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PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 

1. A település neve: Tiszagyulaháza 

2. Röviden a településről (max. 100szó) 

Tiszagyulaháza község Hajdú-Bihar megye észak-nyugati szegletében, a Tisza bal partján, szemben a Sajó 
torkolatával a Hortobágyi Tiszamente határán fekszik. A település értékei és hagyományai olyan értékeket 
adnak az itt élőknek és a térségnek, melyek továbbörökítése a jövőnk szempontjából fontos és meghatározó. 
Községünk tagja a Hortobágyi Tiszamente térségnek, amely olyan hagyományokat őriz mind történelmi, mint 
természeti téren, amelyekre méltán lehetünk büszkék. A település demográfiai mutatóit vizsgálva 
megállapítható, hogy az országos átlaggal megegyezően elöregedő településnek számítunk. A kis településekre 
jellemző nehézségek és problémák mellett igyekszünk folyamatosan fejlődni, fejleszteni, olyan környezetet 
teremteni, mely hozzájárul a település népességmegtartó erejének növeléséhez. 

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

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 

Közösen Tiszagyulaházáért 

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) 

Településünkön a munkanélküliség enyhítésére és a foglalkoztatási helyzet javítására olyan programokat 
dolgoztunk ki, melyek figyelembe veszik a helyi sajátosságokat, a programban résztvevőket és a gazdasági 
környezetet, és nem utolsó sorban értéket teremtenek. Próbáltuk úgy megalkotni programjainkat, hogy 
hosszútávon is fenntarthatóak legyenek és a teljes település számára jelentsenek értékeket. Programjaink 
működőképesek, következetesen, folyamatosan bővülnek. 
A mezőgazdasági programban megtermelt zöldségféléket a közétkeztetésben használjuk elsősorban, a 
fölösleget a lakosság köreiben értékesítésre bocsátjuk. A program másik részeként 500 m2 területen fűtött 
fóliában nevelünk virág és zöldségpalántákat. Ezeket saját felhasználásra, a lakosság kiszolgálására és más 
önkormányzatok felé csereáruként hasznosítjuk. A helyi sajátosság programunkban járdalapok és szegélykövek, 
valamint nagy méretű beton virágcserepek gyártásával foglalkozunk. Új elemként megemlítenénk parki padok 
beton elemeinek gyártását is. Ebben az évben, színesítve palettánkat, a mezőgazdasági programban célzottan 
a kápia és chili paprika termelést beforgatjuk a helyi sajátosság programunkba, paprikakrém gyártáshoz. Az 
eddigi sikeres működésünknek köszönthetően jelentős fejlesztést vittünk végbe saját erőből. Továbbra is 
törekszünk a színvonalas termelésre és fejlesztésre, de amennyiben esélyünk lenne egyéb forráshoz jutni, még 
nagyobb bővítésre lenne lehetőségünk, elsősorban a kertészet területén. Ennek következtében még több 
munkahelyet teremtenénk, és több önkormányzattal tudnánk cserekereskedelmet folytatni, olyan termékekhez 
juthatnánk, amelyeket mi nem tudunk előállítani. 

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

Igen  

Nem X 

7. Amennyiben igen, a benyújtott projektjavaslat azonosító száma:  

8. A projekt végrehajtásával megbízott személy adatai: 

Név, és az önkormányzatban 

betöltött pozíció: 

Mikó Zoltán polgármester 

Cím: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. 

Telefon: 52/391-990 

Е-mail: onkormanyzat4097@gmail.com 

Alulírott tanúsítom, hogy a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak. 
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Polgármester neve:  Mikó Zoltán 

 

P.H. 

Aláírás 

 

INFORMÁCIÓK A JÓ GYAKORLATRÓL 

9. A település legfőbb problémái 

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

szó). 

A településen szinte mindenre kiható problémaként jelentkezett az alacsony képzettség és ennek 
következtében a magas munkanélküliség. A térségben sorra szűntek meg a foglalkoztatók, melyek addig 
sok embernek adtak megélhetést. Az embereknek nem volt munkalehetőségük, romlott a családok 
megélhetési lehetősége, szociális helyzete, romlott a közbiztonság, jelentősen megnövekedtek a szociális 
ellátásokra fordítandó forrásigények, s hatással volt ez az állapot az egész közösségre is. A 
munkalehetőség hiánya hatással volt az elvándorlásra is, ezt hűen tükrözi a lakosság létszámának 
folyamatos fogyása. A munkaképes korú lakosság jelentős része elköltözött, egyenes út vezetett a 
település elöregedéséhez. Ennek a problémának a kezelésére kellett kidolgoznia programot az 
önkormányzatnak. 

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 fentiekben említett problémák felmérését követően kidolgoztuk azokat a programokat, melyeket 
egymásra építve és folyamatosan bővítve megvalósíthatunk figyelemmel a település adottságaira, a piaci 
körülményekre és nem utolsó sorban a humánerőforrás adottságaira. Sajnos elég magas az alacsony 
iskolai végzettséggel rendelkezők, a szakképzettséggel nem rendelkezők, valamint a halmozottan 
hátrányos helyzetűek száma. A programok bővítésével növeltük a foglalkoztatásba bevontak számát is és 
így fokozatosan tudtunk javítani az előzetesen fennálló problémákon. Pl. mindazok mellett, hogy az 
emberek értékteremtő munkát végeztek, mentálisan is fejlődtek, hiszen sikereik voltak és hasznosnak 
érezték magukat és újra a település megbecsült tagjaivá váltak. 
 

11. A jó gyakorlat bevezetésének céljai 

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

A jó gyakorlaton keresztül célkitűzésünk a munkanélküliség csökkentése, illetve teljes megszüntetése, 
ennek következtében a családok életszínvonalának jelentős növelése. A jó hangulat és a békés egymás 
mellett élés megvalósítása, valamint a közbiztonság megszilárdítása. A közösen végzett munka 
eredményeként településünk fejlesztése, szépítése. A szép, hangulatos és biztonságos lakóhely 
reményeink szerint ide csalogatja a közelben lévő városokból vidékre vágyó embereket, ezzel növelve 
településünk lélekszámát. A gyakorlat célcsoportja elsősorban a mélyszegénységben élők, a halmozottan 
hátrányos helyzetűek és a nagyon alacsony képzettséggel bíró roma kisebbséghez tartozó emberek. 

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) 

A probléma megoldását az önkormányzat kezdeményezte és valósította meg. A hiányosságok 
feltérképezését, a helyzetelemzések elkészítését követően több évre előrevetítve dolgoztuk ki a 
programjainkat. A tervezés során mindenképpen a helyi lehetőséget, adottságokat aknáztuk ki. 
Településünk mezőgazdasági termelésre alkalmas és erre terveztük a Mezőgazdasági programunkat, 
melynek fő alkotóeleme a szabadföldi zöldségtermesztés. Ehhez kapcsoltuk a fóliás palánta nevelést. A 
„Helyi sajátosságok” programunkat a kőműves képzettséggel rendelkező munkanélküliekre alapoztuk, 
valamint figyelembe vettük településünk rossz állapotban lévő útjait, köztereit és járdáit. A jó gyakorlat az 
önkormányzat általános stratégiájának a része. Igyekszünk minden lehetőséget megragadva 
megvalósítani és egyre magasabb színvonalra fejleszteni ezeket a programokat a lakosság és a település 
érdekében. 
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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 jó gyakorlatot és a foglalkoztatási programokat az önkormányzat kezdeményezésére a polgármester 
szakemberek bevonásával dolgozta ki, menedzselte és menedzseli napjainkban is. A programok gyakorlati 
megvalósítását 2012-ben kezdtük el a benyújtott pályázatokból. Mindkét programot helyben, különböző 
önkormányzati ingatlanokon valósítjuk meg. A polgármester szakemberekkel együtt dolgozta ki és indította 
el a programokat, aki folyamatosan nyomon követte ezek alakulását. Csoportvezetőket jelölt ki és rajtuk 
keresztül irányítja a munkavégzést. A programok a támogatási időszakokkal megegyezően tartottak és 
tartanak, folyamatosan fejlesztve és bővítve azokat. A kezdeti nehézségek után napjainkra már szépen 
működő virágkertészet és betonüzem alakult ki. Ezekben partnerünk Nagycsécs község önkormányzata, 
aki a virág magoncokat tőlünk szerzi be, Újszentmargita önkormányzata, aki a virágpalántákat minden 
évben tőlünk vásárolja. Kaba várossal cserekereskedelmet folytatunk faipari termékeket cserélünk virág 
palántákra. Évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a termékek iránt. Jelenleg három fóliasátorban és két 
filagóriában történik a virágnevelés. A szabadföldi zöldségtermesztést 1,7 hektáros területen valósítjuk 
meg. A másik telephelyen történik a beton járdalapok, szegélykövek és nagy méretű virágcserepek 
gyártása. 

 

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 gyakorlat kialakítását az önkormányzat menedzselte. A kezdeti időszakban az egyik legnagyobb 
nehézséget okozta a tartós munkanélkülieknek a munka világába történő visszavezetése, nehéz volt a 
felelősségvállalást és a színvonalas munkavégzést újra elérni. Idő kellett ahhoz, hogy kitapasztaljuk, hogy 
területünkön mely típusú és fajtájú vetőmagvakat és növényeket termeszthetjük legnagyobb sikerrel. Ezek 
biztos helyről történő beszerzése is nehézségekbe ütközött. A kialakult jó munkakapcsolatok 
megszüntették, megoldották ezeket a problémákat. Ma már csak biztos helyről és kiváló minőségű 
magvakkal és szaporítóanyagokkal dolgozunk. A helyi sajátosság programunkban a járdalap, a betonelem 
gyártáshoz szükséges, jó minőségű beton előállítása, a hozzávalók beszerzése szintén nehézkes volt. 
Nagyon nehéz korrekt partnereket találni a piac világában. Ma már csak megbízható partnerekkel 
dolgozunk, akik nemcsak jó minőségű anyaggal, hanem szakmai tanácsokkal is segítik programunkat. A 
beton elemekhez szükséges festékek és színezőanyagok beszerzése sem volt zökkenőmentes, mert 
ezeket korábban csak nagy tételben lehetett megvásárolni. A jó kapcsolatok révén sikerült olyan partnert 
találnunk, aki kisebb mennyiségben is rendelkezésünkre bocsátja ezt a számunkra nélkülözhetetlen 
alapanyagot. 

 

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) 

A helyi lakosokkal igyekeztünk és igyekszünk minél szélesebb körben megismertetni a programjainkat és 
azok eredményeit, s azt gondoljuk, illetőleg úgy értékeljük, hogy sikerrel, hiszen amíg a kezdetekben nem 
vagy fenntartásokkal tudtunk bevonni a programokba munkavállalókat, addig gyakorlatilag napjainkban 
egyre többen szeretnének bekapcsolódni és aktívan részt venni a megvalósításban. Programjainkról 
folyamatos tájékoztatást adunk a közösségi oldalunkon, a helyi kábeltelevízióban, a helyi újságban és 
tájékoztató kiadványokban. 

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 jó gyakorlat az egész lakosságra és az egész településre hatással van, hiszen a megtermelt 
alapanyagokon keresztül a közétkeztetésben résztvevők is (óvodások, iskolások, helyi idősek, 
vendégétkezők) haszonélvezői a programnak. A megtermelt javakat a lakosság is megvásárolhatja. Ezek 
által növekedett a saját bevételünk, megtakarításokat értünk el, amelyeket a program fejlesztéseire 
fordíthatunk. Tevékenységünknek és kapcsolódó kommunikációs munkánknak köszönhetően egyre többen 
figyelnek fel és ismerik meg településünket.  
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17. Van-e hivatalos elemzés a gyakorlat eredményeiről? Ki tartja nyilván az eredményeket, és milyen módon? 

(max. 100 szó) 

 

A minden évben, folyamatosan visszatérő Belügyminisztériumi ellenőrzés kapcsán született 
jegyzőkönyvek, értékelések hűen tükrözik munkánk eredményét. A programmal kapcsolatban  
nyilvántartásokat vezetünk, ezek is képezik az alapját a program értékelésének, ezeken keresztül teljes 
mértékben nyomon követhetőek az eredményeink. A program befejezését követően készített beszámolón 
kívül minden évben a képviselő- testület számára elkészítjük az összefoglaló tájékoztatónkat, melyben 
minden programot bemutatunk, számszerűsítünk és melyet részletesen külön napirendi pontként 
megtárgyal és fogad el a testület. A programjainkat bemutató és népszerűsítő képes kiadványokat is 
készítettünk el és tettük közzé. 

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) 

Különböző rendezvényeken, folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a programjainkról, és az elért 
eredményekről. A havonta megjelenő újságunkban is rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot a 
programjainkról. Nagyon sokan követik a település közösségi oldalát a Facebook-on és örömmel 
kommentálják a község látványos fejlődését bizonyító képeket, bejegyzéseket, nemcsak a helyi, hanem 
régen elszármazott lakosok is. Településünkön a közfoglalkoztatási programokkal szemben a kezdetekben  
tapasztalt fenntartás, esetleg előítéletek, az elért eredményeket látva megszűntek, a helyiek is 
érdeklődéssel követik és elismerik a programokban elért eredményeinket Más önkormányzatok számára is 
lehetővé tettük és tesszük programjaink megismerését és amennyiben igény jelentkezik rá, maximálisan 
segítjük egy-egy programunk beindítását más településen. 

 

19. Mutassa be, hogy a gyakorlat végrehajtása milyen hatással volt az önkormányzat 1. pontban felsorolt 

problémáira! (max 100 szó)  

 

Jelentős mértékben csökkent a településen a munkanélküliek száma. Településünk lakosságszáma 736 
fő, s ebből 40 fő dolgozik folyamatosan a közfoglalkoztatási programjainkban.  
A foglalkoztatási programok közvetett hatásai is érzékelhető változást jelentettek településünkön pl. 
jelentős mértékben javult a közbiztonsági helyzet, a családok életkörülményei, hiszen van olyan helyi 
család amelynek több tagját is bevontuk a programokba, csökkent a szociális ellátást igénylők száma, 
pozitív irányba formálódott a közösség, elfogadóbbakká, toleránsabbakká váltak a helyi emberek. A szebb 
és lakhatóbb környezet megvalósult és érzékelhető a városiak érdeklődése a településünkön található 
üres ingatlanok iránt. 

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 mezőgazdasági program megvalósításához a Start mintaprojekt keretében a Belügyminisztériumtól a 
2015. évre összesen 19.543.214 Ft támogatást kaptunk, melyből a munkavállalók bér és járulékköltsége 
16.091.898 Ft (15 fő). A program szakmai megvalósítására, vetőmagok, palánták, speciális vetőföld, 
vegyszerek beszerzésére, 3.451.316 Ft-ot fordítottunk. Ezen felül az értékesítésből származó bevételeket 
visszaforgatva és saját forrásokat is (összesen mintegy 2.000.000 Ft összegben) vontunk be az 
eredményes és minőségi termelés érdekében. A mezőgazdasági programból keletkezett megtakarításunk 
1.600.000 Ft, mely a szabadföldön termelt zöldségek közétkeztetésben történő felhasználásából és a saját 
magunk által termesztett virágok felhasználásából adódik. A helyi sajátosság program teljes költségvetése 
18.444.249 Ft volt, melyből a munkavállalók bér és járulékköltsége 15.470.345 Ft (15 fő), a szakmai 
megvalósításra pedig 3.404.080 Ft-ot fordítottunk. A legyártott járdalapokból értékesítés nem történt, 
viszont a burkolások által keletkezett megtakarítások összege meghaladja az 1.500.000 Ft-ot.  

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) 
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A második filagóriát már a visszaforgatásából építettük, továbbá 15000 árvácska és 1200 gömbkrizantém, 
vegyszerek, és vetőföld is a bevételből került megvásárlásra. A bevételen és a megtakarításon kívül olyan 
értéket teremtünk a virágok termesztésével, hiszen településünket a magunk megtermesztett virágok 
sokasága díszíti, nemcsak a helyi lakosság tetszésére, hanem a településen áthaladó idegenek számára is 
tetszetős. Esküvői fotózásokat szerveznek Gólyterünkön, amely számunkra hatalmas erkölcsi értékkel bír. 
A helyi programban gyártott járdalapok lerakásával folyamatosan újítjuk fel intézményeinket és 
köztereinket. További célunk a települési járdáink felújítása a saját magunk által gyártott betonlapokkal. A 
közmunkával értéket teremtünk, a foglalkoztatott embereknek anyagi és mentális segítséget nyújtunk. 

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 gyakorlatá (tanulmányutak, látogatók fogadása, képzés, dokumentumok, szakértői támogatás 

stb.) t? (max. 100 szó) 

 

Önkormányzatunk jelenleg is biztosítja más önkormányzatok számára a jó gyakorlat átvételét (pl. a virág 
termesztés tekintetében Nagycsécs Önkormányzata részére). Amennyiben igény van rá, segítünk a 
programok megtervezésében és kidolgozásában is. Biztosítjuk a partner önkormányzatoknak a 
megszerzett tapasztalatok és az elért eredmények megismerését, a gyakorlatban történő helyszíni 
megtekintését. 

 

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 tanu lságok? (max. 200 szó)  

  

A mezőgazdasági program tekintetében a folyamatos szakmai felügyelet biztosítása nagyon fontos 
szempont. A helyi sajátosság programban a járdalapok folyamatos gyártása szükséges ahhoz, hogy 
biztosítani tudjuk a településen a közterek burkolását, a járdák rendbetételét. 

 

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  

mailto:palyazat@toosz.hu
http://www.toosz.hu/
mailto:balla@toosz.hu

