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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be „Segítő polgári kezek” címmel 

a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programra.  

 

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. A megvalósításában részt vesz a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, a Magyar Faluszövetség, és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. 

 

A program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezés, 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. 

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. 

 

A pályamunkában bemutatott gyakorlat, Polgár Város Önkormányzata, a közfoglalkoztatás 

bázisán létrejött Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet, valamint a város idős lakosságát 

képviselő Polgári Idősügyi Tanács együttműködését mutatja be. A pályázatban leírt gyakorlat 

újszerűsége, innovatív módszerként - az önkormányzatnak az idősek gondozásában, a rászoruló 

családok segítésében önként vállalt szerepe, a társadalmi vállalkozásként működő szociális 

szövetkezet lakossági szolgáltatásai és munkahelymegtartó szándéka mellett, - a Polgári 

Idősügyi Tanács által jelzett helyi problémák megoldására jött létre. Működő gyakorlatként, 

követhető jó példaként mutattuk be a pályázatban az évek óta működő szociális tűzifa 

programot, valamint az ezévben indított lakókörnyezet rendbetételére vonatkozó szociális 

szolgáltatást. A pályázati kiírást a Pályázat Előkészítő Munkacsoport véleményezte, és az 

érintett szereplők bevonásával a Pénzügyi és a Hatósági iroda kidolgozta és az önkormányzat 

határidőre benyújtotta. 

 



 

 

A pályázaton győztesek kiválasztása előtt, a helyszíni tapasztalatok nyomán meghívást kapnak 

az esélyes önkormányzatok, hogy a saját jó gyakorlatukat szakmai konferencia keretében, a 

nyilvánosság előtt ismertessék, majd a Szakértői Csoport és az Irányító Bizottság együttes 

döntése alapján születik meg a döntés a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díj oda ítéléséről.  

 

Ünnepélyes záró konferencia keretében 2016. november 17-én eredményhirdetéssel lezárult a 

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjának 2016-os szakasza. A 2016. évi pályázati 

kiírásra az ország 16 megyéjéből és fővárosából érkezett összesen 43 pályázat, a legnagyobb 

számban Hajdú-Bihar megyéből, ahonnan 10 település nyújtotta be a legjobb önkormányzati 

gyakorlatát ismertető pályázatát.  

 

A 2016. évi pályázat nyertesei:  

 

1. Tiszagyulaháza Község Önkormányzata    díjazás: 4.000.000 Ft 

2. Polgár Város Önkormányzata    díjazás: 3.000.000 Ft 

3. Hajdúsámson Város Önkormányzata   díjazás: 2.000.000 Ft 

3. Komló Város Önkormányzata    díjazás: 2.000.000 Ft 

3. Trizs Község Önkormányzata      díjazás: 2.000.000 Ft 

 

A nyertes önkormányzatok vállalják, hogy meghatározott számú önkormányzat képviselőit 

fogadva ismertetik a maguk díjazott gyakorlatát. A tudásátadás folyamata további innovációk 

forrása lehet, mert a fogadó önkormányzatok is hasznosítható ötleteket meríthetnek a szakmai 

párbeszédből. E pályázati nyeremény 2017. évben kerül az Önkormányzat számlájára 

jóváírásra.  

 

Javaslom, hogy Polgár Város Önkormányzata a díjazással azonos mértékű, 3 millió Ft 

támogatásban részesítse a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezetet, mely támogatás a 

pályázatban bemutatott lakossági szolgáltatások kibővítéséhez és további fejlesztéséhez 

nyújthat segítséget.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Polgár, 2016. december 06. 

 

         Tóth József  

        polgármester 

  

 

Határozati javaslat 

…./2016 (XII.15.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Polgári 

CSEMETE Szociális Szövetkezet támogatására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta:  

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári CSEMETE Szociális 

Szövetkezetet lakossági szolgáltatások továbbfejlesztése érdekében 3 millió Ft támogatásban 

részesíti az általános tartalék terhére. 

 

Határidő: 2016. december 31-ig  

Felelős: Tóth József polgármester 


