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LÖGY Program 2021: bemutatjuk továbbjutók rövid videóit 

 
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program (LÖGY) alapvető célja a legjobb 
önkormányzati gyakorlatok feltérképezése és megismertetése az ország más 
önkormányzataival. A korábbi évekhez hasonlóan egy rövid videó megküldését 
is kértük a pályázóktól. A videókat hétről-hétre közzétesszük az interneten és 
bemutatjuk hírleveleinkben is, hogy a tanulási folyamat és a tudásmegosztás már 
ebben a szakaszban is igazán hatékony lehessen. Elsőként az önkormányzati 
innovációk témakörben Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzatának 
„Okos megoldás az ügyfél-, és munkatársbarát közigazgatás fejlesztésére" című 
pályázatához készített videóanyagát ismerhetik meg. Bővebben: ITT 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program 2021-es pályázati szakaszának 
továbbjutói 

 
A pályázatok beérkezését követően a Program Irányító Bizottsága döntést 
hozott, a szakértők írásbeli értékelését követően a bizottság tagjai a beérkezett 
pályázatok közül 2021. július 28-án hibrid ülés keretében választották ki a 15 
továbbjutó önkormányzati jó gyakorlatot. Bővebben: ITT 

ELoGE háttéranyagok sorozat - Hogyan dolgozzunk a médiával?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6aKDLQcunuI
http://töosz.hu/news/712/73/Megvannak-a-Legjobb-onkormanyzati-Gyakorlatok-Program-2021-es-palyazati-szakaszanak-tovabbjutoi/


A nyár alkalmat ad, hogy elmélyülhessünk egy-egy olyan szakmai anyagban, ami 
aztán segítségünkre lehet a rohanó mindennapokban később. Sok szakembertől 
halljuk, hogy ilyenkor szívesen olvas akár kicsivel hosszabb anyagokat is. A 
következő időszakban rendszeresen hozunk néhány gondolatot, amelyhez 
kapcsolódóan részletes anyagokat is kínálunk. Mindezt az Európai Kiváló 
Kormányzás Védjegy (ELoGE) program keretében, a jó helyi önkormányzás 
jegyében tesszük, a 12 alapelv mentén. Amennyiben Ön ezeket látva úgy érzi, 
hogy jó szinten áll önkormányzata a jó kormányzás kiválóságában, ne habozzon, 
szerezze meg az Európai Kiváló Kormányzás Védjegyet! Bővebben: ITT 
 
Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (ELoGE) – Várjuk az érdeklődő 
önkormányzatok jelentkezését! 
 

 
Az Európa Tanács által, a legjobb európai gyakorlatot folytató, bizonyítottan 
magas minőségben kormányzó helyi önkormányzatok részére létrehozott 
Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (ELoGE) már Magyarországon is elérhető. 
Azok a demokrácia iránt elkötelezett polgármesterek, akik nemcsak jól vezetik a 
településüket, hanem ezt szívesen meg is mutatják mindenkinek, 2021. június 
23-tól jelentkezhetnek a Védjegy elnyeréséért. Bővebben: ITT 

Online is elérhető az ÖNkormányzat aktuális száma 
 

 
A tartalomból: Aktuális ügyeink - Schmidt Jenő köszöntője; Önkormányzati 
bérlakások értékesítése - Gyergyák Ferenc főtitkár írása; A polgármester bére - 
Kovács Róbert cikke; A Norvég Alap az önkormányzatok szolgálatában – Kolin-
Sabján Katalin összefoglalója; Új lendületben a Polgármesternői Tagozat I.- Kolin 
Péter körinterjúja a Polgármesternői Tagozat vezetőivel; Az adott helyzetből a 
lehető legjobbat kihozni – interjú Pergő Margit társelnökkel, Berhida 
polgármesterével; Hajós Annna interjúja Prukner Gáborral, Kaposmérő 
polgármesterével, Czippán Gergellyel, Bezi polgármesterével és Balogh Csabával, 
Göd polgármesterével. Bővebben: ITT 

http://töosz.hu/uploads/images/ELOGE/K%C3%89SZ%20JPGk.jpg
http://töosz.hu/news/719/73/ELoGE-hatteranyagok-Hogyan-dolgozzunk-a-mediaval-4-alapelvhez/
http://töosz.hu/news/706/73/Felhivas-Europai-Kivalo-Kormanyzas-Vedjegy-ELoGE-elnyeresere/
http://töosz.hu/news/707/73/Megjelent-az-oNkormanyzat-legujabb-szama/


Az Év Digitális Faluja - pályázati határidő 2021. augusztus 20. 

 
A Digitális Jólét Program pályázatot hirdet a digitális innovációkat alkalmazó 
települések számára. Az Év Digitális Faluja díj célja, hogy a települések képesek 
legyenek a lehető legnagyobb körben használni és bemutatni a digitális 
fejlesztéseket, kiaknázva a bennük rejlő adottságokat. A díjazás által széles 
körben megismerhetővé válnak a már létező hazai digitális jógyakorlatok is, 
elősegítve ezzel a települések közötti együttműködések kialakulását, a helyi 
közösségek erősítését és a térségszintű fejlesztések elterjedését. Az Év Digitális 
Faluja címre a digitális innovációkat alkalmazó - 5000 fő alatti – magyarországi 
települések pályázhatnak négy kategóriában. Bővebben: ITT 

Beporzók védelme és települési zöldfelületek 

Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója 2021. június 23-án online szakmai 
konferenciát szervezett „Beporzók védelme és települési zöldfelületek” címmel. 
A rendezvény célja az volt, hogy felhívja az önkormányzatok figyelmét a 
települési zöldfelületek szerepére a beporzók, tágabb értelemben pedig a 
biológiai sokféleség megőrzésében. Az online konferencia előadásai átfogó 
tájékoztatást nyújtottak a beporzó-barát zöldfelületekkel járó jogi, támogatási és 
gyakorlati kérdésekről.  Az előadásokról videófelvétel készült, amelyet minden 
érdeklődő számára elérhető. Bővebben: ITT 
 
 

Adaptációs útmutató az éghajlatváltozás hatásaihoz önkormányzatok számára 
 
Ezúton szíves tájékoztatásul továbbítjuk a Belügyminisztérium koordinálásában 
megvalósuló „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének 
megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” című 
LIFE16 CCA/HU/000115 azonosítószámú LIFE-MICACC projekt keretében az 
önkormányzatok részére kidolgozásra került Adaptációs útmutatót. Bővebben: 
ITT 

Felhívás Access4you City - Élhető település minősítésre 
 
Hogyan lehet egy település élhető mindenkinek a koronavírus után? Hogyan 
nyitható meg a közösségi élet a speciális igényű emberek számára is? Mi a felelős 
újjáépülés, mint innovatív településvezetési politika? Az Access4you City - Élhető 

https://www.civitassapiens.hu/azevdigitalisfaluja
http://www.ajbh.hu/jnbh-kiadvanyok
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvizmegtartomegoldasok.bm.hu%2Fstorage%2Fdokumentumok%2FAdaptacios%2520utmutato.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1iQgGCtKvL09uUToHJSA7m1QpNQLkTFvmeAP23dEzCUgQQlw4yjbleoVI&h=AT2eURBwDhZEb2ABR9of2yeS7KOHILHPXiVsuCV_xPderStoCgDTnZFP4FUxA6pA7qEF74vkoIXhXbIqXDyYL2O9I8drVbEo2lAjl643849TPBYJFHWHTyoLw0iMnNilnqqPuLiLJlOQBI-DBw


település programja választ és megoldást jelent arra, hogyan adhatnak 
információt az önkormányzatok a település akadálymentes infrastruktúrájáról és 
egyben hogyan ösztönözhetik a gazdasági szereplőket szolgáltatásaik inkluzív 
fejlesztésére. Bővebben: ITT  
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