
 

 
 

MEGHÍVÓ 

Záró-konferenciára és ünnepélyes díjátadóra az Európa Tanács módszerein alapuló magyar 

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok és az Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (ELoGE) 

programjában  

2021. november 10-én, Budapesten, a Belügyminisztérium Márványaulájában (1051 

Budapest, József Attila utca 2-4.), illetve online  

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! 

Meghívónkkal egy izgalmas és érdekes önkormányzati szakmai konferenciára hívjuk meg Önt: az 
Európa Tanács Miniszteri Bizottsága Magyar elnökségi programok keretében a magyar 
önkormányzatok legjobb teljesítményeit, innovatív új megoldásait ismerheti meg az Európa Tanács 
módszertanán alapuló Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja záró-rendezvényén 
idősellátás, önkormányzati innovációk, bűnmegelőzés és közbiztonság valamint társadalmi 
felzárkózás területein. A Belügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az 
Európa Tanács támogatásának köszönhetően értékes díjakat vihetnek haza azok az 
önkormányzatok, amelyek sikerrel végigmentek az értékelési procedúrán, a végső sorrend a 
prezentációs verseny keretében a szakmai nap végére derül ki. (A pályázatok és a program 
részletesen megtalálható a TÖOSZ honlapján: www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu és 
www.toosz.hu ) 
Kapcsolódó rendezvényünk az Európai Kiváló Kormányzás Védjegy ünnepélyes díjátadó 
ünnepsége. A Védjegyet idén először nyerhetik el a szigorú nemzetközi szabványok mentén a 
magyar önkormányzatok. A TÖOSZ és partnerei: a Belügyminisztérium, a Magyar Faluszövetség, 
a Kisvárosok Szövetsége és a Homo Oecologicus Alapítvány által adaptált programról bővebben a 
www.toosz.hu/eloge címen található információ. 
Hazánk önkormányzatai mutatkoznak most be a demokrácia, jó kormányzás és fenntarthatóság 
jegyében. Tartson velünk Ön is, legyünk büszkék önkormányzataink legjobbjaira. 
A részvétel ingyenes, (a személyes konferencián limitált mértékben, jelentkezési sorrendben várjuk 

a jelentkezést; és a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C. § (3) bekezdése alapján kizárólag 

koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt) ám előzetes regisztrációhoz kötött legkésőbb 

2021. november 9-ig, amelyet a következő linken ér el: https://forms.gle/KYZUecZHcJNXnjqM6  

Önkormányzati üdvözlettel: 

    

                    Schmidt Jenő 
           TÖOSZ elnök  

http://www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu/
http://www.toosz.hu/
http://www.toosz.hu/eloge
https://forms.gle/KYZUecZHcJNXnjqM6


 

 
 

 

PROGRAM 

Moderátor: Dr. Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége főtitkára 

Köszöntők 

10.00-10.10 Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke  

10.10 – 10.20 Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár, Belügyminisztérium  

10.20 – 10.30 Dr. Juhász Hajnalka, az Európa Tanács Miniszteri Bizottság magyar elnökséggel 

összefüggő nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlésének tagja  

10.30-10.40 Alina Tatarenko az Európa Tanács Jó Kormányzás Szakértői Központjának vezetője: 

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programjáról és az Európai Kiváló Kormányzás Védjegyről 

10.40-10.50 Kojsza Dávid, nemzetközi kapcsolatokért felelős vezető-kormánytanácsos 

Miniszterelnökség, Területi Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság: az 

Európa Tanács Demokrácia és Kormányzás Európai Bizottságának tevékenységei az 

önkormányzatokért 

10.50-11.00 Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, 

Belügyminisztérium: felzárkózás-politika és önkormányzatok  

11.00-11.10 Miskolc „Leszakadó városrészek integrációja Miskolcon” című pályázatának 

bemutatója 

11.10-11.20 Szigetvár „Ifi sziget” című pályázatának bemutatója 

11.20-11.30 Szombathely „Szombathelyi Közösségi Bérlakás Rendszer (KBR)” című pályázatának 

bemutatója 

11.30-11.40 Hugyák István az Innovációs és Technológiai Minisztérium Innovációért Felelős 

végrehajtási és Elemzési Főosztályának vezetője: a társadalmi/önkormányzati innovációkról 

(felkérése folyamatban) 

11.40-11.50 Budapest Főváros XIII. Kerület „Okos megoldás az ügyfél-, és munkatársbarát 

közigazgatás fejlesztésére” című pályázatának bemutatója 



 

 
 

11.50-12.00 Ipolytölgyes „Hosszúlétra” önkormányzati eszközkölcsönző című pályázatának 

bemutatója 

12.00-12.10 Püspökszilágy „Hegy- és dombvidéki települések kisléptékű innovatív új és 

klasszikus módszerekkel történő védekezése a villámárvizek ellen, a vízmegtartás és 

klímavédelemhez való alkalmazkodás lehetőségei” című pályázatának bemutatója 

12.10-13.00 Ebédszünet 

13.00 – 13.10 Dr. Simon Attila István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális 

ügyekért felelős helyettes államtitkára: az önkormányzatok lehetőségei a hatékony feladat-ellátás 

érdekében (felkérése folyamatban) 

13.10-13.20 Budakeszi „Az időskori kreativitás megőrzése, új kreatív személyiségjegyek fejlesztése 

a megnövekedett szabadidőben” című pályázatának bemutatója 

13.20-13.30 Budapest Főváros XII. Kerület „Demencia Iroda - Demenciával élők és 

hozzátartozóik célzott segítése” című pályázatának bemutatója 

13.30-13.40 Jánoshida „Közösségek erejével az aktív időskorért Jánoshidán” című pályázatának 

bemutatója 

13.40-13.50 Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke: a polgárőrség és az 

önkormányzatok szerepe a közbiztonság, bűnmegelőzés terén  

13.50-14.00 Budapest Főváros XIII. Kerület „Randevú a biztonsággal” – közbiztonsági 

programsorozat című pályázatának bemutatója 

14.00-14.10 Budapest Főváros III. Kerület „Bűnmegelőzési labirintus: áldozatvédelmi 

szabadulószoba időseknek és drogmegelőzési szabadulószoba fiataloknak” című pályázatának 

bemutatója 

14.10-14.20 Páty „Integrált önkormányzati rendészeti modell” című pályázatának bemutatója 

14.20-14.40 Kávészünet – a program Irányító Bizottsága dönt az eredményekről 

14.40-14.50 Kolin Péter programmenedzser, TÖOSZ: Az Európai Kiváló Kormányzás Védjegy 

„ELoGE” program bemutatása  

14.50-15.30 Ünnepélyes díjátadó ELoGE majd a díjazottak 5 perces beszédei a díj 

megszerzéséhez vezető útról 

15.30-16.00 Ünnepélyes díjátadó a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programban 


