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Küldöttgyűlés
után
Kedves Polgármestertársaim!
A 2020. és 2021. évben is – mint azt
már a korábbi években is megtapasztaltuk – kihívásokkal és nehézségekkel kellett szembe nézniük az
önkormányzatoknak, de ezt fokozta
a koronavírus-járvány és a különböző központi forráselvonások, amelyek erőteljesen kihatottak a települési önkormányzatok működésére, a helyi közszolgáltatások biztosítására.
Az Országgyűlés decemberi döntése alapján a 2022. évben
sem lesz az önkormányzatoknak lehetősége díj- és adómértékek emelésére, amely az önkormányzatok pénzügyi tartalékainak további csökkenését, egyes települések esetében
megszűnését eredményezi. A településeink működőképességének megőrzése, a helyi közszolgáltatások biztosítása
érdekében még inkább felértékelődik, hogy összefogással,
közös erővel, tapasztalataink és jó gyakorlataink egymással
történő megosztásával tudjunk eredményesebbek lenni, és
megőrizni, megvédeni az önkormányzatiság értékeit.
Az újesztendőhöz minden kedves olvasónak jó egészséget,
a kihívásokhoz sikereket és kitartást kívánok!
Schmidt Jenő,
a TÖOSZ elnöke
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Általános felhasználási feltételek: Az ÖNkormányzat című folyóirat
(továbbiakban: Folyóirat) bármely részének másolásával és a folyóirat
terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. A Folyóirat tartalmai
(fotók, írott anyagok vagy azok részletei) kizárólag a Kiadó írásbeli vagy
elektronikus dokumentumba foglalt engedélyével többszörözhetők
vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz.
Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. §
(2) bekezdése szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül, nem érinti azonban
a 37. § szerinti szabad felhasználás lehetőségét. Tilos a Folyóirat
elektronikus tárolása, feldolgozása, többszörözése és értékestése a
Kiadó írásbeli vagy elektronikus dokumentumba foglalt engedélye
nélkül. A Folyóiratból értesüléseket átvenni csak a Folyóiratra való
hivatkozással lehet. A hirdetések tartalmáért a Kiadó és a Szerkesztőség
felelősséget nem vállal.
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Aktuális

Állásfoglalás
önkormányzatokat
érintő intézkedések
kompenzálására
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Elnöksége a 2021. december 14-ei
ülésén áttekintette a 2022. évi önkormányzatokat érintő központi intézkedéseket és
azok hatásainak központi költségvetési forrásból történő kompenzálása érdekében
állásfoglalást fogadott el.
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvényt (a továbbiakban: Kivezetési tv.) 2021. december 1-jével léptette hatályba a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
hatálybalépéséről szóló 2021. évi CXV. törvény.
A Kivezetési tv. 147. §-a szerint:
„(1) A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.
18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 603/2020.
(XII. 18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel –
a) a helyi önkormányzat,
b) a helyi önkormányzat által fenntartott
ba) költségvetési szerv,
bb) nonprofit szervezet,
bc) egyéb szervezet,
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság,
d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által
alapított gazdasági társaság,
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e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó
közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet
által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj,
illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb,
mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.)
Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon
hatályos és alkalmazandó mértéke.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet a
603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem
vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem
állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre
nem terjeszthet ki.”
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló
535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 641/2021, (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) alapján
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Aktuális
•• a 2021. évben végződő adóévben, valamint
a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó
és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2. napján
hatályos és alkalmazandó önkormányzati
adórendeletben megállapított adómértéke;
•• az önkormányzatnak a 2020. december 2.
napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021. évben
végződő adóévben, valamint a 2022. évben
végződő adóévben is biztosítania kell;
•• a települési önkormányzat a 2021. évre és
a 2022. évre új helyi adót, új települési adót
nem jogosult bevezetni.
A 2021. év után a 2022. évre is kiterjesztett
díj- és adóemelési tilalom erőteljesen hátrányosan érinti a települési önkormányzatok 2022. évi
költségvetésének bevételi oldalát. Ezt még tovább
rontja a korábbi évekhez képest jelentősebb mértékű infláció és a drasztikusan megemelkedő
gáz- és villamosenergiaárak és üzemanyag árának alapvetően emelkedő mértéke (amelyet átmenetileg megállított a Kormány által időszakosan
bevezetett üzemanyagár maximalizálás). Ezek
együttes hatásaként jelentkezik a kötelező közszolgáltatási feladatok ellátási biztonságának, az
egyes közszolgáltatások minőségének romlása.
Példaként említhető itt az energiaárak átgyűrűző hatása a beszerzési árakra, vagy az élelmezési nyersanyagköltség változatlanul maradása és az élelmezési nyersanyagárak emelkedése
miatt az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásánál a jogszabályban előírt minőségű és összetételű – gyermek- és szociális étkeztetést egyaránt érintő – élelmezés biztosításának
betarthatatlansága.
Ugyancsak problémát jelent a minimálbér, a
garantált bérminimum és a 2022-ben megemelkedő polgármesteri bérek kigazdálkodása a csökkenő önkormányzati saját bevételek mellett. Az
Országgyűlésnek benyújtott törvénymódosítása
javaslat – amelyről 2021. december 14-én szavazott az Országgyűlés – alapján a polgármester
béreket úgy emelik, hogy ahhoz a központi költségvetés többletforrást nem biztosít, azt az önkormányzatoknak kell kigazdálkodniuk.
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A fentiek miatt az Elnökség állásfoglalást fogadott el, amelyről szóló elnökségi határozatot az
alábbiakban olvasható:

15/2021. (XII. 14.) elnökségi határozat
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Elnöksége a 2022. évi önkormányzatokat
érintő gazdasági intézkedések kapcsán az alábbi
állásfoglalást fogadta el.
Az Elnökség a települési kötelező önkormányzati
közszolgáltatások biztosításának biztonsága érdekében elfogadhatatlannak tartja a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021.
évi XCIX. törvény 147. §-a szerinti, a 2022. évre szóló,
települési önkormányzatokat sújtó általános díjemelési tilalmat.
Az Elnökség felkéri a Kormányt, hogy törvénymódosítással tegye lehetővé
•• az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásoknál az élelmezési nyersanyagköltségek emelését;
•• a központi költségvetésből a feladatfinanszírozás mértékének módosításával kiegészítő állami
támogatással nyújtson kompenzációt a települési
önkormányzatok részére a gáz- és villamosenergia,
valamint üzemanyag árak emelkedése miatt keletkező többletkiadások fedezetére;
•• a központi költségvetésből a feladatfinanszírozás mértékének módosításával kiegészítő állami
támogatással nyújtson kompenzációt a települési
önkormányzatok részére az önkormányzati hivatalokban és intézményekben dolgozó közszolgálati munkavállalók vonatkozásában a 2022. évi
minimálbér és garantált bérminimum, valamint a
megemelkedő polgármesteri illetmények és tiszteletdíjak miatt keletkező többletbérkiadások és
járulékaik fedezetére.
Az Elnökség felkéri a TÖOSZ elnökét és főtitkárát,
hogy jelen állásfoglalást a pénzügyminiszter, a belügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere
részére küldje meg, illetve a Szövetség médiafelületein tegye közzé.
Határidő: 2021. december 17.
Felelős: Schmidt Jenő elnök, dr. Gyergyák Ferenc
főtitkár
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A 2021-es év legjobb
önkormányzati
gyakorlatai
Szerző: Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára, Fotó: Kolin Péter (TÖOSZ)

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága magyar elnökségi programjai keretében, a
Belügyminisztériumban került sor 2021. november 10-én a Legjobb Önkormányzati
Gyakorlatok program 2021-es szakaszának prezentációs döntőjére és ünnepélyes
díjátadójára.

A hazai és nemzetközi érdeklődők által online,
élőben is követett konferencián a magyar önkormányzatok legjobb teljesítményeit, innovatív új
megoldásait ismerhették meg a résztvevők. Az
ünnepélyes eseményen két, az Európa Tanács
módszertanán alapuló pályázati program (Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok és Európai
Kiváló Kormányzás Védjegy) nyertesei vehették
át elismeréseiket.
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Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok
Programja
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját 2008 óta hirdeti meg folyamatosan az önkormányzatok körében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ). Az idei évi
megvalósításban a TÖOSZ mellett a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége,
a Magyar Faluszövetség, a Kisvárosok Szövetsége, valamint az Autonómia Alapítvány, a Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület, a Homo
Oecologicus Alapítvány és az Országos Polgárőr
Szövetség vettek részt.
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Aktuális
A Program keretében ebben az évben azokat
a már bizonyított jó önkormányzati gyakorlatokat vártuk, amelyek a járvány utáni újrakezdésben lehetnek hasznukra más önkormányzatoknak, függetlenül attól, hogy a járvány alatt, vagy
előtte találták ki és próbálták ki azokat. Elvárásunk volt, hogy minimum egy éves bizonyított
hatékony, hatásos, mások számára átvehető és
megismételhető önkormányzati gyakorlat legyen
a négy témában: idősellátás, önkormányzati innovációk, bűnmegelőzés és közbiztonság, valamint
társadalmi felzárkózás területein.
Az írásbeli értékelést és a helyszíni látogatásokat követően versenyezhettek egymással az
önkormányzatok a prezentációs döntőn, ahol
10-10 percben mutatták be jó gyakorlataikat.
A díjak odaítéléséről ezt követően született döntés, 11 önkormányzat 12 pályázata részesült elismerésben.
Az elismerések mellé járó díjakat valamennyi
területen a Belügyminisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása
biztosította. A díjat a jó gyakorlat céljaival egyező
célokra használhatják fel az önkormányzatok.

A szakmai konferencián
elhangzottakról

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke köszöntötte a
résztvevőket, és gratulált a nemes versengésben
résztvevő, jó gyakorlatukat bemutató önkormányzatok képviselőinek, hiszen valamennyien bizonyították már a részletes értékelés során kitűnő
szakmai munkájukat.
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár a
Belügyminisztérium képviseletében megköszönte
a TÖOSZ-nak a Legjobb Önkormányzati Gyakor-

Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke
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latok Programjába fektetett munkáját, valamint a
Programban résztvevő valamennyi szervezetnek
a hozzájárulását. Elmondta, hogy a mai világban
nyilván nem jó dolog, de a legfőbb értékmérővé
vált a pénz, a rövidúton és gyorsan megteremthető eszközök megszerzése, a birtoklás. Igaz ez
az egyénekre, a szervezetekre és persze az önkormányzatokra is. A választások közeledtével ez
különösen fontos. Azt is tudjuk és érezzük – tette
hozzá –, hogy mindebben óriási különbségek vannak különböző települések lehetőségei és adottságai között. Nemcsak a főváros és a vidék, hanem
óriási különbségek vannak persze egy agglomerációban levő települések között is. Az erőforrások használatának módjában nagy különbségek
vannak, és sokat befolyásol, hogy milyen szempontok mentén értékeli a saját helyzetét. A helyi
döntéshozók nagyon különböző mértékben döntenek arról, hogy az önkormányzat milyen szinten vállal kötelező feladatain kívül szolgáltatásnyújtást. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja azért is fontos, hogy a fejlődésnek
ne csak a tárgyiasult formái kerüljenek előtérbe,
hanem a közösségszervezés, az innováció legyen a
középpontban. Hosszú és nehéz folyamat ez, amíg
a Program döntőjébe el lehet jutni. Fontosak a tárgyiasult feltételek is egy településen és a gazdasági-társadalmi kérdéseken kívül a környezethez
való igazodás, és ennek a változása nagyon fontos. Ez az önkormányzatok esetében is nagyobb
kihívást fog jelenteni, hiszen kezdetben az infrastrukturális fejlesztésekre kellett fókuszálni, azonban változnak a kihívások és nekünk is alkalmazkodni kell hozzá. Gyakran nem kell nagy dolgokra
gondolni, egy kis település is megtalálja a célzott
megoldást, mint azt a Belügyminisztérium LIFEMIACC projektje is bizonyította.
Dr. Juhász Hajnalka, az Európa Tanács Miniszteri Bizottság magyar elnökséggel összefüggő nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének tagja következett a felszólalók körében.
Elmondta, hogy kihívásokkal teli korszakot élünk,
amikor előre nem látott helyzeteket teremt a koronavírus járvány: gyorsan kellett hatékony válaszokat adnunk. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja is ezt tette, hiszen 2020-ban
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Dr. Juhász Hajnalka miniszteri biztos

a járványügyi hatékony válaszok, a 2021-es szakasz pedig az újraindítás volt a Program középpontjában.
„A demokrácia egyik fontos pillére az önkormányzatiság. A magyar kormány az önkormányzatok, a magyar települések mellett áll.” – fogalmazott a miniszteri biztos. Erre példákat is mondott az elmúlt 11 év alatt, mint az adósságkonszolidáció, a Modern Városok programja, vagy a
Magyar Falu Program.
Az önkormányzatok fontosságát a nemzetközi
szervezetek is elismerték, hogy a nemzetek közötti
politikai együttműködést nem lehet megvalósítani a helyi és regionális szint bevonása nélkül.
Az Európa Tanács 1994-ben létrehozta a Helyi
és Regionális Önkormányzatok Kongresszusát.
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságában a
magyar elnökségi programok között Visegrádra
látogatott a Kongresszus elnöksége is 2021 októberében. Az elnökségi félévben Magyarország öt
prioritásterületre összpontosít: a nemzeti kisebbségek hatékony védelmének előmozdítására, a vallásközi párbeszédre, a „jövő generációra”, vagyis
a gyermekek jogaira, az ifjúság kihívásaira, valamint a romák integrációjára, a technológiai és a
környezeti kihívásokra. Büszkeségre adhat okot a
kivételesen széles prioritások köre, és hogy azokban olyan fontos ügyeket helyezett hazánk előtérbe, mint a Székely Nemzeti Tanács által indított
uniós kezdeményezés a „Kohéziós politika a régiók
egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért”, amelynek célja, hogy az Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kultu-
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rális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek
meg az őket körülvevő régióktól. Indokolt, hogy
az Európa Tanács Kongresszusa is felkarolja ezeket a kezdeményezéseket, hiszen az önkormányzatiság elvének nemzetközi szintű erősítését, és a
Kongresszus hangjának erősítését is szolgálja. „A
mai nap az egészséges verseny és az önkormányzatiság ünnepe” – zárta szavait.
Alina Tatarenko, az Európa Tanács Demokratikus Kormányzás Részlegének vezetője és Niall
Sheerin, az Európa Tanács Szakértői Központjának projekt koordinátora online bekapcsolódva a
programba a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok
Programjáról és az Európai Kiváló Kormányzás
Védjegyről tájékoztatta a konferencia résztvevőit.

Langerné Victor Katalin, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes
államtitkára elmondta, hogy az Európa Tanács
Miniszteri Bizottsága magyar elnökségi programjai keretében ebben a teremben zajlott a társadalmi felzárkózás-politikai három napos konferenciája, amelyen számos európai szakember vett

Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár
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részt. A résztvevőket elvitték terepre is a roma
politika eredményeinek értékelése során, hiszen
ez az a szakpolitika, ahol a stratégiai megközelítés mellett el kell menni egészen az egyedi sorsokig, hogy végül olyan rendszert építsünk, ami
tényleg eredményeket hoz. Korábban pontszerű
fejlesztéseket hajtottak végre; azonban az összefüggő rendszerszerű, széleskörű együttműködésen megvalósuló stratégián alapuló fejlesztésre
van szükség. Kora gyermekektől időskorig tartó
célcsoportra fókuszáló széleskörű politikát kell
folytatni, amely kiépítésének fontos elemei a jó
gyakorlatok, ráirányítva a figyelmet, hol lehet
rendszerszintű módosításokat kezdeményezni.
A Belügyminisztérium ezért elkötelezettje
továbbra is a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjának. Manapság már nem kell részletesen bemutatni az önkormányzatoknak a Biztos Kezdet Gyerekházakat, egyre jobban működik a partnerség a közös célok érdekében. A roma
nyelvű dajkák alkalmazása az óvodákban például
egy konkrét jó gyakorlatból indult ki. A legjobb
gyakorlatok tehát nem csupán egy díj, nemcsak
egyszeri elismerés, hanem ha jól van kigondolva
valami, az átvehető, átültethető. Példaként említette Varsány és Rimóc eredményeit, amelyet az
Európa Tanács delegációjának is a helyszínen
mutattak be a „Felzárkózó települések” programja
keretében. Végül köszönetét fejezte ki az önkormányzati vezetőknek, hogy komolyan veszik ezt
a feladatot, és nem csökken a lelkesedés a felzár-
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kózás-politika irányában, hanem egyre növekszik, ami számokban is kimutatható.
Dr. Simon Attila István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős
helyettes államtitkára az önkormányzatok lehetőségeiről tartott előadást a hatékony feladat-ellátás érdekében. Nagyon röviden: kell humán-erőforrás, infrastruktúra és finanszírozás. Összefoglalójában arra tért ki, mi változott, mi várható.

Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár
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2017-től kötelező és önként vállalt feladatok
kapacitásbővítését automatikus befogadták az
önkormányzatok esetében. 2019-től az önkormányzatok is lehetőséget kaptak támogatott lakhatás létrehozására, amely az EFOP Plusz kapcsán fontos. Kiemelte a Magyar Falu Program
fejlesztéseit és ahhoz kapcsolódó falugondnoki
szolgáltatás kiterjesztését: a finanszírozás jelentősen emelkedett. 2020-ban 212 új szolgáltatás
lépett életbe, 2021-ben 155. Összesen már 1350
ilyen szolgáltatás van az országban. Területi szakmafejlesztési, szakmatámogatási rendszert hoztak létre 2021 őszén.
Az előző uniós fejlesztési időszakban a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítésére, fejlesztésére 28 milliárd forint pályázati forrást fordítottak, 840 szociális alapszolgáltatás és
gyermekjóléti alapellátás újult meg.
A 2021-2027 közötti időszak terveiről elmondta,
hogy Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program Plusz (TOP Plusz), valamint az Emberi
Erőforrások Operatív Program (EFOP Plusz) Felhívások társadalmi egyeztetése zajlik és elérhető
a következő címen: https://www.palyazat.gov.hu/
tarsadalmi_egyeztetes_2021_2027
Kiemelte a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének tervét, amelyben az alábbi szolgáltatások
fejlesztése támogatható: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás,
utcai szociális munka, nappali ellátások, családés gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona (új).
Felhívta a figyelmet, hogy a szociális alapfejlesztéseket mielőbb el kell kezdeni tervezni. Korábban nagy kritika volt az idősgondozás, a nappali
ellátás az előző fejlesztési időszakban. A mostani tervekben a meglevő szolgáltatások bővítését lehet majd megvalósítani.
Felsorolta a támogatható tevékenységek körét is:
•• Infrastruktúrafejlesztés: már működő ellátások fejlesztése, férőhelyek bővítése, új szolgáltatások létrehozása, főzőkonyha, tálaló
vagy melegítő konyha fejlesztése.
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•• Eszközbeszerzés: eszközök, bútorok és
berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, külső terekhez kapcsolódó tárgyi
eszközök beszerzése, Járműbeszerzés:
személygépkocsi, elektromos meghajtású
személygépkocsi, segédmotoros kerékpár,
kerékpár, elektromos rásegítésű kerékpár
(projektenként 2),
•• Új választható tevékenység: szolgálati lakás
kialakítása.
•• 80 milliárdos keretösszeget terveztek a
VMOP-2.1.1-21 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése, energiaközösségek című programra:
–– az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának
megvalósítására, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával, helyi önkormányzatok részére;
–– szociális alapszolgáltatások, támogatott
lakhatás;
–– idősek otthona, hajléktalanok otthona;
–– család- és gyermekjóléti szolgálat/központ, családok átmeneti otthona.
EFOP Plusz kapcsán még nem sikerült megállapodásra jutni az Európai Bizottsággal, azonban
néhány alapelvet felsorolt tájékoztatásul:
•• egyéni szükségletekhez igazított fejlesztések;
•• funkcióváltás;
•• önálló életvitel támogatása (lehető legtovább a család keretében);
•• jó minőségű szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása;
•• közösségi alapú szolgáltatások erősítése.
Az egyik legnagyobb prioritás az önálló életvitel támogatása. A tervek pedig: a szociális alapszolgáltatások és a család- és gyermekjóléti szolgálatok/központok hosszított és hétvégi nyitva
tartásának ösztönzése; a demenciával élő személyek speciális szállítási szolgáltatásának megszervezése a nappali ellátás igénybevételének segítése
céljából; demens tanácsadó hálózat kialakítása a
család- és gyermekjóléti szolgáltatások bázisán,
kiemelt projekt keretében.
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A 2021-es év legjobb önkormányzati
gyakorlatainak rövid összefoglalói

1. témakör: Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok – szegénység elleni küzdelem munka biztosításával, munkahelyteremtéssel a település
közösségének hasznára (a Belügyminisztérium
támogatásával)
I. helyezés: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: „Szombathelyi Közösségi Bérlakás
Rendszer (KBR)” – nyereménye: 1.300.000 Ft

Dr. Szigeti László OPSZ alelnök

Dr. Szigeti László, az Országos Polgárőr Szövetség önkormányzati alelnöke a polgárőrség és
az önkormányzatok szerepéről beszélt. A magyar
polgárőr mozgalom 1991-es megalakulása óta nagy
fejlődésen ment keresztül, és vált az egyik legnagyobb civil szervezetté, hiszen több mint 65 ezer
tagjuk van 1800 településen. Nagy a társadalmi
megbecsülése a polgárőröknek országszerte, és
fontos jellemzője, hogy önkormányzó szervezet, mindenféle központi irányítás nélkül, ám jó
együttműködésben a rendőrséggel és egyéb kulcsszereplőkkel. Az újkori modern hazafiság megjelenési formája, hiszen önkéntes munkán alapul, fizetség nélkül. Kiemelte a határvédelemben
betöltött szerepüket, amihez komoly támogatást
is kapnak, például gépjárműveket. A másik fontos szerepük a járványkezelés terén mutatkozik,
hiszen a kórházak, oltópontok munkáját támogatják. Az esetek többségében jó az együttműködés a polgárőrség és az önkormányzat között, ám
a tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol hivatalosan szabályozott módon dolgoznak együtt, ott
hatékonyabb a feladatellátás.
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A KBR a szombathelyi önkormányzati bérlakás
szektorban jelen lévő feszültségeket enyhítő, új,
egyedi, innovatív megoldás. Célja, hogy a magántulajdonban lévő, eddig piaci alapon kiadott lakások szociális célra történő felhasználásával az
egyének és családok lakhatási gondjai megoldódjanak. Olyan lakásokat vonnak be, melyek komfortosak vagy összkomfortosak, végrehajtási és/
vagy haszonélvezeti joggal nem terheltek. Előnye,
hogy a bérbeadással járó kockázatokat az Önkormányzat átvállalja. A lakástulajdonos és az Önkormányzat között bérleti szerződés jön létre, a szerződés időtartama legalább 3 évre szól. A szokásos piaci árnál alacsonyabb havi bérleti díj megállapítása miatt a rászoruló középosztály tagjai
is igénybe vehetik a bérleményeket. Kaució nem
szükséges, a rendszer több évre nyújt kiszámítható
jövőképet a lakhatási problémákkal küzdők számára. További pozitívuma, hogy az Önkormányzat által adható, nem önkormányzati tulajdonban
lévő lakásban lakók bérleti díj támogatása a KBR
konstrukcióban igénybe vehető. A bérlőkereséssel, és a bérbeadás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat teljes mértékben átvállalja a bérbeadó lakástulajdonos helyett.
A tulajdonos 15% SZJA kedvezményre jogosult,
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mivel ingatlanát szociális célokra adja bérbe. Az
Önkormányzat által kiválasztott bérlők bérleti
és közüzemi díj hátralékkal nem rendelkeznek.

biztosított. A KBR bevezetése hosszú távú megtakarításokat jelent az Önkormányzatnak. Mivel
előre tervezhetők a lakástámogatások, a lakbérek,
lakásköltségek, ezáltal az Önkormányzat gazdálkodása kiszámíthatóbb. Az egyének, családok számára a bérlakás létbiztonságot jelent, könnyebben vállalhatnak munkát, ha van hol lakniuk.
II. helyezés: Szigetvár Város Önkormányzata: „Ifi
sziget” – nyereménye: 1.000.000 Ft

Dr. Károlyi Ákos jegyző, Szombathely MJV

A rendszer sikerét jelzi, hogy a 2020. évi indulás
óta 14 fő lakástulajdonos és 14 fő bérlő került be a
KBR rendszerbe. Az Önkormányzat a program a
bevezetése óta 1.750.000 Ft összegű saját forrást
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A jó gyakorlat célja a prevenció az iskolai szociális munka eszköztárát használva, a hátrányos
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helyzet felszámolása, a tanult tehetetlenség körforgásának megtörése. Olyan életkorban érdemes a gyerekeknél elkezdeni a felzárkóztatást,
ami rövidtávon is képes pozitívan befolyásolni a
reszocializációt, kialakítani egy pozitív, de reális
énképet. Képes javítani a gyerekek iskolai eredményein, tanulási kompetenciáin és az iskolai csoportokban elfoglalt státuszukon.
A Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Szigetváron 2016 óta biztosítja
az óvodai és iskolai segítő szolgáltatást. Ennek
keretében került kialakításra az ifjúsági klub Ifi
Sziget néven. Többszöri próbálkozás után újra
tervezték a szakmai vonalat, a 6 és 16 év közötti
korosztályt fogadják, és szorosabbra fűzték az
iskolákkal való együttműködést. A klub a prevencióban tölt be fontos szerepet, különösen a
tanulássegítő és mentálhigiéniás szolgáltatásokkal, amik a hét minden napján elérhetőek.
Mind a helyi iskolák, mind a hátrányos helyzetű családok megkeresésére fogadják a gyerekeket és segítik őket a tanulási, szociális, társas
kompetenciájuk fejlesztésében. A klubba járó
gyerekeknél komplex szociális és iskolai problémákkal találkoznak, amik a családi diszfunkciókig vezethetők vissza. Az iskolai zavarokhoz
sok esetben antiszociális normák társulnak, ezek
korrigálása összetett, időigényes folyamat, több
síkú szakmai felkészültséget igényel. Ennek elősegítésére bevezették a „Tallér rendszert”, ami a
pozitív megerősítésre épít és a gyerekek befektetett munkáját- úgy, mint viselkedés, kooperáció,
és szabálykövetés – manifesztálja azzal, hogy a
hétfőtől péntekig gyűjtött tallérok beválthatók
az általuk kiválasztott apróbb tárgyakra élményekre, a tallérvásár keretében.
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A koronavírus járvány elrendelt veszélyhelyzeteiben az Ifi Klubbal is bekapcsolódtak a települési szintű védekezésbe. Egész napos gyerekfelügyeletet biztosítottak, fogadták az egészségügyben és rendvédelmi szerveknél dolgozók gyerekeit, segítették az online oktatást mindenkinél,
aki erre rászorult. 2020-ban és 2021-ben kibővítették a nyári napközis táborok számát, hogy a
hátrányos helyzetű gyerekeken kívül azokat is
tudják fogadni, akiknek szülei az online oktatás
miatt már nem rendelkeztek elég szabadsággal,
nincs a családon belül szabad kapacitás a szünidei gyerekfelügyeletre. Táboraik létszáma jó vis�szaigazolást jelent.
A klub működését összekapcsolták más projektekkel, hogy még több anyagi és szakmai forrást, programot csatornázhassanak be a klubba
a prevenció érdekében. A prevencióba bevontak
más szervezeteket is. Eredményeiket mutatja,
hogy 2020-ban 1290 gyermek vett részt a klub
programjain; napi szinten 14 gyermek vett részt
tanulássegítésben.
A nem számszerűsíthető igazi eredmények azok,
amelyek leginkább a hétköznapokban manifesztálódnak a gyerekeknél, ezt mind a szülők, mind
a pedagógusok visszajelzéseiből tudják. A jobb
tanulmányi eredményekkel együtt folyamatosan javul a gyerekek közösségi státusza, motiváltabbak a feladatok a tanulás iránt, pozitívabb,
és egyben reális is a jövőképük. Közvetett eredmény, hogy csökkent a szülők és pedagógusok
közötti konfliktusok száma, valamint kiszélesedett az iskolák és a szociális szakemberek közti
kooperációs felület.
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Batáné Győrffy Anikó, Szigetvár

A világjárvány jelenléte érezhető volt a klub
összetételén. Még az előző években zömmel hátrányos helyzetű gyerekeket fogadtak, ez az arány
50%-ra módosult és megjelentek a település középrétegébe tartozó családok gyerekei is, mert a szülők
elfáradtak a karantén-időszakban, már nem voltak mobilizálható kapcsolataik, anyagi forrásaik.

III. helyezés: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata: „Leszakadó városrészek integrációja
Miskolcon”- nyereménye: 700.000 Ft
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A jó gyakorlat lényege egy széleskörű, a társadalmi kohézió megteremtésére összpontosító Munkacsoport létrehozása volt az alpolgármester javaslatára. Rövid tervezési folyamatot
követően 2020 elején több szakértő bevonásával alakult meg a Munkacsoport, amely a tényleges feladatköröket, irányokat felvázolta, megadva az alapjait a tényleges, elhivatott munkának. Nemzetközi szakértő is bevonásra került
a Munkacsoportba. Tanulmány készült a Munkacsoport munkájáról, módszeréről, célkitűzéseiről, amely az integrált települési stratégia részét képezi.
A Munkacsoport tagjai az érdekelt helyi önkormányzati és intézményi munkatársak, a helyi
partner-szervezetek képviselői, civil aktivisták
és szakértők. A helyzetfeltáró munka egy éves
időtartamot ölelt fel, de hosszú távú, folyamatos
tevékenységet terveznek.
A következő tevékenységekre került sor:
•• helyzetfeltárás, a leszakadó városrészek be
azonosítása;
•• adat-gyűjtés a leszakadó városrészek lakosszámára és az ottani társadalmi helyzet
pontos feltárására vonatkozóan;
•• az adatok elemzése;
•• problématérkép készítése városrészenként;
•• a leszakadó városrészek integrációját elősegítő akcióterv-javaslat (helyi cselekvési
terv) közös megfogalmazása;
•• a sikeres integrációs folyamatot megalapozó
helyi koordináció és sokoldalú partnerségek kialakítása;
•• egy széles értelemben vett helyi önkormány
zás létrehozása a leszakadó városrészek felzárkóztatása érdekében;
•• közös cselekvés az akcióterv végrehajtásában, többek között hozzájárulás Miskolc
új Integrált Városfejlesztési Stratégiájának
el
készítéséhez. (Javaslatok, véleményezés,
társadalmi vita);
•• Miskolc város összekötése (Önkormányzat,
civilek) európai partnerekkel közös projektek, tapasztalatszerzés, és Miskolc releváns
beavatkozásainak európai szinten is láthatóvá tétele érdekében.
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maguk kezdeményezik a párbeszédet javaslataikkal, meglátásaikkal, amelyeket az önkormányzat beépít a tervezésbe.
2. témakör: Önkormányzati innovációk (az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával)

Az egy éves Munkacsoport működésének eredményeként egy közös nevezőn működő, összehangoltan, közös célért tevékenykedő csapat állt
fel és szakmai elhivatottságuk révén fel tudják
mutatni azokat a kulcsfontosságú lépéseket, amelyek hozzájárulnak a reintegrációhoz és az ott élő
lakosok életminőségét javítja: megkezdődtek az
utak helyreállításával kapcsolatos intézkedések;
a partnerek, helyi lakosság és az Önkormányzat
munkája összehangolt, folyamatosak az egyeztetések; megvalósult a közösségi szemétszedés
az érintett területeken; lakossági teadélutánra
került sor (élő kapcsolat kialakítása városvezetés
és lakosság között). Az önkormányzat látókörébe
kerültek a lakcímnélküliséggel kapcsolatos problémák, és közvetlenebb párbeszéd valósul meg az
önkormányzat és a helyi lakosok között. Megnőtt
a lakosok bizalma a városvezetés felé, amely bizalom elősegítette a pozitív kommunikációt.

Trézsi Renáta referens, Miskolc MJV

A jövőről: tudják, hogy ez egy hosszútávú folyamat, amibe belekezdtek. Folytatják, elhivatottak.
Bíznak abban, hogy pályázatokból származó forrásokból nagyobb beavatkozásokat is módjuk lesz
megvalósítani. Magatartásváltozás érzékelhető, a
célterületen élők nyitottak a közös munkára, ők
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I. helyezés: Ipolytölgyes Község Önkormányzata:
„Hosszúlétra” önkormányzati eszközkölcsönző –
nyereménye: 1.000.000 Ft

Ipolytölgyes gazdag község. Magas az Önkormányzat adóbevétele, de amire büszkék, az az,
hogy ott még a legszegényebb ember is mes�sze gazdagabb, mint egy magyarországi átlagpolgár! Ehhez a recept a következő: Ipolytölgyes
Község Önkormányzata jól működő gyakorlatot
hozott létre a szükségből. Kezdetben az Önkormányzat település fenntartásra használt eszközeit
igény szerint, spontán kérték kölcsön a munkatársak, közmunkások, majd a lakosság is. A kölcsönkérésre kialakították a közösségi eszközkölcsönzőt. Tudatosan alakították ki azoknak a kölcsönözhető eszközöknek a körét, amelyek a falu
lakosságának mindennapi életét megkönnyítik,
az életvitel költségeit csökkentik.
Náluk úgy rendelkezik minden család a hos�szúlétrától az utánfutón át a kenukig több mint
ötven féle eszközzel, hogy azt sem beszereznie, sem
tárolnia, sem javítania nem kell! Csak használni.
A javítási, karbantartási költségeket az Önkormányzat viseli. A módszer jelentős közösségfejlesztő, közösségépítő hatással bír, hiszen az eszközök közösségi tulajdonúak; nincsenek bonyolult
jogi formulák és szerződések a szolgáltatás igény-
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bevételekor, mert bizalmi alapon és jól működik
a kis közösségben. 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. Az ipolytölgyesi háztartások legalább 60%-a rendszeresen vesz igénybe kölcsönözhető eszközt.

Radnai Bertalan polgármester, Ipolytölgyes
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II. helyezés: Püspökszilágy Község Önkormányzata: Hegy- és dombvidéki települések kisléptékű
innovatív új és klasszikus módszerekkel történő
védekezése a villámárvizek ellen, a vízmegtartás
és klímavédelemhez való alkalmazkodás lehetőségei – nyereménye: 800.000 Ft
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Püspökszilágy 2017. szeptember 1-je óta uniós
pályázat megvalósításának fő projekthelyszíne,
amelynek gesztora a Belügyminisztérium. Az
uniós pályázat mellett az összes hazai elnyert
pályázatot igyekeztek a cél érdekében összehangolni, saját forrásokkal kiegészíteni. A 4 éves projekt 2020-ban gyakorlatilag 100%-ban megvalósult,
a létesítmények működnek. Igyekeztek a marketinget, a disszeminációt, a lakossági elfogadtatást
teljesen újszerű, innovatív formákban megvalósítani. Az üzemelés óta történt 3 komoly esőzés
is bizonyítja, hogy a villámárvizek ellen hatékony rendszert tudtak létrehozni. A projektek a
vízmegtartási funkciónak is eleget tettek, emellett a kapcsolódó fejlesztésekkel a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás területén is komoly
előrehaladást értek el. A projekt kiemelkedően
sikeres a pandémia ellenére, hiszen a gyakorlatilag működésképtelen erdei iskolát és annak létesítményeit úgy alakították át, hogy környezetvédelmi labort létesítettek a településen és bekapcsolódtak a felnőtt gyakorlati képzésbe, valamint
letették egy települési zöld iroda alapjait. A projektek működtetésébe, megvalósításába már az
előkészítésnél, de az építésnél is bevonták a helyi
civil szervezeteket, gazdálkodókat, iskolákat és
a szomszédos településeket is. A projekt újszerű
eleme továbbá, hogy folyamatban van bizonyos
projektelemek (patakszakasz, tó, tanösvény, pihenőhely) „örökbeadása”. Szeretnék a felügyelet,
karbantartás, monitorozás kiegészítésére a helyi
civil szervezeteknek, osztályoknak, családoknak átadni azokat, ezzel is biztosítani a projekt
fenntarthatóságát és azt, hogy -elsőként- a helyi
lakosság minden szempontból magáénak tudja a

18

ÖNkormányzat | negyedik negyedév

Tordai Sándor polgármester, Püspökszilágy

folyamatosan fejlődő projektet, melyet az Önkormányzat tart fenn.
A probléma megoldására gyakorlatilag 20 éve
keresték a megoldást. 2017-ben a Belügyminisztérium kezdeményezte az ilyen jellegű LIFE pályázati
projekt beadását a klímavédelemhez való alkalmazkodás területén. Püspökszilágy projekttagként több ezer településsel együtt jelentkezett és
több kiválasztási kör után került be projekttagként a legelső ilyen projektbe, ami nyert.
Az Önkormányzat már az előkészítés után maga
terveztette meg a jó gyakorlatot a püspökszilágyi
helyszínen, de meghagyta a lehetőséget az ötéves
kifutás alatt, hogy a civilek, iskolák, szakértők
bevonásával és a külföldi tanulmányi utak tapasztalataival lehessen bővíteni és gazdagítani a gyakorlati megoldást. A projektjavaslat után megszületett az egységes stratégia, melynek lebontása Püspökszilágyra is megtörtént, ebben segítségükre volt a szintén projekttag OVF és WWF
is. A klímavédelmi referens közreműködésével
sérülékenységi vizsgálat is készült, mely mind a
település, mind a projekt honlapján megtalálható.
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A végrehajtásban az Önkormányzat helyzete, állapota, valamint az önerő biztosítása miatt több
pályázatot is beadtak, elnyertek. Nagyon fontos
volt, hogy a vízválasztón elhelyezkedő Püspökszilágy mindkét oldal irányába, a kis vízgyűjtőkön a
szomszédos településeket is be tudja vonni a projektbe, hiszen így egy olyan mikrotérséget tudott
létrehozni, ahol a projekt hatása, megvalósítása
és minden nehézsége a gyakorlatban is megismerhető. A projekt monitorrendszere, kiegészítő
műszaki műszerei, valamint a környezetvédelmi
labor mindezt nagyban segíti.

III. helyezés: Budapest Főváros XIII. Kerület
Önkormányzata: „Okos megoldás az ügyfél-, és
munkatársbarát közigazgatás fejlesztésére” – nyereménye: 500.000 Ft

A társadalom alapvető elvárása az Önkormányzat hatékony és eredményes működésének biztosítása. Ezt a célt szolgálja az elmúlt években létrehozott feladatkezelő rendszer. A rendszer kidolgozása, bevezetése és folyamatos fejlesztése a
munkatársak tevékenységének dinamizmusát,
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színvonalasabbá válását eredményezte, és e mellett az állampolgári elégedettséget is növeli. A
projekt hozzájárul egy hatékonyabb, egyszerűbb
és olcsóbb önkormányzati közszolgáltatási rendszer működéséhez, amely mind az állampolgárok, mind a vállalkozások, szervezetek számára
számos előnyt tartalmaz a mindennapi életük,
működésük során.
A projekt szükségességét a rendszeres vezetői
ellenőrzés segítésének, támogatásának igénye, a
minőségügyi rendszer belső auditálásának tapasztalatai, valamint állampolgári visszajelzések alapozták meg. Vezetői szinten fogalmazódott meg
annak igénye, hogy az Önkormányzathoz érkező
különféle bejelentéseket egységesen kezelő nyilvántartási rendszerre van szükség, amely alkalmas arra, hogy az elektronikusan érkező beadványokat, arra adott válaszokat és az intézkedések végrehajtását nyomon kövesse. 2020. évben
összesen 1.148.880 elektronikus levél érkezett.
Ügyfélelégedettségi mérés során megfogalmazódott, hogy a megküldött levélre visszacsatolás
nem érkezik a fogadásról, a válaszok időtartamát soknak találják, hiszen vannak olyan ügyek,
ahol azonnal, illetve rövid időn belül szükség van
a tájékoztatásra.

Karácsonyi Magdolna aljegyző, Budapest XIII. kerület
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A Polgármesteri Hivatalban (MSZ EN ISO
9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015 és MSZ ISO/
IEC 27001:2014) integrált minőségirányítási rendszer működik. Ez feltételezi a rendszeres felülvizsgálatot és a folyamatos javítást, fejlesztést.
2018-ban a testületi, bizottsági ülések, napirendek nyilvántartása, feladatok kiadása, végrehajtása jelentette a kezdetet: megállapították, hogy
minden egység az által készített előterjesztéseket, dokumentumokat saját könyvtárában tárolta,
gondozta. A napirendek összeállításánál hos�szú időt vett igénybe a munkaterv szerinti anyagok összegyűjtése. A testületi döntést követően
ismét visszakerült az előkészítőhöz, a megállapított feladatokkal együtt. Hasonló folyamat kezdődik a végrehajtást követően. Ennek orvoslására jött létre egy egységes nyilvántartási rendszer, amely a megadott jogosultsági szintekkel
mindenki számára elérhető.
2019-ben funkcionális e-mailek fogadása, beérkező jelzések és válaszok nyilvántartása, válaszadás, intézkedések határidejének meghatározása
került a rendszerbe:
A bevezetés előtt 11 funkcionális e-mailen
keresztül érkeztek az állampolgári levelek. Most
a rendszer egy csatornán keresztül érkezteti, osztja
el a beadványokat. Munkatársak válaszainak vis�szakeresése, a válaszok tartalmának, az ígért intézkedések végrehajtásának vezetői visszaellenőrzése
nehézkes volt. Állampolgári panaszként fogalmazódott meg, hogy levelükre nem kapnak visszajelzést. Ezért kellett az új modul.
2020-ban válasz-sablonok felajánlására, közterület foglalási engedélyek ügyintézésére került
sor: Az egységes hivatali arculat érdekében egységesítették a válaszok tartalmát. Új hivatali feladatként jelent meg a közterület-foglalási engedélyeztetési eljárás lefolytatása, ezért a 4 főből álló
munkacsoport – a feladatkezelő rendszer tulajdonságait felhasználva – kidolgozta a digitális
ügyintézés folyamatát.
2021-ben elektronikusan beérkező e-mailek iktatására, közösségi költségvetési eljárás adminisztrációjára került sor: Munkatársak adminisztrációs terhének csökkentése érdekében a beérkező
elektronikus levelek iktatása automatikus, ezzel
megindul az eljárás. A közösségi költségvetés

20

ÖNkormányzat | negyedik negyedév

bevezetése új partneri kapcsolati forma. Egyértelmű volt, hogy a jól bevált rendszert fejlesszenek a folyamat szervezésére.
Fontos eredmény, hogy az új eljárás rendet alakított ki a képviselő-testület munkájának segítésére: az előterjesztések változásai nyomon követhetők, jogosultsági szinteknek megfelelően láthatók, visszakereshetők, a testületi feladatok végrehajtása, annak tartalma és határideje nyilvános.
Könnyebbé tette a nagyszámú elektronikus levél
kezelését: az ügyfelek azonnal visszajelzést kapnak a levelük fogadásáról és az ügy elindításáról, a munkatársak adminisztratív leterheltsége
csökkent; a levelek, válaszok visszakereshetősége
segíti, támogatja a vezetői ellenőrzést, továbbá a
tartalmak vizsgálatával döntések, intézkedések
alapja lehet. Rövid idejű reagálást biztosít, melynek köszönhetően az új feladatok folyamatának
kidolgozása gyorsabb, ezzel a szolgáltatások színvonalát tudják javítani.
Az ismertetett fejlesztések összességében 35 millió forintba kerültek. Mindez saját forrásból került
kifizetésre. Minden módosítást követően munkatársak belső képzésen ismerhették meg a rendszer
új funkcióit, alkalmazásuk használatát és szabályait.
Az anyagi megtakarítás elsősorban a papírhasználat felhasználásából történt. Közel 25%-kal
csökkent az irodai papír felhasználás a hivatalban.
3. témakör: Önkormányzati idősellátás jó gyakorlatai kiemelten az otthoni szolgáltatások és ellátások jó gyakorlataira (az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával)
I. helyezés: Jánoshida „Közösségek erejével az aktív
időskorért Jánoshidán” – nyereménye: 1.000.000 Ft
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Az aktív idősödés eleme a személyre szabott,
hatékony prevenció, melynek alapelve az önállóság megőrzése. Fizikai, lelki szellemi és szociális
eszközei vannak, melyet a településen működő
oktatási-nevelési intézmények bekapcsolásával
a Faluház és az Idősek Klubja együttműködve,
holisztikus szemléletben igyekszik megvalósítani,
bevonva az időseket Jánoshida életébe a különböző nyugdíjas csoportok működése által, mentálhigiénés gondozással, tudásátadással, kreativitás fejlesztésével, közösségi kapcsolatok erősítésével, demensbarát környezet kialakításával.
Elsődleges probléma a kezdeményezések finanszírozása volt. Az alacsony állami támogatás nem
fedezi a csoportok működését, így sok esetben
támogatók, szponzorok által valósultak meg programok, tervek.

Eszes Béla polgármester, Jánoshida

A járvány alatt a korlátozódó kapcsolatok miatt
nem lehetett programokat megvalósítani. Megszűntek a személyes találkozások, közös programok. A csoportok személyes találkozások által
nem tudtak működni. A csoporttagok telefonon, vagy interneten keresztül tartottak kapcsolatot. A csoportos találkozásokat, élményeket fel-
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váltotta a digitális világ, egyszemélyes gondozói
kapcsolat. Fizikálisan is lecsökkent az élettere
az idősnek. Mind ezek sok esetben gyors fizikális és mentális romlást eredményezett. Sok idősnél a posztcovid okoz a mai napig nehézséget. Az
egészségi állapot javítását a szociális intézmény
a házi orvosok segítségével igyekezetek elérni.
A hímző kör és kézműves csoport tagjai maszkokat varrtak a többi idősnek. A kertészkedők virágokat neveltek otthonukban. A dolgozók vitamincsomagot és maszkokat vittek az időseknek az
Önkormányzattól. Alacsony jövedelműeket élelmiszercsomaggal is támogatta az Önkormányzat
és a katolikus egyház.

Átszerveződött a szociális ellátás: nappali ellátás házi segítségnyújtásban lett átszervezve. Jelzőrendszeri hálózat jött létre az Önkormányzat
– szociális intézmény – Faluház – egészségügyi
alapellátás között. Járvány alatt 80 idős kért segítséget, amit önkéntesek bevonásával oldott meg
az Önkormányzat. A házi orvosokkal szorosabb
napi kapcsolat alakult ki. A szociális intézmény is
bekapcsolódott a járvány elleni védekezésbe. Az
intézmények látták el az idős, fertőzött betegek
gondozását. A védőoltások megszervezésében,
idősek orvoshoz szállításánál az idősek klubja
és a faluház vállalt szerepet. A fizikai gondozás
mellett nagy szerepet kapott a mentális gondozás
egy más formája. A csoportok aktív tagjai a településen 225 fő. A legidősebb csoporttag 97 éves.
Az állami támogatás mellett jelentős összeggel
kiegészíti az Önkormányzat a megvalósulást. Több
civil szervezet, helyi vállalkozó és magánember is
támogatja a jó gyakorlatot. A demensbarát kert
támogatásból jött létre, amelynek eddigi összege
közel 800.000 Ft. Az anyagi támogatás mellett
a község lakosainak összefogásával emberi erő-
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forrásban is volt segítség (keringő elkészítése,
magaságyás készítés, szántás, fűvesítés). Számos
pályázat jelent megtakarítást a programok megvalósításánál. Gyalogló klub pályázatán nyert
összeg szintén a gyakorlat megvalósítását szolgálta 400.000 Ft értékben. Az egészségügyi szűrővizsgálatoknál a kórház biztosítja az eszközöket
(tesztcsík, csutora), amely szintén jelentős megtakarítást jelent. A pénzügyi ráfordítás mellett
jelentős emberi erőforrás is fordítódik a jó gyakorlat megvalósítására önkéntesek bevonásával,
csoportok életében segítséget nyújtó szakemberek munkájával.

Bakács Bernadett tanácsnok, Budakeszi

II. helyezés: Budakeszi Város Önkormányzata:
„Az időskori kreativitás megőrzése, új kreatív személyiségjegyek fejlesztése a megnövekedett szabadidőben” – nyereménye: 800.000 Ft

A budakeszi jó gyakorlat lényege az időskori
kreativitásra épülő tevékenységek segítése. Cél a
meglévő kreativitás megtartása, és új kreatív személyiség vonások felfedezése.
Az idősek nappali ellátását 2012-ben csak néhány
ember vette igénybe, sokszor több volt a dolgozó,
mint az ellátott, ami nem volt költséghatékony.
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Az Önkormányzat kezdeményezésére 2013-ban
megalakult Budakeszi Város Idősügyi Tanácsa.
Az Idősügyi Stratégia és Helyi Esélyegyenlőségi
Program is célul tűzte ki, hogy az idősek döntsenek arról, milyen életminőséget javító intézkedéseket kérnek az Önkormányzattól. A Tanácsban orvosok, tanár, nyugdíjas klubvezetők, közlekedési szakember, nyomdász tagok, valamint a
családsegítő vezetője tanácskozott a polgármester, vagy alpolgármester jelenlétében. Javaslataikra átalakult az időseknek nyújtott szolgáltatások köre. A helyszínt a Tanács Generációk Házának nevezte át. Az volt a cél, hogy minden generáció számára vonzó programokat szervezzenek
ott, olyanokat, amelyek kiteljesítik az életet. Így
mára olyan gazdag és kreativitást segítő programok valósulnak meg, hogy mindig telt ház van.
Az idősek nappali ellátására 2013-ban alig mutatkozott igény, pedig az Önkormányzat pályázatból
felújította, akadálymentessé tette az idősek napközi otthonául szolgáló épületet. 2015-től tartalmas programok változnak naponta, így a napközi ellátás is rendkívül népszerű lett: „Kalandozások a zene világában, Senior tánc, Kerámia,
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Számítógépes tanfolyam, Filmklub, Nemzetek
napja, Nemzetek konyhája, „Beugró: improvizációs társasjáték”, „Rosszul tudott dolgok, stb.
A foglalkozásokon olyanok vettek részt, akik
maguk is vállalták más kreatív foglalkozások
megtartását. A „hólabda” effektus tette egyedien
színessé a Budakeszi programokat.
III. helyezés: Budapest Főváros XII. Kerület
Önkormányzata: „Demencia Iroda – Demenciával
élők és hozzátartozóik célzott segítése” – nyereménye: 500.000 Ft

A Demencia Iroda fontos feladata, hogy a különböző memóriaveszteséget okozó betegségekkel
kapcsolatban információt nyújtson olyan témákkal kapcsolatban, amik nem igényelnek orvosi
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szakértelmet, illetve hangsúlyt fektet megelőzésre, programjaival hozzájárul az egészséges idősödés támogatáshoz. Az egészségügyi- és a szociális ellátórendszer túlterhelt, kapacitáshián�nyal küzd, a hozzátartozók támogatására pedig
nincsen energia, a családok magukra maradnak
a diagnózist követően. Fontos lenne a társadalom érzékenyítése, hogy a betegséghez kapcsolódó stigma oldódjon, hiszen ez a betegség bárkit utolérhet és mindannyian szeretnénk méltányos bánásmódban részesülni, méltóságunkat
megőrizni. Ezzel a felismeréssel indította útjára
a Hegyvidéki Önkormányzat önként vállalt feladatként a Demencia Irodát a Hegyvidéki Szociális Központon belül 2020. március 1-jével. Céljai
közé tartozik a figyelem felkeltése a témával kapcsolatban, információs anyagok készítése, Alzheimer Café előadások szervezése, adatbázis építése,
a demenciával élők és gondozóik életminőségét
javító szolgáltatások feltérképezése és rendszerezése, valamint a kerületi szolgáltatók érzékenyítése és szakmai napok, hozzátartozói csoportok
szervezése, együttműködés kiépítése más intézményekkel.
A demenciabarát közösség a demenciával élők
és családtagjaik életének megkönnyítésén túl
törekszik olyan közösségi szemlélet kialakítá-
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Kocsis Judit Ilona irodavezető, Budapest XII. kerület

sára, mely a demenciával élőket támogatja, hogy
a számukra elérhető legjobb életminőségben éljenek, elismerjék, képességeikhez mérten bevonják
a döntésekbe, értelmet adó tevékenységet végezhessenek és ameddig csak lehetséges, függetlenek maradjanak, melyet a megfelelő városi fizikai
és intézményi környezet kialakítása is elősegít.
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A gondozó hozzátartozóknak nehézséget okozott a lezárás alatt a hosszú napok bezártsága, a
beteg számára értelmet adó tevékenység biztosítása. Ezért önkéntesek bevonásával, valamint a
Hegyvidéki Zöld Iroda közreműködésével „Tavaszváró” füzetet készítettek, mely ötleteket, témákat
adott. 2020. decemberében virtuális könyvbemutatót szerveztek hasonló témában.
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4. témakör: Bűnmegelőzési, közbiztonsági jó
önkormányzati gyakorlatok (A Belügyminisztérium támogatásával)
I. helyezés: Páty Község Önkormányzata: „Integrált önkormányzati rendészeti modell” – nyereménye: 1.000.000 Ft

A koncepció lénye, hogy az egymástól „elszigetelten”, (érdemi gyakorlati együttműködés nélkül) a településen működő, közbiztonság megteremtésében valamilyen szerepet betöltő szervezetek és személyek munkáját összehangoltan, koordináltan szervezze az Önkormányzat úgy, hogy
azokra az új típusú problémákra is adekvát válaszokat tudjon adni a település, amelyekre a polgárőrség hatósági hatáskörök hiányában, a rendőrség pedig erőforrás hiányában nem volt képes.
Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében 2020. január 1-jétől
a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egysé-
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Hermann Gábor rendészeti irodavezető, Páty

geként önálló önkormányzati rendészeti szervezet jött létre, négy fő közterület-felügyelő és egy
fő mezőőr foglalkoztatásával. Tekintettel arra,
hogy a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény 2. § (4) bekezdése lehetővé teszi,
hogy meghatározott rendészeti – ágazati – szakfeladatokat a közterület-felügyelő is ellásson, az
adott tevékenység végzéséhez szükséges képesítés
megszerzését követően, amennyiben a működési
területei is egybeesik, az önkormányzat ennek a
modellnek a kialakítása mellett döntött, ami éves
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szinten 20 millió forint nagyságrendű megtakarítást, illetve lényegesen hatékonyabb humánerőforrás kihasználást tett lehetővé.
A mezőőri szakfeladatok ellátásához biztosított
állami normatív támogatások, valamint a mezőőri hozzájárulás együttesen biztosítják a hosszútávon is fenntartható működés anyagi feltételeit,
miközben a közterület-felügyelők az év teljes időszakában, jelentősen szélesebb hatósági jogosítványok birtokában és a település teljes közigazgatási
területén biztosítják az Önkormányzat közbiztonság helyi fenntartásában történő közreműködésével kapcsolatos feladatok ellátását. A térfigyelő
kamerarendszerek folyamatos működtetéséhez és
az önkormányzat által szervezett közterületi rendezvények biztosításához szükséges erők ennek a
konstrukciónak köszönhetően 100%-ban saját erőforrásból biztosíthatóak, amelynek további, évente
több tíz millió forint megtakarítást mutató eredményét realizálta a község. Az „Integrált Önkormányzati Rendészeti Modell” valamennyi település számára követendő példa lehet.
II. helyezés: Budapest Főváros III. Kerület ÓbudaBékásmegyer Önkormányzata: „Bűnmegelőzési
labirintus: áldozatvédelmi szabadulószoba időseknek és drogmegelőzési szabadulószoba fiataloknak” – nyereménye: 800.000 Ft

A program bevezetésével hatékony prevenciót, célzott prevenciót kívánt az Önkormányzat
megvalósítani. Azt célozza elérni, hogy kevesebb
ember váljon bűncselekmény áldozatává, a fiatalok pedig gondolják át döntéseiket, tudatosan
alakítsák ki véleményüket. Az uniós támogatásból finanszírozott projekt célcsoportja egyrészt
a kerületi idősek másrészt a kerületi fiatalok. Ez
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Törzsökné Góczán Emese Piroska osztályvezető,
Budapest III. kerület

egy újszerű lehetőség a célcsoport könnyebb elérésében és hatékonyabb ismeretátadásban. A fenntartása és a működtetése az együttműködő partnerek segítségével megoldható, megszervezhető.
A központi elem a bűnmegelőzés, áldozattá
válás megelőzése és drogprevenció újszerű módszerrel, gyakorlatias megközelítéssel a veszélyeztetett idős és fiatal (13 évestől 24 évesig) korcsoportok számára. A feladatok a helyi szakemberek
(idősellátás, Kormányhivatal Népegészségügyi
Osztály, rendőrség, polgárőrség, védőnők, drogfogyasztókkal foglalkozó civilek, családsegítők),
együttműködésével kerültek kialakításra, a helyi
sajátosságok szerint. A leggyakrabban előforduló
csalások folyamatának és megelőzésének átélésével az idősek gyakorlati tapasztalatokat szereznek,
hogy mire kell figyelni, hogyan ne váljanak csalók áldozatává, továbbá a cselekvéssorok által rögzül bennük a helyes viselkedés. A fiatalok döntési
helyzetek elé kerülnek, és ezáltal szembesülnek
döntéseik következményeivel. Továbbá olyan feladatok és témák kerülnek elő, melyek átbeszélésével a játékot követő foglakozáson hatékony ered-
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mény várható, illetve további csoportfoglalkozás
tervezhető. Így komplex módon lehet a résztvevőkkel beszélgetni, esetleges problémáikra segítséget keresni, valamint megelőzni a bajt.

szása a rendelkezésre álló idő alatt. A játékmester a játék közben kamerán keresztül figyelemmel kíséri a játékosokat és szükség esetén rávezető segítséget nyújt a továbblépéshez. A teljes
program mindkét esetben közel másfél óra, a
játékot egy élményekről, tapasztalatokról szóló
beszélgetés követi. Egy alkalommal minimum 3,
maximum 6 fő vehet részt, egy korosztályhoz tartozóan, melyre előzetes időpont-egyeztetés után
kerülhet sor. A program ingyenes.

2021 tavasza óta összesen 191 fő vett részt a
programon, 37 csoportban. Az áldozatvédelmi
szabadulószobában és beszélgetésen 75 fő, a
drogprevenciós szabadulószobában pedig 116 fő
vett részt, ha a játék típusa és a célcsoport szerinti elosztást vizsgáljuk. A játékmester mind a
37 csoport esetében készített egy rövid feljegyzést, mely az értékelés része. Ez alapján többnyire szívesen kapcsolódnak be a résztvevők a
játékot követő beszélgetésbe, és a program élvezetes, hasznos, pozitív megítélésű.

A bűnmegelőzési labirintus mindkét játékmenete ugyanabban a szobában játszódik, ahol egy
nagyszülő egyedül neveli 15 éves unokáját. Az
unoka édesanyja külföldön dolgozik, az édesapja
börtönben van. A játék alatt a nagyszülő, vagy
az unoka bőrébe bújhatunk kb.1 órára. A szoba
ajtaja a játék alatt nincs kulcsra zárva, ezért nincs
bezártság érzés. A cél nem a szobából való kiszabadulás, hanem a feladatok és a történet végigját-
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III. helyezés: Budapest Főváros XIII. Kerület
Önkormányzata: „Randevú a biztonsággal” –
közbiztonsági programsorozat – nyereménye
500.000 Ft
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zösségek megelégedésére. A 2020. évi korlátozott
lehetőségekre tekintettel a közbiztonsági szakemberek, a Lakóközösségi Napok szervezői minden
kommunikációs csatornát felhasználtak annak
érdekében, hogy a kerületi lakók időben értesüljenek a program „folytatásáról”, ennek köszönhetően a rendezvényeken 23.000 fő, a beszélgetésen 247 fő vett részt.

A bűnözés kihívásaira helyi közügyként szakszerű bűnmegelőzési stratégiával és taktikával
lehet hatékonyan reagálni. Az Önkormányzat felismerve, hogy központi referencia-szereplőként
meghatározó szerepe van a lakosság körében a
közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos információk megismerésében, továbbításában, a bűnmegelőzési tájékoztatók terjesztésében, a szakemberek bevonásával egy közvetlen, újszerű lakossági kapcsolati lehetőség kidolgozásába kezdett.
Ennek eredményeként valósult meg a „Randevú
a biztonsággal” új közbiztonsági programsorozat.
A projekt keretében lehetőséget biztosítottak az
önkormányzati közterületi rendezvényeket felkereső helyi lakosok számára, hogy egy csésze kávé
mellett tájékozódhassanak, beszélgethessenek az
ott lévő szakemberekkel, rendőrökkel, közterületfelügyelőkkel, polgárőrökkel az őket érdeklő közbiztonsági, bűnmegelőzési és áldozatvédelmi kérdésekről. A „randevúra” érkezett szakembereket
sokan keresték meg a közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos észrevételeikkel, javaslataikkal,
és sokan voltak azok az érdeklődők is, akik otthonuk, vagyontárgyaik és családtagjaik személyes biztonságának növelésére vonatkozó kérdéseikre vártak, és kaptak választ. A 2019. évi próba
üzemmódban megtartott hét közbiztonsági rendezvény kapcsán sikerült népszerűsíteni ezt az
újszerű interaktív kitelepülési, közvetlen lakossági kapcsolattartási formát. A 2019-ben megtartott hét kitelepülésen mintegy 35.000 embernek
volt lehetősége közvetlen tapasztalatokra szert
tenni a „Randevú a biztonsággal” projekttel kapcsolatban. Közel négyszáz alkalommal kávéztak
és több mint 600 felvetésre, észrevételre reagáltak, a visszajelzések alapján az ügyfelek, lakókö-
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A 2019. évi próba üzemmódban megkezdett
és lefolytatott programsorozat költségvetése
785.000 Ft volt, melyet ajándéktárgyakra, vendéglátásra, tájékoztató és szóróanyagokra költöttek. A projekt megvalósítása – szakemberek, rendezvényhelyszín, informatikai háttér – többletforrást nem igényelt. A költségek egy részét pályázati
forrás (400.000 Ft), egy részét az önkormányzati
költségvetés (385.000 Ft) fedezte, de a költségek-
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hez hozzájárult a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányság is, további közbiztonsági célú ajándéktárgyak, bűnmegelőzési tájékoztató anyagok felajánlásával. Az Önkormányzat a projekt költségeit
olyan befektetésnek tekinti, amelynek hozama a
közbiztonság érzékelhető javulása.
Különdíj

a vízmegtartás és klímavédelemhez való alkalmazkodás lehetőségei” című pályázata nyerte
el. Valamennyi díjazott önkormányzat ingyenes részvételi lehetőséget kap a TÖOSZ Változásmenedzsment című népszerű programjában.
A tréning jellegű tudásprogram 2x1 napos tapasztalati tanulásra, tapasztalatcserére, közös gondolkodásra építő kurzus. A négy kategória valamennyi győztesének vezetői vehetnek részt azon
a követezőképpen: első helyezettektől három fő,
második helyezettektől 2 fő, harmadik helyezettektől 1 fő delegálásával.

A programról bővebben:
www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu

Az Irányító Bizottság döntése alapján egy
STIHL akkumulátoros láncfűrész tárgyjutalomban
megtestesülő Különdíj-at Püspökszilágy Község
Önkormányzata „Hegy- és dombvidéki települések kisléptékű innovatív új és klasszikus módszerekkel történő védekezése a villámárvizek ellen,
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Elérhető és nyilvános valamennyi pályázati
anyag, elkészült videók és prezentációk is. Kövessék híreinket, jövőre ismét várjuk a legjobb önkormányzati gyakorlatokat!
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Az ELoGE magyar
úttörői
Szerző, fotó: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

Az Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (European Label of Governance
Excellence – ELoGE) 2021. november 10-ei ünnepélyes díjátadó ünnepségén az idei
évben vehették át először azok az önkormányzatok az Európai Kiváló Kormányzás
Védjegyet, amelyek a szigorú nemzetközi szabványok mentén teljesítették a
feltételeket. A TÖOSZ által akkreditált program első évében hat önkormányzat
nyerte el, hazánkban az elsők között a Védjegyet és az azt szimbolizáló dodekaéder
kristályszobrot.
Mi is az Európai Kiváló Kormányzás Védjegy,
azaz az ELoGE? Olvasóink bizonyára találkoztak
híradásaink során az Európai Kiváló Kormányzás Védjeggyel, akár az akkreditáció, a felhívás
vagy az eredményhirdetés kapcsán. Ha esetleg
mégsem, röviden összefoglaljuk, miről is szól ez
a kiváló lehetőség. Az ELoGE (ejtsd: elózs, franciásan) hasonlóan a Legjobb Önkormányzati
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Gyakorlatok programjához, szintén az Európa
Tanács programja. Egy általános minőségi megjelölés, amelyet a programban résztvevő államok
azon települései nyerhetnek el, amelyek a Jó Kormányzás 12 Alapelvét megvalósították. A Védjegy pedig azt tanúsítja, hogy az azt elnyerő helyi
önkormányzat az önkormányzás egy minőségileg magasabb szintjét érte el.
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A Jó Kormányzás 12 Alapelve
A Védjegy bevezetése az Európa Tanács és a nemzeti partnerek (kormányok, önkormányzati érdekszövetségek) közötti együttműködésen alapul,
ugyanis a Védjegyet alkalmazni kívánó nemzeti partnereknek egy megállapodást kell aláírnia az Európa Tanáccsal. A megállapodás a Védjegy odaítélésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. A Védjegy elnyerésére pályázó helyi
önkormányzatok értékelését, illetve a Védjegy
viselésére méltó helyi önkormányzatok kiválasztását nemzeti bizottságok végzik független szakértők értékelése alapján.
A feltételeket az önkormányzat önértékelését szolgáló kérdőív, valamint ehhez kapcsolódóan alátámasztó dokumentumok benyújtásával, továbbá a helyi polgárok és az önkormányzati dolgozók, választott helyi tisztségviselők
és megválasztott képviselők megkérdezésével
lehet teljesíteni. A kérdőíveket az állampolgárok
tekintetében az adott település lakosságszáma
alapján meghatározottak szerint kell kitöltenie
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a helyi lakosoknak, míg az önkormányzati dolgozóknak, választott helyi tisztségviselőknek és
megválasztott képviselőknek szóló kérdőívet az
érintett személyek legalább 50%-ának ki kell töltenie. Természetesen nemcsak megkérdezni kell
őket, hanem elégedettségükről kell, hogy beszámoljanak. Fontos visszajelzéseket kaphat ezáltal az önkormányzat vezetése, amit hasznosítani tud, hogy még jobban szolgálja települése
és a helyi állampolgárok érdekeit, elvárásait.
Fontos megjegyezni, hogy az ELoGE programban való részvétel teljesen ingyenes – a pályázó
önkormányzatnak regisztrációs díj, egyéb költség vagy fizetési kötelezettsége a Nemzeti Platform felé nincs.
Az Európai Kiválósági Díj az Európa Tanács
által alapított díj, amelyet a Tanács a Védjegy
elnyerésének nemzeti eredményeit figyelembe
véve a legjobb európai gyakorlatot folytató helyi
önkormányzatoknak ítéli oda két évre, egy kristály dodekaéder formájában, aminek 12 oldalára
a jó kormányzás 12 Alapelvét rögzítették.
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Az Európai Kiválósági Díj az Európa Tanács által alapított díj, amelyet a Tanács a Védjegy elnyerésének nemzeti
eredményeit figyelembe véve a legjobb európai gyakorlatot folytató helyi önkormányzatoknak ítéli oda két évre, egy
kristály dodekaéder formájában, aminek 12 oldalára a jó kormányzás 12 Alapelvét rögzítették.

Kisközség és fővárosi kerület is
elnyerte a Védjegyet
Magyarországon az elsők között nyerte el az Európai Kiváló Kormányzás Védjegyet, az ELoGE-t:
–– Alsómocsolád Község Önkormányzata,
–– Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat,
–– Hollád Község Önkormányzata,
–– Méhkerék Község Önkormányzata,
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–– Szamossályi Község Önkormányzata,
–– Újszász Város Önkormányzata.
Az Európai Kiváló Kormányzás Védjegy bevezetésének első évében örömteli volt számunkra
megtapasztalni, hogy a jelentkezők között a 260
fős községtől kezdve 115.568 fő lakosságszámú
fővárosi kerület is eltökélte magát a Védjegy megszerzése mellett, így a hat nyertes önkormányzat
tekintetében összesen 4672 állampolgár és 1650
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önkormányzati dolgozó mondta el véleményét az
önkormányzatok munkájáról. A Védjegyek ünnepélyes átvételekor lehetősége nyílt a pályázóknak
néhány gondolat erejéig elmondani mindazt, amit
megtapasztaltak az ELoGE elnyeréséig vezető úton
és rávilágítani arra, hogy miért is érdemes erőfeszítéseket tenni, milyen hozzáadott értéket jelent
a feltételek teljesítése az önkormányzat számára.

Holopné Schramek Kornélia alpolgármester,
Budapest XIII. kerület

Dicső László polgármester, Alsómocsolád

Dicső László, a Baranya megyei Alsómocsolád
polgármestere rámutatott: azt gondolták magukról, hogy tökéletesen kommunikálnak, folyamatos
interakcióban vannak a 323 fős település lakosságával hírlevél, a közösségi média, applikáció,
ledfal segítségével. Azonban amikor elkezdték
az ELoGE programot és interjúkat készítettek
a lakossággal felszínre kerültek olyan dolgok is,
amire nem is számítottak. A lakosság megfogalmazott a program kapcsán olyan igényeket, amelyek teljesen adekvátak, csak eddig nem tudott
róla az önkormányzat. A polgármester mindenkit arra bíztatott, hogy „vágjon bele”. Hozzátette:
nagyon fontos, hogy legyenek elkötelezett munkatársak, a lakosok pedig örömmel fogadták, hogy
az önkormányzat megkérdezte a véleményüket.
Holopné Schramek Kornélia, Budapest XIII.
kerületének alpolgármestere beszédében kiemelte,
hogy az önkormányzat számára örömteli az elsők
között átvenni a Védjegyet és a pályázat során
bebizonyíthatták azt, hogy az önkormányzat vezetése nemcsak a jó kormányzás feltételeinek megteremtésével vállalt szerepet, de a jó kormányzás
feladatait is magára vállalta. A jó kormányzás
azt jelenti, hogy elősegítik a kerület állampolgárainak jóllétét, a szolidaritás, a méltányosságot,
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hatékonyan szervezik meg a közszolgáltatásokat
és a részvételt biztosítják az állampolgárok számára. Értéknek tekintik a részvételi demokráciát,
a jogállamiságot és a transzparenciát, ugyanakkor fontos számukra a partnerség, az érdekeltek
bevonása a mindennapi életbe. Ezt a gyakorlatot
folytatták 1991 óta a XIII. kerületben, és ezt követően is ezt szeretnék folytatni – mondta Holopné
Schramek Kornélia. Az alpolgármester megtisztelőnek nevezte, hogy a program során külső értékelő szem is megerősítette és az Európai Kiváló
Kormányzás Védjegyet odaítélte az önkormányzatnak – tette hozzá.

Kabai Gergely polgármester, Hollád

Kabai Gergely, a 260 fős Somogy megyei Hollád polgármestere elmondta, hogy a felhívás megjelenésekor megszületett benne az elhatározás,
hogy érdemes lenne részt vennie a programban
az önkormányzatnak. Mint mondta, a legfőbb
motivációjuk az volt, hogy értékelhessék magukat szakértői szemek által. A polgármester beszédében kiemelte, hogy nagyon sokat tanultak a
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pályázat időszaka alatt, sokszor érezték, hogy túl
nagy fába vágták a fejszéjüket, de ezen átlendülve
rendkívül sok pozitív hozadéka volt a programnak. Munkájukról komoly megerősítést kaptak
a lakosság részéről, és az önkormányzat részéről
is hasznos volt végiggondolni a munkájukat és
mindebből folyamatosan tanulni. Kabai Gergely
arra bíztatta polgármestertársait, hogy vegyenek
részt vesz az ELoGE programban, amelyből csak
profitálni tudnak.

adatot, megismerték az ELoGE rendszerét, szó
szerint „kivesézték” a 12 Alapelvet, megvizsgálták,
melyik hogyan érvényesül a település közszolgáltatásaiban és különösen az önkormányzati munkában. Minderről tájékoztatást adtak a lakosságnak, folyamatosan, lépésenként mindent a nyilvánosság bevonásával végeztek el. Több mint 20
főből álló ELoGE-munkaszervezetet hoztak létre,
melynek tagjai, köztük hivatali dolgozók, képviselők, intézményi vezetők és munkatársak, de
még lakosok is nagyon sokat dolgoztak, komoly
párbeszédek, értékes viták alakultak ki a csapaton belül – mutatott rá Tát Margit. Az öröm, az
ünneplés és egy kis pihenés után pedig újult erővel az összegyűjtött tapasztalatok mentén folytatják: „mert ez a siker kötelez is; kötelez arra, hogy a
Védjegy büszke birtokosaiként tovább fejlesszük a
közszolgáltatásainkat” – mondta a polgármester.

Tát Margit polgármester, Méhkerék

Tát Margit, a 2.079 fős Békés megyei Méhkerék polgármestere elmondta, hogy a felhívás
megjelenése és a jelentkezésük óta eltelt hónapok
során nagyon hosszú utat tettek meg Méhkeréken az önkormányzásban, leginkább az önvizsgálatban, ami sok energiát és kitartást igényelt
mindannyiuktól. Kiemelte, hogy az elmúlt 11 év
alatt jelentős fejlődési folyamaton ment át Méhkerék a közszolgáltatások terén, ami mindenképpen pozitív irányú, és kellően letisztult helyzetet
eredményezett ahhoz, hogy egy európai színvonalú mércével megméressék magukat. Tát Margit elmondta: amikor nekivágtak a programnak,
tudták jól, hogy mindig van fejlesztési igény, elvárás és lehetőség is. Ugyanakkor azzal is tisztában
voltak, hogy időnként meg kell állni, és értékelni
az elvégzett munkát – mondta a polgármester.
Az ELoGE kapcsán pedig pontosan ezt a feladatot
végezték el: miközben végigjárták az előírt utat a
Védjegy megszerzésének céljával, a tapasztalataikat rögzítették, a lakossági igényeket összegyűjtötték és kiértékelték, ezek figyelembevételével
tűzték ki a további fejlődési irányokat. Kiemelte,
hogy alig két és fél hónap alatt teljesítették a fel-
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Dr. Bíróné Dienes Csilla polgármester, Szamossályi

Dr. Bíróné Dienes Csilla, a 749 fős SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Szamossályi polgármestere beszédében rámutatott: azért pályáztak az
Európai Kiváló Kormányzás Védjegyért, mert fontosnak tartották, hogy egy önkormányzat bizonyos időközönként tükröt tartson maga elé, hogy
jó úton jár-e, elérte-e a kijelölt célokat, elégedettek az állampolgárok, akiket szolgálnak? Tizenkilenc év polgármesterség után fontosnak tartotta a megmérettetést. A pályázati eljárás kiváló
csapatépítő is volt, amelyet rendkívül élveztek a
kollégák, a hivatal még jobban összekovácsolódott. A kérdőívek összesítésekor szembesültek
azzal, hogy nem minden alapelv tekintetében
száz százalékosan teljesítettek, azonban örömteli volt megtapasztalni, hogy a helyi lakosok és
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az önkormányzati dolgozók egyaránt jobbra értékelték az önkormányzatot, mint az önkormányzat saját magát – mondta Bíróné Dienes Csilla.
Kiemelte, hogy hiányosságok azonban arra ösztönzik az önkormányzatot, hogy még eredményesebbek, még hatékonyabbak, elhivatottabbak legyenek a végső cél pedig az, hogy a helyi
lakosok még elégedettebbek legyenek az önkormányzati munkával.

Dr. Juhász Hajnalka miniszteri biztos

Kaló Istvánné alpolgármester, Újszász

Kaló Istvánné, a 6.088 fős Jász-Nagykun-Szolnok megyei Újszász alpolgármestere az ELoGE
program felelőseként elmondta, hogy a TÖOSZ
felhívásából értesülve döntöttek úgy, hogy elindulnak ezen a rangos megmérettetésen, hiszen a
jó demokratikus kormányzás 12 Alapelve mind
olyan szempont, amelyeket minden nap szem előtt
tartva dolgoznak az önkormányzati munka során.
A program megvalósításában a városban működő
civil szervezeteket, intézményeket is bevonták,
segítségükkel, valamint a lakosság személyes
megkeresésével tudták az előírt számú kérdőíveket kitöltését teljesíteni. Kiemelte: fontos visszajelzéseket kaptak arról, hogy hol szükséges intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy munkájukkal még jobban szolgálják a lakosság igényeit,
elvárásait, a Védjegy elnyerése pedig városukat
és az önkormányzat által végzett szakmai munkát ismeri el.

Középpontban az Európai Kiváló
Kormányzás Védjegy
Dr. Juhász Hajnalka, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága magyar elnöksége prioritásaival
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összefüggő nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért
felelős miniszteri biztos, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének tagja az Európa Tanács
Miniszteri Bizottsága magyar elnökségi programok keretében, a Belügyminisztériumban megrendezett ünnepélyes konferencián az Európai Kiváló
Kormányzás Védjeggyel kapcsoltban kiemelte,
hogy az ELoGE-t a legjobb európai gyakorlatot
folytató, bizonyíthatóan magas minőségben kormányzó helyi önkormányzatok számára hozta
létre az Európa Tanács.

Kojsza Dávid vezető-kormánytanácsos

Kojsza Dávid, a Miniszterelnökség, Területi
Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságának nemzetközi kapcsolatokért felelős vezető-kormánytanácsosa az Európa
Tanács Demokrácia és Jó Kormányzás Bizottságának magyar delegáltjaként azt hangsúlyozta,
hogy különös jelentőséggel bír a jó kormányzás
12 alapelvének gyakorlati végrehajtása helyi szinten, különösen egy ilyen időszakban, amikor a
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járvány következtében nagyobb szükség van egy
kiválóan működő közigazgatásra, mint eddig bármikor. Kojsza Dávid köszönetet mondott szövetségünknek az Európai Kiváló Kormányzás Védjegy, az ELoGE iránti elhivatottságáért, egyúttal
megköszönte az önkormányzati szektor szereplőinek érdeklődését a jó kormányzás alapelveinek helyi szintű végrehajtása és a kiválóság kultúrájának megszilárdítása iránt.
A vezető-kormánytanácsos rámutatott, hogy
2021 májusa és novembere között Magyarország
látta el az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának elnöki tisztét és rávilágított a magyar elnökség priotiásainak és a Jó Kormányzás 12 Alapelvének összhangjára. Az alapelvek közül kiemelte
az innovációt, a fenntarthatóságot, a jövő generáció igényeinek figyelembe vételét, valamint a
kulturális sokszínűséget, amelyek körülölelték a
magyar elnökségi prioritásokat. Felhívta a figyelmet az Európa Tanács Demokrácia és Jó Kormányzás Bizottságának (CDDG) aktuális és jövőbeni
tevékenységeire, többek között egy ajánlástervezetre arról, hogy a Jó Kormányzás 12 Alapelvének gyakorlati alkalmazását a helyi szint mellett
kiterjesszék a nemzeti, illetve regionális szintre is.

Naill Sheerin és Alina Tatarenko

Alina Tatarenko, az Európa Tanács Demokratikus Kormányzás Részlegének vezetője és Niall
Sheerin, az Európa Tanács Szakértői Központjának projekt koordinátora videóüzenetben gratuláltak az Európai Kiváló Kormányzás Védjegyet
elnyerő és a legjobb önkormányzati gyakorlatokat megvalósító önkormányzatoknak, és a programokat megvalósító partnerségnek. Kiemelték,
hogy a több mint 10 éves együttműködés során az
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Európa Tanáccsal, a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja az évek során számos magyar
önkormányzat innovatív és fenntartható gyakorlatát osztotta meg a széles szakmai közönséggel,
elősegítve az egymástól való tanulást és hozzájárulva a helyi kormányzás színvonalának emeléséhez. Mint mondták, ez a hosszú távú együttműködés megalapozta, hogy megtegyék a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségével való
együttműködésük következő, logikus lépését az
ELoGE programmal. Azok az önkormányzatok,
amelyek részt vettek a Legjobb Önkormányzati
Gyakorlatok programban, már bebizonyították a
jó demokratikus kormányzási gyakorlatot, és most
készen állnak arra, hogy az ELoGE minőségi szabványaihoz, benchmarkjaihoz mérjék magukat!
Hangsúlyozták: nagyon fontos felismerni, hogy
az ELoGE felé vezető út ugyanolyan fontos, mint
maga a cél. A benchmarkok alkalmazására vonatkozó kötelezettségvállalással az önkormányzatok
beleegyeznek abba, hogy teljesítményüket mind
a 12 Alapelv alapján mérik. Emellett platformot
is kínálnak a polgároknak, amelyeken keresztül
értékelhetik helyi önkormányzatuk teljesítményét. Az önkormányzati dolgozók, az állampolgárok és az ELoGE programban részt vevő összes
település jobban megérti a jó demokratikus kormányzást, ami önmagában is hozzájárul a jobb
kormányzás megvalósításához.
Alina Tatarenko külön köszönetet mondott
a TÖOSZ-nak az Európa Tanács szabványainak
és gyakorlatának előmozdítása iránti elkötelezettségéért – „öröm volt egy ilyen profi és hozzáértő csapattal együtt dolgozni” – mondta. Örömét fejezte ki azért, hogy az esemény az Európa
Tanács Miniszteri Bizottsága magyar elnöksége
alatt valósulhatott meg, ami azt mutatja, hogy:
„megértették a jó demokratikus kormányzás népszerűsítésének fontosságát Magyarországon és
Európa-szerte”.
Hangsúlyozta, hogy az Európa Tanács nemzetközi vezető szerepet tölt be a demokrácia és a kormányzás területén, ahol tapasztalattal, tekintél�lyel, tudással, fejlett intézményi és jogi normákkal rendelkezik.
Még 2005-ben az Európa Tanács harmadik
csúcstalálkozóján Varsóban ülésező tagországok
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vezetői kijelentették, hogy „a hatékony demokrácia és a jó kormányzás minden szinten elengedhetetlen a konfliktusok megelőzéséhez, a stabilitás előmozdításához, a gazdasági és társadalmi
haladás elősegítéséhez, valamint így fenntartható közösségek létrehozására, ahol az emberek
élni és dolgozni akarnak, most és a jövőben is”.
A jó kormányzás előmozdítása ezért az Európa
Tanács alapvető célkitűzésévé vált.
Következésképpen 2007-ben a helyi és regionális kormányzásért felelős európai miniszterek
a valenciai miniszteri konferencián jóváhagyták a helyi szintű innovációs és jó kormányzási
stratégiát. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2008-ban fogadta el a Stratégiát. Ez a stratégia tartalmazza a jó demokratikus kormányzás tizenkét alapelvét, amelyek magukba foglalják az alapvető értékeket és azt a közös jövőképet, hogy milyennek kell lennie a jó demokratikus
kormányzásnak, így közelebb hozva egymáshoz
a tagállamokat.
Ezen elvek szerint a jó demokratikus kormányzás részvételen alapuló, tisztességes, reagáló, eredményes és hatékony, nyitott és átlátható, etikus,
amelyet hozzáértő, kompetens, elszámoltatható és
innovatív tisztviselők hajtanak végre, akik előse-
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gítik a fenntartható gyakorlatot. Követi a jogállamiságot, és biztosítja a közpénzek körültekintő és
produktív felhasználását. Garantálja, hogy minden polgárt védenek és tiszteletben tartanak, és
senkit ne érjenek hátrányos megkülönböztetés
vagy kirekesztés.
A jó demokratikus kormányzás fontossága egyértelmű, és nem lehet túlhangsúlyozni, a demokrácia, a béke és a stabilitás szempontjából kiemelten fontos. A demokrácia és a jó kormányzás kéz a
kézben járnak, egymásra vannak utalva – mondta
Alina Tatarenko.
A jó kormányzás különösen fontos helyi szinten, mivel ez a polgárokhoz legközelebb eső szint,
ahol a leggyakrabban érintkeznek a hatóságokkal, és amely alapvető szolgáltatásokat nyújt számukra. Ezen a szinten érzik leginkább magukénak a nyilvános cselekvést – tette hozzá.
Hangsúlyozta, hogy a COVID-válság és a környezeti kihívások, amelyekkel ma szembesülünk,
ismét rávilágít a jó kormányzás kulcsfontosságú
szerepére. Kiemelte azt is, hogy a jó demokratikus
kormányzás tizenkét alapelve összhangban van
a Fenntartható Fejlődési Célokkal (Sustainable
Development Goals, SDGs), a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrenddel és a nyílt kormány-
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zási koncepciókkal, valamint az ENSZ által hirdetett befogadó, részvételen alapuló és reprezentatív döntéshozatallal – azáltal, hogy segíti a
hatékony, elszámoltatható és átlátható intézmények kialakítását minden szinten. Támogatják
továbbá az Európai Unió munkáját, és segítik az
uniós ajánlások tagországokhoz való eljuttatását.

Az Európai Kiválósági Díj
A 12 Alapelv gyakorlati megvalósításának támogatására 2009-ben a Szakértői Központ kidolgozta az Európai Kiváló Kormányzás Védjegyet
(ELoGE), amelyet nemzeti akkreditált testületek
ítélhetnek oda olyan helyi hatóságoknak, amelyek
igazolni tudják, hogy megfelelnek a 12 Alapelvnek.
Elmondta, hogy több mint 10 évvel ezelőtt Norvégia és Bulgária voltak az első országok, amelyek tesztelték a benchmarkokat és odaítélték a
Védjegyet. A Szakértői Központ erőfeszítéseinek,
figyelemfelkeltő tevékenységeinek és projektjeinek köszönhetően a Védjegy jelenleg az Európa
Tanács mintegy 20 tagállamában a megvalósítás
különböző szakaszaiban van. Az ELoGE Védjegyet ma Bulgáriában, Spanyolországban, Lengyelországban, Görögországban, Franciaországban,
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Szlovákiában, Litvániában és sok más országban
ítélik oda és örömmel emelték be Magyarországot erre a listára!
Az Európa Tanács képviselői reményüket fejezték ki, hogy az ELoGE végrehajtása során tanultak
alapján most tovább léphet a partnerség, és cselekvési programokat dolgozhat ki a kormányzás
javítására. Végrehajthat kapacitásépítő tevékenységeket, teljesítménymenedzsment rendszereket
fejleszthet, megoszthatja tapasztalatait, tájékoztathatja, felhatalmazhatja és bevonhatja az állampolgárokat. Emellett abban is bíznak, hogy mind a
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja,
mind az ELoGE magyarországi végrehajtása folytatódik. Arra ösztönözték a magyar önkormány-

Az Európai Kiválósági Díj
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Kolin Péter, a magyar ELoGE program menedzsere

zatokat, hogy integrálják munkájukba a 12 Alapelvet és kövessék azokat a mindennapi működés
során, nézzék át az ELoGE önértékelő tesztjét rendszeresen és vonjanak be több önkormányzatot.
Kolin Péter, a magyar ELoGE program menedzsere, a TÖOSZ kommunikációs titkára mutatta
be a programot a konferencia résztvevőinek, akik
személyes részvétel mellett online élőben is követhették az eseményeket.

Az akkreditációtól az első pályázati
felhívásig
A TÖOSZ 2021. március 1-jén nyújtotta be akkreditálási kérelmét az Európa Tanácshoz, a nemzeti szintű együttműködéshez pedig sikeresen felkérte a Belügyminisztériumot, a Magyar Faluszövetséget, a Kisvárosok Szövetségét és a Homo
Oecologicus Alapítványt.
Ezt követően elkezdődtek a folyamatot elősegítő workshopok, amelyek nemzetközi szakértők
– az Európa Tanács és a Gorziai Nemzetközi Szociológiai Intézet szakértői – közreműködése mellett segítettek bennünket a megkezdett adaptációs folyamatban, hogy a magyar ELoGE program
valós önkormányzati működésre legyen szabva
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és ezek alapján kaphassák meg a magyar önkormányzatok ezt a rangos elismerést, az Európai
Kiváló Kormányzás Védjegyet.
Az Európa Tanács ELoGE akkreditálásáért felelős European Stakeholders’ Platform 2021. március
29-ei ülésén elfogadta a TÖOSZ kérelmét és 2024
júniusáig ELoGE akkreditációt adott részünkre,
amelyet szakmai partnereinkkel együttműködésben hajthatunk végre. Az adaptációs folyamat
ekkor már elkezdődött annak érdekében, hogy a
magyar ELoGE program valós önkormányzati
működésre legyen szabva és ezek alapján kaphassák meg – már az idei évben is – a magyar önkormányzatok ezt a rangos elismerést.

Az adaptációt segítő workshopok és
a Nemzeti Platform előkészítő ülései
A közös műhelymunkákat a fent említett Gorziai
Nemzetközi Szociológiai Intézet munkatársai tartották. Az egyes workshopok alkalmával az ELoGE
program részletes bemutatása mellett a szakmai
anyagok adaptációjával kapcsolatos kérdések, esetleges problémák is napirendre kerületek, továbbá
a program során használható tájékoztató anyagok, iránymutatások, a különböző érdekelt felek
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tájékoztatása is fontos témája volt a megbeszéléseknek. A virtuális találkozók lehetőséget biztosítottak arra is, hogy a magyar ELoGE program
megvalósításában résztvevő szervezetek képviselői és a program hazai szakértői megosszák véleményüket és tapasztalataikat a teljes folyamatról.
Az Európa Tanács által akkreditált TÖOSZ partnerségben a Belügyminisztériummal, a Magyar
Faluszövetséggel, a Kisvárosok Szövetségével és
a Homo Oecologicus Alapítvánnyal hajtja végre
Magyaroszágon az ELoGE programot, a Nemzeti
Platfom a felsorolt szervezetek képviselőiből áll.
Az akkreditációt követően a Nemzeti Platform
első ülésén áttekintette az Európa Tanács Európai Kiváló Kormányzás Védjegy adaptálását elősegítő alapdokumentumot, amely az eredeti angol
nyelvű változat magyarra fordított és a hazai viszonyoknak megfelelően módosított változata volt,
majd a további ülések alkalmával a szakértőkők
munkáját véleményezve kísérték végig az adaptációs folyamatot és a program meghonosítását.
Az ELoGE program két független szakértőjének
közreműködésével és munkájának eredményeként
történt a benchmarkok adaptálása és a Jó Kormányzás 12 Alapelve alapján ELoGE magyar pályázati
és értékelési rendszerének kidolgozása. Az adaptációt elősegítő workshopok és Nemzeti Platform
előkészítő ülései mellett a szakértői egyeztetések
eredményeként jöhetett létre az ELoGE felhívás.
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Az Európai Kiváló Kormányzás Védjegy
(ELoGE) magyarországi bevezetésének előkészítése júniusban a végéhez ért, és az Európa
Tanáccsal együttműködésben végzett adaptációs
folyamatot után a valós önkormányzati működésre szabva vehette kezdetét a magyar ELoGE
program. Azok a demokrácia iránt elkötelezett
polgármesterek, akik nemcsak jól vezetik a településüket, hanem ezt szívesen meg is mutatják
mindenkinek, 2021. június 23-tól október 15-éig
jelentkezhettek a Védjegy elnyeréséért.

Tájékoztató kampány és online
tájékoztató workshop
A TÖOSZ és a megvalósításban résztvevő szervezetek kommunikációs csatornáin keresztül a
felhívás közzététele óta folyamatos volt a program népszerűsítése arról, hogy az Európa Tanács
által, a legjobb európai gyakorlatot folytató, bizonyítottan magas minőségben kormányzó helyi
önkormányzatok részére létrehozott Európai
Kiváló Kormányzás Védjegy már Magyarországon is elérhető. Az érdeklődő magyar önkormányzatok számára szervezett ELoGE tájékoztató workshopon az Európa Tanács szakértői és
a program magyar felelősei tájékoztatták a résztvevőket, valamint olyan külföldi település polgármestere is beszámolt tapasztalatairól, amely
korábban elnyerte a Védjegyet. Az ELoGE prog-
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ram részleteiről a TÖOSZ internetes oldalán www.
toosz.hu/eloge számos információ található, a
következő felhívás részleteiről weboldalunk mellett a már megszokott kommunikációs csatornáinkon, az ÖNkormányzat újságban, hírlevelünkben is tájékoztatni fogunk. Az első év tapasztalatai alapján jó szívvel ajánljuk ezt a programot,
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hiszen rendkívül hasznos településmérettől függetlenül bármely önkormányzat számára, hiszen
fontos visszajelzéseket kaphat ezáltal az önkormányzat vezetése, amit hasznosítani tud, hogy
még jobban szolgálja települése és a helyi állampolgárok érdekeit, elvárásait.
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Különleges figyelem az ELoGE körül
Az Európa Tanács elismerését kapta a település, ahol csaltak egy EU-s pályázaton – ezzel a címmel jelent meg egy újságcikk az ELoGE díjátadót követően. A cikk szerzője felhívta a figyelmünket
korábbi cikkeire az egyik ELoGE díjazottal, a Békés megyei Méhkerékkel kapcsolatos, 2013-2014-ben
történt, EU-s forrásokat érintő költségvetési csalásról és az elsőfokú, elmarasztaló ítéletről is. Mint
a cikk bevezetőjében írták: „Európai Kiváló Kormányzás Védjegyet (ELoGE) kapott a Békés megyei
Méhkerék. A település fideszes polgármesterét nemrég első fokon bűnösnek mondta ki a bíróság
jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat folytatólagos felhasználása miatt. Egy EU-s pályázaton csaltak a község vezetői.” Az újságíró azt a kérdést tette fel nekünk,
hogy ennek ismeretében rászolgál-e valójában a Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (ELoGE) használatára az önkormányzat? Pártpolitikától független szakmai szervezetként szeretnénk előre bocsátani, hogy megjelent írásokra a tisztánlátás okán hívjuk fel a figyelmet – és nem engedjük a feledés homályába merülni – különösen azok számára, akik nem követték a sajtómegjelenéseket. Válaszunk alapján született fent említett cikknek a folytatása, a teljes átláthatóság jegyében változtatás
nélkül közöljük válaszunkat:
„Köszönettel megkaptuk levelét és a megjelent cikk linkjét. Sajnáljuk, hogy a cikk megjelenése
előtt nem keresett meg bennünket, hogy álláspontunkat kifejtsük és a Védjegy Bizottság döntését
indokoljuk. Kérdésével kapcsolatban az álláspontunk a következő:
Az Európai Kiváló Kormányzás Védjegyet (ELoGE) azok a települési önkormányzatok nyerhetik
el, amelyek a Jó Kormányzás 12 Alapelvének megfelelően működnek és ezt bizonyítják. A kitüntetés nem a polgármester, hanem az adott önkormányzat működését díjazza, amennyiben teljesíti az Európa Tanács által előre meghatározott feltételeket. A pályázat során, annak feltételeként
az önkormányzatok kérdőíves felméréseket végeztek az állampolgárok, illetve az önkormányzati
dolgozók körében, illetve úgynevezett önértékelés részeként saját magukat is értékelték, amelynek bizonyítására meghatározott dokumentumokat nyújtottak be. Természetesen nemcsak megkérdezni kellett az érintetteket, hanem elégedettségükről kellett, hogy beszámoljanak az adott
önkormányzattal kapcsolatban. Méhkerék esetében a lakosságszám arányosan elvárt 300 kérdőív
helyett 344 lakossági kérdőív került kitöltésre, az önkormányzati dolgozók előírt 50%-át szintén
teljesítették 27 dolgozói kitöltéssel, így az összesítés és a szakértői értékelés alapján megfeleltek
a feltételrendszer kritériumainak. A pályázatuk két és fél hónapos időszakában az önkormányzat
hozzáállása és eltökéltsége kimagasló volt, több mint húsz főből álló munkaszervezetet hoztak
létre, amelyben hivatali dolgozók, képviselők, intézményi vezetők, munkatársak, lakosok dolgoztak együtt a Védjegy elnyeréséért.
A Tát Margit személyével kapcsolatos bírósági eljárásról a korábbiakban informálisan – nem a
pályázó önkormányzattól – értesültünk, azonban jogerős bírósági ítélet hiányában a büntetőjogi
szabályok alapján az ártatlanság vélelme érvényesül. Az Európa Tanács által előre meghatározott
feltételek között nem szerepel a pályázatból kizáró feltételként a polgármesterrel vagy más tisztségviselővel szemben folyó eljárás, így mérlegelési jogkörünk sem volt a település – egészének –
kizárását illetően. Az önkormányzatok benyújtott pályázatai alapján azt állapítottuk meg, hogy
valamennyi idei díjazott elkötelezett a Jó Kormányzás 12 európai alapelve mentén és kész további
intézkedések bevezetésére az eredmények folyamatos javítása érdekében.”
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Gyulaháza:
egy kis csoda
Szerző: Hajós Anna

A 2021 évi TÖOSZ Emlékplakett kitüntetettjei között szerepelt Bardi Béla László, Gyulaháza község polgármestere. Az ünnepélyes átadás
során értékelték az önkormányzatok érdekében
és a szervezet munkáját is segítő, elismerésre
méltó, több évtizedes tevékenységét. Arról faggattuk most, hogyan indult a pályája és mi segítette abban, hogy települése magas szinten tudjon
fejlődni, jóval kiemelkedve más, azonos lehetőségek között élő falvak, kisvárosok közül.
A kétezer lakosú község polgármestere Bardi
Béla László, akit 22 évesen választottak meg pénzügyi végzettséggel – akkor tanácselnöknek – és
azóta folyamatosan, 45 éve a település vezetője.

Bardi Béla László polgármester
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Jellemző a helyiek tiszteletére és szeretetére, hogy
a rendszerváltás óta soha nem volt a választásokon ellenfele.
– Hogy sikerült ilyen fiatalon „helyzetbe kerülni”,
és mindezt hogy élte meg?
– Abszolút véletlenül. Bár lakóhelyem Gyulaháza volt, Nyíregyházán a KIOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adóközösségén – az APEH
jogelődje – dolgoztam, csak a hétvégeken jártam haza. Mivel nagyszerűen éreztem magam a
munkahelyemen, és engem is maximálisan elismertek, sőt komoly lehetőségeket vázoltak fel
részemre, nem igen gondolkodtam a váltáson.
Munkám kapcsán elég gyakran megfordultam a
megyeházán, és egy ilyen alkalommal akaratlanul is fültanúja voltam egy beszélgetésnek, ahol az
volt a téma, hogy milyen helyzet alakult ki Gyulaházán. Természetesen bekapcsolódtam, felfedtem gyulaházi kötődésemet, és ezzel tulajdonképpen eldőlt a sorsom. Alig több mint egy hónap
múlva tanácstag, majd pár napra rá tanácselnök
lettem. Hogy mennyire nem volt ez természetes
dolog, hogy egy 22 éves vállig érő hajú fiatalember tanácselnök legyen, szeretnék elmondani két
rövid történetet. Pár nappal a megválasztásomat
követően a megyei tanácselnök váratlan látogatást tett községünkben. Mivel a „tanácsháza” kis
előteréből közvetlenül a tanácselnöki irodába
lehetett bejutni, igencsak meglepődtem a belépő
vendégen. Éppen az írógép előtt ültem, amikor
a megyei tanács elnöke belépett az irodába, és a
nagy hajamnak és a nem éppen tanácselnöki öltözékemnek köszönhetően „Kezét csókolom!”-ot
köszönt és kért, hogy szóljak az elnök elvtársnak...
Nem állítom, hogy emiatt, de rövid időn belül be

harmadik negyedév | ÖNkormányzat

43

Interjú

44

kellett vonulnom sorkatonai szolgálatra. Ez csak
azért volt érdekes, mert tanácselnökként a község katonai és polgárvédelmi parancsnoka is lettem. Pár hónap eltelt, mire ezt a nyilvánvaló joghézagot rendezték és leszereltek.
Sokkal kedvesebb dolog történt velem az óvodásokkal. A vezető óvónő, aki egyben végrehajtó
bizottsági tag és tanácstag is volt, röviddel megválasztásom után elhívott és körbevetett az óvodában. A nagycsoportban megkérdezte: „Na, gyerekek! Ki ez a bácsi?”, és meglepetésemre a gyerekek kórusban válaszolták: „Az elnök bácsi!”.
Négy óra után kicsit elgondolkodva sétáltam
haza a hivatalból, amikor is egy nagy gyerekcsoport futott és kiabált felém: „Szia Béci! Voltál az óvodában?”.
– Honnan indultak abban az időben?
– Az előbb említettem, hogy fültanúja voltam
egy megyeházi beszélgetésnek, ahol Gyulaháza
helyzetét igencsak sötétre festették. Elég legyen
annyi, hogy hivatalba lépésem előtt már egy éve
nem volt sem tanácselnöke, se vb-titkára a településnek. Utólag szembesültem azzal is, hogy a
hatályos terület- és településfejlesztési országos
tervekben Gyulaháza „szerepkör nélküli, fejlesztésre nem kijelölt egyéb településként” szerepelt.
Természetesen a település magán viselte ennek a
negatív megkülönböztetésnek minden hátrányát.
Rettenetesen nagy volt a lemaradásunk még a
szomszédos településekkel szemben is.
– Melyik volt a legnehezebb éve, és melyik a
legkönnyebb?
– Az első időszak azért is nehéz volt, mert
én is csak sodródtam az árral beletörődve sorsunkba, a megváltoztathatatlanba. Aztán egy
nagy adag „csak azért is” kezdett dolgozni ben-

nem, és akkori munkatársaimban is. Természetesen ehhez nagyon kellett az, hogy Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós Gyulaházán született, és emiatt egy kicsit az érdeklődés középpontjába kerültünk mi is. Ebben az időszakban
a legfontosabb eredményünk az volt, hogy sikerült megőrizni hivatalunk és iskolánk önállóságát. A központosítás a mi esetünkben így megállt
a termelőszövetkezetnél. Munkánk eredményeként a rendszerváltás időszakára sikerült ledolgozni elmaradásunkat.
Nem mondok újat azzal, hogy a rendszerváltozás, az önkormányzatiság egy teljesen új helyzetet teremtett, amit mi igyekeztünk maximálisan kihasználni. Nagyszerű beruházásokat sikerült megvalósítanunk, óvodát, iskolát bővítettünk,
a vezetékes víz után sikerült kiépítenünk a gázvezeték rendszert is. Közben valamennyi utunk
szilárd burkolatot kapott.
Községházát, önkormányzati éttermet, idősek gondozó otthonát, egészségügyi központot, vendégházakat, panziót építettünk. Már
1993-ban nemzetközi méretű sportcsarnokkal,
1998-ban pedig tanuszodával rendelkeztünk.
Tudatosan készültünk arra, hogy sportturisztikai helyszínné váljunk, aminek eredményeként évi 3.000-4.000 vendégéjszakát töltenek itt
az ország minden részéből érkező edzőtáborozók. Folyamatosan igyekeztünk bővíteni a turizmus, sportturizmus feltételrendszerét, a sport
és szabadidő központunkban helyet kapott egy
kétsávos automata tekepálya, kondi és fitneszterem, szauna hideg vizes csobbanóval, de rendelkezünk kis és nagyméretű villanyvilágításos műfüves labdarúgó pályával és szabadtéri
kondi parkkal is.

Az iskola a sportlétesítményekkel

A sportcsarnok
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Az repülés-űrrepülés történeti kiállítás

– 2017-es beszélgetésünkkor említette, hogy a
Farkas Bertalan szülőházában kialakított kiállítótermet szeretné jelentősen megbővíteni az önkormányzat.
– Igen. Mint ahogy az előzőekben már szóltam róla, az eddigi egyetlen magyar űrhajós, Farkas Bertalan gyulaházi származású. A szülőháza
tulajdonjogával a rendszerváltás óta önkormányzatunk rendelkezik, sőt annak bővítményeként
egy kiállító termet is létesítettünk, ahol a Közlekedési Múzeum segítségével egy repülés-űrrepülés történeti állandó kiállítást rendeztünk be.
Tudván, hogy a Közlekedési Múzeum lebontásra
kerül, és a Petőfi Csarnok repülés-űrrepülés történeti anyagának sincs helye, szerettük volna a
komplett űrrepülés történeti anyagot, és a repüléstörténet jelentős részét megszerezni, azt egy
új, 1.400 m2-es kiállító terembe elhelyezni. Sajnos azonban nekünk sem sikerülhet minden. Bár
a Petőfi Csarnok anyagát megkaphattuk volna, a
kiállító csarnok építéséhez ígért támogatás jelentős mértékben lecsökkent, de még ezt a csökkentett műszaki tartalmú kiállító termet sem sikerült
mindeddig tőlünk független okok miatt megépíteni. Ugyancsak meghiúsult egy 2017-es kormányhatározatban Kisvárda és térsége turisztikai attrakciójában szerepeltetett Gyulaházi Space Köz-
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pont beruházás is. Reménykedünk, hogy véglegesen nem kell lemondanunk arról, hogy ezen
nagy beruházások közül valamelyik községünkben megvalósuljon.
– Novemberben itt volt Budapesten a Nemzetközi Űrhajós Szövetség tanácskozása. Kiállítás is
nyílt „A Hold felfedezése” címmel a Magyar Természettudományi Múzeumban. Meglátogatták
az űrhajósok Gyulaházát?
– Erre most nem került sor. De például az űrrepülés 30. évfordulóján több mint 10 űrhajós látogatott el Gyulaházára. Érdekességként megjegyzem, hogy a Nemzetközi Űrhajós Szövetség tanácskozásának időpontjában volt napra pontosan 10
éve az az ünnepség Gyulaházán, ahol a világ első
űrhajósának, Jurij Alekszejevics Gagarinnak a
szobrát avattuk.
– Milyen fejlesztési lehetőségeik vannak most?
– Az első ötven település között bekerültünk
a Belügyminisztérium által kezelt gazdaságfejlesztési programba. Ennek kapcsán egy jelentős
mezőgazdasági beruházás előkészületei kezdődtek meg. De bent van a pályázatunk egy helyi piac
kialakítására is. Ezen túlmenően lassan a legnagyobb gondot a 30-40 évvel ezelőtt megvalósított
beruházások amortizációja jelenti. Gondolok itt
a vezetékes vízre, járdákra, az utakra, a belvíz-
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Jurij Alekszejevics Gagarin szobra

csatorna rendszerre. Ezekből a Gyulaháza-Szabolcsbáka összekötő út felújítását szeretnénk a
közeljövőben megvalósítani.
– Mennyire viselte meg a települést a koronavírus járvány?
– Sajnos a mi életünket is alapvetően befolyásolta a vírus. A legnagyobb odafigyelést az 50
férőhellyel működő idősek otthona igényelte és

igényli. Örömteli, hogy mind az 50 gondozott,
és valamennyi intézményi dolgozó is rendelkezik védettséggel.
– Gyermekei, családja folytatja a közszereplést?
– A két fiam helyi önkormányzati képviselő,
míg lányom a megyei kormányhivatal osztályvezetője. Bár még nem közszereplők, de ki ne hagyjam, hogy három csodálatos unokám van.

Gyulaházai látkép
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Zalakaros:
a legek városa
Szerző: Hajós Anna

Ahogy Magyarországon máshol is, úgy történt
Zala megyében: a két világháború között olajat
és földgázt kerestek. Több fúrás sikeresnek bizonyult, ám a siker nemcsak az olaj megtalálásával
történhetett, hanem például, mint Zalakaroson, a
helyette feltörő melegvíz hozott nagyszerű változást egy kistelepülés életében. A megye dél-keleti
részén, Keszthely és Nagykanizsa között fekszik a
ma már gyógyhelyminősítést is elnyert, és városi
rangra emelkedett üdülőváros. A hazai statisztikák szerint a leglátogatottabb, legtisztább, legbiztonságosabb, sőt a legvirágosabb hazai települések között van. Büszkék a múltjukra, hiszen még a
közeli dombon lévő kilátó is egy fúrótornyot idéz

meg formájával. A gyógyvíznek köszönhető fejlődés során kapott előbb nagyközségi rangot, majd
1997-ben város címet. Novák Ferenc polgármester harmadik ciklusát tölti Zalakaros élén. Őt kérdeztük az eddigi eredményekről és a terveikről.
– Mi az eredeti foglalkozása?
– Magyar-történelem szakos tanári diplomám
van, majd elvégeztem a népművelés szakot. 1982ben itt a kultúrház igazgatója lettem. 2010-ben
választottak meg először polgármesterré.
– Háromszor nyerte meg eddig a választást. Mit
gondol, miért bíznak meg önben az itt élő emberek?
– Különböző karakterű emberekkel tudtam
és tudok együtt dolgozni Zalakaros érdekében.

Novák Ferenc polgármester
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A közösségépítéshez ez és a bizalom elengedhetetlen; ezt talán már itt a településen az előző munkahelyeim során sikerült elérnem. Erre büszke vagyok.
– A zalakarosi gyógyfürdő ma már nemzetközileg elismert. Hogy született meg?
– 1962-ben találtak rá a szénhidrogén kutatás
során feltörő meleg vízre. 1965-ben döntött úgy az
akkori tanács, hogy ezt hasznosítani kell. Azóta
31 millió ember, három magyarországnyi látogatta
meg, ki gyógyulást, ki pihenést, üdülést keresve.
Teljeskörű gyógyászati szolgáltatást nyújt, a rendszeres orvosi ellenőrzés lehetőségével. A 2020-21es különleges helyzetből, amit a pandémia okozott, is ki fogunk lábalni. Ugyanis akkor a meglévő 15 szállodánk hosszú ideig zárva volt.
– Kik látogatják a várost?
– A vendégeink 75 százaléka magyar, 25 százalék pedig külföldi. Eddig főleg németek és osztrákok érkeztek, most megnőtt a cseh vendégek
száma. Minden évben komoly díjakat nyerünk a
város szépítéséért. Most tartottunk testületileg
megbeszélést a város szállodáinak vezetőivel, hogy
milyen lépésekre van szükségük, miben tudunk
segíteni, együttműködni, hiszen Zalakaros vendéglátásának kilencven százalékát ők biztosítják.
És az ott dolgozókon kívül még sokan működnek
a háttériparban. Ez pedig nem elhanyagolható.
– A falusi vendéglátásnak is van szerepe a
sikerben?

– Nálunk ilyen nincs, csak a környező községekben. Speciális szabályok vonatkoznak a magánszállásokra, ezekből található itt mintegy 350. Az
adóbevételek tíz százalékát biztosítják a magánszállások. Összességében Zalakaroson több mint
hatezer férőhely várja a vendéget.
– Az önkormányzat tulajdonában van a fürdő?
– 97,5 százalékban igen, a település a tulajdonos, és 2,5 százaléknyi további részvény a dolgozói alapítványé. Fontosnak gondoltuk, hogy legyen
részük és beleszólásuk. 1978-ban a feltörő termálvizet gyógyvízzé nyilvánították, majd a városunk elnyerte a gyógyhely-minősítést is. A hazai
39 ilyen rangú település között vagyunk. Folyamatos a fejlesztés, előbb a klasszikus, medencés
fürdőből fedett lett, azután további lépések következtek és a gyógyászaton, gyógymedencéken kívül
ma már élménymedence, csúszda is várja az ideérkezőket. Lett gyermekvilág, hogy ide vonzzuk a
családosokat is. További nagy beruházásként egy
gyógyhelyi központot alakítottunk ki, ami idén
nyáron kezdett működni.
– Milyen betegségekre jó ez a gyógyvíz?
– 2000 méter mélyből tör fel, alkáli-kloridos,
hidrogénkarbonátos, benne a jód, bróm, kén és
fluor együttes jelenléte egyedülálló Európában.
A vízkészlet nagysága miatt is a legjelentősebbek
egyike. Nőgyógyászati betegségekre, fogágy megbetegedésre, mozgásszervi panaszokra, sebészeti

A zalakarosi gyógyfürdő bejárata
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utókezelésekre, bőrgyógyászati problémákra javasolt ez a gyógyvízkúra.
– A szállodai és vendéglátó tevékenységek mellett mivel foglalkoznak az ott élők?
– Szinte minden a turizmushoz köthető. A gyógyvíz születéséig a szőlő és a gyümölcstermesztés volt
ezen a területen a legfontosabb megélhetési forrás
és régi okirat is leszögezi, hogy Karosnak „kocsmája és árumegállítási joga vagyon”. De a bor szerepet kapott akkor is, amikor a hatvanas években
a vezetők döntöttek arról, mi legyen a feltörő termálvízzel. Segített a helyes határozat létrejöttében, a fürdőépítés meghozatalában… A zalai borlovagrend tagja vagyok magam is. 26. éve tartjuk a
borünnepünket, nagyon sikeres a kannavirág fesztiválunk és a városnapi rendezvényeink. Népszerűek a borozóink is.
– Milyen különleges szőlőfajtát termesztenek?
– Valószínűleg csak itt terem a tónai fehér, amely
a középkorból fennmaradt. Ez nem hivatalos fajta,
nem elismert. Minden évben meghirdetjük a „Város
bora” versenyt, hogy a földrajzilag meghatározott
területünkön működő szőlősgazdák, borászok
melyik bora kapja meg ezt a megtisztelő címet. Idén
ezt a rangot a miháldi Cabernet Franc-Merlot, és a
nagyradai Cézár pincészet 2020-as Chardonnayja érte el. Itt van Márton nap, az újbor ünnepe, és
úgy tűnik, nagyon jó minőségű borok születtek.
– Közmunka és közmunkások?
– Amikor a közmunka program elindult, vásároltunk térkőgyártó gépet, és a dolgozók büszkék
voltak a munkájukra, hiszen látták, hogy épül
és szépül a város. Országos mintaprogram lett
belőle. Most elsősorban a környező településekről tudunk foglalkoztatni embereket.
– Minek a létrehozására, megteremtésére a
legbüszkébb?
– A városháza tanácstermében kinn van az
1254-es okirat, amelyben a település első említése történt még Korus néven, azután a Virágos
Magyarországért pályázatokon szerzett okleveleink, kitüntetéseink. A nemzetközi kapcsolataink,
amelyekre büszke vagyok, és persze a beszélgetésünk elején felsorolt „legekre”, amelyek jellemzik ezt a várost. Ám úgy gondolom, ez nemcsak
az én eredményem, hanem benne van mindebben az elődeim, munkatársaim munkája is. Igye-
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keztem tovább vinni és nyilván újdonságokat is
bevezetni. Mint például a bornapokat, amelyet én
indítottam el, még amikor a turizmussal foglalkoztam. Vagy új hagyományként az Orbán ünnepet. És megerősödött a borkultúra ápolása. Több
szakmai kitüntetést is kaptam mindezért. Végül
is büszke vagyok arra, hogy a város első embere
lehetek és képviselhetem Zalakarost.
– Vannak-e testvértelepüléseik, és mennyire
szoros a kapcsolatuk?
– Három is, a német Puchheim, az osztrák
Asperhofen és a lengyel Olesno. Nem én választottam ki őket, de szerencsés vagyok, hogy a fő szempont a kultúra és a turizmus iránti közös érdeklődés volt. Ott voltam az első pillanattól mindegyik kapcsolatfelvételnél. Mindenképpen az volt
a törekvés, hogy ne protokolláris legyen, hanem a
polgárok számára teljen meg valós tartalommal.
Ez jól működik. Most október 9-én volt itt a bajor
küldöttség és megerősítettük a harminc éve tartó
együttműködést. A másik ilyen lépés volt a közelmúltban, hogy 15 lengyel és ugyanennyi magyar
fiatalunk találkozhatott és együtt lehetett. Fontos
egymás kultúrájának a megismerése és tisztelete.
– Hogy vészelik át a Covidot?
– Amikor a járvány elkezdődött, mindenki a
gazdasági nehézségeket figyelte és tárgyalta, mi
is mintegy 300 millió forintos veszteséget könyvelhettünk el, az adók csak jövőre márciusban
érkeznek, azonban addig is működtetni kell a települést. Furcsa érzés volt látni a gyönyörű, virágos tiszta utcákat, egy lélek nélkül. Míg az egészségügyi részt jól átvészeltük, a gondot a mentális
állapot okozza, hiszen nem működhettek a megszokott közösségek, leépültek az emberi kapcsolatok. A maszk eltakarta a mosolyt…
– Érdekes a város címere…
– A természetközeliségre utal a zöldlombú fa,
a rátekeredő kígyó pedig a gyógyászatra, a gyógyvízre, ahogy a patikák jelvénye is.
– Mióta tagja a település a TÖOSZ-nak?
– Zalakaros egyike volt a szövetséget alapító
tagoknak, akkor a polgármester társelnök is volt.
Azután 2010-ben átléptünk a Kisvárosok Szövetségébe, ahol fontos szerepeket tölthetek be. Most
viszont idén visszaléptünk, mert fontosnak érezzük az odatartozást.
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Szombathely
Közösségi Bérlakás
Rendszerének (KBR)
bemutatása
Szerző: Károlyi Ákos, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzője

A KBR kialakulásának előzményei
Magyarországon a rendszerváltást követően lezajlott lakásprivatizáció az önkormányzati lakásvagyont drasztikusan csökkentette, 1990-ben a
meglévő 721 ezer lakás 85%-át értékesítették az
önkormányzatok. A rendszerváltáskor inkább a
jobb minőségű lakások kerültek ki az önkormányzatok tulajdonából, az így megmaradt, leromlott
állagú lakásokban szociális problémákkal küzdő
háztartások élnek. A szociális bérlakások iránti
igény és a rendelkezésre álló bérlakás-állomány
közötti rés jelenleg is folyamatosan növekszik.
Szombathelyen a bérlakás privatizáció következtében nagyságrendileg 7 %-kal csökkent a szociális célra bérbeadható lakások száma. A városban jelenleg 2.066 bérlakás van az önkormányzat tulajdonában.
A rászorulók részéről szociális célú bérlakásokra
benyújtott igénykérelmek száma évről-évre növekedett, a keresleti igényeket az önkormányzat a
rendelkezésre álló szűk bérlakás kínálatával korlátozottan volt képes kezelni. A 2013-ban Szombathelyen fennálló lakhatási nehézségek nagyságát jelzi, hogy az adott évben 6 helyreállított bérlakásra 145 igénykérelem került benyújtásra. 2013ban a KSH adatai alapján, piaci átlagáron számolva
az új lakások négyzetméterenkénti ára megköze-
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lítette a bruttó 300 ezer forintot, így egy 50 m2
alapterületű új lakás eladási ára nagyságrendileg
15 millió Ft volt. Egy használt 50 m2 alapterületű
lakás négyzetméterára átlagosan 160 ezer Ft volt.
Ennek alapján az önkormányzat számára 150 új
bérlakás vásárlása 2,3 milliárd Ft-ba, míg 150
használt lakás vásárlása 1,2 milliárd Ft-ba került
volna. Ilyen mértékű saját forrás sem akkoriban,
sem napjainkban nem áll rendelkezésre az önkormányzat számára, ezért a probléma megoldására
más, újfajta megoldást kellett keresni.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében 2013-ban a Habitat for Humanity
Magyarország Alapítvány által a lakhatási szegénység témakörében elkészített szakmai anyagok, valamint a budapesti székhelyű Városkutatás Kft.-vel folytatott egyeztetések terelték a közös
gondolkodást abba az irányba, hogy a városban
fennálló lakhatási problémát a magántulajdonban lévő lakások önkormányzati bérlakás rendszerbe történő bevonásával orvosolja.
A szakmai együttműködés eredményeként az
önkormányzat már 2014-ben megfogalmazta a
KBR elődjét, a Szociális Lakásügynökség (SZOL)
helyi koncepcióját. A SZOL tervezett feladata volt,
hogy segítse a magántulajdonban lévő lakások szociális céllal történő bérbeadásának szervezését,
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Főbb dilemmák – kockázatok minimalizálása

koordinálását, az önkormányzat által meghatározott átlátható feltétel és szabályrendszer mentén.

A KBR bevezetésének dilemmái
A lefolytatott szakmai egyeztetések tapasztalatai
alapján a KBR felállításával kapcsolatban számos
dilemma merült fel, amelyek közül a legfontosabbak az alábbiak voltak:
•• lakhatásra alkalmas és valós lakáskínálat felkutatása, a lakástulajdonosok meggyőzése,
érdekeltté tétele az ingatlan szociális célú
hasznosításában;
•• humánus és igazságos bérlőkiválasztási
rendszer kidolgozása olyan módon, hogy a
szociálisan rászorult leendő bérlő számára
hosszú távon is megfizethető, biztos lakhatást biztosítsunk;
•• miként tehető a KBR gazdaságos, finanszírozható, ezáltal fenntartható (külső források
beemelése nélkül is működtethető) rendszerré;
•• standard működési mechanizmus megal
kotása, amely biztosítja az átláthatóságot és
adaptálhatóságot más önkormányzatok számára.
Az önkormányzat saját hatáskörben igényfelmérési céllal, kvantitatív, kérdőíves lekérdezést
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végzett a rendszerbe potenciálisan bevonható
lakástulajdonosok körében. Szakmai együttműködés keretében bírósági végrehajtókkal, szociális szakemberekkel, közjegyzőkkel, a lakhatási szegénység problémakörében jártas szakmai
szervezetekkel egyeztettünk azért, hogy a KBR a
fenti dilemmákra adekvát válaszokat adó, hatékonyan működő rendszerként kerülhessen bevezetésre. A válaszok közös jellemzője volt, hogy minden esetben a lehető legkisebb mértékű kockázatot jelentő (egyúttal a rendszer fenntarthatóságát szolgáló) válaszokat igyekeztünk megadni
a fenti kérdésekre, az alábbiak szerint:
1. A lakástulajdonosok meggyőzése: a KBRben az adott ingatlan bérleti díja úgy kerül
megállapításra, hogy a piaci bérleti díj 15%kal (a lakás szociális célú hasznosítása után
igénybe vehető személyi jövedelemadó kedvezmény mértékével) kerül csökkentésre – a
bérbeadó így akkora összegű bérleti díjhoz jut,
mint amekkora összegű bérleti díjat kapna
akkor, ha legálisan, egyéb célra adná bérbe
ingatlanát. Mindezek mellett a KBR-ben az
önkormányzat a bérbeadásból származó,
jelentős kockázatokat vagy teljesen átvállalja
a bérbeadótól (például a nemfizetés kockázatát), vagy jelentősen csökkenti azokat (az
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albérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásával vagy a 3 havi bérleti díjnak megfelelő kaució vállalásával).
2. Bérlőkiválasztás: a szociálisan rászoruló,
de az ingatlan fenntartására és megóvására
képes bérlőket az önkormányzat lakásügyekkel és szociális ügyekkel foglalkozó (a leendő
bérlő családi, szociális és egyéb helyzetét pontosan ismerő) szakemberei választják ki az
önkormányzatnál lakáskérelemmel rendelkező személyek közül.
3. Fenntarthatóság: a KBR fenntarthatóságának záloga, hogy olyan bérlő kerüljön kiválasztásra, aki a lakás költségeit hosszú távon
képes fizetni, ha szükséges, akkor igénybe
véve az önkormányzat támogatási rendszerét. Előzőek mellett a KBR működtetése az
önkormányzati lakásgazdálkodáshoz rendelkezésre álló humán erőforrással és infrastruktúrával történik, így a működtetés költsége elenyésző a program társadalmi hasznosságához mérten.
4. Átláthatóság, adaptálhatóság: a KBR mindenki számára elérhető, közérthető módon
megfogalmazott szabályzat alapján működik,
önkormányzati forrásból, amelynek mértéke
és felhasználása az önkormányzat költségvetési rendeletén keresztül mindenki számára

forintra pontosan követhető. Mivel a program központi jogszabályok mentén került
kialakításra, és országosan meglévő társadalmi problémára reflektál minimális költségigénnyel, ezért az adaptálhatóság a program egyik sajátossága.

A KBR működése
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020
februárjában fogadta el a Szombathelyi Közösségi
Bérlakás Rendszer működtetéséről szóló szabályzatot. A cél az volt, hogy ne jogszabályi keretben
kerüljön meghatározásra a KBR feltételrendszere
és működése, hanem az átláthatóság jegyében egy
mindenki számára jól érthető, egyszerűen felépített szabályzat készüljön. A Covid-19 járványhelyzet miatt a rendszer csak 2020 őszén, időbeli késéssel tudott elindulni. A szabályzat értelmében, a
hatékonysági és fenntarthatósági szempontokat
is figyelembe véve a rendszer három szereplőből
áll: a lakástulajdonos, a bérlő, és az előző személyek között közvetítő, valamint a kockázatokat
átvállaló/csökkentő helyi önkormányzat.
A KBR működési mechanizmusa a következő:
1. Regisztrációs kérelem: a lakásingatlan tulajdonosa 4 alapinformációból álló, egyszerű,
érthető regisztrációs kérelmet nyújt be az
önkormányzathoz.

A KBR szereplői
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2. Jogosultság ellenőrzése: a lakástulajdonos
ingatlan feletti rendelkezési jogát, valamint
az ingatlan esetleges terheit az önkormányzat ellenőrzi (haszonélvezeti jog és/vagy végrehajtási jog kizáró körülmény).
3. Állapotfelmérés: az önkormányzat elvégezteti az ingatlan műszaki állapotfelmérését,
és dokumentáltatja azt, valamint saját költségén érintésvédelmi és gáz műszaki-biztonsági, továbbá a bérleti díj mértékére vonatkozó szakvéleményt készíttet.
4. Ingatlan nyilvántartásba vétele: amennyiben a lakástulajdonos elfogadja a felajánlott
bérleti díjat, az önkormányzat az ingatlant
nyilvántartásba veszi.
5. Bérlőkiválasztás: az önkormányzat a beadott
lakáskérelmek igénylői közül (a fentiekben írt
előkészítés alapján) a helyben működő Szociális és Lakás Bizottság döntése alapján kiválasztja az ingatlan bérlőjét.
6. Szerződéskötés: a szerződéskötés folyamatában az önkormányzat és a lakástulajdonos
között bérleti szerződés, míg a bérlő és az
önkormányzat között albérleti szerződés jön
létre, közjegyzői okiratba foglalt szerződéssel.
7. Birtokbaadás: megtörténik a birtokbaadás, és
a bérlő az ingatlan közüzemi szolgáltatóknál
fogyasztóként nyilvántartásba veteti magát.

Fenntarthatósági szempontok a
működtetésben
Az önkormányzat szempontjából a rendszer
működtetése gazdaságos, alacsony költségvetésű. Nem kell külön szervezeti egységet létrehozni, az önkormányzat rendelkezik mind a bérlőkiválasztáshoz, mind a KBR üzemeltetéséhez
a kellő szakértelemmel. A KBR-be bevont lakások egyszeri költsége cca. 100.000 Ft/lakás, ami
magába foglalja az érintésvédelmi és gáz műszakibiztonsági szakvéleményt, valamint a közjegyzői díjat. A rendszer működése az alacsony költségek miatt előre tervezhető, külső forrást nem
igényel, a döntéshozatal pedig kizárólag szervezeten belül zajlik.
A bérlőkiválasztás jól átgondolt módszerekkel
történik: előzetesen környezettanulmány készül a
leendő bérlővel, így megvalósul a személyes kontaktusfelvétel, a szociális munka professzionális eszközeivel pedig kiszűrhetőek a kérelmezők
közül azok, akik esetlegesen hátralékot halmoznának fel, vagy „lelaknák” az ingatlant. Konkrét példaként említhető, egy 59 m2 alapterületű,
2 szobás, távhős lakás, amelynek megállapított,
15%-kal csökkentett havi bérleti díja 85.000 Ft, a
havi 30.000 Ft bérleti díj támogatás igénybevételével a 2 fő felnőttből és 2 fő 18 év alatti gyermekből álló család ténylegesen 55.000 Ft bérleti

A KBR eljárásrendje és működési mechanizmusa
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díjat fizet ki havonta. Szombathelyen az elmúlt
egy évben a KBR-ben nem képződött sem lakbér, sem közüzemi díj hátralék, ami a rendszer
sikerességét jelzi fenntarthatósági szempontból.
A lakástulajdonos szempontjából szintén érvényesülnek a fenntarthatósági szempontok, mivel
a lakásingatlanát az önkormányzat részére szociális céllal hasznosítja, ezért adómentességet kap.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 74/A. §-a szabályozza a lakás önkormányzatnak történő bérbeadásából származó jövedelem adózását. Ilyen esetben a bevétel teljes összege
jövedelemnek minősül, ám erre 0%-os személyi
jövedelemadó vonatkozik.

Átláthatósági szempontok a
működtetésben
A KBR-be bekerülés feltételeit és a működési
mechanizmusát mind a bérlő, mind a lakástulajdonos szempontjából egyértelmű, átlátható feltételrendszer szabályozza. A KBR indulásakor nem
jogszabályi keret, hanem szabályzat jött létre, ami
egyszerű, mindenki számára könnyen érthető,
átlátható. A finanszírozás saját önkormányzati
forrásból valósul meg, a pénzösszeg felhasználásáról a közgyűlés dönt, a pénzmozgás számlákkal igazolt, éves zárszámadási jelentés keretében
ellenőrizhető. A szakmailag megalapozott bérlőkiválasztás garantálja a lakásingatlan tulajdonosa számára azt, az ingatlan állapotának megőrzésére képes bérlő részére kerül bérbeadásra
a lakása (ez egyúttal önkormányzati érdek is). A
bérlő számára a lakásingatlan előzetes állapotfelmérése, valamint a felek között azonos feltételekkel megkötött, minimum 3 évre szóló bérleti szerződés biztosítja, hogy megfelelő állapotú ingatlant vehet bérbe hosszútávon. Az önkormányzat
részéről az ingatlan állapotának, a közüzemi díjak
megfizetésének ellenőrzésére, a lakástulajdonos
előzetes értesítését követően évente legalább két
alkalommal sor kerül.

Gazdaságosság szempontjai a
működtetésben
Az önkormányzat számára legfőbb gazdasági
előny, hogy nem kell a szociális célú bérlakások
tulajdonjogát megvásárolnia (vagy ilyen laká-
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sokat építenie), a bérleti jogviszony fenntartása
olcsóbb konstrukciót jelent. A KBR minimális
anyagi ráfordítással (egyszeri 100.000 Ft/lakás)
üzemeltethető, és bizonyos méretarányig nincs
szükség külön személyi és tárgyi feltételek biztosítására, mivel a KBR az önkormányzat szervezeti
rendszerében integráltan működik. Emiatt a KBR
nem hordoz magában párhuzamos szolgáltatásnyújtást, a kérelmeket azok a lakásügyi ügyintézők kezelik, akikhez az önkormányzati szociális
bérlakás állomány kezelése és a szociális ügyek
intézése is tartozik. Az igénykérelmek benyújtása
és elbírálása elektronikus felületen zajlik, amely
költséghatékony megoldás, környezetvédelemi
szempontból pedig szimbolikusan is példamutató tendenciát jelez.
A lakástulajdonos szempontjából is gazdaságos
(ezáltal motiváló a KBR-hez csatlakozni), mivel
a lakás egyéb célú piaci hasznosításával elérhető
összegű (több évre garantált) bérleti díjat érhet el
a piaci bérbeadáshoz képest jóval kisebb kockázatok vállalása mellett. Továbbá az önkormányzat a teljes adminisztrációs és ügyintézési terheket is átvállalja, mivel a bérleti szerződés megkötése, a bérleti díj kezelése, az ingatlan állapotának
ellenőrzése az önkormányzat feladata.
A bérlő oldaláról legfőbb gazdaságossági szempont, hogy a szokásos piaci árhoz képest legalább
15%-kal csökkentett bérleti díjat fizet, a bérleti díj
minimum 3 évig fix, kiszámítható. A bérlőnek
nincs többhavi kauciófizetési kötelezettsége sem.

Hatékonyság és hatásosság
szempontjai a működtetésben
A KBR-en keresztül a szociálisan rászorulók széles köre elérhető, mivel a jogosultsági szempontok
kialakításakor az elsődleges szempont a bérlakáshoz jutás megkönnyítése volt. A rászorulók számára bérlakás kiutalása valós életmódváltozást
generál, mivel életfeltételeik pozitív irányba változnak. A bérlők között megtalálhatóak egyedülállóak, gyermeküket egyedül nevelő anyák, egyés többgyermekes családok, pályakezdő fiatalok
és nyugdíjasok is. A KBR létrehozásának társadalmi előnye, hogy erősíti a közösségi együttműködést, szemléletformáló hatással bír, mivel
a tulajdonos szociális céllal hasznosítja ingatla-
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nát. A KBR hátrányos helyzetű társadalmi rétegeket segít előnyhöz jutni, ezért a tolerancia és szolidaritás, mint szociálpolitikai értékek is megjelennek. A KBR országos szintű jó gyakorlatként
beépülve a szociális ellátások rendszerébe képessé
válhat az állampolgárok széles köreit aktivizálni,
mivel a pozitív tapasztalatok idővel arra ösztönzik
az ingatlantulajdonosokat, hogy egyre nagyobb
számban vonják be kiadható lakásaikat a KBR-be.

Adaptálhatóság szempontjai a
működtetésben
A KBR egyszerű, olcsó, átlátható működési mechanizmusának köszönhetően könnyen adaptálható
más önkormányzatok számára, figyelemmel arra
is, hogy a lakhatási szegénység évtizedek óta megoldatlan társadalmi problémája nem szombathelyi, hanem milliókat érintő országos jelenség.

A KBR eredményei, jövőbeni célok
A KBR előnye, hogy azok az egyének, családok,
akik KBR lakáshoz jutnak, azonnal kikerülnek az
önkormányzati bérlakást igénylők köréből, ezáltal olcsóbb, szociális célra kiutalható lakások szabadulnak fel a rendszerben az alacsonyabb társadalmi státuszú rétegek számára. Tehát az önkormányzat kettős segítséget nyújt, hiszen egyrészt

KBR bérlakáshoz juttat bérlőket, másrészt az
önkormányzati bérlakásrendszerben is felszabadul ugyanennyi számú bérlakás más rászorulók számára. Évente 15-20 lakásingatlan bevonását céloztuk meg a piaci szektorból a KBR-be (15
lakást sikerült bevonni egy év alatt), így reményeink szerint 5 év alatt közel 100 családnak tudunk
lakhatást biztosítani, ezáltal nagymértékben csökkennek a bérlakás rendszerben rejlő feszültségek.
Összességében a KBR Szombathely Megyei Jogú
Városban egy jól működő, hatékony helyi kezdeményezés a szociális problémák enyhítésére.
A rendszer egyszerűen felépített, átlátható, a részfolyamatok könnyen kontrollálhatók. Gazdaságos,
előre tervezhető, ezért jó gyakorlatként könnyen
adaptálható más önkormányzatok számára is.
A szakmai apparátus a bérlakásgazdálkodással és
szociális ügyekkel foglalkozó önkormányzatoknál
rendelkezésre áll, a döntések demokratikusak, ezért
a KBR-ben a gyors problémareagálás a jellemző.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint megvalósító szervezetnek szándéka,
hogy a KBR országos szintű szociálpolitikai modell
lehessen, segítve ezzel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok lakhatási problémáinak megoldását, valamint más önkormányzatok szociális szolgáltatásnyújtásának fejlesztését.

A KBR társadalmi hatásai
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Épületfelújítási
Keretrendszer segíti
ezentúl
az önkormányzati
klímacélok
megvalósítását
Szerzők: Budai Henrietta, Ujlaky István (HuGBC)

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) 2021. november 9-én jelentette
be, hogy a BUILD UPON2 elnevezésű, H2020 projektben megszületett egy olyan keretés indikátorrendszer, mely lehetővé teszi a városok számára az épületenergetikai
felújítások valódi hatásainak figyelemmel kísérését és számszerűsítését. Az eszköz
felerősíti a nemzeti épület-felújítási stratégiák helyi hatékonyságát és végrehajtását.
A 2019 nyarán 8 ország partnerségével indult
BUILD UPON2 nemzetközi projekt egy többszintes ép ületfelújítási keretrendszer kidolgozását és tesztelését célozta meg a 2050-re kitűzött
európai karbonsemleges épületállomány eléréséért. A 2021. november 9-i hazai záróeseményen a
HuGBC magyar konzorciumi partnerként az eredményeket ismertette, Budaörs mintavárosként,
Budavár, Kispest és Szombathely pedig követő
városként a tapasztalatokat és a további terveket
osztotta meg a hallgatósággal.

Környezeti indikátorok
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A projekt eredményei
A projekt két és fél éve alatt nemzeti irányítóbizottságok és a bevont városok támogatásával 2020ban elkészült a keretrendszer első, majd 2021 októberében többkörös finomhangolás után a végleges
verziója. Budaörs mintavárosként workshopokon
vizsgálta, hasznosak-e a javasolt mutatók, vajon
rendelkezésre áll-e a szükséges mennyiségű adat,
van-e megfelelő adatgyűjtő rendszer, és van-e elegendő – technikai, pénzügyi és humán – erőforrás a sikerhez.
Beleznay Éva, a HuGBC vezető fenntarthatósági tanácsadója, a projekt szakmai vezetője
elmondta: „A közös gondolkodás eredményeképpen
végül négy környezeti, négy társadalmi és öt gazdasági indikátor jött létre. Ilyen mutató például
a CO2-kibocsátás csökkentése, az energiaszegénységből kikerült háztartások százalékos aránya, a
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beltéri levegő minőségének javítása vagy az energetikai felújítási munkák révén támogatott munkahelyek. Ezt az indikátorrendszert olyan források
egészítik ki, amelyek segítik a városokat az adatgyűjtésben, és az eredményekről szóló jelentések
hatékony elkészítésében. Az adatok tekintetében
az egyszerű, könnyen hozzáférhető, az összehasonlíthatóság érdekében egységes adatok gyűjtése
a cél, módszertanilag pedig fontos, hogy rögzítsék
azokat. Ha pedig becslésre támaszkodnak, akkor
ennek módszertanát is rögzítsék az önkormányzatok. Költségek mindig lesznek, de fontos, hogy
ezek ne jelentsenek akkora terhet, ami kizárja a
használatot.”

A mintaváros tervei, a következő
lépések
Budaörs, a magyar mintaváros régóta elkötelezett
a klímavédelem területén. A BUILD UPON2 projekt nagymértékben segítette az önkormányzatot a
céljai elérésében. A keretrendszert hat plusz három
önkormányzati épület megvizsgálásával tesztelték, és azonnal látszott, hasznos lesz. Szeptemberben a képviselő-testület úgy határozott, hogy
a keretrendszert első körben bevezeti az önkormányzati épületállományra, illetve azokra a projektekre, ahol ez alkalmazható. Mindezeken túl
szeretnének olyan képzéseken részt venni, amelyeket a téma releváns képviselői tartanak.
„Az egyik nagy kihívás az adatok hiányossága,
illetve rendszerezése volt, ugyanis a folyamatosan gyűjtött adatok az önkormányzat különböző
irodáinál landoltak. A projektnek köszönhetően
elindult egy egységes, folyamatosan koordinált
adatgyűjtés, ami jelenleg jól működik az önkormányzatnál, ugyanakkor a lakossági adatokra,
és a szolgáltatószektor épületfelújításaival kapcsolatos adataira egyáltalán nincs rálátásunk,
ehhez országos szintű adatgyűjtésre volna szükség” – mondta el Szabó Sándor, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal pályázati koordinátora.
A lakossági adatgyűjtésben a jövőben segíthetnek az önkormányzat által évente kiírt energiahatékonysági korszerűsítési pályázatok, melyek a
tervek szerint teljesebb körű adatszolgáltatást igényelnek majd, és nyomon követik a források felhasználásának hatékonyságát egy meghatározott

www.toosz.hu

időszakig. A legfontosabb jövőbeli feladatnak Szabó
Sándor egy dedikált „klímareferens” kinevezését
tekinti, aki napi szinten összefogja és koordinálja a
folyamatokat, biztosítsa az érdemi továbblépést, és
hosszú távon javítsa az eddig elért eredményeket.

Társadalmi indikátorok

Nemzeti szintű hatás
A BUILD UPON2 projekt országos szinten is
érezteti a hatását: a felújítás előnyeinek mérésére
szolgáló új, holisztikus megközelítés révén a helyi
önkormányzatok most adatokat tudnak szolgáltatni a nemzeti Hosszú Távú Felújítási Stratégiához (LTRS), amely elkészítése minden EU-tagállam számára kötelezettség. Ha a keretrendszer
indikátorait a tagállamok sablonként használják
a stratégiáik nyomon követésére, biztosítani tudják, hogy minden követelménynek megfeleljenek,
megkönnyítve az Európai Bizottság számára az
előrehaladás értékelését.

Gazdasági indikátorok

Az Épületfelújítási Keretrendszer Módszertani Kézikönyve hamarosan elérhetővé válik a
HuGBC honlapján.
A BUILD UPON2 projekt az Európai Unió
Horizon 2020 kutatási és innovációs programja
támogatásával valósul meg, a 840926 számú támogatási szerződés alatt. (LC-SC3-EE-16-2018)
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PikNik Mozi
Az innovatív közösségépítő
rendezvény
A PikNik Mozi 2018-ban indult útjára és
azóta közel 100 településen bizonyította,
hogy a szabadtéri mozizás élménye egy
olyan közösségépítő program, ami mindenki
számára ugyan azt az élményt nyújtja, ezért
is titulálják az év rendezvényének a legtöbb
településen.
De mi is az a PikNik mozi, tettük fel a kérdést Hegedűs Csabának, az UP Kommunikációs és Média Kft. ügyvezetőjének, aki
egyben a rendezvény ötletgazdája is.
A PikNik Mozi valójában egy szabadtéri mozi,
ami egy késő estig tartó rendezvény, ahova az
arra kilátogató vendégek már délutántól megérkeznek pokrócukkal, piknik kosarukkal. Egy
különleges eseményt szerettünk volna létrehozni, mert úgy gondoltuk, hogy az emberek
már sokkal inkább vágynak egy új élményre,
mint egy sokadik tehetségkutatós énekes fellépésére.
Hogy kell elképzelni a PikNik Mozit?
A filmvetítés naplementekor kezdődik, de már
2-3 órával előtte elindul a vendégvárás, majd a
napnyugtakor éledező fényfüzérekkel és a kézzel készült mécseseinkkel egy olyan atmoszférát teremtünk, ami fontosabb, mint maga a
film, hiszen mindig azt hangoztatom, hogy
nem feltétlen a film a lényeg, hanem a hangulat, amit megteremtünk.
Csak a technikát telepítik és üzemeltetik?
Nagyon fontos, hogy a PikNik Mozi egy csomag, ami nem csak a technika telepítését és
üzemeltetését, illetve a hangulatvilágítási el-

meket tartalmazza, hanem a rendezvény két
irányú kommunikációját is, ami egy online és
egy offline kampányt jelent. Az online kommunikáció alatt egy geo-targetált Facebook hirdetést, míg az offline kampány alatt moziplakátok gyártását értünk.
Milyen filmek közül lehet választani?
Több tízezres a lista, ezért jellemzően egy szűkített listát ajánlunk. Természetesen a csomagajánlatunk tartalmazza a film jogdíját is.
Mi történik, ha esik az eső?
Előre meghatározunk egy esőnapot is és, ha
kérdőjelesnek látjuk a rendezvényt megelőző
napon az időjárást, az OMSZ-től lekérünk egy
hivatalos előrejelzést és annak alapján döntünk a rendezvény megtartásáról vagy az esőnapra való áttételéről.
2022-re vannak már foglalásaik?
Igen, sőt! A Partnereink jelentős része már november, december hónapban befoglalja a számukra leginkább megfelelő dátumot, hiszen
tudják, hogy minél később foglalnak, annál
kevesebb alternatíva marad.
Ha bővebb információt szeretnének megtudni
a szolgáltatásunkról, azt ajánljuk, látogassanak el a www.upmedia.hu weboldalra, ahol
minden további információt megtalálnak.
Kapcsolat:
E-mail: info@mediaup.hu
Mobil: +36 30 473 8365
UP Kommunikációs és Média Kft.
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KÖRNYEZETÁPOLÁS MESTERFOKON
minden település számára

A téli időszakban a nagy mennyiségben leesett hó azonnali eltávolítása, vagy a lejegesedett járdák, utak gyors
síkosságmentesítése magas műszaki megbízhatósággal rendelkező, professzionális eszközöket, adaptereket igényel.
A KITE Zrt. új John Deere környezetápolás-technikai gépeivel és a csatlakoztatható munkaeszközök széles skálájával a
legzordabb téli feladatok ellátása is egyszerűen megoldható az Ön települése, vállalkozása számára.

Akciós ajánlatunk:
MATEV SPR-H/M 250ST sószóró
Az SPR-H/M 250ST professzionális felhasználásra tervezett
sószóró könnyen kezelhető. A különböző keverőfejek segítségével
kiválóan alkalmas só-, homok-, és kőzúzalék kiszórására egyaránt.

1.004.000 Ft + Áfa helyett

most 869.000 Ft + Áfától
Az akció 2022.02.28-ig vagy az akciós készlet erejéig érvényes.
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