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Legjobb Önkormányzati 

Gyakorlatok Program 

 

A Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a Legjobb Önkormányzati 

Gyakorlatok Programját a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége (TÖOSZ) az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia 

Szakértői Központja együttműködésével hirdette meg 2008-tól 

folyamatosan. 2013-tól a megvalósításában részt vesz a Magyar 

Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a 

Belügyminisztérium, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 

A program célja 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program célja a legjobb 

önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más 

önkormányzataival, esetleg a nemzetközi szakmai közélettel is. 

Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen 

megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudásának és tapasztalatának 

terjesztése a hasonló problémával küszködő önkormányzatok körében jobb 

közszolgáltatásokat, s a településvezetésben magasabb színvonalú 

teljesítményt eredményezhet. A program által kezdeményezett tudásátadási 

folyamat azonban nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új 

megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat 

kialakították. A tudásátadás nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal 

és a kollégákkal való konzultáció során valósul meg. E konzultációkon kitűnő 

új ötleteket kaphat az átadó önkormányzat is a kialakított gyakorlatok 

továbbfejlesztésére. 
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A címmel járó díj mellett olyan hivatalos elismerésben is részesülnek az 

önkormányzatok, amely az önkormányzati dolgozók és helyi lakosok 

büszkesége lesz. 

A program hozadéka lehet az is, hogy a helyi közösségek fejlődésének segítése 

érdekében felhívja a központi kormányzat figyelmét az erős és felelősségteljes 

önkormányzatok, továbbá a jobb önkormányzati feladatellátás és az 

innovációk támogatásának szükségességére. 

 

Pályázati témák és pályázatok száma 2008-2018 

Jellemzően minden évben egy egyes pályázati témákban eltérő számú pályázat 

érkezett, ezekből választotta ki az Irányító Bizottság a döntőbe jutókat. (Az 

egyes témáknál zárójelben a pályázatok száma/a döntősök száma.) 

2008-ban meghirdetett és 2009-ben elbírált témák: 

 A lakóhelyhez kötődés erősítése (34/5) 

 Roma integráció a társadalmi kohézió erősítésére (9/6) 

 Befektetők vonzása a helyi gazdasági környezet fejlesztésére (11/4) 

2009-ben meghirdetett és 2010-ben elbírált témák: 

 Közösségi összefogással a helyi fejlesztésekért a LEADER-program 
keretében (4/3) 

 Roma integráció a társadalmi kohézió erősítésére (7/5) 

 Megújuló energiaforrások használata és/vagy energiahatékony legjobb 

gyakorlatok (5/5) 

2010-ben meghirdetett és 2011-ben elbírált témák: 

 Helyi önkormányzati kommunikáció (4/3) 

 Roma integráció a társadalmi kohézió erősítésére (1/0) 

 A lakóhelyhez kötődés erősítése (11/6) 

2011-ben meghirdetett és 2012-ben elbírált témák: 

 Amikor nem a pénz a meghatározó – ötletekkel, összefogással településünkért 
(6/5) 

 Legjobb testvérvárosi találkozó (7/4) 

 Vizek Varázsa avagy Varázslatos Vizes Világ (2/2) 

 Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlatot megvalósító önkormányzat 
(38/7) 
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2013-ban meghirdetett és elbírált témák: 

 Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlatot megvalósító önkormányzat 

(20/10) 

 Az Év Új Nemzedék települése (4/3) 

 Gazdálkodó Település (4/3) 

 Helyi Esélyegyenlőségi Lehetőségek Programja (HELP) (3/3) 

 Legjobb testvérvárosi találkozó (4/3) 

2014-ben meghirdetett és 2015-ben elbírált témák: 

 Közfoglalkoztatási jó gyakorlatok (32/22) 

 Gazdálkodó település (7/7) 

 A települési és a helyi roma nemzetiségi önkormányzat 
együttműködése” (4/4) 

2016-ban meghirdetett és elbírált témák: 

 Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat (14/8) 

 „Családért és közösségért” Roma nők társadalmi szerepvállalásának jó 

példái (4/4) 

 Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése (25/9) 

2017-ben meghirdetett és elbírált témák: 

 Közös-többszörös” – a településen élő romák és nem romák 

példaértékű közös(ségi) programjai, tevékenységei (9/3) 

 Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése (9/3) 

2018-ben meghirdetett és elbírált témák: 

 Közös-többszörös” – a településen élő romák és nem romák 

példaértékű közös(ségi) programjai, tevékenységei (13/5) 

 Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése (20/13) 

2008-2018 nyertesei 

2008/2009-ben nyertes pályázatok: 

 A LAKÓHELYHEZ KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE  

Velence Város Önkormányzata – Virágos Velence mozgalom című 

pályázata 

 ROMA INTEGRÁCIÓ A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSÉRE  

Háromfa Község Önkormányzata – A roma társadalmi integráció és 
egészségfejlesztés óvodáskortól című pályázata 
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 BEFEKTETŐK VONZÁSA A HELYI GAZDASÁGI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉRE  

Csanytelek Község Önkormányzata – Együttműködésen alapuló 
minőségbiztosítási rendszer keretében történő kertészeti termelés című 
pályázata 

2009/2010-ben nyertes pályázatok: 

 KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL A HELYI FEJLESZTÉSEKÉRT A LEADER-PROGRAM 

KERETÉBEN 

Alsómocsolád Község Önkormányzata – Továbblépés a Baranyai 
Hegyhát megújulásáért – LEADER típusú fejlesztés a Sásdi 
Kistérségben című pályázata 

 ROMA INTEGRÁCIÓ A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSÉRE  

Mohács Város Önkormányzata – Az általános iskolai szegregáció 
megállításának stratégiája című pályázata 

 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNÁLATA ÉS/VAGY ENERGIAHATÉKONY 

LEGJOBB GYAKORLATOK  

Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata (Újbuda) – Zöld Újbuda 

című pályázata 

2010/2011-ben nyertes pályázatok: 

 HELYI ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ  

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat – Az Országbíró utcai 
lakótelep és sétány közterületi megújítása, a lakosság aktív bevonása 
újszerű kommunikáció, közösségi tervezési módszertan felhasználásával 
című pályázata 

 ROMA INTEGRÁCIÓ A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSÉRE  

(nem hirdettek nyertest)  

 A LAKÓHELYHEZ KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE  

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata – Közös múlt – közös jövő 

című pályázata 

2011/2012-ben nyertes pályázatok: 

 AMIKOR NEM A PÉNZ A MEGHATÁROZÓ – ÖTLETEKKEL, ÖSSZEFOGÁSSAL TELEPÜLÉSÜNKÉRT 

Mátraverebély Község Önkormányzata – Csodák Földje című pályázata 
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 LEGJOBB TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓ  

Ajak Város Önkormányzata – Testvér-települési kapcsolatok ápolása 
hagyományőrző fesztivál keretében – Ajaki Lakodalmas és 
Hagyományőrző fesztivál című pályázata 

 VIZEK VARÁZSA AVAGY VARÁZSLATOS VIZES VILÁG  

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata – Példaadó fenntarthatóság egy 
Balaton-parti településen című pályázata 

 LEGJOBB KÖZFOGLALKOZTATÁSI GYAKORLATOT MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT  

Tiszatenyő Község Önkormányzata – Tiszatenyő a jövőjét építő község 
című pályázata 

Szemere Község Önkormányzata – Önellátás megteremtése Szemere 

községben című pályázata  

Karancslapujtő Község Önkormányzata – Startmunka munkaprogram 5 

projektlába, ezen belül a mezőgazdasági alprogram - a családi szintű 

gazdálkodás tekintélyének visszaállítása című pályázata  

2013-ban nyertes pályázatok: 

 LEGJOBB KÖZFOGLALKOZTATÁSI GYAKORLATOT MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT  

Ajak Város Önkormányzata – Ajak a jövő települése a munka tükrében 

című pályázata 

Döge Község Önkormányzata – Új utakon – START mintaprogramba 

ágyazott komplex településfejlesztés című pályázata 

Garadna Község Önkormányzata – Növénytermesztés és állattartás 

feltételeinek kialakítása Garadna községben című pályázata 

Hajdúdorog Város Önkormányzata – Értékteremtés Hajdúdorogon című 

pályázata 

Hajdúnánás Város Önkormányzata – Start Munka Mintaprogram – 

Mezőgazdasági kertészet és Értékteremtő közfoglalkozatás című 

pályázata 

Halmaj Község Önkormányzata – Segíts magadon Halmaj! című 

pályázata 

Hidvégardó Község Önkormányzata – Hidvégardó újjászületése és 

fejlődése az értékteremtő közfoglalkoztatás által című pályázata 

Parasznya Község Önkormányzata – STOP után START című pályázata 
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Udvari Község Önkormányzata – Apró lépésekkel az önellátás felé! Újra 

kell gondolnunk hol élünk, hogyan és miből! című pályázata 

Zalaszentmárton Község Önkormányzata – A Mezőgazdasági közmunka 

program hatása a háztáji gazdálkodás újraindítására című pályázata 

 AZ ÉV ÚJ NEMZEDÉK TELEPÜLÉSE  

Hernádszentandrás Község Önkormányzata – Hernád-völgyi Jövő – 

partnerségben a közösségért című pályázata  

Makó Város Önkormányzata – „Fiatalok, a megújult Makó hazavár!” – 

képviselő-testületi ciklusprogram, ennek egyik eleme a „Hogyan védjük 

meg gyermekeinket?” programsorozat. A „Biztonságos Makó” projekt 

részeként az önkormányzat és a rendőrség összefogása az 

ifjúságvédelem, a fiatalok helyben tartása érdekében című pályázata 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat – Bízni. Törődni. Dönteni. 

Cselekedni. című pályázata 

 GAZDÁLKODÓ TELEPÜLÉS  

Egerág Község Önkormányzata – Segély helyett kereset című pályázata 

Tiszatenyő Község Önkormányzata – Földbe, bőrbe, tányérra – termelés, 

feldolgozás, értékesítés című pályázata 

Kiskunmajsa Város Önkormányzata – Kiskunmajsai Helyi Termék 

Védjegyrendszer című pályázata 

 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI LEHETŐSÉGEK PROGRAMJA (HELP)  

Mátraverebély Község Önkormányzata – Verebélyi modell című 

pályázata 

Alsómocsolád Község Önkormányzata – Közösségi Térségi Hálózat Köz-

Tér-Háló a felzárkózás szolgálatában, identitásunk erősítésében című 

pályázata 

Berhida Város Önkormányzata – Adj esélyt! című pályázata 

 LEGJOBB TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓ  

Szarvas Város Önkormányzata – Sokszínű Európa – Testvérvárosi 

Találkozó a szellemi kulturális örökségeink megőrzéséért című pályázata 

Körmend Város Önkormányzata – Európa Napok – 2013. Körmend című 

pályázata 

Kisrécse Község Önkormányzata – Őseinknek szent hitéhez, 

nemzetednek gyökeréhez, testvér ne légy hűtlen soha. Székelyszentkirály 

(RO) és Kisrécse (HU) kapcsolata 2001-2013. című pályázata  
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2014/2015-ben nyertes pályázatok: 

 KÖZFOGLALKOZTATÁSI JÓ GYAKORLATOK  

Tetétlen Község Önkormányzata – Együtt, egymásért, a településünkért! 

című pályázata 

Jánoshida Község Önkormányzata – STARTMALOM működtetése 

növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és feldolgozással a Zagyva 

partján című pályázata 

Hajdúdorog Város Önkormányzata – Öngondoskodás a szociális 

kihívások megoldására című pályázata 

Karancslapujtő Község Önkormányzata – Gyöngyszem a Karancs 

lábánál című pályázata 

Szabadhídvég Község Önkormányzata – Kertészeti START 

Mintaprogram Szabadhídvégen című pályázata 

 GAZDÁLKODÓ TELEPÜLÉS  

Alsómocsolád Község Önkormányzata – „Magunk kenyerén” Helyi 
Gazdaságfejlesztési Program című pályázata 

Garadna Község Önkormányzata – Közfoglalkoztatás és szociális 
szövetkezet együttműködésének jó gyakorlata Garadna községben című 

pályázata 

Szorgalmatos Község Önkormányzata – Szorgalmas szorgalmatosi 
közmunkások az önfenntartó Szorgalmatosért című pályázata 

 A TELEPÜLÉSI ÉS A HELYI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata – Szolnok Megyei Jogú 

Város Integrációs Programja című pályázata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata – Együtt a közös 

jövőért című pályázata 

Budapest Főváros IV. Kerületi Önkormányzat – Magyarország első 

Cigány Helytörténeti Gyűjteményének felállítása és intézményesítési 

törekvései című pályázata 

2016-ban nyertes pályázatok: 

 LEGJOBB KÖZFOGLALKOZTATÁSI GYAKORLAT 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata – Közösen Tiszagyulaházáért 

című pályázata 
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Polgár Város Önkormányzata – Segítő polgári kezek az idősekért című 

pályázata 

Hajdúsámson Város Önkormányzata – Településkép formálás című 

pályázata 

Komló Város Önkormányzata – Komlói száraztésztagyártás című 

pályázata 

Trizs Község Önkormányzata – „Tirzs, a gyümölcsöző falu” című 

pályázata 

 „CSALÁDÉRT ÉS KÖZÖSSÉGÉRT” ROMA NŐK TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁSÁNAK 

JÓ PÉLDÁI 

Szarvas Város Önkormányzata – A szegénységben élő roma nők 

helyzetének javítása című pályázata 

Hidvégardó Község Önkormányzata – Út a Raul Wallenberg díjhoz és 

tovább – A kisebbségi és a többségi társadalom békés egymás mellett 

élése és ebben a roma nők szerepvállalása című pályázata 

Uszka Község Önkormányzata – A nők esélyegyenlőségének elősegítése 

Uszkában című pályázata 

 HELYI POLGÁRŐRSÉG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

Nagyhegyes Község Önkormányzata – A jó közbiztonság fenntartása 

Nagyhegyesen széleskörű összefogással című pályázata 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat – „Én, TE., Ő, de együtt 
könnyebb a MI biztonságunkért” című pályázata 

Mórahalom Város Önkormányzata – Párizs, balra! Összefogással a 

migráció negatív hatásaival szemben, új települési kihívások című 

pályázata 

2017-ben nyertes pályázatok: 

 „KÖZÖS-TÖBBSZÖRÖS” – A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ ROMÁK ÉS NEM ROMÁK 

PÉLDAÉRTÉKŰ KÖZÖS(SÉGI) PROGRAMJAI, TEVÉKENYSÉGEI 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – 

Ferencvárosi Roma Koncepció című pályázata 

Budaörs Város Önkormányzata – Az eredményes iskolai szereplés, a 

hatékony integráció támogatása, a korai lemorzsolódás 

megakadályozása – Együttműködés a Budaörsi Tanoda és Budaörs 

Város Önkormányzata között című pályázata 

Kisújszállás Város Önkormányzata – Kertünk és kuckónk című 

pályázata 
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 HELYI POLGÁRŐRSÉG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

Ajak Város Önkormányzata – Helyi polgárőrség és önkormányzat 

együttműködése című pályázata 

Abasár Község Önkormányzata – Gyermek- és ifjúságvédelem Abasáron 

az ifjúpolgárőrség népszerűsítésén keresztül című pályázata 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat – „VizesVB nemcsak 

vízben” című pályázata 

2018-ben nyertes pályázatok: 

 „KÖZÖS-TÖBBSZÖRÖS” – A TELEPÜLÉSEN ÉLŐ ROMÁK ÉS NEM ROMÁK 

PÉLDAÉRTÉKŰ KÖZÖS(SÉGI) PROGRAMJAI, TEVÉKENYSÉGEI 

Kiskunhalas Város Önkormányzata – Szociális segítő hálózat, mint a 

helyi társadalomfejlesztés sikeres eszköze című pályázata 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – „Közös-ségi többszörös” – Az 

egri vár ereje a közösségben található – SZATECS létrejötte, mint a 

közösségfejlesztés eredménye című pályázata 

Egyek Nagyközség Önkormányzata – Esélyt az állatoknak program – 

gyepmesteri telep létesítése című pályázata 

Püspökladány Város Önkormányzata – Helyismereti tábor a 

püspökladányi Újtelepi Könyvtárponton című pályázata 

 HELYI POLGÁRŐRSÉG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

Aldebrő Község Önkormányzata – Aldebrőn a polgárőrség az élet része 

című pályázata 

Lepsény Nagyközség Önkormányzata – Összefogás a lakosságért 

Lepsényben című pályázata 

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat – Polgárőr nap a 

fiatalokért – polgárőrök és ifjú polgárőrök a szünidőben című pályázata 

Csabaszabadi Község Önkormányzata – Aprófalvak ifjú polgárőreinek 

mindennapjai című pályázata 

 

A Program célja 

A Program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és 

megismertetése az ország más önkormányzataival, később esetleg a 

nemzetközi szakmai közélettel is. 

Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat 

nyújtó önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése a hasonló 
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problémával küszködő önkormányzatok körében, a jobb közszolgáltatások 

biztosítása, s a településvezetésben a magasabb színvonalú teljesítmény elérése 

érdekében. A Program által kezdeményezett tudásátadási folyamat azonban 

nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új megoldásokhoz jutnak, 

hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. Hiszen a tudásátadás 

nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal és a kollégákkal való konzultáció 

során valósul meg. E konzultációkon kitűnő új ötleteket kaphat az átadó 

önkormányzat is a kialakított gyakorlatok továbbfejlesztésére. 

A kiválasztott „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok” a címmel járó díj mellett 

hivatalos elismerést is jelent az önkormányzatok számára, amely elismerés az 

önkormányzati dolgozók és helyi lakosok büszkesége lesz.  

A Program hozadéka lehet az is, hogy – a helyi közösségek fejlődésének segítése 

érdekében – felhívja a központi kormányzat figyelmét az erős és felelősségteljes 

önkormányzatokra, továbbá a jobb önkormányzati feladatellátás és az 

innovációk támogatásának szükségességére. 

 

A 2019. évi Program kezdeményezői és felelősei 

A Programot Magyarországon a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége felügyelete mellett az Irányító Bizottság fejleszti és vezeti. 

A 2019. év témái:  

 Idősügyi jó gyakorlatok 

 Állampolgári részvétel 

 Közbiztonsági jó gyakorlatok – az önkormányzat és a 

polgárőrség együttműködésével 

 Roma és nem roma önkormányzatok együttműködése 

Az Irányító Bizottság tagjai a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, 

a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Országos 

Polgárőr Szövetség, az e-Demokrácia Műhely Egyesület, valamint a Homo 

Oecologicus Alapítvány delegáltjai. Az Irányító Bizottság munkáját a TÖOSZ 

által kinevezett projektmenedzser segíti. Az Irányító Bizottság egyszerű 

többséggel dönt valamennyi felmerülő kérdésben. 

Az Irányító Bizottság tagjainak joga és lehetősége van más intézményeket, 

döntéshozókat javasolni a munkájukban való részvételre, szakértőket 

javasolni a Szakértői Testületbe, és azokat közös döntéssel kinevezni. 

Az Irányító Bizottság határozza meg a pályázati kiírást tartalmazó kiadvány 

kritériumait, pályázati feltételeit, a kiválasztási eljárást, és felügyeli a 

Szakértői Tanács kiválasztási eljárását. Elfogadja a képzési programot, 
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meghatározza a képzési lehetőségeket és kötelezettségeket a Legjobb 

Önkormányzati Gyakorlatok Díj nyertesei számára; irányítja az 

esettanulmányok széles körű terjesztését; aktív kommunikációs eszközökkel 

támogatja a Program végrehajtását; együttműködik a záróünnepség 

szervezésében.  

A Szakértői Testület önkormányzati gyakorlattal rendelkező szakembereit az 

Irányító Bizottság delegálja. A Szakértői Testületet a TÖOSZ Titkársága 

adminisztratív támogatásban részesíti. A Szakértői Testület feladata a 

beérkezett pályázatok értékelése, és a díjazásra érdemes gyakorlatokra 

vonatkozó javaslattétel az Irányító Bizottságnak. A Szakértői Testület tagjai a 

Program végrehajtása során a TÖOSZ-szal, illetve a projektmenedzserrel 

együttműködve részt vesznek a pályázati kiírás témájának meghatározásában, 

pontosításában; a kritériumok/indikátorok meghatározásában valamennyi 

pályázati területen; rövid listát készítenek azon beérkezett önkormányzati 

pályázatokból, amelyek helyszíni vizsgálatot igényelnek; közreműködnek a 

meghatározott önkormányzati gyakorlatok helyszíni ellenőrzésében; a legjobb 

gyakorlatok kiválasztásának előkészítésében.  

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (dr. Gyergyák Ferenc 

főtitkár és Kolin-Sabján Katalin projektmenedzser: sabjan@toosz.hu) 

támogatja és megszervezi az Irányító Bizottság és a Szakértői Testület 

munkáját.  

 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díj elnyerésének 

feltételei 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2019 pályázatban bemutatott 

jógyakorlatok bírálati szempontjai: 

Elfogadottság és együttműködés. A jó gyakorlat tervezését és bevezetését 

megfelelő egyeztetések kísérték-e, amelyek során sikerült-e megegyezésre jutni 

a jó gyakorlat tartalmáról és az együttműködés megvalósításáról. 

Átláthatóság és nyitottság. A jó gyakorlat kialakítását segítő döntések jól 

definiáltak-e és közérthető formában hozzáférhetőek-e. Kialakításuk során 

konzultáltak-e résztvevőkkel, és van-e lehetőség a közreműködésükre a 

megvalósítás szakaszában. Törekedett-e a települési önkormányzat az aktív 

részvétel támogatására. 

Hatásosság. A jó gyakorlat megvalósította-e a kitűzött célt, van-e pozitív 

hatása, esetleg hatást gyakorol-e más kapcsolódó területek gyakorlataira, a 

lakosok pozitívan értékelik-e.   

Hatékonyság. A jó gyakorlat bevezetése jelentős, mérhető 

hatékonyságjavulást eredményezett-e. 

mailto:sabjan@toosz.hu
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Fontosság. A jó gyakorlat hozzájárul-e a település egy vagy több 

problémájának megoldásához. Olyan probléma megoldásához járul-e hozzá, 

amely sok településen jellemző, és kevéssé ismert a megoldása.  

Fenntarthatóság. A jó gyakorlat intézményesült-e és integrálódott-e az 

önkormányzat cselekvéssorába, megalapozott-e a pénzügyi és szervezeti 

fenntarthatósága.   

Megismételhetőség. A jó gyakorlat bevezethető-e több más településen 

különösebb probléma nélkül. 

Azok a települési önkormányzatok, amelyek a maguk megítélése szerint valami 

új és másutt is alkalmazható jó gyakorlatot alakítottak ki, pályázhatnak a 

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díjra. 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díj elnyerésére irányuló pályázat 

benyújtásával a pályázó önkormányzat vállalja, hogy a TÖOSZ-szal kötendő 

szerződés szerint a saját, díjazott gyakorlatát más települési 

önkormányzatokkal megismerteti. Annak érdekében, hogy a tudás széles 

körben, az ország más részein is hasznosulhasson a nyertesek a legjobb 

gyakorlatukat bemutató fontosabb információkat nyílt napok, szakmai 

konferenciák, tanulmányutak, internetes bemutatkozás keretében adják át. 

A Program a nyertes települési önkormányzatok képviselőinek mindehhez 

felkészítő képzést kínál. 

 

A kiválasztás 

A TÖOSZ összegzést készít a befogadott pályázatokról, amelyek közül a 

Szakértői Testület tagjai témánként rövid listát készítenek a helyszíni 

vizsgálatot igénylő jó gyakorlatokról. 

A projektmenedzser a Szakértői Testület egy-két tagjával helyszíni látogatást 

tesz a listán szerepeltetett jó gyakorlatok pályázattal érintett településen 

történő megtekintésére. A látogatók a helyi vezetőket felkérik a jó gyakorlat 

ismertetésére; így lehetőség adódik azon részletek bemutatására is, amelyek a 

pályázatból esetleg kimaradtak, ám a Program szempontjából fontosak.  

A helyszíni tapasztalatok nyomán meghívást kapnak a Díjra esélyes pályázó 

települési önkormányzatok, hogy a saját jó gyakorlatukat szakmai 

konferencián ún. „prezentációs döntő” keretében a nyilvánosság előtt 

ismertessék, majd a Szakértői Testület javaslatának figyelembevételével az 

Irányító Bizottság döntése alapján születik meg a döntés a Legjobb 

Önkormányzati Gyakorlat Díj odaítéléséről. 
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A díjátadó ünnepség  

A Programot szakmai konferencia keretében zártuk 2019. június 28-án, ahol 

a szélesebb szakmai közönség előtt zajlott a „prezentációs döntő”. 

 

A legjobb gyakorlatok terjesztése 

A program sikeres pályázatait benyújtó települési önkormányzatok felkérést 

kapnak, hogy a TÖOSZ-szal kötendő szerződésben rögzítsék a maguk jó 

gyakorlatának szélesebb körű ismertetéséhez szükséges csatornákat és 

módszereket. 

A Program irányítói tanácsadással és információkkal segíti a legjobb 

gyakorlatok kommunikációját. 

A nyertes települési önkormányzatok vállalják, hogy meghatározott számú 

önkormányzat képviselőit fogadva ismertetik a maguk díjazott jó gyakorlatát. 

A tudásátadás folyamata további innovációk forrása lehet, mert a fogadó 

települési önkormányzatok is hasznosítható ötleteket meríthetnek a szakmai 

párbeszédből.  

A TÖOSZ és a Programban résztvevő szervezetek a maguk információs 

csatornáin népszerűsítik a legjobb gyakorlatokat, segítvén ezáltal azokat a 

települési önkormányzatokat, amelyek problémáira e gyakorlatok megoldást 

kínálnak. 

 

Hogyan lehetett pályázni? 

Valamennyi magyarországi települési önkormányzat elnyerheti a Legjobb 

Önkormányzati Gyakorlatok Díját.  

Pályázni a www.toosz.hu internetes honlapról letölthető pályázati 

formanyomtatvány elektronikus kitöltésével lehetett. A pályázatot két 

nyomtatott (egy eredeti és egy másolat) példányban postai úton ajánlott 

küldeményként a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége levelezési 

címére (1406 Budapest 76., Pf. 50.) és egy-egy elektronikus példányban 

(word és pdf formátumban) (sabjan@toosz.hu e-mail címre) kellett 

benyújtani, legkésőbb 2019. április 30-ig.  

A pályázat további érvényességi feltételei voltak: 

 egy 8-10 szöveges-képes diából álló MS Power Point (ppt) prezentáció és 

egy 2 perces videó, amelyet pályázat elektronikus példányával együtt 

kellett megküldeni a sabjan@toosz.hu e-mail címre [5 MB-nál nagyobb 

terjedelmű fájl esetén kérjük szíveskedjenek óriásfájlküldő programot 

(www.mammutmail.com  vagy www.toldacuccot.hu) használni]; 

http://www.toosz.hu/
mailto:sabjan@toosz.hu
mailto:sabjan@toosz.hu
http://www.mammutmail.com/
http://www.toldacuccot.hu/


16 
 

 a polgármester eredeti aláírásával (az egyedi pályázatoknál 

esetlegesen megjelölt feltételekkel történő kiegészítés mellett) 

kellett ellátni.  

A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, 

kiadványok, fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket 

beillesztve volt lehetőség megküldeni. A pályázó a mellékletek megküldésével 

hozzájárult a dokumentumok, kiadványok, fotók és videók szabad 

felhasználásához. 

A programban való részvételhez, a pályázat megírásához a TÖOSZ 

segítséget nyújtott egy egynapos felkészítő tréning keretében.  

A felkészítő tréning célja az volt, hogy minél hatékonyabb legyen a 

tudásátadás folyamata. A tréning 2019. április 11-n (csütörtök) 10.00-14.00 

óra között volt Budapesten, a TÖOSZ Információs és Koordinációs 

Központjában (1071. Budapest, Damjanich u. 44. III/1.) A résztvevőket a 

tréningre jelentkezési sorrendben fogadtuk. 

Jelentkezni az alábbi linken lehetett: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewQbYgDMCuWN-

8nqT1Nu3mkLkiIDzzu89LRp3mwbfOACtCzw/viewform 

Az Irányító Bizottság fenntartotta a jogot, hogy bármely kategória tekintetében 

nem hirdet győztest.  

A Program döntőjébe jutott önkormányzatai vállalták, hogy helyi rendezvény 

keretében megismertetik szakmai vívmányaikat más, érdeklődő 

önkormányzatokkal. A nyílt nap keretében első kézből származó információkat 

nyerhet bárki, aki átvenné a díjazott jó gyakorlatot. 

 

Pályázati témák a 2019. évben 

 

Idősügyi jó gyakorlatok 

 

A pályázat célja 

Az Országgyűlés a 81/2009. (X.2.) OGY határozatával elfogadta az Idősügyi 

Nemzeti Stratégiát 2009-2034-ig terjedő időszakra, amely meghatározza a 

fejlesztendő területeket, a benne foglaltak komplex gyakorlati végrehajtásának 

megvalósítását. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok 
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szociális alapellátási kötelezettségét. A szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló törvény foglalja magában az időskorúak által is az 

önkormányzattól igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátásokat, 

valamint a számukra nyújtható szociális szolgáltatásokat – 

alapszolgáltatásokat, valamint szakosított ellátási formákat. 

A pályázati felhívás célja olyan jó gyakorlatok keresése volt, amelyekkel az 

idősgondozásban minőségi szolgáltatásokat nyújtanak az idősemberek 

számára. Az önkormányzati szolgáltatásoknak követniük kell a társadalmi 

szerkezet változásait, az életmód, az információs technológiák villámgyors 

fejlődését. Innovatív megoldásokra van szükség az aktív és egészséges 

idősödés támogatásához, az idős emberek életvitelének, életminőségének 

javításához, az infokommunikációs fejlesztések megvalósításához. A tevékeny 

időskor egyik alapeleme az intézményi korlátok lebontása, az idősek képessé 

tétele az öngondoskodásra. Az időskorral kapcsolatban folyamatosan egy 

szemléletváltás következményeit látjuk. Folyamatban van az idősekről alkotott 

társadalomkép újraértelmezése. Megjelenik a tevékeny és aktív időskort élő 

ember alakja, aki a nyugdíjba vonulása után is a társadalom integráns része 

lesz. 

 

Pályázati feltételek, illetve a benyújtás módja 

A pályázatokban valódi, a hétköznapokban ténylegesen megvalósuló munka 

bemutatását vártuk.  

A felhívás nem kívánta egyetlen tématerületre leszűkíteni a pályázati 

lehetőséget az idősgondozásban, de előnyben részesítettük azokat az 

önkormányzati tevékenységeket, amelyek a tevékeny időskor kiteljesedését 

támogató megoldásokat, az időskori közösségfejlesztést, a szociális 

szolgáltatások komplex formában történő ellátását, a modern 

infokommunikációs eszközök alkalmazását, az idősgondozási minőségi 

szolgáltatásokat, valamint az otthonápolási szolgáltatásokkal kapcsolatos jó 

gyakorlatokat mutatták be.  

Továbbá előnyt élveztek az egészségügyi és szociális szektor 

együttműködésével, valamint a célzott partnerségben (civil szervezetek, 

egyházak, egyéb szervezetek) megvalósuló programok.  

Olyan jó gyakorlatok bemutatását is vártuk, ahol esetleg az idősgondozás 

terén innovatív ötleteket alkalmaznak (szociális vállalkozások útján 

megvalósuló szolgáltatások) Olyan megoldásokat kerestünk, amelyek egyaránt 

költséghatékonyak az ellátottak és az önkormányzat számára is. Az 

önkormányzati jó gyakorlat kapcsolódjon az adott önkormányzat idősügyi 

stratégiájához, annak intézkedési tervéhez, valamint a település helyi 

esélyegyenlőségi programjához. 
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A pályázatokat az általános kiírási feltételek („Hogyan pályázzunk?”) kellett 

elkészíteni és benyújtani. 

Az Irányító Bizottság fenntartotta a jogot, hogy ezen a tématerületen 

lakosságszám szerinti kategóriák szerint történjen az elbírálás, így lehetőség 

szerint a különböző földrajzi, gazdasági és társadalmi helyzetben levő 

önkormányzatok követendő példáit is elismerésben tudtuk részesíteni. 

 

Hiánypótlás 

A benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra nem volt lehetőség. 

 

A téma díjai: 

Külföldi tanulmányúton való részvétel. 

 

Állampolgári részvétel 

 

A pályázat célja 

A felhívás célja olyan jó önkormányzati gyakorlatok feltérképezése volt, 

amelyek: 

 széles körben lehetővé teszik a helyi lakosok számára, hogy egyszerűen, 

költséghatékonyan, fenntartható és állandó módszerrel részt vegyenek 

a helyi önkormányzati döntésekben; 

 elsősorban komplex megoldásokat vártunk, amely egymást erősítő 

különböző tevékenységeket ölel fel és széleskörű partnerségre épít; 

mindezt szabályozott módon, nem ad hoc jelleggel; 

 ugyanakkor szívesen vártunk egy-egy problémához, fejlesztéshez vagy 

egyéb jelentős helyi ügyhöz kapcsolódó megoldási módot bemutató 

társadalmi részvételi gyakorlatot, amely másutt is alkalmazható; 

megismételhető; bizonyítottan eredményekre vezetett és erősítette az 

önkormányzat iránti bizalmat, demokráciát és támogatta a helyi 

közösséget; 

 pályázni lehetett innovatív, egyedülálló ötlettel is, amelyet már 

megvalósítottak, mások még nem alkalmazták széles körben, ám 

hasznos lehet másoknak is (pl. a TÖOSZ esélyegyenlőségi norvég 

projektjében a polgármesteri pad egy ilyen jó gyakorlat volt, amit azóta 

többen is megvalósítottak a magyar résztvevők közül pl: 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bevalt-nepszeru-volt-

vepen-a-polgarmesteri-pad-2883274/; 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bevalt-nepszeru-volt-vepen-a-polgarmesteri-pad-2883274/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bevalt-nepszeru-volt-vepen-a-polgarmesteri-pad-2883274/
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 az elbíráláshoz részletesen ki kellett térni a részvételi folyamat 

kulcsszereplőire, a részvételi folyamat előnyeire, a kihívások kezelésére; 

az eredeti célkitűzésekre, elvárt eredményekre és a folyamat értékelésére 

is. 

Szakirodalomként javasoltuk: 

-  a Polgármester Akadémia keretében 2010-ben megjelent 

kiadványunkat: http://xn--tosz-5qa.hu/uploads/dokumentumok-

kiadvanyok/pallai-tarsi-reszvetel-p.pdf  

- A Helyi Demokrácia Európai Hete programot és tematikus ötleteket, jó 

gyakorlatokat:  

http://xn--tosz-5qa.hu/news/380/136/Helyi-Demokracia-Europai-

Hete-ELDW/ 

http://xn--tosz-5qa.hu/news/418/136/Tematikus-otletek-milyen-

rendezvenyekkel-vonhatjuk-be-az-allampolgarokat-letoltheto-szakmai-

anyag/ 

 

Pályázati feltételek, illetve a benyújtás módja 

A pályázatokban valódi, a hétköznapokban ténylegesen megvalósuló munka 

bemutatását vártuk. 

Olyan jó gyakorlatok bemutatását, amelyben a pályázó ismerteti: 

• a program indulásának hátterét, 

• a program célját, 

• a jó gyakorlat eredményeit. 

A pályázatokat az általános kiírási feltételeknek megfelelően („Hogyan 

pályázzunk?”) kellett elkészíteni és benyújtani. 

 

Hiánypótlás 

A benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra nem volt lehetőség. 

 

A téma díjai: 

Külföldi tanulmányúton való részvétel. 

 

 

 

http://töosz.hu/uploads/dokumentumok-kiadvanyok/pallai-tarsi-reszvetel-p.pdf
http://töosz.hu/uploads/dokumentumok-kiadvanyok/pallai-tarsi-reszvetel-p.pdf
http://töosz.hu/news/380/136/Helyi-Demokracia-Europai-Hete-ELDW/
http://töosz.hu/news/380/136/Helyi-Demokracia-Europai-Hete-ELDW/
http://töosz.hu/news/418/136/Tematikus-otletek-milyen-rendezvenyekkel-vonhatjuk-be-az-allampolgarokat-letoltheto-szakmai-anyag/
http://töosz.hu/news/418/136/Tematikus-otletek-milyen-rendezvenyekkel-vonhatjuk-be-az-allampolgarokat-letoltheto-szakmai-anyag/
http://töosz.hu/news/418/136/Tematikus-otletek-milyen-rendezvenyekkel-vonhatjuk-be-az-allampolgarokat-letoltheto-szakmai-anyag/
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Közbiztonsági jó gyakorlatok – az önkormányzat és a 

polgárőrség együttműködésével 

 

A pályázat célja 

A pályázat célja volt a települési önkormányzat és a helyi polgárőr egyesület 

együttműködésén alapuló olyan közös programok felkutatása és ismertetése,  

 amely motiválja a 14. életévüket betöltött kiskorúakat, hogy ifjú 

polgárőrnek jelentkezzenek, 

 amelynek megvalósításához a települési önkormányzat és a helyi 

polgárőr egyesület együttműködése szükséges, 

 amelyből egyértelműen kitűnik, hogy a települési önkormányzat és a 

polgárőr egyesület vezetői között rendszeres a személyes 

kommunikáció és kapcsolattartás. 

A „jó gyakorlatok” más településekkel történő megismertetése lehetőséget 

teremt arra, hogy a fiatalabb generáció hatékonyabb közreműködést vállaljon 

a polgárőrségen belül. 

 

Pályázati feltételek, illetve a benyújtás módja 

1. A pályázaton résztvevő településen legalább három éve hatékony és 

eredményes polgárőr egyesület működjön.  

2. A település polgárőr egyesülete rendelkezzen legalább 5 fő – polgárőr 

igazolvánnyal rendelkező, vagy a pályázat benyújtását megelőzően már 

benyújtott igazolvány igénylőlappal rendelkező – ifjú polgárőrrel. 

3. A település önkormányzata és a polgárőr egyesület rendelkezzen 

együttműködési megállapodással; mely alapján a tárgyévben a 

pályázat benyújtását megelőző időpontig legalább 2 közös vagy 

a helyi polgárőrség bevonásával lebonyolított program került 

megvalósításra. 

4. A település önkormányzata rendelkezzen bűnmegelőzési 

koncepcióval, amelyet az önkormányzat képviselő-testülete 

elfogadott. 

5. Legyen stabil a település (fővárosi kerület) bűnügyi helyzete, javuló 

tendenciát mutasson a közbiztonság, a civil társadalmi bűnmegelőzés 

keretében pedig jelentős eredményeket tudjanak felmutatni, 

amely tükröződik a helyi bűncselekmények számának 

csökkenésében. 

6. Az önkormányzat képviselő-testülete tartson rendszeres és élő 

kapcsolatot a helyi polgárőr egyesülettel, amely abban is megnyilvánul, 
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hogy a tárgyévben legalább egy alkalommal az elnök tájékoztatja 

a képviselő-testületet a polgárőr egyesület tevékenységéről. 

7. A települési önkormányzat és a polgárőr szervezet – a település 

sajátosságainak megfelelően – tartson kapcsolatot, működjön együtt 

a rendőrséggel. 

8. Legyenek az önkormányzatnak és a polgárőr egyesületnek, a lakosság 

biztonságérzetét, a helyi bűnmegelőzés eredményességét segítő, a 

tárgyévben a pályázat benyújtását megelőző időpontig olyan 

közös programjaik, akcióik (legalább kettő), amelyekben 

igazolhatóan ifjú polgárőrök is közreműködtek. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot a település (fővárosi kerület) önkormányzata és a polgárőr 

egyesülete közösen nyújthatta be a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetségéhez, a polgármester és az egyesületi elnök aláírásával. 

A pályázatnak részletesen tartalmaznia kellett a „jó gyakorlat” bemutatását, a 

levonható következtetésekkel és eredményekkel együtt. Fontos volt, hogy a 

bemutatott gyakorlat a polgárőr törvény és a polgárőrség céljaival 

összhangban, a település lakossága által kedvelt, igényelt tevékenység legyen. 

A „jó gyakorlat” alkalmas legyen arra, hogy az ifjú polgárőrök toborzása 

tekintetében más település is másolhassa, adaptálhassa. 

A pályázatot két nyomtatott (egy eredeti és egy másolat) példányban postai 

úton ajánlott küldeményként a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége levelezési címére (1406 Budapest 76., Pf. 50.) és egy-egy 

elektronikus példányban (word és pdf formátumban) (sabjan@toosz.hu e-

mail címre) kellett benyújtani, legkésőbb 2019. április 30-ig.  

A pályázat további érvényességi feltételei voltak: 

 egy 8-10 szöveges-képes diából álló MS Power Point (ppt) prezentáció és 

egy 2 perces videó, amelyet pályázat elektronikus példányával együtt 

kellett megküldeni a sabjan@toosz.hu e-mail címre; 

 a polgármester és az egyesületi elnök eredeti aláírásával (az egyedi 

pályázatoknál esetlegesen megjelölt feltételekkel történő 

kiegészítés mellett) kellett ellátni.  

A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, 

kiadványok, fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket 

beillesztve volt lehetőség megküldeni. A pályázó a mellékletek megküldésével 

hozzájárult a dokumentumok, kiadványok, fotók szabad felhasználásához. 

 

 

mailto:sabjan@toosz.hu
mailto:sabjan@toosz.hu
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A pályázat anyagához a következő dokumentumokat kellett csatolni: 

- a település önkormányzata és a helyi polgárőr egyesület 

együttműködési megállapodása, 

- a területi (megyei vagy fővárosi) polgárőr szövetség elnökének 

igazolása arról, hogy a település polgárőr egyesülete rendelkezik 

a pályázati feltételek szerinti 5 fő ifjú polgárőrrel, 

- a területileg illetékes rendőrkapitányság vezetőjének támogató 

nyilatkozata, 

- a település önkormányzata képviselő-testületének határozata a 

bűnmegelőzési koncepció elfogadásáról. 

A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, 

kiadványok, fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket 

beillesztve volt lehetőség megküldeni. A pályázó a mellékletek megküldésével 

hozzájárult a dokumentumok, kiadványok, fotók szabad felhasználásához.  

 

Hiánypótlás 

A benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra nem volt lehetőség. 

 

A téma díjai: 

A következő összegek, amelyek a jó gyakorlattal kapcsolatos tevékenységre 

használhatóak fel: 

1. díj: 1.200.000 Ft 

2. díj: 1.000.000 Ft 

3. díj: 800.000 Ft 

 

Roma és nem roma önkormányzatok együttműködése 

 

A pályázat célja 

A magyar társadalomnak a gazdasági válság következményei nyomán kell 

megtalálnia a szegénységet okozó, illetve a szegénységből adódó problémák 

hatékony kezelésének új módszereit. Statisztikák és tanulmányok tükrözik, 

hogy a válság nyomán fokozott figyelmet kell fordítanunk a legszélsőségesebb 

nélkülözésben, a társadalom peremvidékein élő csoportok helyzetének 

kezelésére. A szélsőséges élethelyzetek, kirívó társadalmi különbségek, a 

társadalmi zárványok kialakulása, s az ehhez kapcsolódó esélytelenség, a 

hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése az egész társadalom 

stabilitását, fenntarthatóságát veszélyezteti. A társadalmi kohézió hiánya, a 

magyar társadalom jellemző – életkori, nemzetiségi, területi stb. – vetületeiben 
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tapasztalható dezintegrációs, társadalmi különállási folyamatok egyben a 

gazdasági fejlődés akadályai is. 

A romák társadalmi és gazdasági integrációja kétirányú folyamat, amely 

megköveteli mind a többség, mind a roma közösségek tagjai gondolkodásának 

megváltoztatását. 

Csak gazdasági, szociális intézkedésekkel ugyanakkor nem lehet elérni a 

társadalmi elfogadást, békés egymás mellett élést, a romák társadalmi 

felzárkózását. Ebben van/lehet hatalmas szerepe és fontossága az 

együttműködésnek az önkormányzatok és a civil szféra – egyesületek, 

alapítványok, egyházi szervezetek – között.  

A felhívás alapvető célja olyan jó gyakorlatok felkutatása volt, amelyek a 

feszültségek enyhítése, a roma és nem-roma párbeszéd elősegítése, az 

előítéletek csökkentése révén erősítik a helyi roma közösségek 

identitását, javítják a kultúrához, oktatáshoz, egészségügyhöz, 

munkához és szociális, társadalmi javakhoz való hozzáférést, 

ugyanakkor a nem roma lakosság körében is pozitív visszhangra találnak. 

 

Pályázati feltételek, illetve a benyújtás módja 

A felhívás a „semmit rólunk nélkülünk” elvre támaszkodva olyan partnerségi 

együttműködéseket jutalmaz, amelyek kialakításában a roma közösségek 

kezdeményezői, társ-irányítói vagy aktív résztvevői szerepet vállalnak.  

Fontos prioritás volt a szegregátumokban élő roma közösségek kimozdítása, 

illetve az ilyen közegekben létrejövő értékek megismertetése a többségi 

társadalommal. A roma és nem-roma csoportok kölcsönös megértésének 

javítása, a mindennapi együttélés nehézségeinek kulturális eljárásokon 

keresztül történő közös feldolgozása.  

A felhívás nem kívánta egyetlen tématerületre szűkíteni a pályázati 

lehetőséget. A roma és nem-roma párbeszéd elősegítése érdekében roma 

kultúrával, oktatással, társadalmi felzárkózással, hitélettel kapcsolatos 

termékek, események, rendezvények létrehozása és azok elérhetővé 

tétele a roma és nem roma lakosság számára épp úgy követendő példa 

lehetett, mint akár a sport vagy a művészetek valamely ágához 

kapcsolódó előremutató kezdeményezés.  

Az utóbbi években számos hazai és uniós program támogatott hasonló célú 

kezdeményezéseket, sajnos ezek jelentős része a források kimerülése után 

szép lassan megszűnt. Fontos lenne megtalálni azokat a 

programokat/programelemeket, amelyek akár ezen programok folytatásaként, 

akár ezekre alapozva a helyi mindennapok részévé válva valódi integrációs 

tényezővé tudnak erősödni. 
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A társadalmi felzárkózás sikere nagymértékben függ a helyi közösségek 

potenciáljától. A kérdés az, hogy milyen együttműködések képesek segítséget 

nyújtani a társadalmi szempontból szegregálódó közösségek tagjainak, miként 

tudják az önkormányzatok bevonni őket a társadalmi felzárkózás 

folyamataiba.  

Fontos szempont, hogy az egyes települések jelenítsék meg, hogy milyen 

eszközökkel tudják a jelen pályázat célcsoportját megszólítani, majd a 

kialakult együttműködéseket fenntartani, esetleg újakat generálni.  

A pályázatokban valódi, a hétköznapokban ténylegesen megvalósuló közös 

munka bemutatását vártuk. 

Olyan jó gyakorlatok bemutatását, amelyben a pályázó ismerteti: 

• a program indulásának hátterét, 

• a program célját, 

• a jó gyakorlat eredményeit, 

• a jó gyakorlat kapcsolódását az adott önkormányzat HEP-jéhez, illetve 

annak intézkedési tervéhez. 

A pályázatokat az általános kiírási feltételek („Hogyan pályázzunk?”) kellett 

elkészíteni és benyújtani. 

 

Hiánypótlás 

A benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra nem volt lehetőség. 

 

A téma díjai: 

Külföldi tanulmányúton való részvétel. 
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2019. évi beérkezett pályázatok 

 

Idősügyi jó gyakorlatok 

 

Önkormányzat Pályázat címe 

Abasár  
Generációk kapcsolatban – Innováció az időskori 

ellátásban Abasáron és partnertelepülésein 

Alsómocsolád 
Generációs híd építése és minőségi holisztikus ellátás a 

településen és az Őszi Fény Idősek Otthonában  

Borsodszentgyörgy  Aktív élet idős korban is 

Budapest IX. 

Kerület 

Ferencváros Önkormányzata „A teljesség felé” idősügyi 

programsorozatának bemutatása 

Budapest XIII. 

Kerület 
Senior sportjátékok, mint közösségteremtő eszköz 

Eger 

„Idősödni jól, öregedni szépen, ahogy a csillagok az 

égen, úgy érdemes” – Az időskor holisztikus 

megközelítése Egerben 

Hernád Nemcsak kenyérrel 

Lengyeltóti 5 órai tea-Gyalogló Klub 

Nyíregyháza Nyíregyháza MJV Idősügyi Tanácsa 

Répceszemere Termeljünk együtt! – Nemzedékek közösségi kertje 

Szamossályi Mindenki fontos! Fókuszban a demens ellátás 

Szarvas „Szarvason idősnek lenni jó” 

Szeged 
Idősek Közösségi Központjának kialakítása, 

működtetése 
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Állampolgári részvétel 

 

Önkormányzat Pályázat címe 

Alsómocsolád 
Alsómocsolád, az élhető zsáktelepülés – tudatos 

tervezéstől a közösségi vállalkozásig 

Budapest XIII. 

Kerület 
„Bízni. Törődni. Dönteni. Cselekedni.” 

Nyíregyháza Ifjúsági Kerekasztal 

Pilisborosjenő „Önkormányzati akciók a falu szebbé tételéért” 

Szolnok „A szolnoki ifjúság közéleti nevelése” 

 

 

 

Közbiztonsági jó gyakorlatok – az önkormányzat és a 

polgárőrség együttműködésével 

 

Önkormányzat Pályázat címe 

Alsómocsolád Élhető Alsómocsolád - Élhető Észak-Hegyhát 

Budapest XIII. 

Kerület 
Legyél Te is ifjú polgárőr! 

Kunsziget 
„Közösen a biztonságért – közösen a polgárok 

védelméért” 

Polgár Polgárőrök Polgáron Polgárért! 

Szarvas „A biztonságos város” 
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Roma és nem roma önkormányzatok együttműködése 

 

Önkormányzat Pályázat címe 

Hódmezővásárhely 
Konstruktív együttműködés a cigány nemzetiségi 

önkormányzattal 

Ozora „Együtt jobb és könnyebb!” 

Szarvas 
Önkormányzatok közötti együttműködési területek a 

kultúrák közötti párbeszéd javítására  

Tetétlen  Tetétlenen semmi sem véletlen 

 

A 2019. évi pályázat nyertesei 

 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program 2019. június 28-i 

gödöllői záró konferenciáján a döntőbe jutott települések képviselői 

mutatták be megvalósított jó gyakorlatukat. A díjak odaítéléséről ezt 

követően döntött a program Irányító Bizottsága, összesen 12 

önkormányzat 13 pályázata részesült elismerésben. 

A 10 tagból (Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárság, 

Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes 

Államtitkárság, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Innovációs és 

Technológiai Minisztérium, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Magyar 

Faluszövetség, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Homo 

Eocologicus Alapítvány, eDemokrácia Egyesület, Országos Polgárőr Szövetség) 

álló Irányító Bizottság minden tagja egy-egy szavazattal bírt és egyszerű 

többséggel hozott döntéseket. A helyezések végső sorrendje három lépcsőn 

keresztül alakult, az Irányító Bizottság sokszor kihívásokkal szembesült az 

alma és a körte összehasonlításának analógiájára. 

A Program lényegét az egymástól való tanulás adja, az új és innovatív ötletek 

és programok cseréje. Az írásbeli pályázatokat szakértők pontozták, ami 

alapján az Irányító Bizottság meghatározta a megtekintésre érdemes jó 

gyakorlatokat. Így látogattak meg a szakértők 16 jó gyakorlatot, amiből 13 

jutott a döntőbe. 

A döntős pályázók 2019. június 28-án bemutatott prezentációit követően 

az Irányító Bizottság tagjainak szavazata alapján a végeredmények: 
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Idősügy (falvak kategória) 

I. helyezés: 

Szamossályi Község Önkormányzata „Mindenki fontos! Fókuszban a 

demens ellátás” című pályázatával 

Lakosok száma: 780 fő 

Szamossályi egy szatmári kistelepülés közel az ukrán és román 

határhoz. Arculatát nagyban meghatározza, hogy a Szamos folyó és 

annak holt ága ölelésében fekszik, és központjában egy mesterséges 

tó terül el, így sziget jellege és a vízbősége okán  igazai  horgász és 

turista paradicsom. Az országos tendencia itt is érvényesül. 

Csökkenő gyereklétszámmal, elöregedő település szerkezettel, nagy 

munkanélküliségi rátával élik mindennapjaikat a településen. Igen 

magas az egyszemélyes, özvegy, idős emberek aránya a lakosságon 

belül. Az adóerőképessége a falunak katasztrofálisan alacsony. Az 

önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató,1-2 kivétellel nincsenek 

vállalkozások, gyárak, üzemek a településen. 

A szociális gondoskodás a községben két szinten, alap és szakosított 

ellátás formájában működik. Kötelező feladatuk a szociális 

étkeztetés biztosítása, ezen kívül jelzőrendszeres házi gondozást, 

házi segítségnyújtást, idősek klubját működtet az önkormányzat. 

2009-ben pedig megépült a bentlakásos otthon, először 10 fő 

ellátotti létszámmal, amely mára 39 férőhelyre duzzadt. A demencia 

mára világméretű jelenséggé vált, közel 50 millió ember él ezzel a 

betegséggel világszerte. A gondozási központ fokozatosan helyezte 

fókuszba az idősellátás ezen szegmensét. Az a tapasztalat ugyanis, 

hogy a problémásabb, több gondozást igénylő, a demencia 

valamelyik típusával küzdő embereknek valahogy semelyik 

környékbeli otthonba nem jutott hely. Küldetésnek tekintjük, hogy 

ezen betegsége okán senki ne maradjon gondoskodás nélkül,  

bármilyen „problémás” bácsi , néni nyugodtan kérheti felvételét. Az 

egyénre szabott gondozásban, és az integrációban hisznek. 

Mindenkihez van kulcs! Szeretettel, gondoskodással, 

szakértelemmel fordulnak a gondozottjaik felé, ezért az intézmény 

egyre népszerűbb a térségben. Nem különítik el az ellátottakat, a 

mentálisan sérültebb emberek és a mozgásukban korlátozottak egy 

térben, 1 épületrészben élik mindennapjaikat. A személyközpontú 

ápolással minden érintettnek tiszteletben tartják az önállóságát, az 

egyediségét, és gondozzák a még meglévő képességeit.  És ebben mi 

a jó gyakorlat, miben más ez az idősgondozás mint más 

településeken? Minden idős részt vesz a foglalkozásokon! Persze 
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mindenki állapota, képessége szerint. Az ünnepségeken saját maguk 

is szerepelnek, lázasan készülgetnek és minden falusi 

rendezvénynek aktív résztvevői. Minden dolgozónak adott a 

lehetőség, hogy a saját mentális egészségéről különféle tréningeken 

való részvétellel gondoskodjon. Az ápolók részt vesznek demencia 

szimulációs tréningeken, az Alzheimer café rendezvényein, 

konfliktus-és stressz kezelési tréningeken, de itt helyben szervezték 

meg számukra a kreditpontos továbbképzéseket is. Úgy vélik, hogy 

csak az tud az ápoltjára érzékenyen reagálni, aki maga is 

gondoskodik saját szellemi és fizikai egészségének megőrzéséről.  

II. helyezés: 

Alsómocsolád Község Önkormányzata „Generációs híd építése és minőségi 

holisztikus ellátás a településen és az Őszi Fény Idősek Otthonában” című 

pályázatával 

Alsómocsolád Község Önkormányzata partnereivel 

együttműködésben 2013-ban nyújtotta be pályázatát Norvég 

Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának 

Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programja 

keretében meghirdetett „Önkormányzati kapacitásfejlesztés a helyi 

közszolgáltatások minőségének javítása és a helyi gazdaságfejlesztés 

érdekében” című pályázati felhívásra, Mintaprogram a minőségi 

időskorért elnevezéssel. A projekt átfogó célja: az idősgondozás 

színvonalának emelése a vidéki Magyarország aprófalvas 

településein. Az első közvetlen cél: humán kapacitásépítés a 

közszférában és az idősgondozásban, mely lehetőséget teremt 

szemléletváltásra és tudatos cselekvésre, a kistelepüléseken lakó 

idősek bevonására a helyi közösségi életben és a feltételek 

megteremtésére az aktív és boldog időskorhoz. 

Az első közvetlen cél elérését kilenc tevékenységcsoport szolgálja, 

többek között 19 tréning, 5 tananyag elkészítése, 3 konferencia 

megrendezése, 1 kreatív műhelymunka, 3 kutatás lebonyolítása, 1 

intenzív angol nyelvtanfolyam, 3 tanulmányút Norvégiába 

idősgondozás, esélyegyenlőség és társadalmi nemek, valamint 

vidékfejlesztés és kistelepülések- fenntartható fejlődés témában. 2-2 

gondozó cserelátogatása segíti a hétköznapi életbe történő 

bepillantást Magyarországon és Norvégiában. A nemzedékek közötti 

szolidaritás jegyében szervezett tevékenységek módszertani 

tanulságokat rejtenek a fiatalok és idősek kapcsolatának 

fejlesztésére. E tevékenységek fókuszában a kistelepülések 
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polgármesterei, döntéshozói, az újjászervezett járási közigazgatás 

intézményeinek szociális területen dolgozó érintettjei és vezetői 

vannak. Az idősotthonok vezetői, gondozói és ápolói, a szociális 

munkások, dietetikusok, pszichlógusok, civil vezetők és aktivisták, 

magyar és norvég egyetemi hallgatók szintén a projekt célcsoportjai 

közé tartoznak. 

A második közvetlen cél: a minőségi szolgáltatások elérésére irányul 

az idősgondozásban Alsómocsoládon. Ennek érdekében az Őszi Fény 

Idősotthonban 6 db. háromágyas szobát kétágyassá alakítanak, a 

melegvíz ellátást napenergiával biztosítják. Berendeznek egy szobát 

csoport és egyéni terápiás célra, egy idősek számra tervezett 

tornatermet és egy menedzsment szobát, mely az Otthon 

módszertani és konzultációs központja lesz. Kibővítik és felszerelik 

a konyhát, mely alkalmas lesz különleges ételsorok elkészítésére és 

az étterem is bővül. Elkészülnek olyan stratégiai dokumentumok, 

melyek az Otthon és az önkormányzat felkészítését támasztják alá a 

2014-2020-as tervezési időszakra. A projekt a Norvég 

Felnőttoktatási Szövetséggel és az Alsómocsoládért Alapítvánnyal, 

mint partnerekkel, valamint a Pécsi Tudományegyetemmel, mint 

társult partnerrel fog megvalósulni. 

A projekt eredményeként létrejön egy felkészített humán kapacitás 

a kistelepülések polgármesterei, alkalmazottjai valamit a régióban 

működő idősotthonok vezetői és ápolói körében. Ez lehetővé teszi, 

hogy a mintatelepüléshez hasonlóan más településeken is 

elinduljanak az aktív időskort támogató helyi intézkedések. A 

szakdolgozók az új ismeretek következtében magasabb színvonalú 

vezetői és ápolói munkát tudnak végezni. A tréningek és 

konferenciák eredménye egy új szemlélet meghonosodása a helyi 

döntéshozók körében, az aktív időskorra készülés gondolatának 

széleskörű terjesztése a helyi közösségekben. Fontos eredménye lesz 

a projektnek minőségi szolgáltatások kialakítása, többek között az 

idősek elhelyezésének komfortosabbá tétele, az ápolói tevékenységek 

gazdagodása. Kutatási eredmények fogják bemutatni az 

esélyegyenlőség és társadalmi nemek kérdését a közszférában, 

Baranyában. Elkészülnek olyan stratégiai anyagok, melyek az 

önkormányzat és az Őszi Fény Idősotthon felkészülését segítik a 

következő időszakra. A tréningek egy részéhez írásos tananyagok 

készülnek. A projekt honlapján megosztásra kerül minden 

információ és új tudás, így nemcsak a Dél-Dunántúl, hanem az 

ország más aprófalvas területén élő érdekeltek is követhetik a 

projekt kibontakozását. Norvég és magyar szakértők és egyetemisták 

bevonásával kreatív szemináriumon keresztül új módszerek 
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születnek idősgondozásban. A nemzedékek közötti szolidaritást 

jelképezi az a program, amely az idős és fiatal nemzedék kapcsolatát 

teszi lehetővé különféle módszertani programokon keresztül. A 

projekt fontos eredménye lesz az a Módszertani és Konzultációs 

Központ, amely az Őszi Fény Idősotthon keretein belül jön létre a 

hazai és nemzetközi partnerek támogatásával. 

III. helyezés: 

Abasár Község Önkormányzata „GENERÁCIÓK KAPCSOLATBAN – 

Innováció az időskori ellátásban Abasáron és partnertelepülésein”című 

pályázatával 

Abasár 2500 lakosú község a Mátra kapujában Gyöngyös mellett.  

A településen az egészségügyi, a szociális és gyermekjóléti, az 

oktatási, köznevelési, és a kulturális területen intézményi szinten 

biztosítottak a közszolgáltatások. Egyrészt az Önkormányzat által 

fenntartott intézményekben, másrészt az állami fenntartó által 

működtetett köznevelési intézményekben. A szociális 

alapszolgáltatások tehát minden korosztály számára elérhetőek, 

mely nagymértékben növeli a település lakosságmegtartó erejét. 

Az idősellátásra fókuszálva a szociális ágazatban 2004-től működik 

Idősek Bentlakásos Otthona, mely 90 férőhelyen nyújt teljes körű 

ellátást a rászorult idősek számára országos ellátási területtel, 

zömmel azonban az abasári és a környékbeli települések ellátottjait 

fogadja. 

Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

által fenntartott mikrotársulás hat településen biztosítja a szociális 

és gyermekjóléti alapellátásokat (házi segítségnyújtás, szociális 

étkeztetés, nappali ellátás, támogató szolgálat, családsegítő 

szolgálat), a szociális szakosított ellátást (az idősek bentlakásos 

intézményében), és a gyermekjóléti szolgáltatást. A település 

„szociális védőhálójának” lényege az, hogy a szakmai irányítást egy 

fő koordinálja, az ellátások egymásra épülnek, és minden segítségre 

szoruló kliens időben megkapja a számára legmegfelelőbb segítséget.  

Nem történik sem alul-, sem túlgondozás. A szakalkalmazottak 

folyamatos elméleti és gyakorlati képzésekkel megismerik az 

innovatív gondozási formákat, és nyitottak a jó gyakorlatok 

átvételére. A szakemberek kommunikálnak egymással, 

esetmegbeszélésekkel támogatják egymás munkáját. Racionálisan 

szervezett, széles alapokon nyugvó, sokrétű ellátást biztosító, magas 
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szakmai tartalommal, költséghatékony és innovatív vezérlő elvek 

mentén szervezett, optimális ellátotti létszámot kiszolgáló szociális 

ellátó rendszer működik a településen. 

Az intézmények szakképzett dolgozói mellett önkéntes, civil és segítő 

karitatív formák integrálása teszi minden korosztály számára 

lehetővé a tevékenységben való részvételt. Így ebben a közösségben 

aki ad, az tevékeny segítőként is részt vesz a szociális ellátásban a 

gondozottak boldogulását szolgálva, tehát tesz a közösségért! 

Idősügy (városok kategória) 

I. helyezés: 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata „A teljesség 

felé” idősügyi programsorozatának bemutatásával 

Ferencváros lakosságszáma 57.247 fő, a 60 év feletti népesség: 

12.951 fő (22.6 %) 

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012-ben 

fogadta el „A teljesség felé” Idősügyi koncepciót, mely iránymutatást, 

megoldási javaslatokat és lehetőségeket biztosított a kerületi 

időseket érintő kérdésekre. A koncepció legfontosabb eleme az 

önkormányzat koordinációs szerepének hangsúlyozása. Ennek 

jegyében programjaikat az élethosszig tartó tanulás, a generációk 

közötti együttműködés és az önkéntesség hármasa jellemzi. 

A koncepció elfogadását követően az Önkormányzat teljes 

munkakörben foglalkoztatott idősügyi referens és a területhez 

rendelt költségvetési soron meghatározott költségvetési fedezet 

biztosításával garantálta a kerületi idősek igényeinek felkutatását, 

kiszolgálását. 

A referensi munkakör az idősügyi programok szervezése során a 

kerületben működő intézményekkel, idősklubokkal, civil 

szervezetekkel történő koordinációs feladatokat is magában foglalja. 

Az idősügyi programsorozat főbb típusai: 

- az idősek megváltozott mozgáskoordinációjához igazított 

sporttevékenységek (gyógytorna, vízi torna, meridián torna, jóga, 

fitnesz, chikung, természetjárás, nordic walking stb.); 

- kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló 

programok (Mindentudás Akadémiája, helytörténeti 

szemináriumok, koncertek, színházi előadások, társasjáték klub 

stb.); 
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- egészségmegőrző programok (orvosi előadások, cukorbeteg-klub, 

demencia kávézó stb.); 

- élethosszig tartó tanulást biztosító tanfolyamok szervezése (főző 

tanfolyam, számítógép- és mobileszköz-kezelői és nyelvi 

tanfolyamok); 

- generációk közötti kapcsolatokat építő programok (Mesélj 

nekem, Nagyi!; Nárciszültetés és Futás, Helytörténeti vetélkedő 

stb.)  

A programkínálat összegzése érdekében egy átgondolt, évi három 

alkalommal, friss tartalommal megjelenő Idősügyi programnaptár 

került kidolgozásra.  

A programsorozat megjelenései egységes arculatot kaptak, így az 

idősügyi programok könnyen és jól azonosíthatóak a kerületben 

megvalósuló számtalan kulturális és egyéb közösségi program 

mellett. 

II. helyezés: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata „Idősek Közösségi 

Központjának kialakítása, működtetése” című pályázatával 

Szeged Magyarország harmadik legnagyobb városa (lakosságszám: 

161.122 fő), Csongrád megye székhelye, igazgatási, kulturális és 

gazdasági központ.  

Szeged a humán szolgáltatások széles körét nyújtja nemcsak a város 

lakói, hanem a szegedi kistérségben élők számára is. 

A városnak kiemelkedő szerepe van a térségben is az egészségügyi 

ellátások terén, hiszen a Szegedi Tudományegyetem, mint súlyponti 

szolgáltató az egészségügyi területén, fekvő- és járóbeteg szakellátási 

feladatokat is biztosít az oktatás mellett. 

A szociális ellátás összetett feladatát több fenntartó és üzemeltető 

valósítja meg komplex együttműködés keretében. Az idős korosztály 

számára nyújtott ellátások skáláját civil és egyházi szolgáltatók is 

színesítik. Az önkormányzat célja a szolgáltatások folyamatos, 

magas színvonalon történő biztosítása. 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata felismerve az egyre 

növekvő számú 65 év feletti lakosság igényét, az időskor aktív 

megélésére hozta létre és működteti az Idősek Közösségi Központját, 

vagyis a Senior Centert.  
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A Senior Center életre hívását az a felismerés alapozta meg, hogy a 

szegedi Önkormányzat – a város méretére figyelemmel – nem tudja 

közvetlenül elérni az idős polgárait, ebben a városban működő civil 

szervezetek tevékenységére kell támaszkodnia. A szervezetek 

működését kell segíteni ahhoz, hogy az idősek életminőségén 

javítani tudjanak. Ezért az Önkormányzat mellett működő Idősügyi 

Tanács és nyugdíjasügyi referens tapasztalatai, információi és 

maguk a szervezetek jelzése alapján jutottak arra, hogy kell egy hely, 

ami akár a szervezetek székhelyéül szolgálhat, ami infrastrukturális 

hátteret (fénymásoló, nyomtató, számítógép, internet hozzáférés) 

biztosít, ahol programokat szervezhetnek és tájékozódhatnak a civil 

szervezeteket érintő jogi, számviteli előírásokról és a mindennapi 

ügyvitelben segítséget kaphatnak.  

A Senior Center ezen felismerésen alapulva készült el 2008-ban, és 

működik ma is. Az ehhez szükséges forrást az Önkormányzat 

biztosítja.  

Ahogy lenni szokott az eredeti ötlet továbbfejlődött: az épület helyet 

ad az Idősek Akadémiájának, ahol színvonalas előadásokat 

hallgathatnak az érdeklődők. Itt különféle összejöveteleket 

szerveznek, mint 80-100 fős létszámú esti mulatság, bál. Közkedvelt 

lehetőség, hogy a külföldre szakadt családtagokkal is megtanulhat 

Skype-olni a nagyszülő. 

Állampolgári részvétel 

I. helyezés: 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata „A szolnoki ifjúság közéleti 

nevelése” című pályázatával 

Az Alföld szívében fekvő, a Tisza-Zagyva találkozásának emelkedő 

szögletében kialakult megyeszékhely 2015-ben ünnepelte 

alapításának 940. évfordulóját. Szolnok város a 75 ezer lakójával, ha 

nem is az ország legnagyobb, de egyik legszebb megyeszékhelye. 

Neve hallatán először a Tisza folyó, a Szigligeti Színház, a 

Művésztelep, a kosárlabda, a vízi sportok, és a megannyi érintetlen 

természeti szépség jut eszünkbe, a tiszavirágzás látványa pedig 

olyan élmény, amit minden természetszeretőnek látnia kell. Szolnok 

város ifjúsági életét meghatározza az Önkormányzat azon törekvése, 

amellyel a fiatalokat a közéletbe bevonja, illetve azon döntése, amely 

révén létrehozta és működteti a Diákközgyűlést és a Diáktanácsot. 
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Szolnokon az iskolai diákönkormányzatokat városi szinten, két 

korosztályi alapon szerveződő tanács képviseli. Az általános iskolák 

küldöttei alkotják a Szolnoki Gyermektanácsot (GyT), a középiskolák 

delegáltjai a Szolnok Városi Diákok Tanácsát (VDT). Mindkét 

tanácsba az érintett intézmények egy-egy tagot delegálhatnak a 

tanév kezdetekor, akik egy évig képviselik iskolájukat. A tanácsok 

felépítése, működési rendszerük, feladatuk megegyezik. Az 

elnökséget év elején választják meg a tagok. Az elnök és az alelnökök 

képviselik a tanácsot, vezetik az üléseket. Az ülések előre 

meghatározott időpontokban, meghatározott rendszerességgel 

zajlanak. Mindkét szervezet a fiatalok körében népszerűsíti a 

közéleti munkát, az iskolai- és városi közösségi életben való aktív 

részvételre buzdítja a tanulókat. Kezdeményezésükre számos 

program valósul meg városunkban. A Szolnoki Gyermektanács és a 

Szolnoki Diákok Tanácsa minden év júniusában beszámol a 

területért felelős Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, 

Kulturális és Ifjúsági Bizottságának az adott tanévben végzett 

munkájukról, azokról a rendezvényekről, programokról, melyeken 

részt vettek, Szolnok város ifjúságát képviselték. 

A közéletiség már meglévő formáit továbbfejlesztve 2011-től 

kétévente diákpolgármester-választást tartanak Szolnokon, melyet 

diákközgyűlés követ. A diákközgyűlés programjait a középiskolák 

küldöttei közösen dolgozzák ki a diákpolgármesterrel. A 

diákpolgármester felelős a diákközgyűlés által elfogadott programok 

megvalósításáért. A megválasztott diákpolgármester két évig tölti be 

a tisztséget, szorosan együttműködve a Szolnok Városi Diákok 

Tanácsával, amely közreműködik a diákközgyűlés programjainak 

megvalósításában. 

II. helyezés: 

Alsómocsolád Község Önkormányzata „Alsómocsolád, az élhető 

zsáktelepülés – tudatos tervezéstől a közösségi vállalkozásig” című 

pályázatával 

Alsómocsolád község 314 fős zsáktelepülés Baranya megye északi 

csücskében. A község összeközművesített, távközlési és informatikai 

kapcsolatai korszerűek. Település-szerkezete falusias jellegű, fésűs 

elrendezésű, családi házas beépítettségű. A településen biztosított az 

egészségügyi alapellátás, idősek nappali és bentlakásos ellátása, 

működik turisztikai komplexum és számos közösségi színtér. A 

település közéletét 12 bejegyzett és informális civil szerveződés 



36 
 

színesíti. Az 1990-ben megtartott helyhatósági választásokat 

követően a községben megalakult az önkormányzat, és fokozatosan 

teremtett komfortosabb, élhetőbb települést polgárai számára 

A mai változó világunkban egyre többen vannak, akik a fővárosból, 

a nagyvárosokból szívesen elköltöznének egy kistelepülésre annak 

érdekében, hogy egészségesebb, természetesebb körülmények 

között, igazi közösségben éljenek és neveljék a gyermekeiket. Ezzel 

együtt a falvaink elöregednek, elnéptelenednek, így jó lenne ezt a két 

társadalmi trendet egy közös megoldásban egyesíteni.  

Tapasztalatok alapján két dolog van, ami visszariaszthatja a 

kiköltözni szándékozókat:  

1. a megélhetési bizonytalanság, 

2. az elmagányosodás, a valódi közösség hiánya. 

A jó gyakorlat erre a két dologra egyszerre kíván megoldást nyújtani, 

ezért a több éves társadalomfejlesztési folyamatok, valamint a Jövő-

Szövő program fontos eleme a közösségi vállalkozás fejlesztés. A 

közösségi vállalkozás egy olyan szervezeti modell, amelynek lényege, 

hogy a benne dolgozók valódi közösségi minőségre törekvésen 

keresztül javítják a vállalkozás hatékonyságát. A mai individualista 

világban valódi közösséget alkotni nagyon nehéz, aminek az egyik 

oka az, hogy életmódunk lehetővé teszi, hogy minden, ami az életünk 

fenntartásához szükséges, egyedül is kielégíthető. Ezért a 

hagyományos közösségekre jellemző egymásra utaltság, legalább is 

a hiányszükségletek (fiziológiai, biztonság) tekintetében nincs jelen. 

Azonban a közösségi minőségre irányuló kutatás eredménye és a 

saját közösség alkotásra irányuló tapasztalatai is azt mutatják, hogy 

valódi közösség az egymásra utaltság, vagy még inkább az 

együttműködési kényszer nélkül nem tud megszületni.  

Ezért állítják azt, hogy a közösségi vállalkozás, ahol a megélhetés 

megteremtése mentén kötik össze az életünket, a valódi közösség 

legjobb lehetősége, és ezzel együtt létrehozhatják a fenntarthatóbb 

élet egyik alap intézményét, a jövő vállalkozását. Ez tehát azt jelenti, 

hogy a vidéken letelepedőknek egy jól működő közösségi vállalkozás 

egyszerre ad lehetőséget a valódi közösségük létrehozására és a 

megélhetésük megteremtésére. 

III. helyezés: 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat „Bízni. Törődni. Dönteni. 

Cselekedni.” című pályázatával 
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Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat lakosságszáma 

118.832 fő. Lakosság száma fokozatosan nő, amely függ a 

természetes szaporulat mértékétől és a beköltözők számától. A 

gyermeknépesség eltartottsági rátája 18,2%. Az idős népesség 

eltartottsági rátája 28,1%. Az össznépességen belül a fiatalabb 

korosztály száma is növekszik. 

1995 óta rendelkeznek ifjúságpolitikai koncepcióval. Az 

önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az ifjúság helyzetének 

elemzését, vizsgálatát, javítását, az ún. „ifjúságbarát” környezet 

megteremtését.  Minden kötelező feladatot ellátnak. Önként vállalt 

feladataik szerte-ágazók, a tanulás, szellemi-, testi fejlődés, szakma, 

hivatás megszerzése, pályaválasztás, elhelyezkedés, munkavégzés, 

családalapítás, önálló lakáshoz jutás, megélhetés, tisztes jövedelem, 

társas élet, kapcsolatok, a szabadidő tartalmas eltöltése, rekreáció, 

regenerálódás, társadalmi életben való részvétel, szerepvállalás 

feltételeinek kialakítása, erősítése. 

Az önkormányzat feladatának tekintette, hogy megteremtse azokat 

a feltételeket, hogy a fiatalok részt vegyenek az őket érintő 

döntésekben. Másrészt a kezdeményezéseket kezelő rendszerének 

kialakításával és működtetésével hozzásegíti a fiatalokat aktivitásuk 

kifejtésére. 

A jó gyakorlat részben egy olyan fórum, szervezeti forma 

működtetését jelenti, amely keretet ad a kitűzött cél 

megvalósításának, ez az iskolai diákönkormányzatok és a kerület 

szintű Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat. Részben olyan elemeket 

tartalmaz, amelyek az együttműködést, a közösségfejlesztést, a 

partnerséget alakítja, erősíti. Ahhoz, hogy valódi együttműködés 

legyen képzés, önképzés feltételeire is gondoltak. 

Az ifjúsági részvételi lehetőségek bővítését folyamatosan keresik, 

ezért a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat által – évente – 

visszacsatolt tapasztalatokat az Önkormányzat vezetése értékeli és 

felhasználja. 

Az ifjúsági részvétel elemei:  

- Diákönkormányzat, Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 

(GYIÖK) működtetésnek támogatása. Ifjúságsegítő 

alkalmazásával, pénzügyi támogatással. 

- Önálló rendezvények, kezdeményezések támogatása. 

- Döntések lehetőségének átadása, döntések véleményezése. 

- Közös programok szervezése. 

- Tájékoztatás, információnyújtás. 



38 
 

Roma és nem roma önkormányzatok együttműködése 

I. helyezés: 

Szarvas Város Önkormányzata „Önkormányzatok közötti együttműködési 

területek a kultúrák közötti párbeszéd javítására” című pályázatával 

Szarvas a Hármas-Körös bal partjára épült közel 16 ezer lakosú 

település, Békés megye kapuja, a megye 5. legnépesebb települése. 

A Szarvasi Járás központja, melyet annak köszönhet, hogy a 

környező településeket funkcionálisan kiszolgálja. Területe 161,5 

km2 (az ország 48. legnagyobb közigazgatási területtel rendelkező 

városa), kiterjedt tanyavilággal rendelkezik. Fő vonzereje az európai 

hírű Szarvasi Arborétum, melynek legújabb látványossága a Mini 

Magyarország makett-park. A városban található a Történelmi 

Magyarország földrajzi középpontja, melyet emlékmű jelöl a Holt-

Körös partján. Néhány éve meghatározó látványossága a városnak a 

festői környezetben lévő Vízi Színház, mely Magyarországon 

egyedülálló építészeti megoldását tekintve színvonalas előadásokkal 

várja a városunkba látogatókat. A szlovák kultúra ápolása, a 

Tessedik-i örökség, a tradíciók átadása, a hagyományok ápolása 

fontos szerepet tölt be a városlakók életében. 

Több éves eredményekben és tapasztalatokban gazdag 

együttműködés jellemzi Szarvas Város Önkormányzatának és a helyi 

Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a város érdekében végzett 

közös munkáját. Számos területen követik nyomon és a 

lehetőségekhez, illetve az igényekhez igazítva támogatják az 

egyébként rendkívül szervezetten és adekvát módon működő városi 

roma önkormányzatot, akik számos területen végeznek preventív, 

ismeretterjesztő, kultúrák közötti párbeszédet előre mozdító, segítő 

tevékenységet. Főbb együttműködési területek:  

- a roma kultúrához kapcsolódó rendezvények, események, 

természetbeni támogatása, helyszínek biztosítása,  

- a rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó médiaháttér 

biztosítása és marketing támogatás, 

- TOP-7.1.1-16-2016-00048 A project célja egy nyitott, befogadó, a 

kulturális és nemzetiségi értékeket a közös városi identitástudat 

részének tekintő közösség kialakítása 2030-ig, mely a közösségi 

terek megújításával a társadalmi párbeszéden és az összetartozás 

érzés kialakításán alapul, 

- EFOP 1.5.3-16-2016-00064 pályázat részeként rendezvény 

szervezés a helyi roma nemzetiségi zene újjáélesztésére irányuló 



39 
 

fesztivál keretében, elhelyezkedést támogató munkaszocializációs 

és kompetenciafejlesztő tréningek felajánlása, 

antidiszkriminációs tréningek szervezése munkáltatók számára, 

- a megélhetés lehetőségének biztosítása közfoglalkoztatás 

keretében, mely egyben szocializációs és interkulturális 

színtérként is fontos szerepet tölt be. 

- két elbírálás alatt álló pályázatuk van: 

1. Successful Roma Amoung Us No.:2018-1-1114 – A norvég 

alapból származó pályázatban a norvég résztvevőn kívül 

Romániával és Szlovéniával együtt szerepel konzorciumi 

partnerként Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, 

mely szintén a munkakereséshez, mindennapi életvezetéshez és 

a közösségben történő együttműködéshez kapcsolódó 

kompetenciák fejlesztését tűzte ki célul. Megpályázott 

összeg:108.000 EUR+10.800 EUR önerő 

2, Back on track.:Szarvas Város Önkormányzatának projektje, 

melyben 5 különböző ország konzorciumi részvételével 

projektvezetőként a romák korai iskolaelhagyását csökkentő 

jelzőrendszer kifejlesztését tervezi mentoráló rendszer 

kiépítésével .  Megpályázott összeg:13.604 EUR+716 EUR önerő 

II. helyezés: 

Ozora Község Önkormányzata „Együtt jobb és könnyebb!” című 

pályázatával 

Ozora lakosságszáma 1.700 fő. A páratlan szépségű tolnai lankák 

között megbújó, friss vizű patakokkal átszelt települést egy 1315-

ben kelt oklevél említi „Azara” néven. A település felé közeledve már 

messziről szembe tűnik a szőlőhegyek által körülölelt páros domb, 

amely egyikén a templom, a másikon a várkastély látható. Valamikor 

a várárkon átívelő híd kötötte össze őket. A várdombot és a 

templomot ma is a Sió és a Cinca patak vize veszi körül, amelyen 

hangulatos hidacskák vezetnek át a piactérre. A település különös 

módon mind a mai napig megőrizte reneszánsz hangulatát. 

Középkori állapotában maradt meg a firenzei mintára épített Sáfrán-

kút is. 

Gyakorlatuk célja, hogy összehozzák a településen élő roma és nem 

roma lakosságot, megszólíthassák azokat, akik eddig halmozottan 

hátrányos szociális helyzetük miatt nem akartak, vagy nem tudtak 

részt venni a közösségi programokon, mert szégyellték helyzetüket. 
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Szeretnék, ha a közösen megszervezett rendezvények alkalmat 

adhatnának arra, hogy összehozzák a település lakosságát 

nemzetiségi hovatartozástól, szociális, anyagi helyzettől függetlenül. 

• Egy évtizedes közösségépítő munka eredménye 

• Minden család személyes megkeresése 

• Országos felhívásokba való bekapcsolódás és települési 

programok is 

• Aktív közösségfejlesztéssel foglalkozó roma munkatársak 

• Pezsgő civil élet (horgász, vadász egyesület, színkör, 

polgárőrség, idősek klubja) 

• Erős dokumentálás 

• Rendezvénynaptár és havi Ozorai Hírmondó (közvetlenül 

juttatják el a családokhoz) 

• Roma önkéntes munka erősítése, helyi diákmunkások fogadása 

III. helyezés: 

Tetétlen Község Önkormányzata „Tetétlenen semmi sem véletlen” című 

pályázatával 

Tetétlen község Hajdú Bihar megyei 1410 fős település, folyamatos 

fejlődéssel és egy összetartó, egymással törődő, eredményesen 

együttműködő és nyitott közösséggel. Infrastrukturális feltételeik 

jók, az elmúlt években gyakorlatilag szinte valamennyi intézményük 

felújítása, energetikai korszerűsítése megvalósult. Rendezett 

környezetben, folyamatosan bővülő szolgáltatásokkal igyekeznek a 

lakosság életkörülményeit javítani és vonzóbbá tenni településüket 

mások számára is. A jelenkorban elért eredményeik mellett nagy 

figyelmet fordítanak a múlt, a hagyományok és értékek megőrzésére, 

ápolására. Az adottságaik figyelembevétele mellett folyamatosan 

keresik azokat a megoldásokat, innovatív lehetőségeket, melyek a 

közösség érdekeit szolgálják hosszútávon és hatékonyan. Átfogóan 

gondolkodnak, cselekszenek és terveznek, mert Tetétlenen semmi 

sem véletlen. 

Minden település életében meghatározó szereppel bír az ott élő 

közösség, és ezen belül a tagjainak egymáshoz fűződő kapcsolata, az 

együttműködési és fejlődési képessége, toleranciája. Meghatározó 

természetesen maga a környezet is, az infrastruktúra állapota és 

kiépítettsége, de hiszik és vallják, hogy semmit sem ér egy jó 

környezet, ha a benne élők nem érzik jól magukat. Ennek 

szellemében folyamatosan fejlesztik, építikk közösségüket. Az elmúlt 

években és jelenleg is több olyan pályázatuk van a roma 

önkormányzattal együttműködésben, melyek célkitűzési a közösség 
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fejlesztése, az esélyegyenlőségi feltételek javítása. Ezekben a 

projektekben a közösség tagjait fejlesztik és ezzel egyidejűleg a 

közösségüket is. Többek között jelenleg is tart az „Ability Work” 

címen futó innovatív projekt, amely svájci módszeren alapulva 

igyekszik a leghátrányosabb helyzetben élők esélyeit javítani és nem 

csak a foglalkoztatás területén. A lakosság mintegy 30 %-a roma 

származású, de ez  esetükben nem jelent mást, mint amennyit egy 

mutatószám jelent. Békében és harmóniában élnek együtt, teszik a 

dolgukat és  jól érzik magukat egy-egy közösségi program keretében. 

Együtt dolgoznak a hétköznapok során, együtt valósítják meg többek 

között a szociális földprogramjaikat, a gyermekek nyári 

táboroztatását, az önkéntes programjaikat és a közösségi, kulturális 

programjaikat. A jelenlegi állapot pedig egy közel egy évtizedes közös 

és komplexen felépített munka eredménye. Toleránsabbak lettek, 

együtt élnek, egy közösségként és teszik a dolgukat romák és nem 

romák Tetétlenen. 

• Aktív pályázatírás és forráslehívás 

• Egymásra épülő programok az oktatás/képzéstől a 

foglalkoztatásig 

• Szolgáltatások széles skálája (pl.: Biztos Kezdet Gyerekház) 

• Kiemelkedő együttműködés a roma nemzetiségi 

önkormányzattal és a civil szférával is 

• Innovatív ötletek (struccfarm, homoktövisre épülő termékcsalád) 

• Aktív közösségépítő munka (évente kb. 50 program) 

• Építenek a romák tudására (gasztronómiai rekordkísérletek) 

Közbiztonsági jó gyakorlatok 

I. helyezés: 

Kunsziget Község Önkormányzata „Közösen a biztonságért – közösen a 

polgárok védelméért” című pályázatával 

Kunsziget 1.283 fős lakosságszámú település Győr-Moson-Sopron 

megyében, a Mosoni-Duna jobb partján, Győrtől 17 km-re 

elhelyezkedő település, az 1.-es számú főút és az M1-es autópálya 

közelségében, a Szigetköz és a Hanság tájegység közepén. 

Külterülete 1700 ha, belterülete 150 ha. Évszázadokon keresztül 

földművelésből és állattenyésztésből élt az egymást segítő lakosság 

a zárt településen. 1990-től dinamikus fejlődés indul, ipari üzemek 

folyamatos letelepedésével a település nyitottá válik. A munkahelyek 

száma évről-évre emelkedik; 2018-ban 1450 fő a munkavállalók 

száma. Térségi ipari központtá alakul, melynek alapfeltétele a 
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közbiztonság, a biztonságos közlekedés, a szilárd burkolatú utak 

megléte, korszerű közvilágítás, infrastruktúra kialakítása, magas 

szintű szolgáltatások megteremtése, intézményrendszer kialakítása 

(bölcsőde, óvoda, általános iskola). A társadalmi-gazdasági fejlődés 

a falu szerkezetének átalakulását eredményezte, és új feladatokat 

határozott meg a település és a térség a polgárok biztonsága 

érdekében. 

A település nyitottá válásával megjelent az átmenő forgalom, és ezzel 

együtt az átmenő bűnözés veszélye is. Idegenek érkeztek a 

településre, a lakosság biztonsága veszélybe került. A zárt 

településre jellemző biztonságérzet csökkent, a lakosság és a 

településre érkezők szubjektív és objektív biztonsága érdekében 

szükség volt az élet- és vagyonvédelem, a közbiztonság, a közrend 

erősítésére és a biztonsági lánc kialakítására. 

Lakossági igényként, összefogás eredményeként 1998-ban 

megalakult a Kunsziget Község Polgárőrsége, melyet segített 

Kunsziget Község Önkormányzatának erkölcsi és anyagi támogatása 

és a falu lakossága, civil szervezetei. A képviselő-testület tagjai 

fontosnak tartották, hogy részt vegyenek az egyesület 

tevékenységében. 

A két évtizedes együttműködés eredményeként a település és térség 

biztonsága folyamatosan nő.  

A jó gyakorlat révén az alábbi eredmények születtek: 

- „Egymásért felelősséggel tartozunk” gondolkodásmód 

kialakítása 

- A szubjektív és objektív biztonság megteremtése: KÖZ-JÓ 

kialakítása 

- Közbiztonsági modellprojekt keretében helyi piac kialakítása (az 

utazó kereskedők részére) 

- A térség és település rendezvényeinek biztosítása 

- Járőrszolgálat a közbiztonságért 

- Együttműködés a rendőrséggel, az erdészettel, a 

vadásztársasággal, a helyi vízügyi igazgatósággal, az MLSZ-szel 

és a helyi ipari üzemekkel 

- „Csengő szól, segíts” – 50 lakásban, 200 fő részére speciális 

jelzőrendszer kialakítása 

- Kamerarendszerek kiépítése 

- Kiemelt figyelem környezetvédelemre (Natura 2000), fellépés az 

illegális szemétlerakás ellen, a klímavédelem jegyében 

- Árvízvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátása 

- Eltűnt személyek kutatása 
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- Fiatalok bevonása: tudatos egymásra épülő folyamatként valósul 

meg 6 éves kortól 

- „Egy iskola – Egy polgárőr nap” - ifjú polgárőrök toborzása – 

generációk találkozása 

- Kötelező önkéntes közösségi szolgálat teljesítésének (50 óra) 

lehetősége a polgárőrségnél és az önkormányzatnál 

- Ifjú polgárőrök oktatása, táborozása, nyelvi képzése 

- Ifjú polgárőrök aktív részvétele az egyesület munkájában 

- Kunsziget Község Ifjúsági Érdekegyeztető Fóruma, Kunsziget 

Község Települési Értéktár Bizottsága 

- A bűnmegelőzés helyi építészeti eszközökkel 

- A Települési Arculati Kézikönyv elkészítése a közbiztonság és 

vagyonvédelem jegyében 

- Szépkorúak fóruma, bűnmegelőzési vándorkiállítás, 

bűnmegelőzési fórum, ELBÍR Hírlevél közzététele 

- KRESZ oktatása a speciális elektromos közlekedési eszközöket 

használók számára 

- Határon túlélő magyarsággal a tudás megosztása 

II. helyezés: 

Polgár Város Önkormányzata „Polgárőrök Polgáron Polgárért!” című 

pályázatával 

Polgár városa (lakosságszáma 8.036 fő) Hajdú-Bihar megye 

északnyugati peremén található, a Kelet kapujaként is szokták 

emlegetni. Igen régi település, amely már az őskortól kezdve, 

folyamatosan lakott hely volt. A polgári nép kollektív tudatában 

mindig erősen élt a mezővárosi, a hajdúvárosi, valamint a 

járásszékhelyi múlt, az autonómiára, a helyi, térségi vezető szerepre 

való törekvés. A település 1993. január 1-jei hatállyal városi címet 

kapott. A település építésszerkezete kisvárosi jelleget mutat. A 

Barankovics téren lévő feltűnően tágas, méltóságteljes Római 

Katolikus Templom a kései klasszicista építészet szép példája. A 

város legrégebbi építménye a központban található dombon álló, 

barokk stílusú Kálvária kápolna, melyet az 1769-es pusztító járvány 

után emeltek. A város az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen ment 

keresztül, az európai uniós forrásoknak köszönhetően a Főtér - 

2016. évben a Virágos Magyarország pályázaton a legszebb főtér 

címet nyerte -, a Művelődési Központ és Könyvtár, a Városháza 

épülete teljesen megújult, létrejött egy Gazdasági Szolgáltató Ház is. 

Az egészségügyi ellátás terén megépítésre került a térségi járóbeteg-

szakellátó központ és a mentőállomás. A városban óvoda, iskola és 
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középfokú oktatási intézmény is található. A közintézmények 

energetikai felújítása, a kerékpárút megépítése, az óvoda 

kapacitásbővítése, a piac felújítása jelenleg folyamatban van. Polgár 

idegenforgalmi vonzerejét termálvizes fürdője jelenti, a 72 C°-os 

termálvíz gyógyhatása vitathatatlan, ezen kívül a több hektáros 

parkosított területe családbarát, kicsiknek, nagyoknak egyaránt 

felejthetetlen élményt nyújt. A fürdő melletti kempinget héthektáros 

parkerdősáv veszi körül. A városba látogatókat igen széles 

művelődési és kulturális, gasztronómiai programok várják, így a 

BELÁHAPI, Polgári Hurka-pite Fesztivál, nyári koncertek, 

művelődési programok, testvérvárosi találkozók. Polgár jelenlegi 

lakosságszáma 8.036 fő. 

Polgár Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a 

közbiztonság megteremtését, Ehhez kiváló partnerre talált egy 

önkéntes civil szerveződés, a polgári Polgárőr Egyesületben. Az 

Egyesület 1993. évben alakult, a közel 25 éves együttműködés 

eredményeként a település és a térség biztonsága folyamatosan nő. 

A lakosság biztonságérzetét fenyegető magatartások (garázdaság, 

rongálás, trükkös lopás, temetői rongálás, stb.) csökkennek, 

megszüntetésükre folyamatosan törekedni kell, melyhez nagyon jó 

együttműködést sikerült kialakítani a Rendőrséggel, illetve további 

kiváló partnerek a településőrök, a mezőőrök, a közterület-felügyelet 

is. A jó gyakorlat elkészítésének célja, hogy a városban az 

életminőséget javító közbiztonság megteremtése érdekében a 

közrend megóvásában, a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben 

résztvevők közötti célirányos párbeszédet elősegítse, és megfelelő 

keretet biztosítson a közös feladatok eredményes ellátásához. A 

közbiztonság, a lakosság biztonságérzetének megteremtése és 

fenntartása érdekében tudatosítani kell a lakosságban, hogy a 

jogellenes magatartások helyben termelődnek, ezért az ellenük való 

eredményes védekezéshez elengedhetetlen a helyi erők összefogása. 

A bűnmegelőzésben az elrettentés nem megfelelő módszer, ezért 

szükséges a mintaadás, valamint olyan programok szervezése, 

melyek közös kulturális, művészeti és sporttevékenységek által a 

felnőtt társadalom pozitív részvételét erősítik a fiatalok életében, 

megteremtik a generációk közötti pozitív mindaadás lehetőségét. A 

munka hatékonyságát bizonyítja, hogy egyre több ifjú polgárőr kerül 

ki a roma lakosság köréből, akik példát mutatnak honfitársaik 

részére. Idén két alkalommal került sor „Nyílt nap” megszervezésére, 

ahol az ifjú polgárőr-jelölt betekintést nyerhetett a polgárőrök 

mindennapi munkájába. Az Egyesület elnöke egyik alapítója a Roma 

Hagyományőrző Egyesületnek is, ahol a roma fiatalok rendszeresen 
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fellépnek a különböző rendezvényeken. Alapelvük: együttműködés, 

partnerség, rugalmasság és gyors reagálás, a lakosság igényeinek 

figyelembe vétele, rendszerszintű bűnmegelőzés, a Nemzeti 

Bűnmegelőzési Stratégiának való megfelelés. Önkormányzatuk mind 

erkölcsileg, mind anyagilag évek óta támogatja az Egyesület 

munkáját. 

A pályázati program nyereményei tükrözik, hogy versenyzés és versengés 

helyett a program célja az együttműködés, és az egymástól való tanulás: a 

nyertesek (a közbiztonsági téma kivételével) együtt részt vettek 2019 

szeptemberében egy bolgár szakmai tanulmányúton, ahol a bolgár 

önkormányzatokkal cseréltek tapasztalatokat, látogattak meg a pályázati 

témákban jó gyakorlatokat, innovációkat. A közbiztonság javítása témában a 

Belügyminisztériumnak köszönhetően pénzbeli elismerést kapnak a 

nyertesek: az első helyezett 1,7 millió Ft, a második helyezett 1,3 millió Ft 

összegben, amit a programmal kapcsolatos szakmai célok mentén költhetnek 

el az önkormányzatok. 

 

Mi történt a prezentációs döntő előtt? 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program Irányító Bizottsága az írásbeli 

értékelést követően 2019. május 17-én – a május 6-i határidőig beérkezett – 

pályázatok közül választotta ki azt a tizenhat jó gyakorlatot, amelyet a 

helyszínen is megtekintettek. A helyszíni látogatások háromhetes, 2019. 

május 24-től június 13-ig tartó időszakában valamennyi településre 

ellátogattak az Irányító Bizottság tagjai, illetve a program szakértői. A program 

ütemezése alapján a 2019. június 17-i találkozón az Irányító Bizottság tagjai 

a helyszíni tapasztalatokat összegezve hoztak döntést a prezentációs döntőbe 

jutó önkormányzati gyakorlatokról. 

A helyszíni látogatások inspiráló és fontos részei a pályázati folyamatnak, 

hiszen mindenütt olyan jó gyakorlatokat nézhettek meg a szakértők, amikre 

méltán lehetnek büszkék a helyiek. A kiválasztás alapja végül sokkal inkább 

a kiírás céljainak való megfelelés volt, ezért arra buzdítunk mindenkit, hogy 

olvassák és alkalmazzák bátran bármelyik beérkezett pályázati anyagot, 

hiszen azokban számos innováció, ötlet, adott esetben követendő szemlélet ölt 

testet. 

A döntőbe jutott önkormányzatok részére 2019. június 24-én felkészítő napot 

tartottunk, ahol minden résztvevő döntősnek segítséget nyújtottunk abban, 

hogy megfelelően fel tudjon készülni a döntőben való prezentációra, ahol 

mindenkinek tíz perc áll rendelkezésre legjobb gyakorlatának bemutatására. 
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* * * 

 

Bolgár tanulmányút 

 

A nyertesek utazhattak, hogy további inspirációkra tegyenek szert. Az 

előkészítő munka során remek partnerre leltünk a Bolgár Köztársaság 

Országos Önkormányzati Szövetségében (NAMRB).  

Ahogyan nálunk is, az Önkormányzatok Országos Szövetsége az 

önkormányzatok „hangja” Bulgáriában is. Segítik és támogatják az 

önkormányzatokat a helyi polgárokért tett erőfeszítéseikben. A nemzeti 

szövetségbe tömörülve a bolgár önkormányzatok együttesen állhatnak ki 

közös érdekeikért. 

A tagok egyenlősége a fő elv, amelyet tiszteletben tartanak munkájuk során. 

Minden polgármesternek, önkormányzati képviselőinek és az önkormányzati 

tevékenység különböző területeinek szakértőinek lehetősége van hozzájárulni 

a NAMRB különféle bizottságainak, kapcsolattartó csoportjainak és 
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munkacsoportjainak kezdeményezéseinek végrehajtásához. Erős és független 

helyi demokrácia – ez a hitvallásuk. 

A szervezetet 1996-ban a bolgár önkormányzatok egyharmada alapította. 

Aktív munkájuk eredményeként 1999 óta az összes bolgár önkormányzat 

tagja a NAMRB-nek. Így az egyetlen nemzeti önkormányzatokat képviselő 

szervezetként igazi befolyással bírnak. A Küldöttgyűlés a legmagasabb szintű 

vezető testületük, amely meghatározza a prioritásokat. Minden önkormányzat 

egy szavazattal rendelkezik a Küldöttgyűlésben. Az igazgatótanács 23 tagból 

áll, akiket a Küldöttgyűlés választ négy évre. Az igazgatótanács megválasztja 

az igazgatóság elnökét és alelnökeit. A Felügyelő Bizottság 5 tagból áll, 

amelyeket a Küldöttgyűlés választ meg. 

A Küldöttgyűlés felállítja a NAMRB állandó bizottságait: tevékenységeik célja 

a meglévő jogszabályok módosítása és a bevált, jó gyakorlatok terjesztése az 

önkormányzatok között. Mind a választott önkormányzati tisztviselők, mind 

az önkormányzati igazgatás szakértői lehetnek a bizottságok tagjai. 

Találkozóik minden, a téma iránt érdeklődő számára nyitva állnak, így 

hatékony fórumokká válhatnak ezek a beszélgetések. 

A bolgár szövetség tevékenységeit 40 főből álló csapat (amelyből 22 fő állandó, 

teljes munkaidős alkalmazott) és az önkormányzatok több mint 300 önkéntes 

szakértője végzi. Mindegyik rendelkezésre áll szolgáltatások, információk és 

konzultációk nyújtására. A NAMRB csapata különféle témájú 

projektjavaslatokat dolgoz ki, és évente több mint 1 millió USD összegű 

támogatást kap különböző projektek keretében. Emberi és anyagi erőforrásaik 

erős, magabiztos és megbízható partnerré teszik őket a nemzetközi donor 

szervezeteknél. 
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A NAMRB szervezete 

A NAMRB képviseli és védelmezi az önkormányzati érdekeket a központi 

kormányzattal szemben:  

- a NAMRB képviselői ott vannak több mint 200 kormányközi 

munkacsoportban, monitoring bizottságban stb.; 

- költségvetési tárgyalásokon a Pénzügyminisztériummal; 

- megállapodásokat kötött a Miniszterek Tanácsával és a 

Nemzetgyűléssel. 

Az NAMRB segítséget nyújt az önkormányzatoknak feladataik 

végrehajtásában és hatásköreik gyakorlásában: 

- képzések: bevezető tréningek az újonnan megválasztott tisztviselők 

számára; képzések az éves költségvetés elkészítéséről; az új 

jogszabályokról; az önkormányzati hatáskörök kulcsfontosságú 

témáiban; 

- tanácsadás különböző tevékenységi területeken, elsősorban jogi és 

adóügyi kérdésekben; 

- publikációk, kiadványok – elemzés, kutatások, kézikönyvek stb. 

A NAMRB ösztönzi a partnerséget az önkormányzatok, az üzleti élet szereplői, 

és a nem kormányzati szektor között és a nemzetközi együttműködést. 

 

Silvia Georgieva, a NAMRB igazgatója és dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ 

főtitkára: örömmel látogat jövőre hazánkba egy bolgár delegáció 
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A 2019. szeptember 9-12. között Bulgáriába látogató magyar önkormányzati 

delegációt Szófiában elsőként a társszövetség, a NAMRB köszöntötte és 

mutatta be az önkormányzati rendszert, a fentiekben összefoglalt szövetségi 

ismertetőt és az önkormányzati szolgáltatásokat, kiemelt figyelemmel az 

idősellátásra. A demokrácia kapcsán az Európa Tanács ELoGE programjának 

végrehajtásáról hallhattunk az első napon. 

Silvia Georgieva igazgató elmondta, hogy 1991 óta Bulgáriában a fő 

igazgatási területi egység a körzet, amely leginkább a megyére hasonlít, de 

valódi önkormányzati funkcióval nem rendelkezik. Csak egy szint van, 

kistérség. 265 kistérség van az országban. A kistérség községekből és városi 

kerületekből áll. Bulgária területe 28 körzetre és 265 kistérségre oszlik. A 

térségi tervezés és fejlesztés Bulgária területét 6 tervezési régióra osztotta, ez 

a NUTS2 szintnek felel meg. Ezen a szinten hozták létre a regionális fejlesztési 

tanácsokat az állami, kormányzati politika végrehajtására. A tanácsokat 

valamelyik megyei kormányzó elnökli. Bulgáriában az átlagos bolgár 

önkormányzat nagysága 422 km2, 25 településből áll és 26.000 lakosa van. 

Az önkormányzatok 19 %-ának 5.000 főnél kevesebb lakosa van, a legtöbb 

bolgár önkormányzatnak 5.000-20.000 lakosa van.  

A helyi önkormányzatok irányító testülete a Helyi Önkormányzati Tanács 

(képviselő-testület) mint tanácskozó testület és a polgármester mint végrehajtó 

szerv. 

Polgármestereket közvetlenül választják 4 év időtartamra. A polgármester a 

Helyi Önkormányzati Tanács végrehajtási szerve.  A Helyi Önkormányzati 

Tanács tagjainak száma a lakosságszámtól függően alakul közvetlen és 

általános választások keresztül arányossági rendszerben.  

Az önkormányzati igazgatás igazgatóságokból és részlegekből áll. Az 

önkormányzatok igazgatóságainak szervezete szakigazgatásra és általános 

közigazgatásra oszlik. 

Az önkormányzati feladatokat egyrészt az állam delegálja (oktatás, 

egészségügy, szociális szolgáltatások), másrészt vannak kizárólagos feladatok 

(lakhatás, kommunális szolgáltatások, gazdasági ügyek, közlekedés, 

infrastruktúra, környezetvédelem, infrastruktúra, kultúra, stb.). 

Az állam – hasonlóan a magyar helyzethez – sok esetben nem biztosít elegendő 

forrást az egyes feladatok ellátásához, az önkormányzatoknak, ezt saját 

bevételből kell pótolni. Minden szolgáltatási döntést az illetékes bolgár 

minisztériumok hoznak, ezáltal korlátozva az önkormányzatok fiskális 

autonómiáját. 

A tanulmányút második napján Szófiába utaztak az önkormányzatok 

képviselői, hogy az ottani Legjobb Önkormányzatok Programjának nyertesei 

bemutassák kezdeményezéseiket a magyar delegációnak. 
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Elsőként Ivanka Geninska, Montana önkormányzatának szakértője az 

állampolgári részvétel témájában számolt be projektjükről: 2016-ban Montana 

önkormányzata és az „Agora” Platform partnerségi megállapodást kötött az 

„Aktív közösségek: kapacitásépítés a változásért” című projekt végrehajtása 

érdekében. 

Először szakértők látogattak a településekre és különböző helyi 

megbeszéléseken vettek részt, interjúkat készítettek, meglátogattak különböző 

helyeket és elemzéseket készítettek, amelyekkel a rejtett fejlesztési 

lehetőségekre próbáltak fényt deríteni és a kihasználatlan helyi erőforrásokat 

próbálták beazonosítani.  

Létrehoztak egy alapot a különböző helyi kezdeményezések támogatására, 

amelybe az önkormányzat költségvetéséből 10.000 BGN-t (kb. 1.800.000 Ft), 

az Agora Alapítványtól pedig 8.000 BGN (kb. 1.440.000 Ft) összeget 

biztosítottak.  

Az első eredmény egy játszótér megépítése volt, ahol a lakosok önkéntes 

munkával járultak hozzá a fejlesztéshez, a projekt 3.000 BGN (mintegy 

540.000 Ft) támogatást adott ehhez. A második szakaszban már 12.000 BGN-

t adott az önkormányzat: helyi fesztiváloknak színpad készült belőle a 

kultúrházban. Az önkormányzat és a kultúrházak egymást segítve dolgoznak 

együtt. Az európai értékek adnak alapot a fejlesztéseikhez, így a vezérlő elvük: 

egységben a sokszínűséggel. Az értékek fontosak a hagyományőrzésben is, és 

a nemzetiségek megőrzésében. Az önkormányzat által biztosított anyagi 

források évről évre emelkednek. Összesen 12 projektet finanszíroztak: 

népviseletet vásároltak, játszóteret, kultúrházat építettek, újítottak fel. 

A helyi civileknek önbizalmat és hitet adott, hogy tudnak saját maguk is tenni 

a helyzetük fejlesztéséért. Fontos társadalmi problémákat is meg tudnak 

együtt saját erőből oldani.  

Rositsa Dimitrova, Veliko Tarnovo Önkormányzata Szociális Szolgáltatások 

és Egészségügyi Részleg igazgatója következett, aki az idősellátás terén 

büszkélkedhetett önkormányzata nyertes jó gyakorlatával.  

Az igazgató asszony gratulált a magyar program nyerteseinek, és arra 

buzdította a delegáció tagjait, hogy bízzanak abban, hogy a jótettekért mindig 

jó jár. Ez a misszió mindig nagyon feltölti őt, ezt igyekszik átadni az 

önkormányzatban és a szociális igazgatóságon is. A jó és szükséges dolgokat 

kell megtenniük. Az emberek lássanak bennük igazi partnert, akik 

segíthetnek. Büszkén mondhatja, hogy a szociális igazgatóság igazi partnere 

a helyi embereknek. 
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Rositsa Dimitrova 

Önkormányzatáról szólva elmondta, hogy 91 ezer lakossal bírnak, így Veliko 

Tarnovo a térség legnagyobb települése, amely 87 szociális szolgáltatást nyújt 

széles körben. 36 település van a kistérségben: 71 ezren a városban élnek, a 

többiek a térségben. 

2003-ban indultak az országos és a helyi szociális reformok. Akkor kapták 

meg a polgármesterek a szociális szolgáltatások végrehajtásának 

kötelezettségét. Ez volt az első kihívás a polgármestereknek, hiszen ekkor 

szembesültek az emberek problémáival. Addig ugyanis külön állami 

intézményhálózat működött, sok férőhelyes intézmények formájában az 

időseknek, fogyatékkal élőknek és árva gyermekeknek is. Négy ilyen nagy 

intézmény volt korábban Veliko Tarnovoban. 2019-ben 31 állami 

finanszírozott ilyen intézmény van. Ezen felül létrehozták a felnőttek és a 

fogyatékossággal élő személyek számára nyújtott szociális szolgáltatások 

hatékony hálózatát, amely jelenleg 53 szolgáltatást fed le, ebből 19 felnőtteket 

céloz, 34 pedig nyugdíjasokat és fogyatékkal élőket. Veliko Tarnovo 

önkormányzata a nem kormányzati szervezetekkel együttműködve biztosítja a 

szociális szolgáltatásokat az igényeknek megfelelve, kellőképpen rugalmasan. 

Az előadó részletesen bemutatta az egyes intézmények működését, amelyekből 

egyértelműen kiderült Veliko Tarnovo önkormányzatának küldetése: 

- A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése és minőségének javítása; 

- Új és innovatív szociális szolgáltatások bevezetése a beazonosított 

prioritási célcsoportok szerint; 

- A társadalmi integrációra vonatkozó politikák és intézkedések 

párhuzamos kidolgozása a kapcsolódó ágazatokban (oktatás, 

egészségügy, foglalkoztatás, lakhatás stb.), Amelyek megoldják a 

kockázati csoportok speciális problémáit és / vagy megteremtik a 

feltételeket a szociális szolgáltatások hatékony működéséhez. 
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A roma integráció témakörében Stancho Stavrev, Tundzha 

önkormányzatának alpolgármestere előadását hallgathatta meg a delegáció. 

Az alpolgármester elmondta, hogy olyan önkormányzatról fog beszélni, ami 

csak a kistelepülésekkel foglalkozik. 22.848 lakost és 44 települést fog össze 

az önkormányzat, így területnagysága szerint első helyen van a megyében, 

második helyen a lakosságszám szerint. A lakosságból 4 ezren romának 

vallják magukat, amely arány valószínűleg sokkal magasabb, tekintve, hogy 

önkéntes adatszolgáltatáson alapul a felmérés. Az integrációs politikák fő 

területe az oktatás, hiszen a roma lakosság több mint 50 %-a 20 éven aluli. 

Idősödő társadalomban sok gyerek: az ő önkormányzatuk lehetőséget látnak 

ebben, nem problémát. A gazdasági helyzetükről elmondta, hogy nagyon 

alacsony adó és saját bevétellel rendelkeznek, mert nagy a területük, de a 

gazdasági tevékenység alacsony. 

 

Stancho Stavrev 

Egyik legnagyobb feladatuk, hogy az állami és önkormányzati finanszírozás 

mellé szponzorokat és támogatókat találjanak a megfelelő működéshez, ez 

nagyságrendileg azt jelenti, hogy ha egy évben 15 millió BGN az éves 

költségvetésük, rendelkeznek még 12 millió BGN külső finanszírozással. Főleg 

a falusi területek fejlesztési programjaira számítanak, amikben nagy 

infrastrukturális projekteket visznek tovább. Az integrációs politikák 

szempontjából fontosabbak azok a programok, amikhez az Európai Szociális 

Alapból jutnak hozzá: az oktatási és a társadalomfejlesztési projektek. 
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Hangsúlyozta, hogy nem dolgoznak ki a romáknak külön politikákat sem az 

egyenlőtlen helyzetben levőknek. Abban áll a sikerük, hogy a politikáik a 

rászorulókra irányulnak. Minden ember számára elérhető fejlesztéseket 

hajtanak végre: szívesen nyitják ki az óvodák kapuit, függetlenül attól, hogy 

roma vagy nem roma a gyermekek érkeznek oda. Igyekeznek etnikai 

hovatartozás figyelembe vétele nélkül munkahelyekhez segíteni az embereket. 

A teljeskörű roma integrációnak az elvét emelte ki, ami azt jelenti, hogy meg 

kell teremteni a hozzáférhető oktatást, az integrált szolgáltatásokat, és a 

közmunkák lehetőségét a roma csoportoknak is.  

Tundzhaban ingyenessé tették az óvodai és a bölcsődei szolgáltatásokat, 

amely azt eredményezte, hogy a díj megszűnésével növekedett a gyermekek 

száma a szolgáltatásban; de nemcsak a gyermekek, de a csoportok száma is 

növekszik. Arra törekszenek, hogy országos szintű változás induljon be a 

példájukra alapulva. Hiszen az állami politikák nagy hatással vannak az 

önkormányzatokra is. Amikor meg kellett magyarázni az embereknek, hogy 

megszüntetik a helyi iskolát és ezután átszállítják a gyermekeket másik 

iskolába, nem voltak könnyű helyzetben. Azzal tudtak érvelni, hogy ha már el 

kell menniük, akkor legalább jobb színvonalú szolgáltatást kapjanak, hiszen 

kényelmesen és ingyenesen szállítják tanári kísérővel a gyermekeket. Ingyen 

reggelit és ebédet kapnak a gyermekek és ott tanulnak meg másnapra is. 

Abból a pénzből, amit az államtól az iskolák felszámolására kaptak, mindenütt 

konyhát létesítettek és buszokat vettek. Ez megnyugtatta az embereket, hogy 

a gyermekeik jobb helyen lesznek.  

Egy történetet hallhattunk arról is, hogy milyen kihívásokkal szembesültek a 

szegénység elleni küzdelmükben: 2009-ben egyedül náluk volt ingyenes ebéd, 

ami nagy hír volt az országban. Kivonult a sajtó az ingyenes étkezés 

megnyitása alkalmából, ott volt az önkormányzati vezetés is, azonban a 

gyermekek nem akartak enni. A kudarcos helyzet megoldására később derült 

csak fény: rájöttek, hogy olyan gyermekek voltak, akiknek nem voltak étkezési 

szokásaik az asztalnál. Nem tudtak evőeszközzel enni, szégyellték magukat. 2 

hónap alatt túl voltak rajta és remekül működött minden tovább. 

A polgármesterrel ellátogatnak minden iskolával, óvodába és megkérdezik a 

szülőket, mi a jó és mi nem a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ebben az évben 

érdekes volt a szülők reakciója: az anyák egy része derékra tett kézzel 

panaszkodott: a gyermekek hazamennek az iskolából és azt akarják, hogy 

legen abrosz az asztalon, és hogy üljön az egész család az asztalhoz. Fontos 

következtetés: hiba lenne azt hinni, hogy az iskolai generáció előtt generációk 

elvesztek. Kiderül, hogy a gyermekeken keresztül azokra is tudnak hatni, 

akiknek nem volt hasonló nevelése. Gyermekeken keresztül megváltoztatható 

a szülők értékrendje is. 
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A delegáció a tanulmányút harmadik napján Plovdivba és Peshterába utazott, 

ahol a szociális vállalkozások jól működő példáit és a szociális ellátások 

rendszerét, valamint egy egyenlő esélyeket biztosító önkormányzati integrációs 

projektet látogattak meg.  

Plovdivban Georgi Tityukov alpolgármester és Vesela Boteva szociálpolitikai 

igazgató várta a magyar küldöttséget a Szent György Szociális Szolgáltató 

Központban. 

A Szent György komplexum az együttműködés jó példája, az önkormányzat és 

a civil szervezetek együtt biztosítanak szociális szolgáltatásokat. A szociális 

gazdaság nem régen indult fejlődésnek Bulgáriában, mindössze 4 éve 

működnek ilyen típusú szervezetek. Minden szociális vállalkozás az EU-s 

alapok finanszírozásának köszönhetően működik, miközben az 

önkormányzatok, adományozók és szponzorok is segítik a működést. A 

szociális vállalkozásokban, amit meg is tekintettünk, varrással, szabással 

foglalkoznak, valamint agyagból készítenek tárgyakat. Rengeteg megrendelést 

teljesítenek, de nem nyereséges, mint ahogy egyetlen szociális vállalkozás sem. 

A szociális vállalkozásokban dolgozók közül sokaknak ez az első hely, ahol 

emberek közé lépett. 

Plovdiv önkormányzata 55 szociális szolgáltatást biztosít, amelyet az állam 

delegál és biztosítja a forrást. 10 olyan szociális szolgáltatás van, amelyet a 

plovdivi önkormányzat finanszíroz. Kettő szociális vállalkozás van, az egyiket 

az önkormányzat vezeti, a másikat (szabás-varrás) pedig egy civil szervezet. Az 

utóbbi 7 évben a szociális szolgáltatások száma megduplázódott, az 

önkormányzat a civil szervezetekkel és a polgárokkal nagyon jól működik 

együtt. Az 55 szolgáltatásból a fele gyerekeket, a másik fele felnőtteket érint. 

A nagyobb részük a fogyatékkal élő gyerekeket érinti. 

 

Nikolay Zaichev 
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A pestherai Városházán Nikolay Zaichev polgármester fogadta a magyar 

önkormányzatok képviselőit, ahol a romák felzárkóztatásáról beszélt. Az 

„Amerika Bulgáriában Szervezettel” (TRUST) együtt valósítják meg a 

programot. Pesthera lakossága 19.000 fő, a városnak két roma telepe van, 

ahol kb. 8.000 ember él, miközben jelentős hányaduk külföldön dolgozik. A 

városban sok ipari terület működik. A biotechnológiákban, állatorvosi 

gyógyszerek terén van fejlett iparuk. Szeptember 16-án egy új vállalatot 

nyitnak meg, 350 millió  BNG-s vállalkozás. Bőrgyár is van, valamint számos 

kisebb cég. A működő vállalatoknak köszönhetően a városban nincs 

munkanélküliség. Az utóbbi 30 évben sok az illegális házépítés  a város 

területén. 

A szociális kezdeményezést az önkormányzat partnereként a TRUST indította 

el, amelynek vezetője elmondta, hogy 4 önkormányzat területén működik, civil 

szervezetként. Olyan önkormányzatokkal működnek együtt, ahol nagy számú 

roma lakosság van. 1.700 ember segítettek támogatásokkal, szolgáltatásokkal. 

Mind a 4 önkormányzat területén olyan innovatív programokat hajtanak 

végre, amelyek a roma lakosság lakhatási helyzetét javítják. A kidolgozott 

modell az ENSZ díjat is elnyerte, amelyet a kisebbségi közösségekben 

megoldandó problémák terén elért eredményekért kaptak. Pestherában két 

innovatív modellt működtetnek. 

1. 20.000 m2 telket vettek az önkormányzattól. A terület átminősítése jelenleg 

is folyik. Több kisebb területre bontják szét a területet az építkezésekhez. 

Az embereket bizonyos kritériumok alapján választják ki. 

2. Magántelket vettek meg az állatgyógyszergyártól. Ezt ők már nem 

használták. Ezen a telken már vannak roma házak. Ezek a házak illegálisan 

épültek el, ezek megvásárlásával legálissá teszik a telket és a ráépülő 

házakat is 

Mindkét modellel sok a jogi procedúra. Szeretnék megmutatni, hogy minden 

roma probléma megoldható. Bíznak benne, hogy más önkormányzatok is 

átveszik a jó példát. A magánszemélyek, szervezetek és önkormányzat 

együttműködése nagyon jó. A roma lakótelepen 17 épületet bontottak le úgy, 

hogy az ott élő embereket ideiglenes más helyre helyezték, albérletbe kerültek. 

A 2. modell befejezésével ezeknek az embereknek lehetőséget biztosítanak az 

építkezésre. Az önkormányzatok vezetésével jó eredményeket tudnak elérni. 

A tanulmányút negyedik napján Szófiában egy működő idősek otthonát 

– Nadezhda (magyarul: Remény) Idősotthon – is megtekinthetett a delegáció, 

a szakemberek külön kérése nyomán, hiszen a strukturális és szervezeti 

megoldások a helyszínen érzékelhetők igazán. 

Az önkormányzat segítségével teremtették meg a jelenlegi körülményeket, de 

civil szervezet tartja fenn a nagyon tiszta és rendezett 100 férőhelyes otthont. 

A célcsoport nyugdíjasok, akik egészségesek vagy enyhe egészségügyi 
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problémákkal küzdenek. A rászorultak a minisztériumnál működő szociális 

ügynökséghez adják be a jelentkezéseket, annak az igazgatója adja ki a 

lakhatási utasítást, amivel beköltözhetnek az otthonba. Az idősek önállóan 

gondozzák magukat, szabad mozgásuk van, de az alkalmazottak mindenben 

segítik őket. Beszédes és vicces nevű klubokat is alakítottak az otthonban: 

„Útban van a kezem, de én alkotok, hogy jól érezzem magam”, vagy a másik 

klub: „Gondozom a virágokat, hogy szép legyen az otthonom”. Van internetes 

és zenei klub is, valamint „Jóga nélkül nem tudok élni” klub is alakult. Nyári 

időszakban folyamatosan utazni viszik a lakókat. Hetente egyszer mindenki 

részt vesz az udvar rendbetételében. A nyugdíjuk 70 %-át fizetik be az itt 

lakók. A 100 bentlakó közül a legmagasabb nyugdíj összege 43 ezer Ft. 

 

A Nadezhda Idősotthon 100 éves lakója 

22 dolgozó 24 órás műszakrendben dolgozik az otthonban, a szociális 

asszisztensek 12 órában. van az idősotthonban. Területei kötelezettség nincs, 

egész Bulgáriából jönnek lakók, és a finanszírozásban sincs különbség. Előny 

a civilek vezette otthonoknál az, hogy nincs adminisztrációs kötelezettsége az 

önkormányzatnak. Magasabb minőségű szolgáltatást tudnak nyújtani, több 

programot tudnak szervezni. Cserébe az önkormányzat segít az épület 

karbantartásában. Minden évben beszámolnak a szolgáltatás eredményeiről. 

A beköltözők saját döntésből jönnek az otthonba. Régebben voltak esetek, 

hogy úgy érezték „bedobták” őket egy otthonba, de mára jobban megértik, 

hogy jobb itt nekik. 

A magyar küldöttség utolsó programja a Bolgár Minisztertanács Etnikai és 

Integrációs Ügyek Nemzeti Tanácsán folytatott konzultáció volt. Az Etnikai és 

Integrációs Ügyek Nemzeti Tanácsában az egész ország integrációs ügyeivel 

foglalkoznak. Négyen vannak, aki fogadják a kormány felé a diszkriminációval, 

integrációval kapcsolatos kérdéseket. 
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Konzultáció a Bolgár Minisztertanács Etnikai és Integrációs Ügyek Nemzeti 

Tanácsán 

A Minisztertanácson belül van egy Nemzeti Tanács, amelynek tagjai állami, 

illetve nonprofit szervezetek és az integrációs kérdéseket vitatják meg, 

amelynek tagja a Bolgár Önkormányzati Szövetség képviselője is. Bulgáriában 

különböző etnikai kisebbségek vannak, zsidó, török, örmény, román stb. A 

munka nagy része roma stratégiák kidolgozásával kapcsolatos. A nemzeti 

roma stratégiát az ő csapatuk írta meg, annak teljesítését koordinálják és 

ebben a munkában a magyar kollégákkal szoros kapcsolatuk van. 

Kérdésünkre, hogy a helyi önkormányzatokkal hogyan működnek együtt, 

vendéglátóink elmondták, hogy a tervezés és elemzés a legfontosabb. Központi 

szinten van egy stratégia. 265 kistérség van, azokkal úgy dolgoznak, hogy az 

általuk készített terveket bekapcsolják a nemzeti tervbe. Egy ellenőrző 

rendszert is kidolgoztak. Minden önkormányzattól kapnak információt. 

Információval, tanácsadással, dokumentumokkal segítik az 

önkormányzatokat, jó az együttműködés. Jó a beszámoló rendszer, minden év 

végén bekérik minden önkormányzattól. Egyes helyeken kapacitást is 

biztosítottak, az információ áramlás folyamatos fentről lefelé és lentről felfelé 

is. 
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Hazánk Bulgáriai Nagykövetsége is segítette a tanulmányutunk sikeres 

megszervezését, ezúton is köszönet érte. 

A 44 fős kiutazó delegáció tagjai számos pozitív visszajelzéssel éltek a 

szervezők felé. A sikeres program végrehajtásában ugyanakkor nagy szerepet 

játszott, hogy a nyertes önkormányzatok, a programot irányító szervezetek 

képviselői és a szakértők mindannyian elkötelezettjeik munkájuk 

továbbfejlesztésének, szakmai alázatuk és nyitottságuk lehetővé tette, hogy 

hasznos gyakorlati tanulásra, inspirációk gyűjtésére tegyenek szert. 

 

 


