorlatot a Központ munkatársai tervezték meg, majd önkéntesek finomítottak a gyakorlati, 

technikai megvalósításon, viszont a gyakorlat hosszútávon beépíthető a Központ feladatai közé. 

A Központ és az Önkormányzat között köttetett feladatellátási megállapodás létrejötte után a 

következő stratégiákat dolgoztuk ki: 

A Központ által nyújtott szociális alapszolgáltatásokra építkeztünk először. Az étkeztetés, mint addig 

stagnáló szolgáltatás erőteljesen fellendült, és a mai napig megfigyelhető a növekedés az 

igénybevevők számát illetően. Az állami támogatás és a kézzel fogható segítségnyújtás figyelembe 

vételével megállapítható, hogy mind a Központ (ezáltal az Önkormányzat is), mind pedig a lakosság 

előnyös helyzetbe került.  

A házi segítségnyújtás résztevékenységei közé tartozik a bevásárlás, a postai ügyintézés, 

gyógyszerfelíratás és kiváltás. A felmérés eredményét szem előtt tartva, az imént említett 
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tevékenységek ellátására volt a legnagyobb igény.  

Család-és gyermekjóléti ellátásban tevékenykedő szakembereinknek köszönhetően a tartós 

élelmiszergyűjtéssel kapcsolatos lakossági felhívásaink rendkívül sikeresnek bizonyultak.  

A jó gyakorlat a járványveszély időszakát teljes egészében lefedte. Az előkészítést 2020. Március 11-

én kezdtük és március 30-án Feladatellátási Megállapodást kötöttünk a Központtal.  

(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 végrehajtásban a szociális szakemberek, és az önkormányzat által felügyelt önkéntesek segítettek. 

Probléma akadt az esetleges visszaélésekkel, ki kellett szűrnünk a valóban rászorult személyeket. 

Ebben segítettek a szociális szakemberek, hiszen a segítségkérést követően, személyes megkeresés 

történt, melynek során több információt kaptunk az adott családról, személyről.  

 

 

(max. 300 szó) 

 

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?  
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Akik a szociális ellátórendszer tagjai voltak, továbbra is a rendszeren belül kezeltük őket és a felmerülő 

többletszükségletek kielégítése az intézmény munkatársainak feladata maradt. 

Önkormányzatunk létrehozott két – egymással szorosan együttműködő – 3-4 főből álló csapatot, 

melynek a fő feladata az volt, hogy minden 65 év feletti lakost személyesen vagy telefonon 

megkeressen, valamint a házi segítségnyújtás résztevékenységeit, és az ezekkel kapcsolatban 

felmerülő egyéni vagy csoportos szükségleteket kielégítse, lebonyolítsa, megszervezze. A 

célcsoportba azok a személyek tartoztak, akik nem vettek igénybe szociális alapszolgáltatást a 

városban, viszont a koronavírus kockázati tényezőit szem előtt tartva a veszélyeztetett kategóriába 

sorolhatóak. Telefonos diszpécserszolgálatot hoztunk létre, ahol fogadtuk a beérkező hívásokat, 

és igyekeztünk minden segítséget kérő lakos problémáját megoldani, enyhíteni. Csapataink a Központ 

személyautóival, valamint az önkormányzati fenntartásban lévő tanyagondnoki gépjármű segítségével 

jutottak el a város külterületeire, távolabbi pontjaira. Ez a modell teljes mértékben beépült a 

Központ feladatai közé. Jelenleg is működik olyan telefonszám, ahol kifejezetten segítséget lehet 

kérni.  

A Vedox Care Kft. egy új, extrákkal felszerelt Seat Arona típusú személyautót ajánlott fel 

önkormányzatunk részére az otthonápolás, idősgondozás segítése céljából. Minden költséget az autó 

tulajdonosa fizetett, nekünk csak az üzemanyagot kellett megvásárolni. Az autó márciustól júliusig állt 

rendelkezésünkre. A gépjárművet személyszállításra és bevásárlásra alkalmazták önkénteseink és a 

Központ munkatársai.  

Lakossági felhívás keretében több mint 400 db tartós élelmiszercsomagot sikerült összegyűjtenie a 

Központ munkatársainak. Ezzel a lehetőséggel az anyagilag nehéz helyzetbe került családokon, és 

idős embereken egyaránt segíteni tudtunk. Adományokat azóta is rendszeresen fogad a Központ 

valamennyi telephelye, így szinte állandóan van rendelkezésre álló készlet tartós élelmiszerből és 

használt ruházatból. 

 

 

(max. 400 szó) 

 

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

megvalósítása során?  

Minden 65 év feletti lakost személyesen, vagy telefonos megkeresés útján felkutattunk, majd pedig 

feltérképeztük az adott személy családi és kapcsolati rendszerét. 

A megvalósított programot több módon juttattuk a célcsoport és a lakosság tudomására: 
 

- Tamási Rádió segítségével 

- Forró drót bevezetésével (önkormányzat munkatársa fogadta a beérkező hívásokat, majd a 

megfelelő helyre továbbította a segítségkérőt) 

- Hangos autó napi jelenléte valamennyi utcában, és külterületeken (olyan helyekre is eljutott az 

információ, ahol nincs internet, telefon, televízió) 
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- Koppány televízió bevonásával 

- Közösségi oldalakon való népszerűsítés 

- Faliújság, szórólap sokszorosítása 

- Személyes látogatások alkalmával 

- Infokommunikációs eszközök használatával (pl. telefonos megkeresés) 

 

 

(max. 100 szó) 

 

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

használjon) 

Étkeztetés keretében a városban a veszélyhelyzetet megelőzően 55 fő kért napi egyszeri meleg 

étkezést. Az indirekt és direkt módon történő megkeresés hatására néhány hét alatt 100 főre duzzadt 

az étkezők száma. Az így keletkezett többletforrás 3.284.820 Ft. 

Sajnos a járványidőszak alatt halálesetek is tizedelték a házi segítségnyújtásban résztvevők számát, 

viszont a megnövekedett igények figyelembevételével folyamatosan tudtuk hozni az éves 

költségvetésbe kalkulált állami normatívát, így ez a szolgáltatás is veszteség nélkül vészelte át a 

pandémiás időszakot. Bevétel: 19.819.800 Ft. 

A házi segítségnyújtás résztevékenységeit (bevásárlás, postai ügyintézés, gyógyszerkiváltás) 

igénybevevők száma napi szinten 80 fő volt, mely magában foglalja a Központ ellátórendszerében 

lévő ellátottakat és a szociális rendszeren kívül ellátott személyeket is. 

Rászorult családok, személyek részére több, mint 400 tartós élelmiszercsomag került kiosztásra. 

(max. 300 szó) 

 

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

A jó gyakorlat hatására megnőtt az emberek biztonságérzete, valamint kézzel fogható, effektív 

segítséget tudtuk nyújtani számukra. Senki nem maradt ellátás nélkül. Az emberek nagyobb 

bizalommal fordultak az önkormányzat és szociális ellátások felé. Azonnali visszacsatolást kaptak a 

problémáikra. 

A külterületeken élő, esetenként deprivált emberek megkeresése, személyes jelenléttel való 

támogatása hihetetlen mértékű bizalmat, összefogást eredményezett.  

Olyan, addig láthatatlan emberek kerültek a rendszerbe, akikről semmit nem tudtunk.  

 

 

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

eredményeket, és milyen módon?  

A Központ éves költségvetési mutatóiból látható a gyakorlat eredménye, melyet gazdasági 

szakemberek dokumentálnak és vezetnek. 

A Központ intézményvezetőjének beszámolójában olvasható és látható a munkafolyamat eredménye. 

(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? 

A célunk az volt, hogy a gyakorlatot a város valamennyi lakosa ismerje meg, tudjon róla. Reményeink 

szerint, ez sikerült is. Mivel a Központ 19 településen látja el a feladatait, így adott volt, hogy a velük 

kapcsolatban levő falvakban, községekben hasonló módon járjanak el a szociális szakemberek.  A 

környező települések hasonló módszereket alkalmaztak, de a legnagyobb eredményt Tamási érte el.  

(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?  

Gyakorlatilag a Központ éves költségvetéséből sikerült sok mindent kigazdálkodnunk, ugyanis külön 

eljárásrend szerint egyes szolgáltatásokat szüneteltetni kellett, így ott nem keletkezett kiadás.  

A meglevő erőforrásainkat használtuk ki úgy, hogy a humánerőforrásainkat maximálisan kihasználtuk, 

miközben a Központ elfogadott költségvetési kereteit nem léptük túl. 

Külön irodára, eszközökre nem volt szükség, a Központ meglevő erőforrásait használtuk fel. Plusz kiadás 

nem keletkezett.  
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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 gyakorlat azóta is fennmaradt, a Központ munkatársai intézményi keretek között látják el továbbra is a 

feladatokat. Az emberekben jobban tudatosult, hogy mely ellátórendszertől kell segítséget kérni ahhoz, 

hogy az hatékony legyen.  

Sokkal hatékonyabb lett a szociális védőháló. Képesek vagyunk rövid időn belül több 100 embert 

felkutatni, felkeresni. Hamarabb észleljük, ha valaki bajban van. Sokkal jobban működik a 

szociális jelzőrendszer.  Az emberek nagyobb bizalommal és jóval előbb fordulnak a hivatal felé, 

vagy a Központ felé. 

(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.)?  

A saját erőforrásainkat kell mozgósítani és feltérképezni. Ha ezt megtettük, akkor szakmai kompetencia 

mellett, hatékony szervezőkészségre és könnyen értelmezhető stratégiára van szükség. Mi ennek 

szellemében haladtunk. 

Más önkormányzat részére elérhetővé tesszük Feladatellátási Megállapodásunkat, a Központ 

intézményvezetőjének szakmai beszámolóját, esetleges látogatást a Központba, vagy városunkba. 

(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 jövőben szeretnénk megoldást találni arra, hogy azokon az embereken is tudjunk segíteni, akik 

hétvégén vagy munkaszüneti napokon igényelnek segítséget, ugyanis a hétvégi ellátás sok esetben 

kihívást jelentett számunkra. 

(max. 200 szó) 

Fontos információk a pályázat benyújtásáról 

A pályázati formanyomtatvány formájában változtatható az egyes kérdésekre vonatkozó terjedelmi 
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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: Tamási, 2021. június 30. 

 

Polgármester neve: Porga Ferenc 

P.H. 

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