EURÓPAI KIVÁLÓ KORMÁNYZÁS VÉDJEGY
(EUROPEAN LABEL OF GOVERNANCE EXCELLENCE)

Hogyan kaphatok ELoGE-t1?
Ahhoz, hogy egy helyi önkormányzat részt vegyen az Európai Kiváló Kormányzás
Védjegy programban, és ezáltal a kormányzás minőségének ellenőrzésében, a
következő lépéseket kell követnie:

1, Elküldi a nyilatkozatot
Kérjük, keresse fel a töosz.hu/ELoGE internetcímet és töltse le az önkormányzat
elkötelezettségét igazoló ELoGE nyilatkozatot2, majd a dokumentum
kinyomtatott, aláírt és digitalizált változatát az online felületen keresztül küldje
vissza részünkre pdf, jpg, vagy png fájlformátumban.
2, Megkapja a kérdőíveket
A nyilatkozat beérkezést követően elektronikus úton megkapja a következő
kérdőíveket:
- kérdőív az önkormányzat számára a jó demokratikus kormányzás 12 elve
szerint. (önértékelés, Excel formátumú kérdőív);
- kérdőív a polgárok számára a jó demokratikus kormányzás 12 elve szerint
(online kérdőív);
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- kérdőív önkormányzati dolgozóknak, választott helyi tisztségviselőknek és
megválasztott képviselőknek a jó demokratikus kormányzás 12 elve szerint
(online kérdőív).
3, Kitölti és elősegíti a kérdőívek kitöltését
Az önkormányzatok önértékelését elősegítő kérdőív, az úgynevezett érettségi
mátrix az elektronikus úton megküldött Excel alapú kérdőív útján tölthető ki. A
kitöltött kérdőívet a meghatározott alátámasztó és egyéb kapcsolódó
dokumentumokkal együtt az önkormányzatnak az eloge@toosz.hu e-mail-címre
kell eljuttatni.
A polgárok számára összeállított kérdőívet az egyes önkormányzatok
tekintetében, az adott település lakosságszáma alapján, az alábbi táblázat szerint
meghatározott számú helyi lakosnak kell kitöltenie:
Lakosságszám

A felmérésben minimálisan résztvevők száma

100 fő alatt

a lakosság 30%-a

100-499 fő között

a lakosság 20%-a

500-999 fő között

150 fő

1.000-1.999 fő között

200 fő

2.000-4.999 fő között

300 fő

5.000-9.999 fő között

600 fő

10.000-49.999 fő között

800 fő

50.000-99.999 fő között

1000 fő

100.000 fő fölött

3000 fő

Az önkormányzati dolgozóknak, választott helyi tisztségviselőknek és
megválasztott képviselőknek szóló kérdőívet az érintett személyek több mint
50%-ának ki kell töltenie.

Teljesíti az ELoGE kritériumokat
Egy helyi önkormányzat megkapja az ELoGE Védjegyet, ha 2021. október 15-éig:
-

felmérést végez az önkormányzatánál, legalább
meghatározott számú személy részvételével;

a

minimálisan
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-

elősegíti és teljesíti a minimálisan meghatározott számú lakossági
elégedettséget mérő kérdőív kitöltését;

-

az önértékelés eredményei megerősítik az előmeneteli mátrixban
meghatározott irányítási minőségi előírások alkalmazását - az Európa
Tanács által kidolgozott referenciakeretet (az önkormányzat önértékelése
eredményeként legalább átlagosan 3 vagy annál több pontot szerez, az
egyes alapelvek tekintetében elért átlagosan 2 vagy több pontot szerez);

-

bizonyítékokat gyűjt és szolgáltat önértékelésének igazolására;

-

pozitívan igazolja az önértékelési eredményt, figyelembe véve a
bemutatott bizonyítékokat és a lakosok felméréseinek eredményeit

Döntés a Védjegy odaítéléséről
Az Európai Kiváló Kormányzás Védjegyet odaítélő Bizottság (Védjegy Bizottság)
az Európa Tanács által akkreditált Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége (TÖOSZ) partnerségben a Belügyminisztériummal, a Magyar
Faluszövetséggel, a Kisvárosok Szövetségével és a Homo Oecologicus
Alapítvánnyal hajtja végre Magyaroszágon az ELoGE programot.
A Védjegy Bizottság a felsorolt szervezetek képviselőiből áll. A Védjegy Bizottság
a két független szakértő jelentése és javaslata alapján dönt a Védjegy
odaítéléséről vagy az önkormányzat kérelmének elutasításáról.

A Védjegy odaítélése két évre szól, mely – a feltételek teljesítése esetén –
meghosszabbítható. A Védjegyet a kristály dodekaéder szobor szimbolizálja,
rajta a jó kormányzás 12 alapelvével, amelyet a nyertesek az Európai Kiváló
Kormányzás Védjegyek ünnepélyes átadásán kapnak meg 2021. november 10én a Belügyminisztérium Márvány aulájában.

3

