
 

 1 

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 

1. A település neve: Trizs 

2. Röviden a településről (max. 100szó) 

Trizs település az Aggteleki Nemzeti Park szélén elhelyezkedő település, melynek lakossága 

mindössze 236 fő. A település elnevezése a strázsa (őr) szóból eredeztethető, ugyanis a település lakói 

a régmúltban a királyi erdők és halászó vizek őrizői voltak. A település közössége ma is híven őrzi 

hagyományait, népszokásait. Ezek a hagyományok indíttatták el a helyi termékek nagyobb mértékű 

előállítását, melyet a készítők szívvel-lélekkel végeznek, és talán ez is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 

a termékek egyre keresettebbek és népszerűbbek. 

Trizs település Önkormányzata 2012. évtől vesz részt a start mintaprogramokban, kizárólag a 

mezőgazdasági tevékenységgel. 

 
3. A jó gyakorlat a pályázati kiírás alábbi területére vonatkozik (kérjük x-szel jelölni a következő felsorolásból): 

X 1. Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat 

   2. „Családért és közösségért” Roma nők társadalmi szerepvállalásának jó példái 

   3. Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése 

 

4. A jó gyakorlat elnevezése 

 
„Trizs, a gyümölcsöző falu” 
 

5. Adjon rövid összefoglalót a jó gyakorlatról  

(max. 200 szó terjedelemben – kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben pályázata a döntőbe kerül, ezt a rövid 

leírást szeretnénk használni sajtócélokra is) 

A trizsi önkormányzat közfoglalkoztatási programját kezdettől inkább a falu vállalkozásának fogják fel. 

A programban dolgozók nagy része nő, ez kezdetben meghatározta a tevékenységek körét is. A „Trizsi 

Asszonyok” a saját háztartásukban végzett gyümölcs- és zöldség feldolgozási tapasztalatokat emelték 

át közösségi szintre. Ezért a konyhakerti zöldség és gyógynövény-termesztés mellet bogyós 

gyümölcsöket telepítettek. Ezek termőre fordulásának és a falu régi gyümölcsfáinak köszönhetően a 

trizsi konyhában 50 féle lekvár és szörp készül.  

A trizsi helyi termékek hagyományos eljárással készülnek, ezért a házi jelleg, az egyedi íz és kimagasló 

minőség jellemzi ezeket. Az alapanyagot a gömöri vidék régi tájfajta gyümölcsfáiról, azok utódairól és 

szépen gondozott bogyós ültetvényeikről gyűjtik. A lekvárok, szörpök mellett, savanyúságok, befőttek, 

gyümölcssajtok és kemencében sült pékáru is színesíti a falu kínálatát. 

Portékáikat a „Trizsi Ízek” termékcsalád tagjaiként népszerűsítik, melyek így település hírnökeivé, 

követeivé váltak, számos térségi díjat, országos elismerést hozva e kis településnek. Mindemellett a 

termékek a Borsod-Torna-Gömör Egyesület „Házi remek” védjegyét is viselik. 

Az itt élők sok generációs állattartási tapasztalataira alapozva később elindult a takarmánynövény 

termesztés és állattenyésztés: sertést, baromfit és kecskéket kezdtek tartani, előbb egy lakatlan porta 

óljaiban, majd egy újonnan épített kis állattartó telepen. Ez azonban már a történet új fejezete, melynek 

célcsoportját az itt maradó férfiak és fiatalok jelentik. 

6. Felhasználtak-e EU pályázati forrásokat a gyakorlat megvalósításában? 

Igen  

Nem  

7. Amennyiben igen, a benyújtott projektjavaslat azonosító száma:  

8. A projekt végrehajtásával megbízott személy adatai: 

Név, és az önkormányzatban Mácsi Istvánné 
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betöltött pozíció: polgármester 

Cím: 3724 Trizs, Akácfa út 11. 

Telefon: 48/504-204, 504-203, 30/3871269 

Е-mail: postmaster@trizs.t-online.hu 

Alulírott tanúsítom, hogy a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak. 

 

Polgármester neve:  ...........................................................................................  

 

P.H. 

Aláírás 
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INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL 

9. A település legfőbb problémái 

Írja le az önkormányzat fő problémáit, hivatkozzon hivatalos dokumentumokra, amennyiben az szükséges (max. 100 

szó). 

Munkahelyek beszűkülése, a másfél évtizeddel ezelőtti biztos háttér (helyi szénbányák, könnyűipar - 
varrodák) megszűnésével a kilátástalanság, a középkorú férfiak „vándorlása” és a lakosság elöregedése. 
Az itt maradó munkanélküliek többsége középkorú nő, alacsony képzettséggel és szakmával rendelkező 
pályakezdő. A település az elsődleges munkaerő- piaci felvevő városokhoz viszonylag közel, de 
munkavégzés és napi ingázás szempontjából mégis messze van. Olykor a munkalehetőségeknek 
megfelelő képzettség is hiányzik. A közlekedési és humán szolgáltató infrastruktúra fejlesztésre szorul. 
Nincs olyan jövőkép sem helyben, sem a térségben, ami tartósan letelepedett, megfelelő színvonalú 
megélhetést nyújtana a fiatal generációnak, ezért a fiatalok elvándorlása is megindulhat.  

10. A probléma leírása, amelyre a gyakorlat megoldást nyújt  

Írja le az okokat, összefüggéseket, amelyre a gyakorlattal választ kívántak adni, megnevezve a csoportokat, a módszereket, 

időzítést is (max. 200 szó).  

A férfiak kereső tevékenységet csak távolabb tudnak vállalni, ezért hét közben, olykor hónapokig 
nincsenek a faluban. A tartósan munkanélküliek többsége nő. Az ő számukra természetes, ugyanakkor 
piacos terméket előállító tevékenységekre volt szükség. 
 
A gyümölcstermesztésnek és a befőzésnek hagyománya van, a régi gyümölcsösök megifjíthatók, 
újratelepíthetők. A hölgyek az ültetvények művelését is el tudják látni. A falu zöldségtermő parcelláin 
napjainkig nem szűnt meg, illetve az önkormányzati szerepvállalásnak köszönhetően (pl. szociális 
földprogram) fennmaradt a háztáji termelés. A mégis kieső parcellákat az önkormányzat használja és tartja 
kultúr-állapotban. 
 
Tevékenységeink sikere –termékeink széles skálája és kitűnő minősége - a „trizsi asszonyok” erejében, 
tudásában és akaratában rejlik. Mivel olyan dolgokat csinálhatnak, amiben mindig is jók voltak szívvel-
lélekkel és kedvvel teszik! Lekvárjaik, szörpjeik igazi gyógynövényes-gyümölcsös ízeket kínálnak. Éppen 
ebben a programban, az idősebb asszonyok átadják tudásukat a fiatalabb generációnak! A közös, 
felelősséggel végzett munka összekovácsolja az embereket és a generációkat. Különösen fontos a 
közvetlen kapcsolat a vendégek/vásárlók és a termékeket előállító közfoglalkoztatott asszonyok között! Az 
így kapott azonnali pozitív visszajelzés fontos azért, hogy a dolgozó érezze tevékenysége pozitív hatását. 
A helyi rendezvények és a helyi termékek a turizmushoz kapcsolva bevételt jelenthetnek a közösség 
számára. Ez a szükséglet hívta életre a Trizsi Ízek Szociális Szövetkezetet, ami egy több generációs közös 
vállalkozása a termék előállításban és értékesítésben részt vevő asszonyoknak. 
 

11. A jó gyakorlat bevezetésének céljai 

Mit kívántak elérni a gyakorlat bevezetésével? Ki a gyakorlat célcsoportja? (max. 100 szó).  

Trizs az Aggteleki Nemzeti Park nyugati kapuja, jelentős áthaladó turizmussal. A kialakulóban lévő, magas 
igényeket kielégítő falusi turizmus és a község hagyományőrző rendezvényei egyre nagyobb sikerrel 
vonzzák ennek az idegenforgalomnak egy részét Trizsbe.  
Jó gyakorlatunk alapvetése volt: ha az idegenforgalmat lenne mivel megállítanunk, tartós munkanélküli 
lakóink – programunk célcsoportja - számára valamiféle megélhetést teremthetnénk. Ennek érdekében 
kezdtünk lekvárok, szörpök előállításába és azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy kereslet van ilyen 
termékek iránt térségünkben. Ezért céltudatosan fejleszteni kezdtük a tevékenység infrastrukturális 
feltételeit, megteremtettük a minőségi termék-előállítás feltételeit.  
Mi azt valljuk, hogy a program által építünk jövőt a településnek! 

12. A jó gyakorlat kezdeményezése és előkészítése 

Ki kezdeményezte probléma megoldását (önkormányzat, állampolgárok, támogató, civil szervezet, magáncég stb.)?  Ki 

tervezte meg a jó gyakorlatot, és milyen lépésekkel (stratégiaalkotás, akcióterv, projekt javaslal) tervezték annak 

végrehajtását? A jó gyakorlat az önkormányzat általános stratégiájának része, vagy speciális stratégiát alkottak erre a 

célra? Miért e kezdeményezés mellett döntöttek? (max. 300 szó) 
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Az 1990-es évek során mélyült el térségünkben a munkanélküliség problémája. A családok felélték 
tartalékaikat, vállalkozói kedv és tőke nélkül maradtak. Megindult a vándorlás a munkáért. Az 
önkormányzat 2006-tól elsődleges céljának tekintette, hogy valamilyen, még, ha ideiglenes megoldást is 
találjon e problémára. Közösségfejlesztési folyamat indult, jó példákat bemutató előadásokat szerveztünk, 
„látóutak” tapasztalatai alapján jövőtervező közös beszélgetések indultak.  
A közben folyamatosan növekvő foglalkoztatott létszámmal és a faluközösséggel egyaránt elkezdődött a 
hagyományőrző rendezvények szervezése, és a konyhakerti növénytermesztés. Eljött a felismerés ideje is, 
miszerint ha magunk nem indulunk el egy úton, akkor senki sem fogja megmondani merre is menjünk. 
Aztán a járási mintaprogramok és a szociális földprogramok kínálta lehetőséget kiaknázva döntöttünk 
amellett a nagyon sok szervezést és törődést igénylő program mellett, mely pár év alatt kitartó munkával 
és igyekezettel eljuthat odáig, hogy saját lábára is állhat.  

13. A jó gyakorlat megvalósítása 

Írja le röviden a gyakorlatot. Milyen tevékenységeket folytattak annak végrehajtása során (Ki hajtotta végre a 

gyakorlatot? Ki szervezte, menedzselte azt? Mennyi ideig tartott a tevékenység? Hol valósult meg a tevékenység?) 

Van-e partnere az önkormányzatnak a jó gyakorlat végrehajtásában? Amennyiben igennel válaszol, részletezze a 

partnerek hozzájárulásának jellegét, mértékét! (max. 400 szó) 

A közfoglalkoztatási program elsődleges célja a munkanélküliek részére olyan értékteremtő munka 
biztosítása, melynek alapját a település és a dolgozók adottságai és képességei jelentik. Ennek érdekében 
egy pozitív jövőképet próbáltunk felmutatni az itt élőknek, egy vonzó és fenntartható vidéki életformát, 
amely részint gazdálkodási hagyományainkon, részint a térségbe irányuló turizmuson alapul. 
 
Maga a gazdálkodás 5 hektáron történik, mely magába foglalja a gyümölcsöst, a takarmánynövény 
termesztést és a konyhakertet is. Emellett az évtizedek óta művelésen kívüli 38 ha községi legelőn folyik 
tisztítás és egy részében már erdőművelés.  
 
A közfoglalkoztatás 5 lábon áll: gyümölcstermesztés, növénytermesztés, állattartás, feldolgozás, és fás 
legelő tisztítása. 
 

1. Gyümölcsös: régi, elöregedett gyümölcsösök felújítása, tájfajták megőrzése, újak telepítése 
történik. Emellett málnát, ribizlit, szedret,  földiepret termesztünk egy bekerített parcellán. 

 
2. Növénytermesztés: konyhakerti növények, takarmánynövények és fűszer-és 

gyógynövényekből alapanyagot állítunk elő rendezvényekre és az óvodai-iskolai konyha 
részére. Helyi különlegesség: a trizsi fehér mák termesztése. 

 
3. Állattartás: Háztáji állattartó telep került kialakításra, melyen bemutató jelleggel történik az 

állattartás. 
 

4. Feldolgozás: szörpök, lekvárok, befőttek, savanyúságok előállítása, kenyér, kalács, 
sütemények, bemutató ételkészítés, hagyományos eljárással. 

5. Fás legelő előkészítése extenzív tartású állat-állomány legeltetésére, takarmányozására. 
 

 
Előállított és megtermelt termékeinket évek óta saját és térségi rendezvényeken, piacokon népszerűsítjük.  
Szociális szövetkezetet alapítva kívánjuk a termék előállítást és értékesítést folytatni.  
Részt veszünk az iskola-óvoda és egyéb térségi rendezvényeken, pályázatok lebonyolításában 
közreműködünk. 
A programot tervezte és végigmenedzselte a polgármester, szakmai segítséget nyújtott Várnagy Dávid a 
GKTE elnöke.  
http://www.trizs.hu/menu.13.1.gazdalkodas 
 
 

 

14. Ki menedzselte a gyakorlat kialakítását (önkormányzat vagy a partner)?  Mikor kezdték és mennyi ideig tartott a 

bevezetés? Felmerült-e valamilyen probléma a bevezetés során, ha igen, melyek voltak azok, és hogyan oldották 

meg azokat?  (max. 300 szó) 

A program menedzsmentjét 2016-ig az önkormányzat látta el, munkairányító a polgármester. Fontos 
szerepet játszik a falugondnok és a képviselőtestület is a program társadalmi elfogadottságának 
fenntartásában. Minden évben ellenőrzi programunkat a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Osztálya, és a Belügyminisztériumi kapcsolattartó is. 

http://www.trizs.hu/menu.13.1.gazdalkodas
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15. Milyen módszereket alkalmaztak a helyi lakosok bevonására a gyakorlat előkészítése és megvalósítása során 

(találkozók, nyilvános viták, tömegkommunikáció, kiadvány, önkormányzati honlap, emailek stb.)?  (max. 100 szó) 

Minden év falugyűlésén beszámolót tartottunk a közfoglalkoztatási programról, facebook oldalt hoztunk 
létre, hogy a munkafolyamatokról készült fotókkal bemutathassuk a tevékenységet és népszerűsítsük azt. 
A települési honlapon is megjelentettük az információkat, kiadványok, szórólapok készültek és kerültek 
kiosztásra, a helyi rendezvényeken, vásárokon a saját alapanyagot és az előállított helyi termékeket 
használtuk.  
http://www.trizs.hu/menu.11.1.onkormanyzat_ 
 

16. A jó gyakorlat eredményei 

Mutassa be a gyakorlat eredményeit, amelyek választ adtak a 2. pontban felsorolt problémákra! Hatással volt-e a 

gyakorlat az önkormányzat igazgatására és hogyan? Hatással volt-e a gyakorlat az önkormányzati szolgáltatások 

felhasználóira, és hogyan? Az Ön megítélése szerint a lakosságnak hány százaléka tartozik a gyakorlat 

haszonélvezői közé? (max. 300 szó) 

A közfoglalkoztatási program elsődleges célja a munkanélküliek részére olyan értékteremtő munka 
biztosítása, mely a település és a dolgozók adottságai alapján egyfajta jövőképet mutat az itt élőknek. A 
program célja, hogy sokrétűségén keresztül bemutassa a vidéki életet, mint vonzó és fenntartható 
életformát, és a hagyományok őrzése, mely  XXI. században is értéket képvisel. A programunk a célokat 
megvalósította, így eredményesnek ítéljük. Jelenleg a településen az értékteremtő munkához bárki 
hozzájuthat. A megnövekedett adminisztrációs munkát a közös hivatal munkatársai és a polgármester 
közösen ellátták. A település lakosainak egésze élvezheti a gyakorlat eredményét. 
 
http://www.trizs.hu/menu.15.1.sajto 
 

 

17. Van-e hivatalos elemzés a gyakorlat eredményeiről? Ki tartja nyilván az eredményeket, és milyen módon? 

(max. 100 szó) 

 

Minden éves projektciklus végén záró beszámoló készül az elvégzett munkáról. A megtermelt érték és a 
befektetett munka a saját és a foglalkoztatási osztály nyilvántartásában szerepel. Ezen kívül az online 
piactér használóiként a megtermelt zöldségek, gyümölcsök, állatokra vonatkozó lejelentett adataink 
nyilvánosak. 

18. Népszerűsítették-e a gyakorlatot, és milyen módon (tömegkommunikáció, konferencia, találkozók stb.)? 

Megismerték-e a helyi lakosok a gyakorlatot, és mennyire voltak elégedettek azzal? Más önkormányzat megismerte-e 

a gyakorlatot? Alkalmazta-e már más önkormányzat is azt? (max. 200 szó) 

A program kezdetétől fogva nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a program áttekinthető, nyomon 
követhető és ellenőrizhető legyen. Továbbá minden alkalmat megragadtunk arra, hogy a közmunka 
társadalmi megítélése pozitív irányba változzon, azáltal, hogy a munkálatokról fotódokumentáció készült, a 
termékek, mint a település követei, bemutatókon, rendezvényeken, kóstoltatásra, bemutatásra kerültek. 
Létrehoztunk egy facebook oldalt, valamint a település honlapján és bemutatásra kerül a program és az 
elért eredmények. 2014-ben a Nemzetstratégiai Kutató Intézet által szervezett " Jó gyakorlatok, kreatív 
megoldások: helyi gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében" elnevezésű konferencián mutathattuk be a 
programunkat. Számos település vezetői, a Falugondnokok Egyesülete tettek látogatást hogy példaként 
vigyék az itt elért eredményeket a saját településükre. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület helyi termék 
védjegyrendszerének kialakításában partnerként vettünk részt, majd a védjegyet a termékeink el is nyerték. 
Ennek a védjegynek köszönhetően részt vehettünk és bemutatkozhattunk az Edelényi Kastélyban a 
"Vidékfejlesztés sarokkövei Borsodban" című konferencián, a Lengyelországi Sczawnica városában 
megrendezett Lengyel-Magyar Barátság napokon. A Fiatalok a Magyar Vidékért Alapítvány által 
megrendezett Gyüttment Fesztiválon előadóként népszerűsítettük programunkat. A térségi és országos 
sajtóban jelent meg a közfoglalkoztatási programunk elismeréseként jónéhány cikk, rádiós és televíziós 
riportokban is említésre került. Japán forgatócsoport készített kisfilmet a hagyományos ételeink 
elkészítéséről, valamint a Gasztroangyal televíziós műsorban is szerepeltünk. 2015. év végén a 
Belügyminisztérium által is szakmai elismerésben részesült településünk mezőgazdasági 
közfoglalkoztatási programja. Térségi városi és községi önkormányzatok, egyesületek, oktatási 
intézmények kerestek fel bennünket, hogy tapasztalatainkat, eredményeinket jó példaként átemelhessék a 

http://www.trizs.hu/menu.11.1.onkormanyzat_
http://www.trizs.hu/menu.15.1.sajto
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saját tevékenységükbe. 
 
 
http://www.trizs.hu/menu.14.1.turizmus 
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19. Mutassa be, hogy a gyakorlat végrehajtása milyen hatással volt az önkormányzat 1. pontban felsorolt 

problémáira! (max 100 szó)  

 

Településünkön elvileg megszűnt a munkanélküliség, aki akar, az tud dolgozni. Az előállított termékek, az 
elvégzett munka eredményei alapján a „Trizsi Ízek” márkanévként vált híressé. A turizmushoz kapcsolódva 
megalapozhattuk a megalakult szociális szövetkezet önfenntartó működését, így a közfoglalkoztatási 
program egy része saját lábra állhat. A kialakítás alatt álló kisüzem munkalehetőséget adhat a dolgozók 
egy részének ezzel új lehetőségek nyílnak előttünk. A tevékeny értékteremtő és hagyományait őrző 
faluközösség új fiatal családok beköltözésével, valamint fiataljaink itt maradásával éj életre kelhet, melyre 
az utóbbi évben valós példa is mutatkozik. 

20. Források 

Mennyibe került a gyakorlat végrehajtása? Milyen pénzügyi forrásokat használtak fel (önkormányzat saját 

költségvetése, állami források, támogatók stb.)? Mekkora volt a gyakorlat összes forrásigénye (emberi erőforrás az 

önkormányzaton belül és azon kívül is, számítógépek, irodák, más eszközök)? Okozott-e megtakarítást a gyakorlat az 

önkormányzati költségvetésben, és ha igen, akkor milyen módon és mekkora összegben? (max. 200 szó) 

 

A program összköltsége:43674884 Ft mely tartalmazza a 500 971 Ft saját erőt is.A programba  az 
értékesített termékek ellenértékét visszafordítjuk, így sikerült pl. ingatlant vásárolnunk. A polgármester, 
mint menedzser, a szakmai vezető pedig a program továbbfejlesztését és lebonyolítását segíti. A hivatali 
köztisztviselők a szükséges elszámolásokat, nyilvántartásokat, adminisztrációt végzik. Az önkormányzat a 
program során rendelkezésre bocsátja a szükséges szociális és egyéb helyiségeit, A program során 
megtakarítást biztosít számunkra a legelő tisztításából kinyert tűzifa, mellyel a gázfűtést teljesen kiváltottuk, 
saját rendezvényeink alapanyagaiként felhasználjuk a  megtermelt zöldségféléket, előállított lekvárokat, 
szörpöket, savanyúságokat, ezzel is a kiadásokat csökkentjük. 

21. A jó gyakorlat fenntarthatósága 

Folytatják-e a gyakorlat végrehajtását, és ha igen, milyen forrásból finanszírozzák azt? Milyen módon hat a  példa 

eredménye a jövőre nézve? Van-e valamilyen világos, intézményesült mechanizmusa (hivatalos dokumentum, az 

állampolgárok magatartásváltozása stb.) a gyakorlat folytatásának a jövőben?  (max. 100 szó) 

 

Terveink szerint a gyümölcstermesztés a közfoglalkoztatásban, a feldolgozás és értékesítés a szociális 
szövetkezetben kerül folytatásra. Igénybe kívánjuk venni továbbra is a kínálkozó támogatásokat, 
pályázatokat, és a program során keletkezett bevételt visszaforgatjuk a programba. A településen élő 
állampolgárok magatartásában nem észlelünk változást, eddig is bűnözésmentes, jó faluközösséget 
tudhattunk magunkénak. A  jövőre vonatkozó tervek pozitív megítélésében  érezhető javulás. 

22. Támogatás más önkormányzatnak a jó gyakorlat átvételére 

Van-e valamely speciális előfeltétele (szervezési, pénzügyi, földrajzi stb.), hogy más önkormányzatnak segítséget 

tudjanak nyújtani a jó gyakorlat átvételéhez? Mit tud felajánlani segítségül ahhoz, hogy más önkormányzat is 

alkalmazza az Önök gyakorlatát (tanulmányutak, látogatók fogadása, képzés, dokumentumok, szakértői támogatás 

stb.) t? (max. 100 szó) 

 

Tanulmányút, látogatók előre egyeztetett időpontban. Ahogy eddig is, ezután is szívesen látunk minden 
érdeklődőt előre egyeztetett időpontban 
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23. Tanulságok-megjegyzések 

Mutassa be, hogy mit lehetne még javítani a gyakorlat ismételt végrehajtása során! Melyek voltak a legnagyobb 

kihívások, amelyekkel a végrehajtás során szembesültek? Mik a levonható tanulságok? (max. 200 szó)  

  

Bérfeszültség, motiválhatóság hiánya -- Célirányos képzésekkel biztosítható a magasabb munkabér, 
információk megosztása, a tervezésbe be kell vonni a munkaerőt is 
 
A létszám függvénye a felhasználható közvetlen költség – A programjaink során mindig a felhasználható 
közvetlen költségen belül maradtunk 
Célirányosság – Az évek során kikristályosodott, hogy a gyümölcstermesztés és feldolgozás az a terület 
amiben eredményesek tudunk lenni. E mellett folyik a többi területen is a munka, de ha hamarabb adunk 
ennek nagyobb hangsúlyt, talán már előrébb tartanánk. 

 

A pályázati formanyomtatvány formájában változtatható – a megadott szavak mennyiségének figyelembe vételével. A 

pályázatot két nyomtatott (egy eredeti és egy másolat) példányban postai úton ajánlott küldeményként a TÖOSZ 

címére ( .) és egy elektronikus példányban (palyazat@toosz.hu e-mail címre) kell benyújtani, 

legkésőbb 2016. szeptember 12-ig. A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, 

fotók anyagát az önkormányzat honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség megküldeni. A mellékletek 

megküldésével hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók szabad felhasználásához. 

Az Irányító Bizottság fenntartja a jogot, hogy bármely kategória tekintetében nem hirdet győztest. 

Bármely felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ titkársághoz (www.toosz.hu ), az alábbi elérhetőségek 

valamelyikén. 

Tel: (06-1) 321-2496 Fax: (06-1) 413-0482  E-mail: balla@toosz.hu  
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