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PÁLYÁZAT| FoRMANYoMTATVÁNY

A te|eptr|és neve: Nagypáli
Rtviden a te|epü|ésról (max. 100szÓ)

Ajó gyakor|at a pá|yázati kiírás alábbi terü|etére Vonatkozik (kérjük x-sze|Je|t|nt a köVakező felsoro|asbo[
1. Legjobb közfogIaIkoztatásj gyakorlat X
2' ,,Csa|ádért és kÓzösségért'' Roma nok társadaImi szerepvá|lalásának jT példái
3. HeIyi po|gárőrség és az tnkormányzat egyt]ttműkÖdése

A jó gyakor|at elnevezése
ZÖ|d Uton a ktzfoglaIkoztatottakkal

5. Adjon rÓVid osszefog|a|ót ajT gyakor|atril
(max. 200 szi terjede|emben - kérjük Vegye figyeIembe, hogy amennyiben pá|yázata a dtntŐbe kerü|, ezt a rovid
|eírást szeretnénk használni sajtTcé|okra is)

6. Felhaszná|tak-e EU pá|yázati forrásokat a gyakor|at megva|Tsításában?
lgen tr
Nem X

7.

8.

Amennyiben igen' a benyÚjtott projektjavas|at azonosító száma: Nem re|evans.

A projekt VégrehajtásáVaI megbízott szemé|y adatai:

Ate|epülésza|aegerszegtŐ|mintegynyo|cki|ométerrehelyezkediket@
he|yzete|emzés, a fejlesztési |ehetőségek fe|térképezése után megalkották a Nagypáll ,,Zo|dÚt'' programol, mely
azóta is iránytű a fa|u számára. Azt a cé|t tűzték maguk e|é, hogy a magyaiia|u tlagyomanyait megórizvé
európai színvonaIra fej|esszék Nagypá|it' A turizmus erősÍtéséVe|' he|yi termékek előál|ítasáVa|' bemutatásáVaI
és a megúju|ó energia feIhaszná|ásáVaI egy fenntarthati, é|hető ésjó| működő teIepü|ést kíVántak létrehozni. Így
|ett mostanra Nagypá|i egy 550 lakosú, fiata|odó ökofa|u. Törekvéseiket több d i.J.ja| is e|ismerték. A fenntarthaii,
munkahelyeket teremtő beruházásokkaI párhuzamosan a hagyományos értékek megőzésére is Íigyelnek.

Nagypá|i te|epü|és ttbb mint .l0 éVe indu|t eI azon a ,'zo|d úton''' amety t<ozossegte1tesztesi es
gazdaságfej|esztési programoKbó| á|| és fŐ erőssége a megúju|ó energiák haszná|ata, az agrárenergetika és
turizmusfejlesztés' Ennek során megvaITsu|t a Megúju|ó Energiaforrások InnováciÓs ókocentruma, a
,,Napraforgó'' Nape|em Te|ep kia|akítása és a |ed |ámpás kozvi|ágítás' bioszo|ár fÚtirendszer. E munkájukat tobb
dÍJ.jal juta|mazták, mint a hazai ,,Napkorona Bajnokság'' és a nemzetktzi bajnokság második helyezése, majd
20,|S.ben Magyarország Fa|umegÚjÍtási DÜja|. Az agrárenergetika egyik e|eme a 2011-2013 éVekben te|epÍtétt
2 hektár japán energiaftiz és az így ke|etkezett a|apanyag a te|epü|és közintézményeinek fÚtésére'tirténŐ
fe|haszná|ása' A közfoglalkoztatottak az ü|tetvény te|epítésében, gondozásában' a faapríték és szaporítóanyag
készítésében múködtek közre E tevékenységben 13 fó Vett részt, saját és csa|ádjaik jÖVede|mi viszonyái á
koÉbbi idlszakhoz képest je|entősen javultak és a jogszabá|yi IehetŐségekhez képest folyamatosan do|goztak.
A telepü|és dé|i részén talá|hatT a kÓze| 2 ha nagyságú rÓzsakert, ame|y az e|ső ütem megvalisÍtásáVa| 3653
db rTzsatő e|ü|tetéséVe|' 350 fajta Márk Gerge|y rÓzsának nyújt bemutatási |ehetőséget' Mindezeken tú| az
éVente megnovekedett parkfe|Ü|etek' és az egyéb kommuná|is tevékenységek (p|: erdészeti melléktevékenység)
munkálataiban is részt Vesznek

NéV, és az önkormányzatban
hAfö|f.lff n^7í^iÁ.

Ktcse Tibor po|gármester

Cím: 8912 Nagypá|i Arany János. u' 26.

Telefon: +36-20-3607530

E-mail: nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu

A|u|írott tanÚsítom'

Polgármester neve:



INFORIMACIOK A JO GYAKORLATROL

r. li, ! ir.. i;r - lr .') '' t, . )

Írja |e az Önkormányzat fo problén,ráit' h Vatkozzon h Vata]oS dokUmentumokra, amennyiben az SZU|.seges (max ]oO

szi)
A teIeDUles kozeoutete'neh fUteS| 'enoSZe.e a 2000-eS eVe\ koZepe. kiéDIlell VeZe]é"'eS oaZelIaIaS.a
aapoZodotI A ko7jga7gataSi atSZelVeZeSeL 'oIytán a IeIep-|eS koZÓS ol.|,o'lraryZat' *iVaraIa jeIe^toq

feIadattöbb etet Végez' miVeI a kettóró] k] encre noVekedett cSatIakozó teIepÚ|éSek feIadate LataSat S

',ó^7 A h ',.Í. ón étÁnél. .|'^té.||létéÍ é>é.| ̂ ||^bÓrA Lé|jé|r nö\,é|n A /^|d ||1 Í' fé||ée7tÁc,o.a -v, !L\. '-' "oP'L u vur,' r'J

' kidolgozáSahor a te|epu|es |akosságának, a képviseló testÜ etnek éS a po gármesternek

IgondoIatl,07oSSe9e aaoozla meg a/ta rrods./eIt hogV s7i57len^at(US ép||'e7esse Va anát a megújuló
lenergiák felhasznááSának mintafa]ujáVá' A kezdet szem|éetbe]] akadá|yokat |ekÜzdve' a tnegfeIe]o

humán eróforrás kapaCitást es InfrastrUl^'tUrallS feIteteeIet megtetemtVe (N/]egúju|ó Energ aÍorráSok

l InnoVácjos ohocent'u.'la' NdpIa.Urgo Naoe|en -e eo Led-l.oZ"/ ágiláS ap' te|,Kd1án biojZo d'

|Íuto.end<ze. sto'; a [.tesi e^e.9|a aIapanyaganal n.egte'ne|éSe eS .eoo|9ozasa lÓVetke,/etl a

i kozfog laIkoztatotta\ |esrve]e]É!9| x teLe!!|es dé réSzen koZel 2 ha terÜ eter]'róZS.akerte.l a]akítottak kJ.

I iri '.: : rl : ' I

ir]a |e aZ okokai, iSSZeÍuggéseket áme|yre a gya]" or atta Va|aSZt h Vántak adn ' megneVeZVe a Csopoftokat a módsze|eket'

idozltéSt S (rnax 200 SZó)'

A teep-|es evl zede "tdoo07oII ,oVo|,epe egy i.novat v' 1ode.n' Íugge1 gn |-01oS5eg |ellel.oZ;Sa !JIl AZ
éVek során a fataI csa|ádol. betelepU|esenek e osegitese barátságos |akókÓrnyezet modern
tA|An||ó<L^rn.A,Al A< L^7nc<.- - .- -.. .. . --trljr cv, JLd uzu n LE cPu c>

kizepuIe|eineh ,-les 'enos7ere 191B-1o| \epilett Ve,/etetIc ga/e aúsra a]apozodolt A |.o..iga,,oa[dS
átSZerVeZéSek foytán a telepÜ|éS kÓZÖS onkormányzat hivata|a _ 2013'éVtő| ' JeentóS fe|adattÖbbetet
VégeZ' mive a 9 te]epü|és fe adatel|átaSat S VegZi Igy VaIt SzUkségeSSé a hagyományoS foSSZiIis energia
heIyelt a rre9U.|o e^elgla aIkaImazáSa A ÍtIteSI e|e'q a aIap.rn/agánah meglel'.eeSe éS.e|do go/asa a
kozfog la lkoZta totta k réSZVéte|éVeI tTrténik, Ezt energiaÍúZ és srnaragdfa uItetvények ü tetéSéVeI
gondoZáSaVdI eS fedoIgoZásaVa| érik e' Valarnint a hagyományos (ÓnkormányZat erdoterü eteken)9u,,uu.orovol
erdómt-]Ve|éSek kapcsán kinyert erdéSzeti hu adékokból A teepÚ és dé|l réSZén 3653 db rozSatÖVet
Ü |!el19!.!lqj!q\ kqzefve]{et (|9\i endula. zsá]ya. s4S|] ol-]] Szarka|áb) .

t'
N,/]]t kiVántak e|érni a gyakor at bevezetéSéVe|? K a gyakor at célcsoport]a? (maX' 100 sZó)

Á gyakor]at óetla nogy iteiépu es |.oItsegvetes fUteSenergiá]ának ko|tsegét n,rinima iZá ják. megú]U|i
ereÍg|a le|^as7..]aIasava o'v rodon' .og/ a Íule5' e7 .7-l Segc a'aodryagot Saiál rJ9U\ 1eÍre|jék eS

da|gazzák fe] kozÍog la |koztatotta kka I A kÖrnyezet véde méve egyutt a kozFog|a |'oztatottak fo|yamatos
n,]unkavégZéSe a munkaku]túra fej|odesét éS ]öVedeLÍni ViSZonyaik jaVítáSát SZo gá|]a' KÖZVetien ce|csoport
a kizfog|a koztatottak' kÖZvetetten a telepueS |ahossága A feszabaduó kÖ|tségvetés tsszeg rnáS Cé ra

fordÍtható' p ' kÖZTsSegfe]]eSZtéSre, egyéb szolgá tatáSok bevezetésére, iI etve további gazdaságre]leSZteSi
céokra A gazdaSá9 program rÖVid táVÚ cé|ja a te]es ÍossziIis energia fugget|enSég megVa|isu|ása
o^Ko|rra.}/al|' Va|aT'ntiJ |e.oL|^S eges/eqea 5/|nljÁ. / |''óo ' '.5..:olI iá\ la a iozsa]-e'. t ddl ta5a e

l b ZtoSit a a fo Val,llatoS |nL]nkát aZ ér ntettekl]ek

Ki kezdeményezte probléma mego|dását (Tnkormányzat. á||ampogárok támogato. cV szerueZei magáncég Stb )? Ki

tervezte meg a ji gyakor|atot' éS mi|yen lépésekke (Stratég aa kotás akc]óterV. pro]ekt ]avas|a ) terveZIeh annak

Végreha]tását? A jó gyakorat aZ önkorrr]ányza| áta]ánoS Stratég|á]anah reSZe Vagy specálS Stratéglát aIkottak erre a

ce|ra' Nliert e kezdernényezéS meL ett dontÓttek? (max 300 szó)



'^.'egv ev alan 6 a lalo-'.d eg\eztelelt a sze \ezo b.zol sag
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ira e tovtoe. a 9)a- ''| dIol \4| /é'-] ]c\e'c^/Se9er^el .o|/lal.aL a.nal. Veg.e.a.la.a Soran \|| fa-.olla vp9ró a

^ 'áL^r2|^l? < </Al\'AlIA méné.]7<ptA 
'7r? 

N/Ann . .]én |''rnlr á |évA|pn. cAn7 !.l| V'|n<. t rÍrén 2 Íp\/étén (én?'

Var e pa1rere aZ on"ol.na'l'/at.a\ a jo 9}i,|o.la1 yagteLala\aba^? A1e^n/ibe1 ige^ne] Va as/o 'e-/'L1?//? Ó

paj [.eIe. ha/7 aja. '|á,.á^a^ ,e eget reIteIel|(ra,'Aaas/D'
A teve"en/seget a7 an/aÍranyzaI Kezde.re.yezle a ÍTe.trd/)e|esi a s/e.ué/o bi,,ollsag' a V.-q cho'las|
te epItes go^do7as aplIle|.'\eSZ lés ['.tes é5 'ol5ak 1q építe<et L,07fog a h07lalotlaL Vege7lok A
tevékenység VégrehajtáSában Szakértóként a Kreátor 2005 Kft műkodott kÖzre A magánceg már a
.negU-.o e.e'9d ÍL|.d571á|ása gonooIalo^3|' .eIre'ue:eko. tapcsoa.ba Iepen a7 onl.o.ra1V7atl;l
cpnitpt.o á^ p so ''|.J|V)nVló|en'. '^. ' ^ ^ .' ' 

. ^'''s szakmal
,o nvop.p a nondo'.( ár á' ' ' <,áL... .é] '4vp|élé 'r.\| á .e|ad.jta A- p Lc.
Nagypá|i If]Úsá9i KTZhaSZnú EgyesÜ|et ' rr]e ynek tevékenySege rendkiVUI Sol.SZinU aZ ]nformáCó
"Ö1VelIteséoen aÁoSSag| 'otJno" czcrlezeséoe^' a sZal ra' el.oe/Vc./et -oota Lasaban nLLUdoIl
...rA A tA|A..|p( 2 |6 6n|'|óqór 'L,.. éVí. Í.1 './.' ]-.An á7 a4.i|ó||-eszte5 aZo 19 -lJU'. I T yLó| |U|T)\)9||T9é

Önkormányzat épÜ|etében |éVó raktárhe yiSégében ttrténik Az energiaU tetvény eIU|tetéSe foIyamatos VoIt

2a1A oen S' aZ aplIte. fonas7^aáSa a ko.áobI U letven}et .e|do|go7asava| lo.]e^l A'07'1|-|'.c1 'Iai

'.| ']] l19/] ao íoorlo''á.') |Li7oclol.o

] . a gyakorLat k]aIakítását (Önkormányzat Vagy a partne.? N,4jkor kezdték és menny ide g tartott a

Devezeles? f-TerL,l e vaam /e^ oroolen d a oe/ezeles 5ord nd oe't mel/el .o'lal' azok es hoq.al odol a'
rneg aZokat? (max 300 SZó)

A gyal.o.lat . 'aIal. lasdt a/ on\o.n.anyZat |'eZoe.]enye/le ' a nenedlSe|e5t É <jz a|a d .:.||eho/oLl b zo|tsag
Vege/le a \oldboa. k oogozolt löd Ui SL.alegia Tenle.' A 7o|d t]t Ía.Íel ̂ '''". ."^o=,"'

k do|gozáSakor a teiepÜ éS ]akosságának' a képvise|o testÚ|etnek éS a po|gármesterne[
gonc]oiatkÖZossége a|apozta meg azt a rnódszert' hogy Szisztemat kus építkezéSse Váljanak a megújU ó
ene 9'aa 1é ' aSZ.a|á5á.a|, m 1ta.aILjdVa A ..',det szer. Ic etbe akadá iol at |é\L]7dve a neg'e|e|o

or r\oysv! ruJ I

Í]eg]elne|eSc c5 'é|oogo/á5a l'o'/cl"e2e.l a lolÍog ']|lU./ld|o|| 't 'eS1\ele eVe 'o,/. 'Le l Jo ' ' -t '' .
S Ío\a. óto. oqd.ol|aLac r^| ldl lo9d|

hUmán erÓforráS kapacitást éS nírastrukt!rá|iS fe téteLeke| megtelemtVL. a fut.jsi energia aIapanyagának

éS fo yan-ratoS fog a koztatijSr ceIokat SZo gá|

, .: a|kalmaztak a he|yi akosok bevonására a gyakor|at e|o|.e5z]tese eS megvaoSitasa Során

(talá kozik, nyi]VánosVták' tornegkofi]munikác ó kiadvány onkormányzat| hon ap. emai|ek Stb )? (max 100SZo)

A '<ozSeq vezeresá2000 lJI hezdoooe. d1|go,,iI a 1o|d -t St|dteo.á nlp^]e^ A S1lale9a eIeTel
nyjlvános fórumokon kTzrnegha||gatáSon fa]Ugyú]éSeken Smerte|ték a |akosságga ' 2014 ben az Ú1 fÚtés

rrródSZer bevezetesét iS iIy rrródon ha]tották Végre Az ESZak - NyUgat Za]ai Kjstérségi haVi|ap ( rr]|nden

háztartásba eljut ) gyakran köZt t tudóSitáSt a munkákró KéSZUIt I adVany eS SZOro ap i! aZ UItetvényekroI
és fe|haszná|ásukró| Va ar],]]nt a róZSake( te epitéS munkákró| l||, az informáCiók a (WWW nagypal| hu)

honlaoon is meqta|á]hatók,

, 1,] ,: |i

N,4UtaSSa be a gyakorlat eredményeit aÍre yek Vá|aSZt adtak a 2 pontban íe]Soro|t prob|émákral Hatássa Volt e a
gyakorat aZ Önkorrnányzat ]gazgatáSára éS hogyan? |.latássa| vote a gyakorat aZ Önkormányzati Szolgátatások

fehasZná|iira' éS hogyan? AZ on megité]éSe SZernI a |akoSSágnak hány SZáZa|éka tartozLk a 9yakor|at

haSZoné Vezői kozé? (maX' 300 SZi)



{ leopu' ' 't t."]" | /5 Era 'o 47 ontoÍTan,7a. ga7ga|]\i .Jt.71sot .o,tan o te|.pl]e. 19,17 .o

|d-oS"'d- uq,ett a tczo' onto n^dnJ1Jli h./ala ban 'lezil eze lte ell aZ epu|et telo.órel béeo re.| | á
.o:'u t > e.erqia ,e||as7Í"a]a\dI i d11dt \oIlSegei] rin Ta ld'1 ' A Teg.]U o e.elgia .eIha:z.aIa.. 'e.e^
r.qi.losu|o toItseg.solLe..eSl d/ ontol.]an' 'é| )/aoÓ aUSol o nrbcre.e].o' ,a a.]en^/. ooq.J
e ve7 hsz a l-slroadLr o .otseq.(.I .> o>>,/\ q egr 'L .'./. \- 91 .. 'r '. dr" o --r . r .

érkezÓ po gárokat ktl tL]|a]l kortl nléllVek kozott 1o!]a(].]|..
.).::). : ,l I'

(max, 100 SZó)

a\ 1.1

^Io^i.mArlé. 
o r na v' |:In<nl 2 .r'/'|.nll:1nl *\

po gárrneSter éVente tÓbb a ka omrna taTt sZ
folyarnatoSan rnegiSmerték a gyakor atot és
sZÜletett a témában A róZsakert a fa Ukép

Ki tart]a nyiIVán aZ eredményeket' éS rrrlIyen modon?

yen midon (time.komrnunikác ó konferenCia táiáikozók Stb )?
mennyire Vo]tak e égedettek az'za 1 Más Önkormányzat Í]eg smerte e

akma] e|oadást egyetemeken' konferencákon A hely] |akosok
v, c re-y.IIe qdl rdg lull.l, f71 ollbe9,eterl >/akdooo/al
SZépltését SZogáVa a teepuéS ]akosságának Szeme e|.itt

AZ energanÖVények teIepitése 2012 éVben kezdódot| éS a SZakértó SZernI a JlÖVények tnr.9feeo
LIer,]l]e. éS .]eletben noVe\eonéÁ '.oS7on'e.oen d go.do> oo'loo/á.fa.I l- .o|'..'lal a ^o- dpJr
nyomon kTvetheto. ||' a fe]hasznáiáSa 2014-ben kezdodÖtt el H Vata oS e emzes aZ eredmenyekró 2015
ben kéSZú]. mert a felhasZná]áSon klVul aZ értékeSités S megkezdődott AZ Ü|tetvény ny] VántartáSi
adrnin]SZtráció]át ] l a ko tségek/bevéteIek kÖnyVe éSét aZ onkormanyzat Ve9Zi (Srnara9dfa mozga om) A
tczSakert kép eredÍnél]ye a fa trról keSZL] t rotóko|1 lá|hatoak e errlzéS :lZ éV Vó9óVe Vá|llató

a gyakor|atot? A kalmazta e rnát máS onkorl"rrányzat jS azt? (max 200 sZó)

A .ZÖ|d Ut ía L]íeJ eSZt('.Sl teI]dszet meg]SmertetéSc hoss2Ú éVeken keresztu Za] ott A llegÚ]Uló
Energ aÍorrások InnoVációS Ökocentruma. a Napraforgó'' NapeIern Teep k]a|akltáSa éS a ]ed án,rpáS

kTZVi ágitás rnegva óSítáSát országos konfereno ák kisérték Munká]ukat tobb di]]a| ]Uta mazták m nt a

hazai Napkorona Ba]nokság éS a nemZetkÓZi bajnokSág rnáSodik heyezése A rnegU]U]o ene19ák
,elnaSZná|d>a.o|\Iatoooll a ) .e"la. 

-.]pan e".]e'9 a.-,, cS \Ta',,gdfa .IlelVe.1/e|' i a.rat o'.FpU' S

kozintéZményeinek fÚtéSére tÖrténő fe]haSZná|áSáVal' AZ U tetvény éVente 3-4 alka|omma| bemutat]ák aZ

érdek|ódoknek' ÖnkorrnányZatoknak' clViIeknek, kÜlfÖ|di testVérteIept]|eSel.neh eS a Ial^.oSsagnak S A

Za]|ott MSefa teepü|éS Tnkormányzata az eneg|afúzzeI Egeraracsa a SmaragdfáVa kapcsoatos ]o
gyakoratot átvette. aZ "'6 1g1-.pitóst 2014 ószén e| iS Vógczték szakrnai iámogatáSt kaptak Nagypá
SZakértóktői

Vo]t aZ tnkormányzat ] pontban feISorot

prcb éIná jra] (rrraX ,]00 Szó)

a tetepules kozepu ó1einek |útasi renciszere az 199B ban kiépltftL VL.ZcteIes 9aie ausra a apozodott A
kÖZgazgatáSi átszerVeZéSek toytán a teepÜ €]S kozoS onkormányZaI h Vatal.] ]eentos munkatobb]ete|
VégeZ mVe| a 9 csat|akozó te|epuéS re|adate |át.isá| S VégZi A hivatai épu|eténok aLaptcrL].:tet e/e(
dupálára ke ett noveIni igy a fÜtési ko tségek ]eLentÓS cSokkentóSét a megú]Uó energa haSZn.iIat.]VaI e

Iehetett érn e9y éV aIatt 60 %. megtakarítáSt A kÖZfogla koztatottak éVes munká]ukka 3 5 mFt

Mennyibe kerÜ|t a gyakorat Végreha]táSa? M yen pénZÜgy] forráSokat haSZná|tak fe (onkormányzat Saját

kÖ]tségVetéSe. á arn forráSok' tán,rogatók Stb )? N4ekkora Vot a gyakorat Összes forrásigénye (emberi erÓtorráS aZ

önkormányzaton be|Ü éS azon kíVÚ iS' SZárrritógépek. rodák máS eSZkÓZok)? okozot|'e megtakaritáSt a gyakor at aZ

Tnkorrnányzati kÖ|tségVetéSben és ha ]gen. akkor r],]iIyen módon ós mekkora ÖSSZegben? (max' 200 SZi)

Penzu9y ,ot ils.clIr dZ o-.or-al']1é| >a'Ö. |^olSeg,elc>e szogaIt' Az -|terVen/ rÁióprre.J laId

eokes/ LcS nLl áqld eS lápa^/.lg utanool a- 450 e|'t.a Lc.ui A oo1do,,á(ho,, \Z. lSeges ocpet'
uZemanyag kéZlSZerSZárnok. nTVényvédÓ SZerek rnunkaV.:deImi eSZkÓZtk kÖ|tSége hektáronként B0 eFt
vaI 2O14 évben Az apriték készitéShez SZLIkséges eszkozok 1.1 mFt ot kttek k Az ]rodát aZ ]roda

gépeket, LL aZ adminlSZt|áciS kotSé9eket aZ onko|manyzat biztoSi1otta A SZervezob Zottság Í]L]nká]át

onkéntes munkáVal Végezte A kozro9|alkoztatottak éVeS rl]L]nkabere éS járulóka 3 g95 mFt Vo|t arr]c yet a

kTZponti rendSZerboI biztoSítottak' AZ energiako tSegekben 60% rr]egtakarÍtáS keIetkeZett A róZSakcrt
kla akitáSának ko tsége 2.5 n,rFt't tettek ki



. n lr al /nr.! . i . lr l,i ii .rli'i::l'lll

iorytatjjr.-e u gyakor|at Végrehajtását, és ha lgen, mlLyen forráSbi| f\nanszírozzák azt? Nl1ilyen rrródon hat a példa

eredménye a jtvore néZVe? Van e Valami|yen Vi|ágoS' intéZményesÚlt rnechanlzmusa (hivata|os dokurnentur]-] aZ

állampo|gárok magatartásVáltozása stb') a gyakorIat fo|ytatáSának a ]TVoben? (maX' 100 SZó)

I ll

Éoolg s minden evoen oemuratór uitotta-x a (ó.'eá 
]lL aro"rt111.9$:ly,::*r1 :'"*:i]:l

lJ|.i."ü",i. .)"*ÁJi""j"'"Ja.. a] ' Ezt a gyakor|aiot a jtvóben is folytatják szervezett tanu|mányutak

fogadáSáVa],dokUmentáC|óatadáSSal'SzakmaikepzeseketiStartanakmegfeIelójeIentkeZésLszam
eúten' itt' szakértiik Szakn]ai támogatáSa iS b]Ztos tott'

Van-e ValameIy Speciális e]Őfeltétele (SZerVeZés]' pénZÜgy] Ítldrajzi Stb )' hogy n,ráS onkormányzatnak segítséget

tUdjanaknyÚjtaniajógyakor|atátvéteéhez?lV]]ttudfe|aján|aniSegítségü|ahhoZ'hogymásÖnkormányzatiS
alka|rnazzaazonokgyakorlatá(tanU|mányutak'|átogatókfogadáSa'képzés'dokumentumok'szakéftőltámogatáS
stb') t? (max' 100 sZó)

|\4utassa be hogy mit lehetne még jaViianl a gyakor a| LSméte|t

kihíVások. ame|VekkeI a VégrehajtáS során SZembesü|tek? M|k a

l n-n"rs ae iárasr piob|énák mego|dása .o|yaTatos. es 
' 
a 'a.di láveKe1vség.K' u".".u,3'"nu".,

rrrreoo|dáSokat.tbbenaZesetbena"zinnovációtke]|e|fogadtatni'mindigeza|egnehezebbrcrauoL
szemleletÍormálásSaI kelI kezdeni a megoldásokat'

VégrehajtáSa Soránl tMe|yek Vo|tak a egnagyobb

|evon h ati tanu|Ságok? (max.200 SZó)

A

Apá|yázatiformanyomtatványíornrájábanVáltoztatható_amegadottSZaVakmennyiSégénekfigyelembeVéte|éVeA
pá|yáZatoikétnyomtatolt(egyeredetjéSegymáSo|at)pé|dánybanpostaiútona]án|ottkú|deménykéntaTooSZ
cimére (l40ó I}utlape st 7ó. Pl. 50') es egy eIektronikUS pé|dányban (palvazat@toosz hu e-maiI címre) ke|| benyu]tanl'

legkésÓbb2016'szeptembeÍ12-ig,Apályázat,'ozajógyakorlaterec1ményeitbemutatódokumentumok'kiadványok
fotókanyagátaZonKormanyzalhon|apjárafelttltveéSa|inketbei||esztveVan|ehetóSégmegkÜdeniAmellék|etek
megt<uIdiséveI hazzaáru|a dokUmentumok' kiadVányok' fotik sZabad felhasZná |áSáhoZ'

Az irányíto B]Zottság fenntartja a jogot' hogy bárrnely kategiria tek]ntetében nem hirdet gyoztest'

Bárme|y fe]merljlo kérdéséV-^| torou]on olzatomma| a TToSZ titkársághoz (WWW'toosZ hu )' aZ a|ábbi elérhetóSégek

VaIameIyikén

Tel: (06-1) 321 24gA Fax (06-1) 413 0482 E-mailr balla@toosz hu

n zoro Úistraieg'anát< me-gfe|e|Óen ioIytát]ak a-nl"glie'dóti gyu|.orlutot 
"'eryb"n 

eoo'Lg rs .'e*1".':",l":ill
uiáixá,-anyiut á|ta| bLtosított inÍrasiruktúra. a pá|yázaIak az tnkéntes és kÖztsségi 'YL"..l - i

[o.ág tarko'taia.ra kapott ktzponti támogatás, Fo]ytatják,' a megÚjUló energ]a feIhaSZn:ii:i::i
nápsárlsiteset' az energjaü|tetvényekke| torténi foldhaSZnosítást konferenciák bemUtatÖk 

''"^]:'*".'": i

A |étrehozott rizsakert me Lett másodjk Útemként gazdasági kertet is letre kÍVán no.n. 
:-.':.^":,^:

kÖZfoo |a lkoztatottakka I ktzÓsen' Honlapjukon nepszeiűsitLk a tevékenységet éS igyekeznek aZ apritek
kÖZfog |a lkoztatottakka I ktzÓsen' HonIap]UKon nepszelus|!Lr\ d Ltrvc^E||yJgvE! LJ IYrv \v.||v

értékeSítéSét foIVtatn j'


